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Didžiąją sukakti minint
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 40 ĮdETŲ
SUKAKTIS TURĖTŲ SUSTIPRINTI KIEKVIENO LIETUVIO
RYŽTINGUMĄ

Savo aukomis ir pasišven
timu lietuvių tauta prieš ke
turiasdešimt metų iškovojo
sau laisvę ir Lietuvai nepri
klausomybę. Niekas laisvės
lietuviams neatnešė ir nepado
vanojo. Tūkstančiai geriausių
Lietuvos sūnų ir dukterų au
kojosi ir kovojo už laisvę su
caro žandarais ir kazokais
1812, 1831, 1863, 1905 metais
ir su bolševikais 1919 1920 ir
1941 metais. Daugel jų žuvo
Lietuvoje kovos laukuose ar
Sibiro taigose tremtyje — už
tėvų žemę, už šventą idealą
gyventi laisvai savo nepri
klausomoje nuo svetimųjų vai
stybėje
Lenkiame galvas prieš did.
vyrios; jie atidavė Lietuvai
viską, ką turėjo, net gyvybę;
už laisvę ir šviesesnį rytojų.
Jų iškovota Lietuvai nepri
klausomybė įgalino tautą su
daryti savo valstybines insti
tucijas, nustatyti demokratinę
santvarką, vykdyti žemės re
formą, pakelti krašto ūkį iki
tokio laipsnio, kad jo augimu
ir pastovumu stebėjosi sveti
mieji, įvesti auksu pagrįstą
pastovų piniginį vienetą, su
kurti modernią švietimo sis
temą aukštai pakelti visas
kultūrines sritis ir išplėsti ūki
nius ir kultūrinius ryšius su
plačiuoju pasauliu. Šie laimė
jimai tebeteikia jėgų ir vilčių
vesti kovą toliau su tuo pa
čiu istoriniu priešu jž krašto
išlaisvinimą ir nepriklauso
mos valstybės atstatymą.
Primestoji komunistinė san
tvarka mūsų žmonių dvasios
nepalaužė; Jie ir toliau drą
siai visur ir visada pasirodo
esą verti savo garbingos, lais
vę mylinčios, tautos vaikai.
Kaip savo laiku carų ištautinimo režimas spontaniškai iš
šaukė reakciją ir pagimdė
«Aušrą», «Tėvynės Sargą»,
«Varpą», davė vysk. Valančių,
Kudirką, Basanavičių, Mairo
nį, Tumą, Grinių, Sleževičių
ir eilę kitų tautai pasišventu
sių sūnų, taip ir dabar sovie
tinė priespauda gimdo naujus
didvyrius, kurie, nenuleisda
mi rankų, kuria ir stiprina lie
tuvių atsparumą prieš rusini
mą ir kietina ryžtą ištverti Ii
gi laisvė bus atgauta.
Švęsdami šiuos sukaktuvi
nius Lietuvos Nepriklausomy
bės Atgavimo Paskelbimo Ke
turiassdėšimtuosius metus, kvi
ečiame visus stiprinti viltį ir
ryžtą kovą laimėti, kfcip ilgai
toji kova betruktų, o kovai
vesti savo dosnia auka remti
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto darbių?.
Toji parama ypatingai rei
kalinga šiuo metų, kada Mas
kva yra pasišovusi viiomis
politinėmis, ūkinėmis, propa
gandinėmis, net ginklo prie
monėmis priversti laisvąjį pa
šaulį pripažinti esamąją Lietu
vos, lygiai ir kitų pavergtų
kraštų padėtį amžiams stabi

