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— Nekurie ”M. L.” skaitytojai ir ben- M*

dradarbiai, siųsdami korespondenci- =7

= ją ”M. L.” Redakcijai ar Administra- E”

cijai, nesinaudoja musų pašto dėžu-
—* te 371, bet gatvės adresu.

Norime atkreipti dėmesį, kad atei-
tyje prašome žymėti tik pašto dėžu- S

— tės 371 Nr., nes ”M. L.” Red. ir A. ribo-
5 se paštas adresatams nepristatomas. s
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namuose, bei įpratimas laiką prąįęjsti gatvėje su ■ 
gatvės vaikais. Ypač ta pragaištinga įtaka jau
čiama didmiesčių priemiesčiuose. —

Lietuviai tėvai turi dar vieną išeivijoje di
delę pareigą, išmokyti jaunąją kartą lietuvių kal
bos. Vis škai be pagrindo yra įrodinėjimas, kad> 
lietuvių kalba nereikalinga, nes nesugrįšime Lie
tuvon. Grįšime ar ne, tai ateities klausimas. Bet 
kaip kiekvienas individas, taip ir paskiros? tau
tos nariai, nežiūrint kokiam kontinente jie be
gyventų, kovoja už savo gyvybės išlaikymą. Ne- 
kovojįmas yra nenormalumo ar ligos ženklas, ; 
savęs paties laidojimas. Jei išmokstama ki|ų kal
bų, kurios namuose nevartojamos, kodėl gi ne
galėtų pramokti lietuvių kalbos? Tik reikia 4 su
kelti mokiniuose susidomėjimas nevien kalba, 
bet ir pačia Lietuva. Negalima bú,i geru lietu
viu nemokant lietuvių kalbos. Anot prof. K. Pakš
to, sava kalba, jos grynumas ir origin a lúítfás, 
buvo ir turi toliau pasilikti gyviausiu akstimFsa- 

' v »i literatūrai ir menui Kurti. Kalba yra raktas 
atidaryti šimtmečiais ; sukurtam tautos lobiui* y

1 Kaip gi galima pajusti gyvoji tautos dvasia/ jei1 
ne per kalba? Lietuvių kalbos išmetimas rodo 
silpstančią lietuviškumo dvasią.

De yniuoliktame amžiuje, sako prof. Paftš- „ 
tas, daug tūkstančių lietuvių išmainė savo kalbą 
j lenkišką, gudišką^ vokišką. O ką daįaiOįęįū- ; 
vių^kulturai.duo^a,, tie pora milijonų 
ri e u žm i ršp v on! k all ą? Du o dą ;itik rū pese
vai,-uoli aitalkininkaudami ..^nkijai, • VPKietjja.L>? 
ir net Gudijai pasisavinti sęųąs Lietuvos žemeš^ 
Nebūkime naivus,kad lietu viskas kraujas skažkoks^ 
stebuklingas ir jis net be kalbos išlaikys musų 

i tautybę. Nieko panašaus neatsitiks. Tas ne lie
tuvis, kurs liežuvį pamirš brangiosios Lietuvos, 
sako poetas.

■* v ! t . '/-’j 3 V U-U K-»’ . į» • • ■

m. • Javonis .

ILankant São Paulo ir provincijos lietuvius 
beveik netenka Sutikti jaunosios mokyklinio am
žiaus kartos, kuri nelankytų mokyklos. Išimtys 
yra labai nežymios. Sis faktas rodo lietuvių tė
vų pažangumą, žinan’, kad gyvenamajame kraš-ę; 
te, ir net tokiame didmiestyje, kaip São Paulo, 
vis dėlto analfabetų yra nemaža. Tik gal dar per 
mažas nuošimtis siekia aukštesnio ir aukštojo 
mokslo. Tiesa, patekti į aukštąsias mokyklas, 
kaip pavyzdžiui į technikos ar medicinos fakul
tetą yra labai sunku, nes per konkursinius egza
minus kandidatų būna 500 ar 600, o? vietų moky
klose tik 60 ar 80. Sunku yra subrasti, kad kraš- 
te kur gyventojams medicinos pagalba nėra pa
tenkinamai suorganizuota, o inžinieriai ir įvai
rus technikai importuojami iš Europos ar Ame-. 
rikos, toks mažas skaičius studentų patenka į 
universititą. Pateisinti patalpų trukumu butų ne
tikslu. Jei išmetama dešimtimis milijonų sporto 
stadionų įrengimams, tai rodos, didesnio dėme-, 
sio/yra vertas, pačiam kraštui ne tik naudingų, 
bet reikalingų aukštosioms mokykloms patalpų 
statyba, bei jų įrengimas.

Kalbant apie mokslą ir švietimą negalima 
nepąmįnėti lietuvių įnašo. São Pąulo mieste bei 
jo apylinkėse buvo pastatyta keletą mokykloms 
pastatų, kuriuose dar ir šiandien tebesimoko apie 
1600 mokinių. C • f

Mokykla pavaduoja tėvus mokymo,ir auklė
jimo darbe. Šios pareigos be tėvų bendradarbia
vimo viena mokykla negali atlikti. Tėvai priva
lo įąikas nuo laiko užeiti mokyklpn ir. pasitei
rauti apie savų vaikų elgesį bei mokslą. Vaikai 
turi jausti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą. 
Jei kartais mokiniai namuose skundžiasi;; kad' 
mokytojai per žemą pažymį parašė už mokslą ar 
elgesį, tėvai neprivalo namuose vaikams girdint 
peikti mokytojo, bet užeiti mokyklon pasikalbėti 
su juo. Dažnai pasitaiko, jog gabus vaikai' moks
le lieka paskutiniais. Patyrinėjus? priežastis^ pasi- ; 
rodo, kad prie to priveda per maža - priežiūra

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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TREMTYJE
Prieš metus vakarų Vokietijos zonose, lie

tuvių buvo 33 321. Dabartiniu metu bėra likę tik 
8.730. Lietuvi i kunigų prieš metus buvo 164, da
bar - 94. Gimnazijų ir vidurinių mokyklų yra dar 
16 su 600 mokinių, pradžios mokyklų 16 su 1004 
mokiniais, vaikų darželių 16 su 900 vaikų ir apie 
100 studentų, kurių savo laiku buvo per 2000.

Sovietų akcija prieš DP paskutiniu metu vėl 
sustiprinta. Jų spaudžiamas IRO centras Vokie
tijoje (Bad Kissingene) įspėjo DP laikraščius 
nerašyti prieš sovietus. Sovietai reikalauja IRO 
negalinčius emigruoti paliegėlius, nepagydomuo
sius, senelius atiduoti jiems. Tremtinių globos ir 
šalpos organizazijos pakėlė dėl to protestą. So
vietai stengiasi pasidaryti spragą vakariečių nu
sistatyme neišduoti DP, todėl pirmiausiai jie no
ri tik psichinių ligonių. Žinoma, tuos liguonius 
bolševikai demonstruotų kaip vakariečių elgesio 
aukas, nors faktiškai jie kaip tiktai yra bolševi
kinio teroro aukos. <

Austrijoje suimta grupė sovietų agentų, ku
rių uždavinys buvo grobti tremtinius ir gabenti 
į sovietų zoną.

IRO apskaitymu po 1950 m. birželio 30d. 
kai baigsis IRO globa, amerikiečių zonoje liks 
įjungti į vokiečių ūkį 5.617 DP, kurių 1383 kata
likai, 652 graikų apeigų, 1286 stačiatikiai, 1576 
protestantai, 563 izraelitai, ir 152 kitų tikybų.

Iš JV, ir Kanados paskirai ir kolektyviai 
DP siunčiami siuntiniai p įsilikusiems Vokietijoje. 
Ypač gausi parama buvo Kalėdų šventėms. Tai 
gražus tautinis solidarumo ženklas. Tiesa, pas
kutiniu metu siųsti maisto produktus į Vokietiją 
gal neapsimoka, nes už tuos pačius pinigus čia 
gal trigubai tiek galima butų įsigyti.

padaryti sekantieji nutarimai.
Kadangi lietuvių kalba leidžiami komu

nistiniai laikraščiai bei jų organizacijos remia 
bolševikų okupaciją Lietuvoje ir tuo tiesioginiai 
prisideda prie lietuvių tautos žudymo.

Todėl turime visomis jėgomis kovoti 
prieš komunistinę spaudą ir jų organizacijas, 
demaskuojant jų komunistišką, antidemokratišką 
ir išdavikišką veiklą.

K a d a n g i lietuvių organizacijos, versli
ninkai ir pavieniai asmenys, kurie garsinasi ko
munistų laikraščiuose bei dalyvauja įvairiuose 
jų organizacijų susirinkimuose, remia komunis
tinį judėjimą Amerikojo.

Todėl Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
buvę tremtiniai nutarė visomis jėgomis kovoti 
— boikotuojant tas organizacijas, verslininkus ir 
pavienius asmenis, kurie komunistų laikraščius 
ir jų organizacijas remia aukomis, garsinimais 
bei savo veikla, ir nesinaudoti jų bet kokiais vers 
liniais ar profesiniais patarnavimais.

Ir musų kolonijoje reikėtų toks nutarimas 
įgyvendinti.

Amerikos lietuvių katalikų karo veteranai 
ir buvę tremtiniai savo pikietavimu niekais pa
vertė Brooklyno lietuviškų komunistų «metinį 
suvažiavimą». Tarpe komunistų buvo tokia pa
nika, kad net salėj pačių generolų tarpe buvo 
sumaišytos Kortos.

Lietuviškas «Oželis» buvo pašoktas «Mardi 
Grass» baliuje, kuriame paprastai dalyvauja visų 
valstybių konsulai Bostone. Programos vedėjas 
ais’lankęs į lietuvių tautinių šokių grupės,kuriai 
vadovauja O. Ivaškienė, parenšimą, budingiausį 
tai programai šokį išrinko «Oželį». Balius buvo 
vasario 15 d..

Eddie Waitkus, žinomas beisbolininkas, ku
ris praeitą pavasarį nepilnaprotės mergaitės bu
vo peršautas, išrinktas 1949 metų geriausių beis- 
bolininku.

LIETUVA PRIIMTA Į EUROPOS SĄJŪDĮ
1950 m. sausio 20/21 d. Londone posėdžiavęs 

Europos Sąjūdžio Vykdomasis Komitetas nutarė 
priimti į sąjūdį Lietuvą, Latviją ir Estija. Sąjū
džio taryboje visi trys kraštai turės atskirus at
stovus, sąjūdžio vykdomajame komitete bus at
stovaujami vieno. Daugiausia pastangų dėl pri
ėmimo į sąjūdį yra darę lietuviai.

ČIKAGOS lietuviai boikotuos komunistų rė
mėjus. Čikagos ir apylinkių lietuvių tremtinių su
sirinkime, kuriame dalyvavo apie 200 asmenų, 
įvykusiame 1950 m. vasario 3 d. «Tremtinių Na
muose», išklausius B. Budgino pranešimo apie 
lietuvių komunistų išdavikišką veiklą Amerikoje,

Baltimorėje apsigyveno pernai iš lzokieti- 
jos atvykęs Wurttemberg’o šachmatų meisteris 
Matas Brazauskas, kurio pastangom s iš trem
ties atvyksta ir kitas žin« mas šachmatininkas 
Vytas Skibniauskas.