lizuotą. Kremliaus valdovai,
piršdami už tai Vakarams ta
riamą saugumą ir taikų sam
būvį, tuomi pat siekia nugin
kluoti juos kariniai, politiniąi
ir ideologiniai, o suskaldydami jų vieningumą, susilpninti
laisvųjų kraštų pasipriešinimą
Sovietų ekspansijai. Sovietai
tikisi, kad Vakarai, jų pabūgę,
sėsis už bendro stalo ir pasi
rašys su jais nepuolimo ir ki
tokias sutartis, kurios laiduo
tų jiems pavergtosios imperi
jos ribas, užmigdytų laisvejo
pasaulio budrumą ir atkeltų
vartąs užvaldyti visą pasaulį.
Tokio visuotino komunisti
nio sąmokslo metu mūsų pir
minė pareiga visiems be išim
ties įsijungti į intensyvius Lie
tuvos laisvinimo žygius ne
vien žodžiu, bet darbu irlėšo
mis. Nė vienas Sovietų žygis
įamžinti Lietuvos pavergimą
neturi likti be pasipriešinimo
ir be paaiškinimo pasauliui ir
mūsų tautai pavergtame kraš
te, ko Sovietai siekia ir ką jų
kėslai reiškia. VLIKas tai da
ro kasdien raštais ir oro ban
gomis per savo radijo progra
mas iš Madrido, Romos Vati
kano, skirdamas tam 80% vi
sų savo lėšų.
Bet komunistai ne mažiau
siekia mus pačius suskaldyti
iš vidaus, kad vedamąjį lais
vinimo darbą susilpninus, mus
sukiršinus ir išblaškius į gru
pių grupeles, kurios, vieton
vieningo darbe, viena kitai
kliudytų veikti. Akivaizdoje
griaunančių priešo pastangų,
padarykime visa, kad šie ju
biliejiniai metai būtų vieny
bės metai.
Kiekvienas lietuvis teįsijun
gia į Lietuvos laisvinimo dar
bą!
Kiekvieno krašto kiekvie
nas žymesnis politikas, pare
igūnas, kultūrininkas ar visuo
inenės veikėjas tebus supažin
dintas su Lietuvos byla ir jos
kova už laisvę!
Kiekvena brolį ir sesę oku
puotame krašte tepasiekia
laisvėje esančiųjų balsas ir
tiesos žodis!
Laisvė yra visuptina ir ne
daloma vertybė. Lietuvai esa
nt nelaisvėje pasaulis negali
tikėtis, kad ją pavergusios jė
gos paliks laisvuosius kraštus
taikoje ir ramybėje Primin
kime šią tiesą visiems ir kel
kime mūsų tautos pagelbos
šauksmą, kad Lietuvos laisvi
nimo kova, o lygiai ir kitų
Sovietų pavergtų tautų laisvinimas būtu pripažintas pasa
uliniu reikalu ir tarptautiniu
judėjimu už pagarbą ir teises
žmogui, už laisvę tautoms,
už teisingą taiką, saugumą ir
gerbūvį visiems..
Petys į petį už tautos lais
vę, už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą!
Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvimo Komiteto
Prezidiumas
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Lietuvos Konsulas São Paulyje Aleksandras Polišaitis šiuo praneša, kad VASARIO 16 DIENOS proga,
norintiems asmeniškai pasveikinti, priėmimas įvyks jo
rezidencijoje - Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1020, va
sario 16 d. nuo 17 iki 19 vai.

Didžiųjų konferencija pasmerkta nepasise
kimui.
Sovietų Rusijos ministeris
pirmininkas maršalas Bulga
ninas šiomis dienomis atsakė
į prezidento Eisenhower an
trą laišką. Atsakė neaiškiai,
suktai, kaip jau yia įprasta
Kremliaus diplomatams. Savo
nusivylimo Bulganino atsaky
mu prez, Eisenhower nesle
pia, sakydamas, kad perspėk
tyvos konferencijai nėra pa
lankios. Nėra pagrindo lauk
ti, kad įtempimas tarp vaka
rų demokratinio ir Kremliaus
komunistinio blokų sumažėtų.
To įtempimo priežastimi, kaip
tik ir yra tie klausimai dėl
kurių negali susitarti Vašing
tonas su Maskvą.
Kaip jau buvo rašyta, prez
Eisenhower didžiųjų konfe
rencijos dienotvarkėn nori
įrašyti Rytų Europos kraštų,
šiandien sovietų pavergtų, ar
prie Rusijos prijungtų, klausi
mą, pasiremiant 1945 m Ruz
velto. Churchillo ir Stalino
susitarimu ir Genevos konfe
rencijos nutarimu. Kremlius

apie tai nė kalbėti nenori,
bet siūlo tartis anie erdves,^
kur satelitai skraido ir kitus
jiems naudingus klausimus,
bet Vakarams nepriimtinus.

— Amerikonų «sputninko»
autorius yra vokietis Von
Braun, kuris nuvykęs Ameri
kon naturalizavosi. Jis taip
pat yra autorius V 2.

Septyni lietuviai is Lietu
vos atvyko Romor.

Nors žinoma, kad konferenci
ja pasmerkta nepasisekimui,
bet ji atrodo įvyks dei susidė
jusiu aplinkybių. Mat Europoj
ir kituos kraštuos vyrauja
įsitikinimas, kad iš tos konfren
cijos galima ko nors gero ti
Rėtis Amerikoje šiuo metu
prasidėjo rinkiminė propagan
da. Prez. Eisenhower priešai
kaitimą, kad jis nenori su
Maskva tartis. Demokratai lia
udžiai tvirtina, kad iš to pasi
tarimo bus naudos, Todej
aplinkybių verčiamas prez.
Eisenhower sutinka su sušau
kimu valstybių galvų konfe
rencijos Reikia tikėtis, kad
Vakarai, ypač Eisenhower,
konferencijos metu bus pakan
karnai kietas ir pavergtųjų
kraštų reikalais jokių nuolai
dų nedarys.

— Amerikonų satelitas du
kart aukščiau skraido negu
rusų.

Užsienio žinių agentūros
paskelbė, kad Romoje praėjo
šią savaitę Popiežiaus buvo
priimti septyni lietuviai kata
likai atvykę iš Lietuvos Šį
faktą labai stipriai atžymėjo
kairioji italų spauda. Lietu
vių iš Lietuvos atvykimas
laikomas komunistų manevru
ir bandymu su Šventu Sostu
užmegsti santykius.

— Dr Adhemar de Barros,
São Paulo prefeitas, pirma
dienį grįžo iš atostogų, ku
rias praleido Vokietijoje Gu
bernaterius Janio Quadros iš
trumpų atostogų interiore
grįš ateinantį pirmadienį.

— Egiptui ir Sirijai susi
jungus į federalinę valstybę,
kiti arabų kraštai, kuriuose
yra monarchinė valdžios for
ma, karaliai valdo, Jardanija
ir Arabia Saudita, irgi rengia
si susitikti ir tartis kraštų su
jungimo, federaliniais pagrin

BLYNU BALIUJ ■
Užgavėnių sekmadienį Klebonijos statybos Fondas ren
gia Tradicinį lietuvišką
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dais, klausimu. Į šį pasitari
mą numatomas pakviesti ir
Libano prezidentas.

PRANEŠIMAS

— Egipto ir Sirijos parlamen
tai patvirtino abiejų valstybių
sujungimą į vieną federalinę
valstybę.
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Programą- išpildys moksleiviai ateitininkai, lietuviška
mokykla ir kitų vilų jaunimas.
Baliaus pradžia, vasario 16 d 4 vai p. p. Vila Zelinos
gimnazijos salėje.
Atvykę maloniai praleisite laiką ir padėaite išmokėti
fondo skolas.

— Amerikos ambasadorius
Lelelyn Thompson Maskvoje,
šią savaitę buvo iššauktas Va
šingtonan painformuoti prezi
dentą ir užsienio reikalų mi
nisterį apie Rusijos užsienio
politiką.

Brazilijos - Rusijos santy
kiai.
Bus ar nebus atnaujinti, dar
kol kas neaišku. Šiomis die
nomis šiuo Klausimu pasisa
kys federalinis parlamentas.
Spėjamą, kad prekybiniai san
tykiai bus užmegsti. Diploma
tinių santykių atnaujinimas
bus atidėtas ateičiai.
— (E) Valstybinė grožinės
literatūros leidykla pagal 1958
metų planą šiais metais išlei
sianti 227 pavadinimų knygų,
kurių tiražas sieksiąs 3 000.000
egzempliorių. Tai būsią apie
100 000 egz. daugiau, negu
1957 metais. Žymiai didėjąs
lietuviu originaliosios litera
turns išleidimas.

— (E) 1957 metais vaistyki
nė politinės ir mokslinės lite
ratūros leidykla išleido stam
bų 656 pusi, veikalą «Pirmo
ji lietuvių kalbos gramatika.
1653 metai» Tai Lietuvos
Mokslų Akademijos Lietuvių
kalbos ir literatūros instituto
paruoštas leidinys. Leidinyje
yra dviejų Danieliaus Kleino
gramatikų fotografiniai teks
tai: 1. Lietuvių kalbos grama
tika... išleista Tilžės lietuvių
kunigo M. Danieliaus Kleino...
Karaliaučiuje 1653» ir to pa
ties «Lietuviškai - vokiškas
kompendiumas ...Karaliaučius
1654 metais* Pirmoji grama
tika yra parašyta lotyniškai,
o antroji vokiškai Leidinyje
duodami jų lietuviški verti
m ai. Įvadą parašė T. Buehie
nė ir J. Palionis.
— (E) Lietuviško meninio
filmo «Žydrasis horizontas»
premjera įvyko Vilniuje sau
šio 18 d. Filmas pasakoja
apie nuotykingą vaikų kelio
nę prie Baltijos jūros ir ski
riamas pirmoje eilėje jauni
mui.

— (E) Lietuvoje įsisteigė
alpinistų sekcija, kurios nari
ai vyks laipioti Kaukazo kai
nynuose.
— (E) Kauno boksiiinkas
Tamulis Stockholme išsikovo
jo savo šeštą tarptautinę per
galę, nugalėdamas suomį. Visasąjunginėse jaunių krep
šinio pirmenybėse Kauno jau
nieji krepšininkai nugalėjo
Lvovo komandą santykiu72 38.
— (E) Kinijos dailės paro
da šiais metais įvyks Vilniuje.
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P. L B. Seimo Organizacinio Komiteto
pranešimas spaudai
Paskutiniame PLB Seimo
Organizacinio Komiteto posė
dyje pakeista Seimo Konsti
tucija ta prasme, kad Seimo
atstovai turi būti išrinkti ne
vėliau kaip 3 mėn. prieš Sei
mą. Anksčiau buvo 6 mėn. Pa
keitimas reikėjo padaryti, nes
kaikurių kraštų tarybos, pasi
naudodamos ankstesniu koos
titucijos pakeitimu, nutarė ats
tovus rinkti visuotinio balsa
vimo keliu. JAV tokie rinki
mai įvyks balandžio 27 d,
kartu su naujosios Tarybos
rinkimais.
Seimo darbotvarkės projek
tas, Org. Komiteto tentatyvai
priimtas, yra išsiuntinėtas kra
štų bendruomenių vadovy
bėms susipažinti, pareikšti sa
vo nuomones ir pasiūlyti pa
keitimus. Po to jis bus Komi
teto galutinai priimtas ir pa
kviesti pranešėjai.
Kartu su darbotvarkės pro
jektu išsiuntinėta plati anke
ta kurios atsakymai sudarys
medžiagą pilnam Letuviško
sios išeivijos organizacinio
ir kultūrinio gyvenimo vaiz
dui sudaryti.
Vasario pradžioje bus gau
ta pirmoji Seimo žymenio, pa
gaminto pagal dail. V. K. Jo
nyno projektą, kvota. Jo kai
na - vienas doleris. Visi ben
druomenės padaliniai ir orga
nizacijos, tikima, įsijungs į žy
mens platinimo darbą Kiek
vienas lietuvis turėtų įsigyti
gražų ir reikšmingą žymenį,
tinkamą nešioti visur ir visa
da.
Greta Finansų Komisijos, va
dovaujamos K. Cheledinc iš
Philadelphijos, New Yorke su
darytas techniškas lėšų telki
mo centras, O. K. Iždininko
A. Trečioko vadovybėje.