Adv. K. Paulis, iš Kearny, N. J. apgynė Ellis 
Island sulaikyto lietuvio Peterio bylą. Adv. Pau
lis gina jau kelintą bylą nelaimingų sulaikytųjų 
mūsų tautiečių.

Prof. P. Podolskis, Detroit Universiteto pas
kirtas ekonominių mokslų fakulteto egzaminų 
komisijos pirmininku.
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ATAUTOJ /VENTOJ U Eli IENA
STASYS YLA

Artimiausias ir suprantamiausias tautos ide
alas yra laisvė ir nepriklau
somybė. Viena ir antra yra vaisius 
tų pastangų, tų fizinių bei dvasinių jėgų, 

tų asmeninių ir bendruomeninių aukų, kurias tau
ta sudeda. Visa tai reikalauja žmonių, reikalauja 
jų jėgos ir valios, tikėjimo ir pasiaukojimo.

Kartais vienas žmogus įkūnija savy visos 
tautos troškimus. Kartais vienas žmogus nubrė
žia kelius į tautos idealą. Kartais vienas žmogus 
savo pavyzdžiu įkvepia jėgos ir valios, tikėjimo 
ir pasiaukojimo.

Beveik kiekviena tauta turi tokių žmonių, 
tokių nemirštančių švyturių, Prancūzams tokios 
yra Genovaitė ir Joana d’Arc' Vengrams — ka
ralius Steponas. Čekams — karalius Vaclovas, 
britams — karalius Eduardas, norvegams ir šve
dams — karalius Olavas, danams — Kanutas. Vi
si jie ne tik tautos ir valstybės didvyriai, bet ir 
šventieji. Jų dienos yra tautos dienos 
šventosios dienos. Tų dienų šventėje susilieja 
tautinis valstybinis ir dvasinis-religinis iškilmin
gumas.

Lietuviams tokia diena yra kovo 4-toji. 
Tai valstybininko ir šventojo diena. Tą dieną 
mūsų tauta prisimena šventojo budėjimą jos liki
mo keliuos, prisimena stebuklingą jo globą. Tau
ta prisimena, kad iš jos išaugo vaisius, kurs iš
kilo viršum laiko, kurs neša su savimi jos var
dą, kurs atstovauja jai prieš amžinąjį sostą.

Todėl šventasis yra nemarus tautos dvasios 
simbolis. Jis jražytas ne tik tautos istorijoje, ne 
tik jos legendose, bet svarbiausia — jos tikėjime. 
Nes tautai nemiršta tas, kas miršta dėl jos pasi
aukojęs. Dar labiau nemiršta tas, kas miršta vyk
dydamas ne tik tautos, bet ir aukščiausiojo va
lią.

Mums šv. Kazimieras yra tokio nemarumo 
reiškėjas. Per keletą metų tvarkyd imas Lietuvos 
re'kalus, jis sukuria tur būt vienintelį mūsų isto
rijoje valstybininko-asketo pavyzdį. Jis parodo 
dvasios stiprybės persvarą prieš fizines galias. 
Jis iškelia gėrį aukščiau beatodairinės politikos. 
Politiką jis palenkia moralei.

Žemiškoji jėgos politika yra neišvengiama 
blogybė. Be jos sunku tautai išsiversti. Tačiau 
jėga yra kaip dviašmenis kardas - kartais iš
ugdo tautos didybę, kartais ją pražudo. Politinė 
aistra, valdymo aistra nuveda tautą į kraštutinu
mą. Ir reikia asketinio, dvasiškai herojinio poli
tikos prad>, reikia, kad dvasios persvara budė
tų prieš jėgę, ją moralės idealui palenktų. To
kios politikos, tokio politiko idealo mums teikia 
šv. Kazimieras. Jo politika buvo ne naudos, ne 
garbės, bet tiesos ir teisingumo, gėrio ir bend
rosios gerovės politika.

Kova dėl šios šventos politikos yra 
pati gilioji kovo 4-iosios šventės mintis. 
Šventasis pats kovoja; kovoja su piktu savy ir 
valstybės gyvenime, kovoja su svetimais dievais, 
nešamais mūsų tautai iš rytų. Jis kovojo ir kaip 
stebuklingas karys, vadovaudamas po savo mir
ties Lietuvos karių žygiui prieš rytų priešą.

Dvasia apvaisina tikrąjį karingumą. Aske
tizmas apvalo kiekvieną kovą nuo išrokavimo ir 
ambicijos, nuo skriaudų ir žiaurumo. Ir šventu
mas iškelia dvasinių ginklų vertę ir patiems fi
ziniams ginklams suteikia aukštesnės prasmės 
Šventasis kovoja visada — net miręs, net šimt
mečiams pr iėjus. Ir niekas taip gerai nesuvokia, 
kas yra kova be atvangos, kaip valstybininkas 
asketas ir šventasis, kuris toje kovoje pats save 
sunaikina. Jo kova pasidaro pašvęstoji kanki
nystė. . .

štai kuo mūsų šventasis išreiškia ir simbo
lizuoja visos tautos šimtmečiais dėtas ir šiandie
ną dedamas kankinių aukas. Kovo 4-tąją sueina 
tos aukos į šv. Tautos Globėjo altorių, kad per 
jo užtarimą būtų paaukotos Tautų Viešpačiui. 
Nes Dievo rankose yra duoti tautai pergalę, 
o mūsų uždavinys kovoti gerą, teisingą ir hero
jinę kovą — tokiu tikėjimu ir pasiaukojimu, kaip 
šv. Kazimieras.
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P. O rintaitê

Jis išėjo dar aušružei neišaušus 
Iš savo prabočių mylimų namų... 
Ak, nebūta jau tada dienų ramių - 
Jis išėjo iš tėvų namų 
Dar aušružei neišaušus -
Tas vienturtis, močios mylimiausias...

- Auginau kaip žiedą bijūnėlį,
- Mano kūnas, mano kraujas ir širdis...

Aš meldžiausi, aš budėjau per naktis -
- Mano meilė, mano kančios - paslaptis...
Tartum klevas žaliuonėlis, 
Jis gyventi ir žydėti pasikėlė...

Vieną vasarą žaliom palaukėm
Atmarmėjo svetima žiauri šalis
Ir užplūdo mūs sodybas - kraujas ir ugnis...
Į vergiją žmogų vijo svetima šalis, 
Sielvartas upeliais plaukė - 
Tad - išėjo jis slaptai palaukėm.

Nemuno srovė dar teka, liejas jūron - 
Plauna - nenuplauna sopulio žaizdų... 
Pelkėse, miškuos berneliai Lietuvos vardu, 
Išbudėję tūkstantį ir šimtą valandų - 
Ligi lašo geria vargo taurę sūrią..
- Neša Nemunas tą skaudų skundą jūron...

Vieną naktį jau negrįžta broliai - 
Gula vieškely vienturtis amžinai...
- Motin, net sūnaus tu kapo nežinai...
Kaip klevelį, bijūnėlį auginai...
- Už tėvynę, už savo laukus, šilojus, 
Miršta vieškely pašautas miško brolis...

6
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J. Kruminas

Gražu. Ir saulė kelias ir sėda.
Ir naktį žvaigždės erdvėj melsvoj.
Bet čia nežydi nė vienas žiedas 
Taip baisiai skaisčiai, kaip Lietuvoj.

Praplaukia upės pro plyną lauką, 
Krantuos negieda žilvičiai, ne - 
Kaip jie užgieda Nemunui plaukiant 
Pro aukštus tiltus toliam Kaune. 

»

Vasara eina. Ir atsikėlęs
Supasi vėjas marių bangoj.
Bet čia perki etas pakrančių smėlis, 
Skurdesnės pušys nei Palangoj.

Senuinu kvepia varis čia žalias 
Ir miestų bokštai dangun mesti - 
Bet jie prilygti vis tiek negali 
Bažnyčių bonioms Vilniaus mieste.

Pralėks, paraūbaus vasaros paukščiai, 
Ir neliks džiaugsmo ir šilumos.
Argi mes liksim vieni ir baukštūs, 
Be savo žemės ir ne namuos?

Vėjas
Venancijus Ališas

Nėra čia medžių be namų. Kai saulė sėda. 
Ant mano veido niekas nemeta šešėlio. 
Nėr upių, ežerų nė linksmo šaltinėlio.
Palaistyti bent vienai karštos žemės pėdai.

Aplinkui grubūs akmens troškulio dykynėj 
Rūsčių įstatymų į draugę surakinti
Ne paukščio tat giesmė, girdžiu vaitojant klintį 
Aitrius garsus girdžiu, lyg verksmą šermeninį.

Tai vėjas. Apraiška vienintelė gyvybės, 
Judėjimas vangioj tyloj, buvimo siela 
Ir spindulys numirėlio kapo sužibęs.

Klausytis jo apkurtusiam krašte taip miela 
Ir jausti, kaip po kojų žemė susiūbuoja, 
Kaip širdį žadinam, gyvenimui abuoje.
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Rinkimai Ir Apelsinai
PAULIUS EIGIRGALA

Ką turi rinkimai su apelsinais? — nustebsi
te. — O vis dėl to mano tėvynėje apelsinai per 
tarybinius rinkimus mano apylinkėje sukėlė ne
maža triukšmo... nuoširdžiai pasakojo siauraakis 
kaukazietis virėjas kovojęs italų fronte.

— Taip, taip, girdėjau. Apelsinus pas jus 
fabrikuose dirba, nenoromis įsikišau, prisiminęs 
“raudonųjų draugų” tvirtinimus, kada jie ant su- 
gverusių tankų atbildėjo į Lietuvą “išvaduoti” 
mus nuo visko.

— Tai nesąmonė. Fabrikuose jų niekas ne
dirba. Apelsinai auga Kaukaze, kur yra mano 
gimtinė — užginčijo virėjas. Ir man nekartą te
ko kvėpuoti apelsinų žiedais, bet vaisiai----et.
Geriau papasakosiu aš vieną rinkiminį įvykį su 
apelsinais, kuris turėjo nelinksmas pasėkas.

— Pasakok, pasakok, — susidomėję susto
jom aplinkui virėją.

— Taip, tai buvo prieš pat karą. Mano 
pažįstama, caro laikų uriadninko našlė Lidija 
Džigitova buvo savo gyvengrupės aktyvistė ir 
veikli spartuolė, todėl nežiūrint jos senyvo am
žiaus, komsorgo Simbakovo buvo užskaityta veik
liausia jaunių pirmūne ir socialiniai - klasiniai 
susipratusia. Be to, ji buvo raštinga, kas musų 
gyvengrupėje buvo retas dalykas.

Simbakovas vedė didelį paruošiamąjį darbą 
“rinkimams į aukščiausiąją tarybą”. Lidija Dži
gitova padėjo sudarinėti gyventojų sąrašus, tik
rino davinius, lankė butus. Tas darbas reikalavo 
d delio atidumo ir ypatingo pasišventimo...