Žemaitija ir Pabaigoje 13to Šimtmečio Buvo Turtin
ga Šalis

Jaunystei

Tu — balandis prie viešojo kelio,
Iš kryžiuočių kronikų, kurios
Rasos lašas ant žiedo gėlės,
Seimo proga įvykstančio užsiliko iki mūsų laikų, gali
Tu, lyg juokas mano vaikelio,
koncerto ruoša eina pilnu tena ma šį bei tą atspėti ir apie
Nuolatos širdyje man skambėsi.
pu. Pakviesti ir sutiko daly senovės žemaičių gyvenimą.
vauti šie chorai: Čiurlionio iš Pirmiausia metasi į akis, tai
Tu kaip saulės švelnus spindulėlis,
CIevelando, Dainavos, Vyrų ne tik žemaičių narsumas, bet
ir
jų
krašto
turtingumas.
Tu kaip gintaras mūsų skaidrus,
Stevens ir Pirmyn — visi iš
Dusburgo
chronikoje
yra
Tu
kaip žiedas kuklios ramunėlės,
Čikagos, Varpo — iš Toronto daug aprašymų apie kryžiuo
Puošęs mano vaikystės takus.
ir Vyrų choras iš Bostono.
čių žygius į Žemaitiją ir ką
Koncerto programą sudarys jie
ten sunaikimo ir kokius
Tu — pajūryje žaidžiantis vėjas,
ištraukos iš lietuviškųjų ope lobius
Taip, 1286
rų: Karnavičiaus — Gražina. metais, pasigrobė
Tu — lietus, atgaivinęs smagiai,
vienas kryžiuočių va
Radvila Perkūnas ir Šimkaus dų, Martynas d*1 Golin su ka
Tu lyg angelas baltas praėjęs,
— Pagirėnai; be to bus atlik reiviais užpuolė žemaičių so
Apsvaiginęs lelijų žiedais.
ta Šimkaus kantata Atsisvei dybą. kurios tėvūnu buvęs Pe
kinimas su Tėvyne ir Žilevi lūžis. Tuo laiku Pelužio namu
Tu lyg Baltijos šauksmas sugrįžti,
čiaus kantanta Vytauto Didži ose vyko jo dukters vestuvės
Tu lyg Nemuno žilo rauda,
ojo garbei ir dar keletas ma su kokiu ten vietiniu didžiūnu.
Kaip sidabro varpelis, jaunyste,
Kryžiuočiai nukovė 70 ves
žesnių veikalų
Man skambėsi dainoj visada.
dalyvių, merginas, mo
Koncertui rengti komisija tuvių
teris
ir
vaikus
nusivedė,
į
ne
(Iš eil. rink «Rugsėjo Žvaigždės»)
New Yorke papildyta inuz J- laisvę, o sykiu su tuom paėmė
»e> 4» ♦» ♦»
4^
44 -04 <«>
Žilevičium. Ji veiks bendra 100 arklių, daug auksinių ir V
Kitas Dusburgo užrašas
darbiaudama su Bendruome
sidabriniu daiktų, kailių, me skamba taip’
grobę daug turto ir 2,500 žir
nės Tarybos nariu kultūros daus ir krūvas grūdų.
Rudenį 1318 Viešpaties me gų ji» sugrįžo namo. .
reikalams A. Mikulskio ir viTaigi, jeigu kryžiuočiai į
tais maršalas brolis Henrikas
saís, kurie dalyvauja koncerto
taip
trnmpa laiką sugebėdavo
su didele kariuomene priar
rengimo darbuose. Pagal išga
principo pritarė Dabar jieš- tėjo prie Veliuonos ir Peštvė prisiplėšti Žemaitijoje tiek gė
les Organizacinis Komitetas komos
tikslui tinkamos nų pilių ir visiškai sudegino ribių, tai matyt, jog žemaičiai
stengsis padengti choristų ke patalpostam
ir bandona ją įderin abu priešpilius, kuriuose tuo anais laikais turėjo gerai iš
lionės išlaidas. Koncertas įvy ti į kitų ta proga rengiamų pa metu buvo labai daug prikrau vystytus ūkius ir naminę pra
ks Carnegie Hali, žimiausioj rodų eilę.
ta naujo derliaus grūdų. Pa monę.
New Yorko koncertinėj salėj,
talpinančiuj. arti trijų tūkstan
čių žmonių.
Paskutiniame O K. posėdy
je dalyvavo arch. Mulokas iš
Čikagos. Jis. Lietuvos Inžini
erių ir Architektų Sąjungos
vardu, siūlė atgabenti iš Bra
zilijos Lietuvos architektūros
parodą, ten turėjusią nepa
prasto pasisekimo, ir ją par°
dyti Seimo proga New Yorko
visuomenei. Inž. ir Arch Są
junga pasižadėjo eksponatus
savo lėšomis į JAV atgaben
ti. Komitetas pasiūlymui iš

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Radio Programos
Iš Radio Nove de Julho,, kiekvieną sekmadienį nuo
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
jį rems susipratę lietuviai.
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinsko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

KAUNE
Atsiminimai

Monotoniškai dunda vagonų
ratai. Pro šalį slenka Sibiro
taiga, miškai, maži, kaimeliai
— krūvelė iš molio sulipdytų
trobelių su iškrypusiais ma
žais langeliais ir tuose pačiu
ose labai mažai stiklo,. Stogo
dalis vėjo nunešta; likę šiau
dai stovi pasišiaušę... Visa tai
primena išsigandusį žvėrelį
žiauriame Sibire.
Tai tremtinių kaimai.
Bet mano širdis plaka džia
ugsmu. Aš palieku tą liūdną,
ašaron primirkytą kraštą.
Aš negaliu tikėti savo laime
— «dvidešimt penkeri metai
ištrėmime», — skambėjo man
skirta bausmė... O didis Die
ve, Tavo gerumas neišmatuo
jamas. Tu leidi man po penkerių su puse metų "grįžti į
Lietuvą.
Kiek, daug metų nutekėjo
amžinybėn, kai aš tave, bran
gią mano širdžiai, mielą žeme
lę, turėjau palikti. Tada negal
vojau, koki skaudūs aplinkini
ai keliai atves mane į Lietu
vą...
• Kaip kaleidoskope vaizdas

keičia vaizdą — liūdni, puikūs,
nematyti; galų gale ramus
uostas -- šeimos džiaugsmai,
ir po viso to staiga — juodas
limuzinas kuris išplėšė man
laisvę, atskyrė nuo viso, kas
man buvo brangiau už gyvy
bę, toliau — kamera, drėgnas
rūsys, augštai apkaustytas lan
gelis. Durys taip pat apkaus
tytos geležim, ir už jų dieną
naktį budintis raudonarmie
tis.
Laisvę, la'svę grąžinkit man
— šaukė visa mano jauna šir
dis. Rūsio sienos ir raudonar
miens tam šauksmui buvo
kurtūs.
Etapai, kalėjimai, pilnos ka
meros žmonių ir vis — 58 pa
ragrafas! Peresilkos, ešalonai,
baisūs kriminalinių nusikaltę
lių vedai ir jų žudynės Koly
ma, žiaurūs garlaivio triumai
— viskas jau praeitis. Viskas
turi būti pamiršta .. Bet ar
yra pasauly galia, kuri pajė
gtų tuos vaizdus iš pasąmo
nio ištrinti? Ar galima juos
pamiršti? Užtenka tik žvilgte
rėti į veidrotį, į sutinusias ran

Traukinys šniokščia, dunda,
kas ir kojas, į iškraipytus vi
sus sąnarius, ir atgyja iš nau skuba toliau. Viduj gana jau
jo baisios pilnos skausmo ku. Platūs suolai gulėti Kele
ir nemigos naktys. Tai kú tą kartų per dieną traukinio
nas, o siela? Siela — ji liks palydovė atneša «kipetoką» amžinai sužalota, ir niekas karštą vandenį. Keletą kartų
per dieną palaisčius vande
jos daugiau nebepagydys...
Staiga iškyla tarp skre*ndan niu šluoja grindus beržine
čių vaizdų veidas senutės, jos šluota Didžiausia krūva po
mielo šypsnio ir begalinės piergalių ir nuorūkų.
meilės akys «Mama, mama,
Per garsiakalbį perduoda
kaip ilgai lauki tu manęs; žinias, kalbas ir plokštelių mu
kiek tu iškentėjai, jausdama ziką Plokštelės vis tos pačios
mano kančias. Dabar jau grei kartojasi. Pati populiariausia
tai aš pamatysiu tave Po tiek iš Indijos filmo «Brodiaga» metų»...
Avara ja. Ta plokštelė man
Smolenskas. Artinasi Lietu patinka, ir aš kiekvieną kar
vos siena. Šventa žemelė, pri tą nudžiungu ją išgirdusi.
mirkusi nekalto didvyrių krau
jo. . Norėčiau išlipti iš trauki
Jau ir Kaune
nio ir atsiklaupus pabučiuoti
Už lango vėl vaizdai. Tai
tą drėgną žemę...
jau
kaiteliojasi Lietuvos lau
Stoties perone vaikšto ke
kai,
miškai, kalneliai. Godžiai
letas žmonių. Merginos su pa
ryju
tuos vaizdus. Vilnius,
prastais kliošu sijonais «telegreika» ir balta skara, ant Lentvaravas ir pagaliau Kau
kojų auliniai batai Tai dabar nas Susijaudinimo šiurpas už
tinė šios šalies mada. Vyrai tvinsta vienas po kito. Jau ir
— irgi tokia pat «telegreika», Tunelis Ant kalno medinis
vatinės kelnės, kerziniai ba namas, kuriame išaugau. Kai
tai (odos imitacija), ausinė pa nas aplinkui apaugęs me
prasta kepurė. Girdžiu lietu džiais. Kiek kartų sapnavau
viškai kalba Vyrukas išdidžiai tą brangų vaizdą, tuos išmin
ištraukia,, kaip relikviją, su tus takelius į kalną, kur su
dėtą, seną «Pravdos» f oriai knygų prikimštu portfeliu bė
traukia troškinantį dūmą.
gau į mokyklą, vėliau į gim