Taip mokė komsorgas Simbakovas.
Du mėnesiai prieš rinkimus visi laikraščiai 

mirgėjo rinkiminiais straipsniais... Po to sugriau
dė radijas —jo visasąmnpinj baisą pasigavo ora
toriai, vadinami agitpropais. Atrodė panašu į pri
artėjančių audrą. Triukšmingai ūžė mitingai, su
sirinkimai, o radio griausmas ir kilnojamasis ki
nas ūžė ties “tarybinės liaudies” dirbančiųjų gal
vomis... Pagaliau prapliupo lapelių, plakatų ir at
sišaukimų lietumi.

Priartėjo rinkimai, nuo kurių niekur nega
lėjai pasislėpti.

Tame agitacijos ir propagandos sūkuryje 
sukosi ir našlė Džigitova. Ji rašė, perrašinėjo, 
kabino, klijavo.. Iš visų langų, nuo tvorų ir sie
nų, iš visų kampų žvelgė barzdotasis Marksas, 
siauraakis plikis Leninas ir ūsuotas gruzinas Sta
linas. Ant kiekvienos sienos ar tvoros galėjai 
perskaityti “vadų-berojų” biografijas, kiek kan
čių, areštų, paniekos, kalėjimų patyrė raudonie
ji herojai, kol priartėjo laimės valanda ir jie pa
teko ant visų sienų ir tvorų... Komunistų blokas 
juos, kaip geriausius iš geriausių rekomendavo 
nesvyruojant rinkti į “aukščiausią tarybą”.

Bet... ak, ta nesupratinga liaudis. Ji slankio
ja pro “herojų” portretus su rupsčiais, kur gau
ti puskilį duonos, keletą gramų sviesto, lašą alie
jaus, ar mediniais padais brezentinius batelius 
sušalusiems vaikams apauti... Ant portretų lijo 
ir jiems nublukus nerūpestingas afišų kilnoto
jas ant Stalino portreto užklijavo cirko reklamą 
su klouno snukiu. Ir išėjo taip: viršuje rudasis 

cirko klounas, o apačioje pirmojo plakato para
šas “mylimiausias tėvas-mokytojas-draugas Sta
linas, kandidatas į Aukščiausią Taryba”.

— Ir kas atsitiko su afišų klijuotoju? — pa
klausiau.

— Ak, smulkmena: jis kaip kontrevoliucijo- 
nierius su visu cirku buvo pasiustas pas baltą
sias meškas... — tęsė toliau kaukazietis. Tas ga
li kiekvienam atsitikti. Oratoriai jį vartojo kaip 
pavyzdį, su kokiu atidumu ir rūpėstingumu: rei
kia dirbti priešrinkiminį darbą. : O savaitė prieš 
rinkimus visur pasirodė plakatai, kad sudarytos 
specialios komisijos, kurios priima pranešimus 
apie asmenis, kurie neverti dalyvauti rinkimuose.

Kinuose prieš pradžią seanso sušvisdavo 
rėkia: «Neužmiršk rinkimų». Radijas koncerto ar 
operos viduryje staiga nutildavo ir storas gręs- 
mingas balsas klausdavo: «Ar pasiruošė! rinki
mams». Estradoje juokdarys Patašovas laike Li
zos arijos «kaip aš kenčiu, kaip aš vargstu...» 
staiga nutraukdavo ir pabrėždavo: «matote, tai 
vis belaukiant rinkimų». Krautuvių sąskaitos, 
laiškų vokai turėjo štampus: «Tavo pareiga da
lyvauti rinkimuose».

Vienas fabriko direktorius užsidegęs prieš
rinkimine aistra įsakė ant kiekvienos vidujinės 
kabinos durų pusės, fabriko išvietėje užrašyti: 
«Nepasivėlink į rinkimus». Deja jis persistengė 
ir buvo “perkeltas” pas afišų klijuoto ją. Bet už
rašai išvietėje paliko, nes buvo griežtas draudi
mas panaikinti viską, kas turi bendro su rinki
mais.

Dieną prieš rinkimus, visi aktyvistai, prie
šakyje su Simbakovu vaikščiojo po butus, ragin
dami visus lygiai 6-tą vai. susirinkti prie vartų, 
iš kur organizuotai žygiuosią rinkti.

— Leiskite, pareiškė batsiuvys, Kucikovas 
pradžia 9 vai.?

— Taip... bet atidarys 7-niomis, nes lauki i- 
mas didelis rinkėjų suplaukimas. Tai kam jums 
stovėti eilėje kelias valandas, kad pirmieji atli
kę pareigą, su apeis nais grįšime namo.

— Kaaiip??? Su apelsinais?
— Taip. Bufete bus veltui...
Apelsinai nulėmė rinkimų eigą. Visi sutiko

me anksti pasiruošti. Inva’idui armėnui Adomui 
Vagapjanui buvo padaryta išimtis. Buvo nutarta 
kad jauniai j j paims su neštuvais, kai tik paju
dės rinkiminė eisena. Kad senis invalidas ne
triukšmautų, buvo nutarta jį gerai pavalgydinti 
ir šiltai aprengti. Bet invalido žmona tik palin
gavo galva, nes be pilietinio karo ordinų, jie nie
ko neturėjo, o tų garbingų blizgučių pilvui ne
pakanka.,. ‘ ;

Tačiau - apelsinai... Net Džigitova šusisVa- 
jojo: vienas bus anūkei Duniai, o kitas dukrai 
Zinočkai...

Tą dieną rajoninių komisijų pirmininkas 
aplankė visus rajonus.

Gyvengrupės pirm. drg. Kontorovas, demons
travo. kaip užpildomas lapelis, sulankstomas, 
įdedamas ir išmetamas..

— Įmetamas, - pataisė jį pirmraikomas
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Albumblatas, — patenkintas, kad jo rajonas pa
gal aktyvumą ėjo visų priekyje.

Iškilmingas momentas artėjo. Visa šalis, kaip 
vienas žmogus, atiduos savo balsus geriausioms 
iš geriausių, garbingiausiems iš garbingiausių, 
kurie nuves tarybinę tėvynę į tikrių tikriausiąjį 
socializmą. Visi buvo iškamuoti ir pervargę, nes 
kasdieną ir naktimis iš sapno prikeldavo garsia
kalbiai: rinkimai, rinkimai, rinkimai... Ir taip be 
galo...

Penktą valandą ryto visų kambarių repro
duktoriai sugiedojo:

Vstavaj, prokliatjem zakleimiony, 
Vies mir golodnych i rabov.

Visi sujudo ir skubėjo rengtis. 5.50 vai. su
griaudė maršas ir dainos:

Mes į rinkimus eisim,
Čub-čub-ra, čara-ra, 
Deputatus išsi Jnksim 
Bum, blium, sim-badra.

O šeštą valandą L. Džigitovos kolektyvas 
jau laukė prie vartų. Visas miestas buvo išpuoš
tas plakatais, vėliavomis, atsišaukimais, transpa- 
rentais... Liuosdienis, bet visos gatvės knibždėjo 
žmonėmis. Lengvosios mašinos, sunkvežimiai 
pergrūsti žmonėmis... muzika, dainos... Taip ga
li elgtis tik tauta, kuri visko turi ir jai trūksta 
vienų rinkimų.

Visi skubėjo į rinkimų punktą. Priekyje iš
kilmingai nešė invalidą Vagapjaną ir drg. Stali
no portretą. Invalidas, kaip žmogus nesusilaikąs, 
po kiekvieno stuktelėjimo, barstė riebius žode
lius. Reikia nors ir nenoromis dainuoti, kad ne- 
sig’rdėtų invalido Vagapjano šūkių, kurie suga
dintų visą rinkiminę šventišką nuotaiką. O žmo
gus jis kieto būdo ir nuraminti nesisekė.

Simbakovas nubėgo pirmyn. Atidarys 9-mis, 
bet jis norėjo, kad jo žmonės prie aurų būtų pir
mieji. Tegu Albumblatas pamatys, kas vertas pa
gyrimo. Jis iškelia k palaiko Privalskienę, bet 
visi žino už ką. Jis gaila neturi to, ką turi Pri- 
valskienė.

Deja.,. O baisumėlis. Prie tuščio darbkomo 
sandėlio, kur buvo rinkimų urnos, — jau banga
vo minia. Skandalas. Simbakovas vanagu puola 
minią:

— Kiaulystė! Kas įsakė rinktis? Tik žmones 
nuo ryto šaldyti! Tai kankinimas! Už tai atsaky
si!! Jūs - patys susirinkot, ar organizuotai?

Ne, tai buvo «savisuplauka», nes v si žinojo 
apie apelsinus. Jis liepė išsiskirstiti, bet jau bu
vo vėlu: prisiartino ir gi’upė. Negi išvaikysi vie
nus ir paliksi kitus? Jis surado išeitį.

— Jūs pavieniai — neorganizuota liaudis 
stokite čia, o jūs (tai į savuosius), jūs kolekty
viai — čia. Ir tokiu būdu surikiavo ankstyvuo
sius prie visai neatidaromos durų pusės. Invali
dą, kad savo žodeliais neardytų momento iškil
mingumo, nunešė pas sargą. Prie jo paliko dvi 
komjaunuoles — kad iš tarybinio ‘‘herojaus” pa
simokintų gražbilystės. Dar Simbakovas pagrū
mojo invalidui kumštimi ir sumurmėjo:

— Už tavo keiksmus, jeigu tu nebūtum “he
rojus” ir invalidas, tai aš tuojau pat Čia invali
du paversčiau, o gal ir sumalčiau į košelieną, 
bet dabar.. — ir jis mostelėjęs išbėgo.

Invalidas Vagapjanas susierzino ir ėmė taip 
staugti, kad kuomjaunuolės išsigandusios pabėgo. 
Jas pakeitė du kuomjaunuoliai, kurie jo keiks
mus skubiai žymėjosi į savo užrašų knygutes.

Rinkikų minia išaugo, kaip banguojanti jū

ra. Pusę devynių atvažiavo rinkomas, valdžios 
atstovai, liaudies milicija. Apelsinų nebuvo. Tai 
visus labai jaudino. Pagaliau prie durų sustojo 
gastronomijos sunkvežimis ir iš jo iškėlė dvi 
tvirtai užkaltas dėžes. Minia pamaldžiai persis
kyrė. Iš dėžių padvelkė gėlių aromatu ir saule. 
Geltoni vaisiai pro plyšius blizgėjo auksu...

Komisija gavusi apelsinus, net sustenėjo. 
Rajoniniam sąskrydyje buvo pranešta, kad kie
kvienas punktas gaus po 4 dėžes, o dvi jau “nu
džiūvo”. Aptarti padėčiai, atidėjo rinkimų pra
džią. Gatvėje nerimavo minia. Pradėjo daužyti 
duris. Kai niekas nepadėjo, atnešė invalidą Va- 
gajpanąirtas keiksmų tirada privertė atsiliepti.

— Draugai, neardykite tvarkos, leiskite pa
siruošti.