naziją. Tylūs vasaros vakarui
kalno pašlaitėse ir kiek ten
likusių jaunystės svajonių...
Žemai stovi tas pats gele
žinkeliečių namas Šalia išdy
go keli nauji. Ant kalno irgi
keletas naujų... Jau ir stotis,
kurią taip gerai nuo pat jau
nystės pažinojau. Bet dabar
prieš akis iškyla visai kitas
pastatas. Ne tas pilkas, jau
kus pažįstamas. Tai naujas,
didelis, masyvus, tamsiai rau
donos spalvos. Viršui įprasta
rusiška emblema — vyras ir
moteris išdidžiai stovi ir vir
šum galvos laiko kūjį ir pjau
tuvą. ir to dengto stiklinio pe
rono nėra. Viskas atvira Sto
vi keletas kioskų su sitro ir
alumi. Viduj —erdvios salės,
laikraščių kioskai, bufetai ir
stoties restoranas.
Mano traukinys «MoskvaKaliningrad» stovi trumpai
Kauno stotyje Išlipus dairau
si, nekantriai jieškau akim
tarp skubančių žmonių. Štai
ga pamatau per sniegą sku
bančią' senutę su balta skarė
le. Jos lūpos dreba. Akys pil
nos ašarų. «Mama, mama», ir
ant jos krūtinės pamirštu vi
sas kančias.
Šalia stovi mano vaikystės
draugė Genutė. Prieš metus
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Žmogaus Amžiaus Ilgumas
Išorinės Aplinkybės Daug Ką
Nulemia Šioje Srityje

Statistikos mokslas, tarp kit
ko, suteikia žinias, kiek kutios tautos žmonės vidutiniai
išgyvena.
Iš surinktų davinių aiškėja,
jog žmogaus ilgas amžius pri
klauso nuo daugelio priežas
čių: nuo paveldėjimo, nuo kli
mato, kuriame asmuo gyvena,
nuo esamos aplinkos, nuo
žmogaus svorio, nuo kasdie
ninio darbo ir netgi nuo išsi
lavinimo.
Yra nustatyta, jog vaikai il
gai gyvenusių tėvų irgi susi
laukia senyvo amžiaus. Kieno
abu tėvai, pavyzdžiui, išgyve
no iki 90 metų, tai ir jų vai
kai gali tikėtis sulaukti pana
šaus amžiaus, jeigu tik netin
kamu gyvenimu, persunkiu
darbu ar dar kitaip be laiko
nesuardys savo sveikatos.

ulio vieta, kurioje išgyvena
ma ilgiausiai. Tenka tačiau
pridurti, kad tame krašte di
delėje aukštumoje yra medici
niškos ir sanitarinės sąlygos.
Tuo tarpu Indijoje ir Egipte
žnonių vidutinis amžius sie
kia tik 30 metu.
Amerikoje ir Prancūzijoje
žmonės ilgiau išgyvena pra
monės, tirštai apgyventose sri
tyse, negu ten, kur gyvento
jai daugumoje verčiasi žem
dirbyste.

Moterys Išgyvena Ilgiau

Moterys visame pasaulyje
paprastai gyvena ilgiau, negu
vyrai Civilizuotuose kraštuo
se ypač užtinkami didesni
skaičiai moterų — našlių. Naš
lės, būdamos su vyrais vieno
do amžiaus, paprastai pergy
vena savo vyrus bent ketu
riais metais.
Svoris ir šį tą reiškia. Nu°
Klimato Įtaka Pasireiškia Į perdidelio kūno svorio atsi
randa širdies ligos, aukštas
Ilgesnį Amžių L
kraujo spaudimas, netgi cu
Žmogaus gyvybei palankia krinė liga ir kiti sunegalavi
usias yra vidutinis klimatas, mai. Kiekvienas žmogus, per
kur nėra nepakeliamų karš žengęs 40 metų ribą, turėtų
čių, perdidelės oro drėgmės savo svorį laiks nuo laiko ti
arba ilgai trunkančių, didelių, krinti ir daboti, kad nepasi
šalčių. Naujoje Zelandijoje, darytų sunkesnis, negu kad
kur klimatas yra ypatingai
minkštas ir malonus, žmonių jo ūgis normaliai reikalaujaamžiaus vidurkis sudaro net Sulaukę 40 metų, ilgiau gyve
74 metus —tai yra tokia pasą na aukštesnio ūgio žmonės.