Tada invalidas taip riebiai nusikeikė, kad 
minia net pritūpė, o durys momentaliai atsidarė. 
Jose pasirodė Privalskienė.

Įleisk... motina tavo... ir šen ir ten... — su
kriokė invalidas Vagapjanas ir žmonės nedidele 
srovele pradėjo sunktis į vidų. Įsikibusi į inva
lido koją {čiuožė vidun ir Džigitova. Visi bijojo, 
kad gali nesuspėti ant apelsinų, nes komisija taip 
pat žmonės...

Visa virpėdama Džigitova slinko prie bufe
to, bet liaudies milicininkas nukreipė ją prie rin
kimų urnos. Įėjusi kabinon ji paėmė kortelę ir 
pamatė joje tik du vardus: Stalinas-Molotovas. 
Viskas. O ji buvo maniusi įrašyti “geriausią iš 
geriausių” pigti savo nuožiūrą. Tada ji išėjo iš 
kabinos ir susirūpinusi paklausė:

— Sakykite, draugai, kokį deputatą į kan
didatus aš turiu išrinkti? — prie jos greitai pri
šoko vienas tipelis ir sušvokštė:

— Jūs ardot rinkimų paslaptį. Pirmiausia ne 
deputatą j kandidatus, bet kandidatą į deputatus 
turite išrinkti. Antra — kiekvienas rinkikas te- 
renka ką nori. Eikit, netrukdykit, jūs jau atžy
mėta,— ir išsigandusią senutę vėl įstūmė j ka
biną.

Ji pagalvojo, pagalvojo ir nubraukusi abu
du vardus parašė: «Aš renku deputatu į kandi
datus drg. Budioną.» Tą pilietį ji nutarė rinkti 
tik todėl, kad jis b ivo panašus į jos kadaise mi
rusį vyrą. Paskui ji užlipdė voką ir grįžo j salę, 
kuri buvo dekoruota raudonomis paklodėmis ir 
“herojų” portretais Bet visus tik įdomavo:

— Kada duos apelsinus?
Salėje jau knibždėjo minia atlėkusių savo 

pare'gą ir niekas nenorėjo pasišalinti, o nauji 
jau nebetilpo. Komisija nutarė dali apelsinų iš
duoti tiems, kurie jau balsavo. Ant bufeto pas
tatė vieną jau apytuštę dėžę ir vienas rinkome 
narys pasilipo ant stalo. Jo kišenės buvo įtarti
nai išpūstos.

— Draugai, mes sulaukėm laimingo momento, 
kada mes...

— Gavome apelsinų, -- klyktelėjo iš kampo 
invalidas, ' •

- Tylos, — suriko kalbėtojas ir tęsė: - mes 
išpildėme savo pareigą ir galim ramia sąžine 
pab akyti...

- Duok apelsinų, - vėl perkirto invalidas 
Vagapjanas, o minia nusikvatojo. Matydamas, 
kad iš kalbos nieko neišeis jis nurodė į dėžę 
liepdamas paimti po du apelsinas iš eilės, nesi- 
grūdant...

Po tų žodžių minioje atgimė pirmykštis žmo 
gus. Visi staiga griuvo pirmyn. Nelaiminga Pri
valskienė, stovėjusi už bufeto, buvo priplota prie
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isenos. Vazonai, gėlės, herojai ritosi žemėn ir 
buvo minios sutrypti. Kriokimas, stenėjimas, 
šauksmas pripildė salę. Stovintieji gatvėje paju
to, kad jau jiems paliks tik “sausi” rinkimai, 
kartu su durimis Įgriuvo vidun...

— Pirmyn, Serioža, ei, duok šen, Pauluša...
Milicija visą padėtį Įvertinusi, puolė gelbėti 

vaisius. Bet dėžė, kaip pūkelis pakilo oran plė
šiamas dešimties rankų. Lentos, pjuvenos ir vai
siai pasipylė ant rinkėjų galvų. Sutraškėjo lūž
tančių stalų kojos, suplyšo raudonos paklodės... 
Visi rėkė, klykė, koliojosi. draskėsi ir grūmėsi...

Rinkimai vyko gyvoje nuotaikoje.
Džigitova aštriu stalo kampu prispausta prie 

sienos jau negalvojo apie apelsinus, tik stengė
si gyva iš čia išsilaisvinti.

- Duok šen, duok šen.. Antrą dėžę, antrą... 
- klykė minia, slėgdama sugriuvusius ir ant jų 
lipdama. Tada Džigitova sukaupusi paskutines 
jėgas suklykė skerdžiamo gyvulio balsu:

— Prakeikti... Būktie prakeikti su savo rin
kimų komedija...

■ Tai buvo perkūno trenksmas, ar kubilas 
šalto vandens. Visi išgirdo ir per akimirką nuti
lo. iVPrMnoje tyloje žmonės šluostėsi kraują, kė
lėsi, vai ;si rūbus ir gėdinosi vienas kito.

— Ką jūs pareiškėte, piliete? — švelniai ją 
paklausė vienas rinkimų “globėjas” paimdamas 
už rankos. Tik dabar ji suprato savo žodžių bai
sumą.

Ją atsargiai išvedė, švelniai pasodino į leng
vą mašiną ir nusivežė. Urną Į kurią ji buvo Įme
tusi savo «balsą» užanstpaudavo ir taip pat išve
žė. O rinkimai vyko toliau...

Tardoma Lidija Džigitova niekaip nemokė
jo paaiškinti, kodol ji drįso užbraukti jai duotus 
kandidatus ir įrašyti kokį tai Budioną.

Ji tylėjo ir nesiaiškino, tik jos lūpos vir
pėjo.

Džigito vos likimas buvo greitai nuspręstas: 
dešimt metų pabendrauti su baltosiomis meško
mis ir apdūmoti, kaip nereikia drumsti “demo
kratiškiausių visame pasaulyje tarybinės liau
dies rinkimų”.

Aukščiausios Tarybos trone pasiliko sėdėti 
tas pats pernykščių metų Juozapas, o nariais ta 
pati partija. Maskvos radio pranešė, kad mūsų 
apylinkė balsavo 103-mis nuošimčiais.

Simbakovas iš to džiaugsmo nusinešė pas 
Privalskienę du butelius vodkos, pasigėrė ir už
migo niekur pasipriešinimo nerandančio žmo- 
g.us miegu.

Gražusis Lietuvos pajūris
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Nr.)

teiraujasi «tenente» (leitenanto), o sužinojęs ko 
norėjo, pradėjo mane nepaprastai girti ir tiesiog 
didžiuotis. Toliau, labai gailiai skundžiasi savo 
vargu, o akys vis tarp mano mulų klaidžioja.

— Aa, štai kur jis taiko, — įagavojau aš. 
Dabar supratau, jog gudrus italas nori atlygini
mo už nakvynę jo žemėje

- Klausyk, citadino, (pilieti) ar nenori pirk
ti mulo? - paklausiu senį.

- Mulas man labai reikalingas, bet aš esu 
toks vargšas. —

- Na, gerai, galim susitarti. Tu man nieko 
nesakysi už pa viešėjimą, o aš išvykdamas tau 
mulą duosiu dovanai. Tuo tarpu gerai įsižiūrėk 
ir išsirink! - Su italu sudaryta draugingumo ir 
nepuolimo sutartis. Dabar jis mūsų vokiečiams 
tikrai neišduos. Garantuota.

Turėdamas laiko apžiūrinėju apylinkę ir bu
vusio vienuolyno patalpas. Vienolyno celių labi
rintas iškaltas tiesiog kalkakmenio uolose, o iš 
jų veda laiptai į aikštelę. Dabar tose celėse įsi
taisė kariai, kur kam patiko. Mudu su Pranu pa
sirenkame sau vietą senoje koplyčioje.

Tas vienolynas buvęs pradėtas kalti į kalk
akmenio uolą pirmaisiais krikščionybės amžiais, 
aukštai kalnuose, kur buvo vandens upelis ir 
keletas aikštelių, j kurias sunešdami žemę krep
šiais vienuoliai pasigamino daržus ir dirvas.

Koplyčios sienose dar iki šiol yra gerai už
silikusių, t'esiog ant nulygintos sienos pieštų pa
veikslų. Vietomis dažai žmogaus ranka nulupi
nėti, bet kaikurių šventųjų veidai dar labai ge
rai išsilaikę, ir prie saulės spindulių atrodė be
veik kaip nauji.

Pavakare nueinu apžiūrėti pilies griuvėsių, 
tūnojančių antroje kalno daubos pusėje. Paskui 
mane atselka senis italas. Jis džiaugiasi sutar
timi dėl mulo ir labai šnekus. Aš dairausi.

-- Matai, senjor, ten žemai baltuoja — rodo 
senis ranka į bedugnę. Matau kažką prarajoje 
baltuojant, b ?t plika akimi negalima išskirti.

- Kas tai?- klausiu.
- Žmonių kaulai - paaiškina senis.
- Kodėl?... tokioje neprieinamoje vietoje — 

teiraujuosi sudomintas.
Senis pradėjo pasakoti: - Kartą vokiečiai 

rado vieną savo kareivio lavoną upėje. Vėliau 
išaiškino, kad kareivis buvo užmuštas ant tilto, 
paimtas iš jo motociklas, o lavonas įmestas į 
vandenį. Tada atvyko Gestapo būrys išgaudė ap
supę miestelį visus vyrus, atskaitė kas dešimtą, 
atvarė čia ir gyvus sumetė į šitą bedugnę. Gy
vuosius išsivežė nežinia kur. Italai partizanai, 
keršydami už savo gimines ir draugus, užpuolė

(Tąsa iš 55

Nakties tyloje, kaip šešėliai, vis kopiame ir 
kopiame aukštyn. Apie vidurnaktį pasiekiame 
«Monte Ciostro» kalną. Aukštame danguje, lyg 
tamsiame aksome, mirga spindinčios Grįžulio 
Ratų žvaigždės. Sidabriniu debesėliu apsisupęs 
blizgančiame kalnų ežerėlyje maudosi šviesus 
mėnulis. «Monte Ciostro» ramiai sau ilsisi minkš
tomis sniego duknomis galvą užsiklojęs.

Akys klaidžioja po tas užburtas grožybes, 
širdyje tyvuliuoja ilgesys, o kūnai nuo to sun
kaus kopimo mirtinai nuvargę ir kojos velkasi 
tartum švininės. Mulai ir žmonės visiškai pavar
gę, svyruliuoja vietoje ir niekas nenori stumtis 
toliau. Atrodo, jog turėsime sustoti ir nakvoti, 
kur esame, po atviru dangum.