Kolchozininku Himnas
Atsisakom nuo senojo svieto,
Nuo senų ir mielų papročių.
Nuosavybė pateko sovietams,
Kad mažiau būtų mums rūpesčių.
Mums nereikia nei šilko, nei vilnos:
Mums kartūnas ir tai pergerai.
Musų galvos marksizmo jau pilnos,
O partiečių pilni jau dvarai.

Mes gyvi, nors nesočiai pavalgę.
Lai buržujai augina pilvus.
Nors machorkai išleidžiame algą,
Bet gyvenimas mūsų žavus.
Spiaut, kad batų sovietuose maža:
Mes pripratome vaikščiot basi. •
Atgailauti be bilieto veža,
O tenai mums mirtis nebaisi.

Mes dabar jau tikri proletarai —
Močios partijos esam vaikai.
Politrukas prie darbo mus varo
Komunizmo statybos laikais.
.

Susirietę mes dykumas arsim,
Kad chruščiovams netrūktų mėsosr
Komunistus mes šėrėm ir šersim,
Kol čia vėliavos jų plevėsuos.
Atsisakom nuo senojo svieto,
Nuo senų ir mielų papročių.
Kukurūzus auginsim sovietams,
Iki jungas nukris nuo pečių!

Jumoras
ADOMO BROLIS
— Kaip ilgai Adomas buvo
rojuje prieš nusidedant?—už
klausė pati savo mylimojo vy
relio.
— Kol neturėjo pačios, —
atsakė vyras.

IŠTIKIMAS ŠUO
- Norėčiau nupirkti tą šu
nį, ar jis yra ištikimas?
-— Už tą aš galiu garantuo
ti. Tris sykius jį pardaviau ir
kiekvieną kartą jis sugrįžo
pas mane.

PAVYZDINGA ŠEIMA
— Ar jūsų tėvukas prieš pat
mirtį dar turėjo sveiką pro
tą?
— To dar nežinome, nes jo
paliktas testamentas bus per
skaitytas tik už savaitės.

— Pas advokatą ateina vy
riškis ir ima pasakoti:
— Noriu apskųsti kaimyną
už įžeidimą, nes jis pasakė,
jog mano snukis panašus į aa
gliško buldogo snukį.
— Hm, o kada jis tą pasakė?
— Prieš du metu.
— Ką? Du metu? lr tamsta
tik dabar nori jį skųsti?
— Nes aš tik vakar pama
čiau parodoje anglišką buldo
g4
Eolas,
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«Gintaras», kurio pirmas numeris išėjo š ra. lapkričio
mėnesio pradžioje.
Užsiprenumeruokite «Gintarą» dabar 1958 metams
ir pirmuosius jo numerius — lapkričio ir gruodžio mėn.
gausite nemokamai. «Gintaras» vienintelis P. Ameriko
je lietuviškas žurnalas bus labai įdomus, populiarus,
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ji lygiai taip sutiko savo vy
rą inžinierių po dešimties me
tų Sibiro.. Širdyje man sumir
gėjo: kaip viskas pasikeitė —
mama tokia senutė, kiek nau
jų raukšlelių, ir poros dantų
priekyje trūksta... Genutę pa
likau jauną merginą Šiandien
jos vaikai — du sūnūs jau di
deli. Dešimt metų angino juos
viena. Ir jos gražus veidas
pažymėtas sielvartu ir nuo
vargiu. Nors šiandien vasario
22 ir aštrus šaltis žnybia vei
dus, ji apsirengusi lengvu
lietpalčiu ir sportiniais bate
liais brenda per gilų sniegą.
Godžiai traukiu į save Kąuno
orą, ir akys skraidyte skrai
do aplink.
Šiek tiek pasikeitęs Pa u
nas Atrodo pesimistiškai ąt
sidavęs likimui — nuvargęs
ir apšepęs... Priešais stoti,
kur kitados viliojančiai buvo
užrašyta restoranas «Lozana»
— dabar K(omunistų) PĮąrjtijos) biblioteka. Toliau tie pe
tys namai, tik visur tvorų trū
keta. Jas pavagia naktimis ku
rui — paaiškino Genę.
Einame buvusia Čiurlionio gat
ve. Štai ir žalias medinis pro
fesoriaus Būgos namas. Vai
kystės laikais dažnai čia buvodavau. Sode rengdavau pa