— Už dvidešimties minučių yra seno vie
nuolyno pataluos, kur mes galėtume patogiai il
gesniam poilsiui įsitaisyti — pataria man Barba 
Negra. Sužinoję žmonės atkuto, sujudo. Net mu
lai, rodos, paspartėjo. Už pusvalandžio nubalnoti 
mulai jau ganėsi vienuolyno aikštelių žolėje, o 
kareiviai kas kur pasirinkęs sau tinkamą vietą 
sugulė miego.

kai viskas nurimo, patikrinau sargybas ir 
jų pamainas. Po vakar dienos kautynių prie Ca- 
diniano, nuovargis, nervų įtempimas ir nemiga 
pareikalavo ir iš manęs poilsio. Pradžioje mie
gas nugramzdina nebūtin visus jausmus ir įspū
džius. Tik vėliau, matyti, didžiajam nuovargiui 
jau praėjus, sąnariams nuo nejudėjimo ėmus 
tirpti ir paryčio šalnai pradėjus nugarą laižyti, 
užgulė sapnai.

Sapne atsitinka kažkas baisaus. Rodos, bė
gu Kauno gatvėmis, o mane vejasi griūvanti kal
nai. Viskas svyruoja, griūva Įgulos bažnyčia ir 
Rotušė susmenga j žemę. Bėgdamas lipu į žalią
jį kalną, o ten, rodos, ant Prisikėlimo bažnyčios 
bokšto kopia Az i ir nori ant mėnulio pakabinti 
savo išmuštą akį. Per sapną šaukiu jam: Aza... 
Aza... kodėl tu nori įdėti mėnuliui savo akį?..

— Ko tu rėkauji?... kokią akį?... — pažvar- 
busiu balsu klausia manęs Pranas ir judina už 
peties. Nubundu. Rytas švinta. Stovykloje visi 
miega, net mulai sugulę. Vakaruose pro seno pi
lies bokšto griuvėsius dar mirga paskutinė 
žvaigždė. Brėkšta. Žemai, giliai kalnų papėdėje 
baltuojanti migla drykso virš gausių vynuogynų. 
Virš galvų ūžia lėktuvų motorai-- tai jankiai 
grįžta aplankę Berlyną. Prasideda poilsio ir at
vangos diena. Tikiuosi, jog šiandien atostogausi
me niekeno nepastebėti, be šūvių ir be aukų.

Toliau, žiūriu, stovi senis italas, matyt, šios 
vietovės vienintelis gyventojas. Atrodo, svarsto, 
kiek jam žolės nuėde mūsų mulai. Jis prieina ir
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pravažiuojantį pilną vokiečių kareivių sunkve
žimį, suėmė juos, o paskui užmuštus ir gyvus 
sumetė į tą pačią vietą.

Italas persižegnoja ir kalbėdamas maldą nu
eina prie mulų. Prisidedu ranką prie kaktos, 
kad galėčiau gerai įsižiūrėti. Tuo metu subilda 
krintantis akmenėlis. Pakeliu galvą ir matau vos 
pora metrų virš manęs ant uolos sėdintį sunkiųjų 
kulkosvaidžių skyrininką Michailą. Jis nuleidžia 
ant diržiuko žiūronus, per kuriuos, matyti, jau se
nokai jis žiūrėjo į tą pačią vietą. Pažiūriu. Nu
leidžiu žiūronus ir sunkiai, giliai atsidustu.

namas... kvailiai! — iškošė Michailas.
~ - Akis už akį - keršto įstatymas, ir valsty

bės įsakymų pildymas, kurių vardan būna pa
teisinami visokį karo nusikaltimai — sakau aš.

— Aš su tuo nesutinku — atsako Michailas 
ir tęsia: — ...ir žmogui yra neįmanoma sutikti, 
kad tikslas pateisintų priemones, kaip kad mus 
mokė raudonieji politrukai. Vardan partinių prin
cipų, kaip pas mus sovietuose, daromi žiauriau
si nusikaltimai, ir jie netelpa nei žmogaus prote 
nei širdy! Tai daroma, būk tai dėl geresnės atei
ties, bet nuo nusikaltimo praeityje žmogus ne

— Žmonių pamišimo liudininkai — pratariu. 
Michailas nusileidžia žemyn. Susėdame ir 

užsirūkome. Jis tartum negirdėjęs mano pasta
bos, tyliai kalba, žiūrėdamas į bedugnę:

-- «Čudesnaja mogila»! (stebuklingi kapai). 
Tik pamanyk — nors jie jau negyvi, bet jie vis 
dar, rodos, gyvena. Jų kaulus dieną saulė sušil
do, naktį mėnuo žaidžia su jais, o rytais rasa 
nuplauna. O šį rytą girdėjau, kaip lakštingala 
suokė toje prarajoje. Žinai, jų kūnų jau nebėra 
ii’ gyvybė sunaikinta, bet šitie kaulai mato dan
gų ir su juo gyvena dienas ir naktis. Matai, jų 
gyvenimas nors miręs tęsiasi... ir juos pasiekti 
ten sunku, ir aš niekur nemačiau puikesnių ka
pų! Jeigu kareiviui mirt, tai geriau palikti savo 
kaulus šitoje baltoje bedugnėje, negu pūti, trū
nyti kur Karelijos tarpežerių išmirkusiam dumb
le... -

— Už ką kareiviai ir civiliai čia paklojo 
savo kaulus?...

- Todėl, kad vieni kitiems pasidavė, ma
nydami, jog negalintis toliau gintis nebus kerši-

gali pabėgti niekur nei šiandien, 
nei rytoj, niekad... šėtono dar
bas! —

—• Visur tas pats... taip kaip 
ir čia^, — pridedu, bet Michai
las manęs, rodos, visai negirdi. 
Jo akys kažkur paklydo anoje 
bedugnėje ir jis kalba toliau, 
tartum kokio prisiminimo už
hipnotizuotas, tartum, apsvai
gęs. Tiesa, Michailas paskuti
niu laiku pradėjo vis dažniau 
ir daugiau išgerti, o kaikada 
grieždavo dantimis ir pats vie
nas keikdavosi. Ir šį kartą, bent 
pradžioje atrodė visai blaivus, 
bet nesavas. Jis kalba:

— Karelijoje, po karo su šuo 
miais... Volodia ir kiti stovėjo 
pagal komandą «ramiai!». Cent- 
ralinio Komiteto VKP(b) sekre
torius A. Ždanovas netikėtai 
nutraukė savo prakalbą kietomis 
frazėmis: “Mūsų karys neturi 
patekti nelaisvėn. Raudonarmie
tis gali būti belaisviu tiktai mi
res. Tuo jis yra tobulesnis už 
visų kitų šalių karius. Mūsų ka
rys kovoja už idėją, jeigu ta 
idėja jam būtų ir ne pagal jo 
įsitikinimus. Kas gyvas paten
ka nelaisvėn, tas išdavikas, ir 
turi būti sunaikintas”.

Dvyliktą valandą nakties Vo
lodia išrikiavo būrį ir paskelbė 
uždavinį. Pirmą valandą nak-

ties Suomių stotyje būrys pasikrovė į specialų 
traukinį, ir išvyko Sestrorecko link. Kurčioje 
buvusiojo pasienio su suomiais stotelėje pasiti
ko juos šaltas miglotas pavasario rytas. Visa tos 
stotelės geležinkeliečių tarnyba buvo kažkur iš
siųsta. Nedidelio karelų kaimo gyventojai pen
kių kilometrų atstume, taip pat buvo išgabenti 
nežinia kur.

Perone būrio laukė penki NKVD pareigū
nai. Viešpataujant visiškai tylai Volodios žmonės 
išsikraustė ir išsirikiavo pagal pylimą. Geležin
kelio stotelėje ir prie Morzės aparatų sėdėjo če
kistai.

Volodios grupė buvo Nr. 14. Jo žinioje 35 
žmonės: 20 lengvų kulkosvaidžių ir 15 ginkluotų 
automatiniais pistoletais.

— Draugas leitenantas geriate? — paklausė 
enkavedistas.

— Taip.
— Štai konjakas.
— Dėkui.
— Jūsų žmonės gaus po 200 gramų spirito.
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— Dėkui.
Ešelonas iš Suomijos su grąžinamais iš ne-. 

laisvės raudonarmiečiais atvyks 8.15 vai..
Volodia pažiūrėjo į laikrodį, buvo 6.45 vai. 

ryto.
— Draugas leitenante, prašau susipažinti su 

apylinke — pasakė jam NKVD pareigūnas, nedė- 
vėjęs jokių laipsnių, ir parodė rubežių, paruoš
tus kulkosvaidžiams lizdus ir netoli stoties miške 
padarytą iškasą. Vieta buvo nelygi, nusėta eg
laičių ir beržiukų krūmais. Diena žadėjo būti 
graži. Rytai nusidažė ružavai. Migla virto garais 
ir palengva sklaidėsi.

Jie nuėjo apžiūrėti vietovės. Čekistas kal
bėjo piktu balsu:

- Žiūrėkite, tuo keliu jie būriais leisis pa
kalnėn. Kada jie įeis tuo keliu į iškasos vidurį, 
jūs atidengsite kulkosvaidžių ir automatų ugnį iš 
trijų pusių. Tuos, kurie užkoptų ant iškasos kran
to ir bandytų bėgti į ketvirtąją pusę, iš antros 
šlaito pusės pasitiksime mes.

— Kiek jų? — paklausė Volodia.
— 273 žmonės, — Čekistas išsiėmė pokelį 

cigarečių «Bielomor kana]». Jie užsirūkė. Volo- 
diai norėjosi patraukti iš butelio konjako, kurį 
išeidamas jis įsikišo kišenėn, bet jis varžėsi ši
to žmogaus, kuris vanagiškai žiūrėjo į jį.

— O štai mūsiškiai atveda ir jūsų žmones. 
Parodykite kiekvienam jo vietą. Aš einu priimti 
belaisvių sąstatą. Na, mes perskaitysime lavonus: 
jeigu bus 272, jūs būsite 273-čias, draugas leite
nante? —

Čekistas nuėjo. Volodia gėrė iš butelio di
deliais gurkšniais. Jis išdėstė savo žmones. Jo 
šūvis iš nagano turėjo būti ženklas žudynių pra
džiai. Staiga jis sudrebėjo pažiūrėjęs į Čia pat 
prie jo esantį seržantą. Tas buvo baltas kaip 
drobė. Garvežio švilpukas metė skardų aidą per 
apylinkės miškus, o švariame ore einančio trau
kinio dundesys buvo nuostabiai skardus. Kada 

traukinys sustojo jis išgirdo komandos balsą.
— Išlipti ir išsirikiuoti! — Pasigirdo tūpčio- 

jimas iššokančių žmonių, o paskui įvairūs bal
sai pradėjo kartoti komandą.

— Pirmas skyrius eilėn!
— Antras skyrius eilėn!
— Dešinėn lygiuok!
— Ramiai!
Toliau pradėjo balsas, matyti, priklausantis 

enkavedistui:
— Draugai raudonarmiečiai, vadai ir polit- 

vadovai! Aplinkybėms susidėjus jūs buvote prie
šo nelaisvėje, pernešėt daug vargo, paniekinimo 
ir kančių. Dabar, kada galingoji raudonoji armi
ja, vadovaujama draugo Stalino...

Galingas grįžusiųjų «u r a!» sudrebino apy
linkę, kartojosi, augo ir griaudė... Kalbėtojas tęsė:

...sumušusi priešą, išlaisvino jus, jūs grįžo 
te į mylimą tėvynę. Išmintingiausioji komunistų 
partija ir jos įkvėpėjas, mokytojas ir tėvas, drau
gas Stalinas pats asmeniškai pasirūpino, kad jūs 
gautumėt užtarnautą poilsį. Čia netoli specialiai 
jums suorganizuota sanatorijos stovykla, kur 
jums viskas paruošta ir laukiama jūsų. Draugas 
pulkininkas Glebovas, jūs vyriausias šitoje gru
pėje. Veskite koloną, štai šituo keliu. Toliau ten 
jus pasitiks.

— Kolona, klausyk mano komandos! Būriais, 
kairės sukimu, paskui mane, žengte marš! —

Volodia jau matė juos. Jie žygiavo kolono
je vilkėjo milinėmis ir ausinėmis kepurėmis. Leis
damiesi pakalnėn nelauktai uždainavo:

«Po dolinam i po vzgorjam 
šia divizija vperiod...»

(Per pakalnes ir per kalnus, ėjo divizija 
pirmyn). Volodia stebėjo juos per žiūronus. Vei
dai jų buvo ištįsę ir pilki. Daugumas ėjo žiūrė
dami pirmyn, bet kaikurie Dailiai dairėsi aplink. 
Buvo jau diena, ir per žiūronus jie jam rodėsi 
čia pat prieš jį. Jis galėjo atskirti jų akių spal-

Kauno senamiestis potvynio metu.
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vas. Tiktai dabar jis pastebėjo, jog daugelis jų 
buvo sužeisti, šlubavo, arba turėjo perrištas ran
kas. Paskutiniame būryje draugai nešė tuos, ku
rie negalėjo savo jėgomis paeiti. Volodia staiga 
nuleido žiūronus. Kolona artėjo prie iškasos, o 
žmonės dainavo:

«Razgromili atamanov, razgromili vojevod, 
i na Tychom Okeane svoj zakončili pochod.» 
(Išdaužė atamanus, išdaužė vaivadas, ir prie 

tyliojo vandenyno savo pabaigė žygi!) Ta daina 
nustatyta tvarka dainuojama raudonojoje armi
joje.

Jie buvo keturiasdešimt žingsnių atstu nuo 
jo.

— Draugai!... Dėl Dievo!... Kaip gi šitaip!... 
— suriko nesavu balsu seržantas. Jo veidas pa
šiurpo ir pamėlynavo. Jis buvo panašus į išei
nanti iš proto.

Volodia šovė jam naganu į ausį. Paskui ši
tą šūv| automatai ir kulkosvaidžiai sudraskė 
dangų ir grįžusiųjų iš suomių nelaisvės raudon
armiečiu širdis. Volodia gulėjo šalia seržanto la
vono ir baigė gerti konjaką. Paskui jis atsistojo, 
pradėjo vaikščioti tarp lavonų ir nagano šūviais 
pribaigdavo sužeistuosius. Nuo jų riksmo ir de
jonių plaukai šiaušėsi ant galvos. Kažkas grie
bė Volodės milinę ir laikėsi už jos Jis atsigręžė.

— Volodia... broleli... brolyti, ir už ką gi...
— Kas tu? — riktelėjo jis įsižiūrėdamas į 

kraujais pasruvusį šaukiančiojo veidą.
— Volodia, aš tavo brolis Aleksiejus... ar 

nepažįsti... kartu -
-- Ne... nieko negaliu... visi kartu...! sustau

gė Volodia matydamas savo brolį ir taip jau mir
tinai kulkų sudraskytą, ir paleido jam į burną 
seriją nagano šūvių, greičiau paskubindamas mir
tį - išvaduotoją.

Volodia pridavė mirusį batalijoną pagal 
skaičių, visus 273!

Atydžiai stebiu kulkosvaidžių skyrininką 
Michailą, kuris* man šį vakarą pasakoja tokią 
šiurpulingą istoriją Jo ilgas, liesas smakras vir
pa, giliai jis užsitraukdamas čiulpia vieną ciga
retę po kitos, ir labai dreba jo rankos. Jis vis 
žiūri į priekį, lyg visai nepastebėdamas manęs, 
ir toliau kažkam nematomam dar sako:

— Lenine, mes nepažinojome tavęs, ir kada 
tu mirei mes dar buvome visai maži. Nors aš 
mačiau tave po stikliniu vožtuvu Kremliaus sie
nose, bet aš nenoriu tavęs pažinti. Būk tu pra
keiktas, kaip tie visi, kuriuos tu per savo moks
lą ir įsakymus padarei brolžudžiais! Kaip žmo
gui gyventi, kada tavo gyvenimas yra tokių prin
cipų, tokių įsakymų valdžioje?... Kur pabėgti nuo 
prakeikimo?...

Michailas nepanašus į save. Jis visas pasi
keitė. Jo pastyrusios tamsios akys įsmigusios į 
tolį. Balsas nepažįstamas ir gazdinantis. Nors jis 
tai pasakojo, kaip kito asmens istoriją, bet jis 
pats daug pergyvena. O,nelaiminga sudaužyta šir 
die, kas tave pagydys, kas paguos?

Saulė nusileido. Temsta. Kalnai tirpsta pas
laptingoje, minkštoje prieblandoje, o švelnus ze- 
firas groja kukurūzų lapuose pasakiško šlamesio 
tonais, pamirštas meliodijas. Išstatome šios nak
ties sargybas ir stovykla ruošiasi poilsio.

Vidurnaktį atbėgo siaubo apimtas besarabas 
sargybinis Raiko, kuris buvo pastatytas saugoti 
tako prie apatinių uolų. Pro jį praskridęs žmo
gaus didumo paukštis ir jis išgirdęs iš bedugnės 
aidu atskridus} sunkų žnektelėjimą.

Tai buvo Michailas, kuris pats nušoko tą 
naktį bedugnėn.

(Bus daugiau)
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Upelio /tiekos
V. Valsibnienė

Augo lelijėlė 
Vandeny prie kranto, 
Kur srovė taip skuba — 
Ji viena supranta.

Jai kasdieną kalba 
Skambantis upelis:
— Į marias plačiasias 
Veda mano kelias.

Musų marios plačios,, 
Gilios» gintarinės, 
Jos kasdieną glosto 
Krantą mus tėvynės.

Musų marios melsvos» 
Kaip dangaus mėlynė* 
Kaip lauke tėvelio 
Žiedužėlis lino.

Ant savos krūtinės 
Neša laivą plieno, 
Ir mano upelį, 
Kalbina kasdieną.

Taip lelijos žiedui 
Porino upelis — 
Į marias plačiasias 
Tolimas jo kelias.

Raides
V. Nemunėlis

Nežinau, kaip atsitiko, 
A su i labai susipyko. —

Skyrium a, skyrium i 
Raidės nieko sau abi, 
Kai sustoja šalimai, 
Tuoj ir šaukia — ai, ai, ai

Nežinau, kas kaltas buvo, 
A ir u draugystė griuvo. 
A nuo u kol toli, 
Raidės nieko sau abi, 
Kai sustoja tik arčiau, 
Tuoj ir loja — au, au, au.

Ką vargšelis aš darysiu, 
Kaip diktantą parašysiu. —

A be i. a be u
Pridarys man daug klaidų: 
Laibas Lauras reiks rašyt, 
Labas Laras teks skaityt.

Tarė a: neverk vaikuti, 
Ir viena galiu aš būti.

Tarė u, ir tarė i:
— Busim mes kartu abi, 
Bet ką veiksi tu paskui, 
Kai išeis tau — ui, ui, ui.
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ANGLIJOJE]

Vasario mėn. 28 d. milijonai 
Anglijos piliečių rinko parlamen 
tą. Rinkimais užsienis domėjosi 
nemažiau kaip pačios Anglijos 
piliečiai. Galutiniai rinkimų da
viniai vra šitokie: darbiečių par 
tija pravedė 315 aistovų. kon
servatoriai - 296, liberalai - 10, 
tautinė irlandiečių partija - 2, 
o komunistai nepravedė nė vie
no atstovo. Praėjusiame parla
mente turėjo du. Tas faktas ro
do, kad Anglijos darbininkija 
nusigręžė nuo komunizmo.

Darbiečiai šiame parlamente 
turi daugumą, bet ladai nežymią, 
vos septyniais atstovais viršija 
opoziciją. Konservatoriai šiuose 
rinkimuose laimėjo apie 150 at
stovų darbieč sąskaitom

Darbiečiams su tokia maža 
persvara bus sunku valdyti kraš 
tas, ypač kas liečia vidaus po
litiką, kaip pavyzdžiui naciona
lizavimą įmonių. Konservatoriai 
buvo ir bus darbiečių vidaus 
politikos grieščiausirs priešas. 
Su tokia maža persvara, nors ir 
grieščiausia partijos disciplina, 
numatytų programoje reformų 
nebus įmanoma pravesti. Todėl 
nenuostabu, kad beveik visa An 
glijos spauda rašo, kad anglai 
dar kartą ir tai greitu laiku, 
priėmus šių metų biudžetą, bus 
šaukiami balsuoti, nes koalicinė 
vyriausybė, iš koncervatoriu ir 
darbiečių, yra negalima. Nauji 
rinkimai turės duoti žymią per
svarą darbiečiams arba konser
vatoriams.

Bendrai Anglijoje ir visoje 
Europoje jaučiamos stiprios ten 
dencijos dešinėn.

S. Paulo miesto komunistinis 
elementas prisidengęs neva kul 
turinių ar ekonominių organi
zacijų skraiste, kovo mėn. 1 d. 
norėjo nrieš prefeituros rūmus 
suruošti mitingą protesfuojaut 
prieš elektros racionavimą ir 
Amerikos pasiuntiniu, paskir
tiems prie Pietų Amerikos vy
riausybių, konferenciją Rio de 

,Janeiro. šioj konferencijoj bus 
svarstoma P. Amerikos ekono
minis gyvenimas sąryšyje su 
Marshallo planu. Saugumo or
ganai šio mitingo neleido.

— Chang Cai-Chec kovo mėn. 
1 d. grįžo vadovauti nacionalis- 
nės Kinijos vyriausybei. Užsie
nio spauda rašo, kad Amerika 
su nacionalistine Kinija pasira
šė slaptą karo sutartį. Amerika 
yra suinteresuota Formczos sa
la kaipo strateginiu punktu.

Komunistinės Kinijos diktato
rius Tse-tung Kremliui yra pa
sižadėjęs nusiųsti Rusijon pen
kis milijonus kiniečių darbinin
kų.

Nacionalistų aviacija vis te- 
bombarduoja strateginius Kini
jos punktus.

Ir Bulgarijos kariuomenei, 
kaip ir lenkų, paskirta rusų ge 
nerolas Koniev.

Angliakasiams streikuojant 
Amerikoje daugiau pusės mili
jono darbininkų liko be darbo.

Mokslininkas Klaus Fuchs už 
atominės energijos paslapčių iš 
davimą rusams Londono teismo 
yra pasmerktas 14 metų kalė
jimo.

Čekoslovakijoj Bažnyčios ko
va su komunistine vyriausybe 
tebevyksta. Vyriausybė savina- 
si Bažnyčiai priklausančias tei
ses. Ir štai vienas įvykis. Bans
ka Bystrica vyskupijos vysku
pui mirus, sulig Bažnyčios teise, 
vyskupijai valdyti, ligi popiežių^ 
paskirs naują vyskupą, kapitula 
iešrenka iš savo tarpo adminis
tratorių. Taip buvo padaryta ir 
minėto j Čekoslovakijos vyskupi 
joj. Tačiau komunistinė vyriau
sybė ir čia įsikišo paskišdama 
vyskupijai valdyti savo numaty 
tą, vieną vienuolį. Popiežius jį 
ekskomunikavo. Čekoslovakijos 
vyskupai savo kolektyviniame 
laiške tikintiesiems pranešė, kad 
komunistinės vyriausybės pas
kirtas vyskupijos valdytojas ne 
turi teisės. Tikintieji, pasaulie
čiai ir kunigai, negali su juo 
bendradarbiauti. Gi vyriausybė 
iš sayo pusės neklausantiems

grasina bausmėmis. Tie įvykiai 
kaip tik ir veda prie aštresnės 
kovos valstybės su Bažnyčia.

Kovo. 2 d. suėjo 11 metų, kai 
Popiežius Pijus XII valdo Baž
nyčią. Popiežiui Pijui XII tenka 
valdyti Bažnyčią labai nera
miais laikais. Šis popiežius 
263-čiasis Šv. Petro sosto įpedi 
nis.

Rusija izoliuojąs! nuo demok
ratinių valstybių. Anapus gele
žinės uždangos esančioms sate
litinėms valstybėms Maskva įsa
kė nutraukti diplomatinius san
tykius su Vakarų demokratijo
mis. Su Bulgarija Amerika jau 
nutraokė santykius Neužilgo, 
kaip rodo įvykių eiga, diploma
tiniai santykiai bus nutraukti ir 
su Vengrija. Bus prieita prie to, 
kad visas satelitines valstybes 
atstovaus tik Maskva.

Jugoslavija gavo iš Amerikos 
20 milijonų dolerių paskolą, už 
kurią iš Amerikos pirks indus
trijai ir žemės ūkiui reikalin
gas mašinas.

Lietus, sniegas ir vėjai pada
rė daug nuostolių šiaurinėje Ita 

Jijoje.

Amerikos vyriausybė nesiųs 
Rusijon, kaip praneša oficialus 
vyriausybės sluoksniai, jokio 
atstovo tartis atominės energi
jos kontrolės reikalu.

Buenos Aires be duonos, pie
no ir sviesto.
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IŠTIESKIME PAGALBOS RANKA

LIGONIAMS
Jau greitai sukaks penkeri 

metai, kaip L. R. Kryžius atgai 
vinęs savo veiklą tremtyje, vyk 
do lietuvių tremtinių šalpos dar 
bą. Per tuos metus jo tarpinin
kavimas tarp įvairių geraširdžių 
aukotojų ir mūsų tremtinių ma
sių Vokietijoje ir Austrijoje bu
vo sėkmingas. Pirmasis ir di
džiausias aukotojas buvo B ALF. 
Jo lėšomis, jo gerybėmis per 
ketverius metus buvo sušelpti 
dešimtys tūkstančių lietuvių 
tremtinių. Į šalpos talką vėliau 
įsijungė Pietų Amerikos lietu
viai bei įvairios kitos organiza
cijos.

Šių didžiųjų donatorių sutelk
tos aukos įgalino L. R. Kryžių 
vygdyti musų tremtinių minima 
linę šalpą.

Paskutinieji metai įnešė dide
lius pakeitimus į lietuvių trem
tinių gyvenimą Vokietijoje ir 
Austrijoje. Mūsų tremtinių dau
guma jau išvyko iš tų kraštų: 
iš 60.000 asmenų, šiandien yra 
likę tik apie 12.000. Iki 30-6-1950, 
kuomet IRO nustos teikti trem
tiniams globą, lietuvių paliks 
apie 6-7.000. Tie likučiai suda
ro vadinamą kietą branduoiį — 
kuris savo didžiumoje negalės 
išemigruoti. Į tą kietą branduolį 
įeina džiovininkai, sunkus ęliro 
niški ligonys, psichiniai nesvei
ki, įvairių rūšių invalidai, seny
vo amžiaus asmenys ir išskri- 
ninguoti. Anksčiau jie gvveno 
lietuvių tremtinių bendruomenė 
je, iš kurios gaudavo apsaugą 
ir globą. Dabar jie bus privers 
ti palikti tarp svetimųjų. Lietu
viai tremtiniai likimo priversti 
palikti Europoje yra vargo, ne
laimių, nedatekliaus vandenyne.

L. R. Kryžius, kuriam paves
ta rūpintis tremtinių globa, lai
ko savo pareiga kiekvienam 
paskiram ir visai organizuotai 
lietuvių visuomenei pranešti šia 
mūsų paliekančių Vokietijoje i? 
Austrijoje tragišką būklę ir 
kviesti visus tautiečius supilti 
prieš tą šniokščiantį nelaimių 

tvaną nesugriaunamas ir gelbė
jau čias užtvaras. Mes tai gali
me pasiekti ir ' padaryti eidami 
vienu dar mums neuždaru ke
liu - tauraus lietuviško solida
rumo ir savitarpinės pagalbos 
keliu. L. R. Kryžius kreipiasi 
į visas lietuviškas širdis su sku 
baus organizuotos savišalpos šu 
kiu. į musų nepajėgiausių trem
tinių gelbėjimo akciją mes kvie 
čiame neatidėliotinai įsijungti 
visur esančius lietuvius.

Mums gerai žinomos tos sun
kios sąlygos, kuriose, Jus, bro
liai ir sesės, pradėjote savo gy
venimą, bet užtat Jus taip pat 
gerai žinote tas sąlygas, kurio
se merdi labiausiai nelaimių pa 
liestos tremtinių kategorijos.

Mes žinome, kad tik kentėju
si ir kenčianti širdis geriausiai 
supranta ir atjaučia vargstan
čius, neiąimingus ir bedalius.

L. R. Kryžius būdamas toli 
nuo išemigravusių lietuvių di
džiųjų sambūrių patsai negali 
imtis aukų rinkimo. Mes mano
me, kad tą darbą sėkmingiau
siai galėtų atlikti išvykę į ki
tus kraštus tautiečiai per savo 
organizacijas.

Tad kviečiame steigti lietu
viams tremtiniams palikusiems 
Europoje gelbėti komitetus arba 
L. R. Kryžiui ręmti draugijas ir 
pradėti organizuoti aukų rinki
mą Jūsų šalies lietuvių ben
druomenėje.

Jei visi įsikūrę kituose kraš
tuose lietuviai įsijungs į palie
kančių Europoje lietuvių trem
tinių gelbėjimo kovą ir aukos 
tam tikslui bent vieną procentą 
savo uždarbio — tikrai ta kova 
bus laimėta.

Jų sudėtos aukos atitolins nuo 
vargstančių mūsų tremtinių al
kį, šaltį, skurdą, suteiks jiems 
pastogę ir sustiprins jų morali
ni atsparumą, ir ištvermingumą.

Tad į didelę, taurią kovą.
L. R. Kryžiaus Vyriausioji 

Valdyba

Albinas UCKUS

Kosto ir Marijos Uckų sūnus, 
baigė komercinę mokyklą «Es
cola Técnica de Comercio Ce- 
sario de Carvalho», ir sausio 
mėn. 7 d. gavo kontadoriaus di
plomą.

Albinas Uckus yra gimęs Lie 
tuvoj, Garliavoje. Brazililon tė
vai atsivežė vienerių metų am
žiaus. Dirbo ir mokėsi.

Musų tautiečiai gali pasinau
doti Alb. Uckaus patarnavimu 
paruošiant dokumetus įvairioms 
įstaigoms, arba gali vesti sąs
kaitybą įmonių ir krautuvių.

morosas: Rua da Moėca, 1681

Jveikina! ’
Šv. Kazimiero šventės proga, 

«M. L.» sveikina savo prieteliu» 
ir rėmėjus Kazimierus: kun. Mi
liauską, Naruševičių, Jurgelevi
čių, Bratkauską, Bacevičių, Mar 
tinaitį, Ausenką, Trubą.

Laimingų metų!

Viršelyje raižinys linoleume 
— Laimė ir Nelaimė — ir kiti 
laikraščio viduryje yra daili
ninkės VI. Stančikaites.

Gauta iš Lietuvos keletą laiš
kų. Turinys visų vienodas.

/kaitykime®
Mtisil 

Lietuva!
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LAIŠKAS IŠ CAMPINAS

Rašo: Vytautas Maciulevičius

Šeštadienio rytą, po savaitės 
sunkių darbų, su pakelta nuo
taika sėdu į autobusą. Motoras 
dūzgia kaip lėktuvo. Lenkiame 
krovinių sunkvežimius ir šoferis 
daugumai jų pamojuoja ir pa
siunčia patenkintą šypseną. Ma 
no veide taip pat šypsena ir 
pasitenkinimas: važtuoju pavie
šėti j S. Paulo miestą.

Asfa’t iotas plentas vingiuoja- 
si kaip koks kaspinas. Pasitaikė 
gražus rytas. Giedriame dangu
je aukštai skrenda pilki debe
sėliai, o mano mintys jau pirma 
manęs sukinėjosi po S. Paulį. 
Netaip juk toli yra Campinas 
nuo S. Paulo... ir ko gi aš ten 
skubu? ... .

S. Paulyje gyvena.mano se
sutė, daug draugų ir pažįstamų 
lietuvių. Toji gausi lietuviška 
kolonija ir traukia mus visus, 
po plačiąją Braziliją pasisklei-?’ 
dusins lietuvius, j S.. Paulį pa
viešėti tarp savųjų, atsigaivinti 
lietuvišku svetingumu, ir pasi- 
dali t gyvenimo įspūdžiais lie- 
tuvišl u, gyvu ir skambančiu ;žo & 
džiu. 'todėl jau net kelionėje " 
žmogus jautiesi šventiškai.

Mums’ nuolat gyvenantiems 
tarp svetimųjų, gyvenimo, irpap > 
ročių skirtumai labai * jaučiami Z 
ir daro didelio įspūdžio. Užeinu 
pas kaimyną lietuvį S^Paūlyję- 
Tuoj pasveikina maloni' šeimiy a 
irnkė ir aš jau sėdžiu pąW;eš- à 
tas u V stalo. Greitai atsiranda £ 
sūris, sviestas irįkfti užkandžiai. į 
Įeina jš darbo gęjžęs šejiųįnin- .. 
kas ir‘dar prieL slenksčio; jau j 
ištiesia "sveikinimui ranką. At
bėga - geltonplaukiai vaikučiai, 
pasisveikina ir užkalbina lietu- g 
viškai/ sąmoningos^ motinos nuo 
lopšio išmokinti. Čia:; nesu joks 
giminė,; tik tautietisJr pažįsta
mas; " •• ę į ' / - ■

Žiū U u"į ir neatsi s te b i u paly gi n - * 
damas, kai n būnu sutinkamas 
intęriore (krašto viduje), kur*“ 
dirbant ir -važinėjant dažnai ten 
ka žmones aplankyti. Ten tave 
pasitinka sausų, formalumu, o 
jei kūr iT įžengi; tai tuoj ir klau 
siag į .. % ■

■Jr- «Ko. senjor, norite?» arba
— «Su kuo, senjor, norite kal

bėti? - . į
O jei ir kalbiesi, - pataikauji, 

giri jo nuomones, reiški viso
kias simpatijas,Jr vos tik apsi
suki, nušaukia tave «gringo»,, ir 
baigta.

Užėjęs pas savuosius randi 
žmogaus dalį savosios tėviškės

t-

ir tos tautos, kuriai mes visi 
kraujo giminystės ryšiais pri
klausome. Nors išvaikščiotum 
visą šitą didelę žemę, be lietu
vių tos Lietuvos dvasios niekur 
nesurasi. Todėl šitą savo kalbą 
ir atsineštuosius papročius tu
rime gelbėti, juos gaivinti ir ne 
duoti jiems pražūti.

O štai, čia ant stalo randu 
puikų iliustruotą žurnalą «Mūsų 
Lietuvą». Praskleidžiu puslapius 
ir įsmingu į straipsnį. Perskai
tau vieną straipsnį po kito. Vi
sur lietuviška dvasia, žodžiai ir 
mintys plaukia iš lietuviškos 
širdies. Čia gerbiamas tėvų var 
das, kilmė ir prigimtis, kurią 
Viešpats dovanojo mūsų tautai, 
Ir Jisai neleis mums pražūti.

Nutilsiu ir galvoju: kas leidžia 
mums tokius laikraščius - ne
ieško aukso nei asmeninio pel
no. Spauda gyvenant svetur duo 
da tik nuostolius, ir kas nors 
turi jai. aukoti laiką, darbą ir 
pinigus/ Yra didelis džiaugsmas, 
kad pas jus,S. Paulyje yra vy
rų ir sambūrių, kurie tokį ver
tingą darbą dirbą ir skiria savo 
tautiečiams. ' •

Pripažinkime padėką mž kul
tūrinius ir administracinius rū
pesčius'kovojantiems už mūsų 
lautos išlikimą. Būkime solida
rūs ir išlaikykime savo tautiš
kumą, pasididinkime lietuviško
mis mintimis varguose ir links
iu y b ė s e. M o k y k i m ė s a v o v ai k u s 
tė v u kalbos, i r p ri si d ė k i m e p r i e 
išlaikymo tokios gaivinančios 
spaudos, kaip «Mūsų Lietuva», 
kuri stiprina mūsų dvasią ir 
mųšų tautinę gyvybę.

Jundiai Lietuvių Aukos . 
Tautos Fondui

Dr. E, Draugelio iniciatyva, 
mažoje Jundiai lietuvių koloni
joje. Tautos Fondui, . surinkta 
vienas tūkstantis septyni šimtai 
dvylika kruzeirų (1712.C0). Au
kojo šie asmenis:

Leonas VarnaviČius - 200 Cr. 
Jão G rėšiu s - 200 „
Eliziejus Draugelis - 200 „ 
Kostas Draugelis - 200 „ ' 
Feliksas įdj^polonija Čema^ 

kai į' ’ - 200 „ -g
Gediminas Draugelis - 200 ,, 
Julija Draųgelienė - 100.,.
Povilas Miškinis - 100 „
Ona. Miškinis - 55 „
Jonas Jusi s - 50 „
Vytautas Čemarka - 50 „
Pranciškus Kairys - 20 „
Kazys Sabonis - 20 „
Pranas Ruželis - 20
Petras Vingilis - 10 .,
Rūta Balčiūnas - 10zCr.

Stasys S trim skis - 10 Cr.
Valentinas Strimskis - 10 „ 
Ignas Puleikis - 5 „ 
Vidutė Balčiūnaitė - 2 Cr.

São Paulo lietuvių sudėtos aū 
kos Lietuvos laisvinimo reika
lams bus paskelbtos sekančiam 
«M. L.« nr..

Pasaulio ir pavergtosios Lie
tuvos lietuviai, anksčiau ar vė
liau, vieningi kovoje, sutraukys 
vergijos pančius!

. .įį* - ’.į: ’. . A

> Vyrų Dėmesiui!

Sekmadienį, kovo mėn. 2 d. 
tuoj po sumos šaukiamas šv. 
Juozapo Vyrų Brolijos nàriu su 
sirinkimas. Nariai ir bendrai vy 
rai lietuviai katalikai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

. . ' ■ - š‘. l

< . DĖMESIO! • !
■ yv ' '■ g i

ž Arte-Grafika Lituania Ltdą, 
ieško agento (vendedoriaus). ,

Suinteresuętiji prašomi kreip
tis darbo valandomis j Arte- 
Grafica Lituania Ltda, Av. Ze- 
lina 706.

— Siuvykla «Vilnius» laikinai 
persikėlė į Alameda Barão do 
Rio Branco, 786.

ft»-

Lapos ir V, Anastazijos lietu
viu patogumui «Musu Lietuva» 
galima gauti Lapoję «Casa S. 
Jorge» (p. Matelioniu krautu
vėje), Rua 12 de Outubro, 23?.
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Kam Reikalinga GALVANIZUOTŲ VAMZDŽIŲ nuo 1/2 iki 2-jų poligatų 
šulinyje pompai įvesti, ar kitiems namų reikalams ir nori pigiausia kaina pirkti — krei

piasi nieko nelaukdamas į musų tautiečio

- KAZIMIERO ^AIOUJEVIIOIIAIIJJ FABRIKĄ -

VILA BELOJE Rua Jorge Faleiros Nr. 5

kur yra visokios medžiagos sandėlys, arba teirautis raštinėje mieste, Rua Benjamin Constante, 122, 

8-tas aukštas, salė 801. Telefonas — 3-3867.

PIRKIME GERIAUSIA PREKE — PIGIAUSIA KAINA!
l||ll||ll||ll||ll||lt||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||lt||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||llllll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||)l||ll||ll||ll||l1||H

PAREMKIME TIK SAVUOSIUS!
LIETUVIŠKA FOTO ATELJE 
“fCTC IPIRINCEZA”

Av. Aivaro Ramos, 1160 (Prie pask. sustojimo vietos 
autobuso 33 Quarta Parada).

Meniškos, gražios foto nuotraukos!
Greitas ir sąžiningas darbas! |į
Lietuviams pigiausios kainos!

Aplankykite!

Savininkas - Vladas POCIUS

BBBBHBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBIIBBB 
BBRBaaiMOlliailIflDlIMKIiailVIIBI5BBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBaBBB 

BBBtíBBBBBBBBBBBBBaBlABBBBBBBBBBBBBBBtoBBBBBBBBBBBB

Įv iriausių Medžio Išdirbinių Dirbtuvė

Mykolo Ūselio
Santo Amaro —-----

Av de Pinedo, 931/41 Te'efone 139

Priima užsakymus langų, durų, venezianų, atlie
ka visokius medžio įrengimus raštinėms, 

bankams, stato laivelius, sudeda 
parketo grindis, ir atlieka visokius kitus medžio 
darbus.

BBBB B

Jei reikia tavo ALITOMOEILIIII 
vidus iškloti medžiaga ar oda, arba 
nori bendrą reformą padaryti savo

S.- ■ MASINOS,
visuomet kreipkis į BBBB

ALEKSEJAUS ir OTAVIO

Tapeçaria ••ALEX**
Posto de Serviços "Vila Prudente"

RUA IBITIRAMA, 200 — - V. PRUDENTE,
Residencija: AV. ZELINA, 691

DĖMESIO! —
INŽINIERIUS - RADIO TECHNIK \ S

aV wiiika
Radio Laboratoria ir dirbtuvė

Rua Baraldi, 6^8 — — São Caetano

Pataisomi radio aparatai bet ku
rios markės.
Reforma ir pertvarkymas 

Taisomi ir reguliuojami radio apa
ratai automobiliams. Montuojami 
sulig užsakymu geriausios rūšies 
aparatai.

Taisomi komplikuočiausi radio aparatai: Telejun- 
ken, Mende, Philips ir kt.

Nepasigailėk laiko pasiteirauti!
ČIA DARBAS ATLIEKAMAS PIGIAU KAIP KITUR

Visi radio techniški darbai! 
Laboratorija turi pačius mo- 
derniškiausius įrengimus ir 
aparatus. Patarnavimas grei

tas, tikslus ir mandagus.
BBBB
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MA7VYDO BIBLIOTEKA

mifhiiiiMMiihiiiiiiw^^

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.

INIC1JJTIRIIa\. E CCMERCIC IDE 
CAILÇAIDCJ MATELICNIJ LTDA.
KRAUTUVĖS:

Largo do Cambucy, 105 ☆
Rua São Caetano, 526—510
Rua 12 de Outubro, 237

FABRIKAS IR RASTINĖ:
Rua Javaes 719

São Paulo
y—~\--------------

Ar jau žinai, 
kad

"Casa Caçula"
Juozas' Stokna &

Irmãos
AV. ZE! INA,' 646 -

parduoda pigiau 
kaip kitur . :

aluminius, -porcele-
■ uinius indus, šaukš-

” tus, šakutes lėkštes, 
kristalinius sti kl us, 
įvairių rusių žais
lus, lėles, pilnus rin- 
kiųius indų pietums, 

k a v a i. ~—
y i Papuošalus Kalėdų eglutėms 

ir įvairius žaislus. Atlieka elek 
tros įrengimo darbus ir 1.1. ::::

Viskas pigiausiomis kainomis!

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

■ Arte Grafica

DIRBA VISUS SPAUDOS DARBUS

PIEŠINIAI KLIŠĖS SPAUDA

AVENIDA ZELINA, 706

Visą korespondenciją prašome adresuoti
CAIXA POSTAL 371 - 3À0 PAULO?

■■■■^■■taaittaramiiistiiinnaaiEiiriiHKixaiiüfiiaaiiatiiaag nnnaaarfaawBBaaaaaaaaaaaa BaB8datioai>uaauBa3eaa3Han*aBu«etaiiaauaaanBuaeac.uaaaaaauraBa^MaaaBa«a«awaaaaBaaaaBaa

Composto e impresso na

A

AVENIDA ZELINA, 706 - SÃO PAULO - VILA ZELINA
- ’»«««««" »■■■■■■■■■■■■ BQffl wHIRHQ ■■ HHD11 BHtflHSHHBRIiD.flHHSDH H H ■■■■■■■■■■■■■■&■ MHHH MklHHIiR ■■■■ UH

20


	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00266
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00267
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00268
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00269
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00270
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00271
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00272
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00273
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00274
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00275
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00276
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00277
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00278
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00279
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00280
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00281
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00282
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00283
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00284
	1950-nr05-MUSU-LIETUVA-00285