mokas. Čia mane Būgos duk
tė Gražina pianinu skambinti
mokydavo .. Pasakojo. Būgienė beveik visai apakusi, vė
liau buvo iš to namo išvary
ta ir gyvenanti kažkur kitur.
Jos namuose butų valdyba ir
svetimi gyventojai.
Tunelio gatvė ta pati — au
gšti šlaitai, toliau ąžuolynas.
Tiltelį skersai geležinkelio pe
reinam ir užlipam ant mūsų
kalno. Kiek metų praėjo, bet
čia niekas nepasikeitė — laip
tu kaip ir seniau nėra. Kal
nas labai status ir žiemą, ka
da pašalę, slidus, kaip ledi
nis. Genė su mama kopia
daug lengviau, bet aš visai
netenku kvapo ir uždustu. Tik
akimis su ilgesiu geriu seną
Kaūno vaizdą
Po penkiolikos metu grįžau
namo. Susirenka kaimynai, na
mų šeimininkė senutė ir jos
sūnus, su kuriuo kartu išau
gom. Dabar jis augina jau du
savo vaikus. Trūksta tik jo
sesers Reginos, urios prie
žiūroje man būdavo jaunys
tės dienomis leidžiama eiti į
šokius. Šiandien jos nėra. Pa
tyriau, ji mirė; mirė Pažais-'
lio bepročių namuose. Man
pasakojo jos liūdną likimą.
Sužadėtinis dalyvavo vokie

Miestuose Gyvenimas ir Išsi
mokslinimas.

Po antrojo pasaulinio karo
darbininkų gyvenimas beveik
visur pasidarė ilgesnis. Tie,
kurie buvo baigę universite
tus, išgyvena bent trimis me
tais daugiau, negu tie, kurie
pasitenkino tik pradžios mo
kyklą. Ypatingai gabūs moks
luose ar mene žmonės gyve
na dar ilgiau.
Vedę visur išgyvena ilgiau,
negu viengungiai ar persisky
rę. Vyrai našliai savo žmonas
neilgai tepergyvena. Tačiau
šios bendros taisyklės turi ir
savo išimčių.
Sandara
čių kariuomenėje ir žuvo,
gindamas Kauną nuo rusų Su
jo mirtimi Reginos gyvenimas
neteko prasmės. Prisidėjo dar
sunkus to meto gyvenimas,
kuris ir nuvedė ją į Pažaislio
namus.

Jieškau darbo
Mano grįžimo šventė grei
tai baigėsi. Noriu išeiti iš na
mų, pamatyti pažįstamus vei
dus Bet grįžau iš lagerio pa
gal paskutinę madą apsitai
siusi — su vatine «telegreika» Kitaip apsirengti nega
liu Mama iš savo vargingo
uždarbio negali man padėti.
Jo vos užtenka butui ir pra
gyvenimui. Be to. ji paskuti
nį kąsnį nuo savęs atitrauk
dama man siuntinėjo į lagerį
ir tu y gelbėjo mano gyvybę.
Pirma mintis — aš toriu tuo
jau rasti darbą Juk Sovietų
Sąjungoje kiekvienas turi tei
sę į darbą ir poilsį, ir čia be
darbių nėra. Aš dirbti netin
giu Nors jėgų maža, bet ener
gijos ir pasiryžimo naujam gy
venimui labai daug
Negaliu suprasti, kodėl roa
no pažįstami tyli ir tik šypso
si, kai aš kalbu apie savo pa
siryžimą dirbti. Šypsosi, lyg

NEUŽMIRŠKIME SPAUDOS

Išeivijoje spaudos kelias yra sunkus. Tačiau nepaisant
visų sunkumų ją leisti, ji yra
būtinai reikalinga. Nemąža
skaitytojų supranta laikraš
čio le dimo nelengvas sąlygas
ir laiku atlieka savo pareigą,
apsimokėdami prenumeratą.
Bet yra ir tokių, kurie prenu
meratos apmokėjimu nesirū
pina. Sumoka progai pasitai
kius.
Išlaikyti spaudą yra visų pa
reiga Ypač daug gali spau
dai padėti biznieriai, industrialai Jei iš to naudos ir ne
būtų, klientų skaičius ir nepa

didėtų, bet savo firmas išgar
sintų ir spaudą paremtų. Lig
šiol mus danginusia remia Ja
kutis & Lapienis Ltda, Pranas
Ziezis, St Meilūnas, paremda
mi stambesnėmis aukomis. Jei
šitokių rėmėjų dar koks desėtKas atsirastų, tai laikraščio
leidimo sąlygos susidarytų vi
sai pakenčiamos. Spauda tau
tinės gyvybės ženklas Ji yra
barometras mūsų tautinio su
sipratimo.

aš ko neįmanomo norėčiau.
Aš žinau, esu politinė kalinė,
atleista tik dėl ligos, kaip in
validas, netinkamas darbui.
Aišku, neturiu jpkių teisių
jieškoti darbo pą’gal savo iš
silavinimą ir spę^ialybę. Bet
man tai nesvarbų — aš dirb
siu kaip darbinipkė fabrike,
kad tik pinigą uždirbčiau...
Mano draugai vis nenustoja
karčiai šypsojęsi ir aiškina,
kad taip paprasta nėra, kaip
aš vaizduojuos. Pirmiausia di
džiausi pupkumai prisiregis
truuti politiniam kaliniui mies
te. Neregistruoja. Politiniai ka
liniai tai nereikalingas ir pa
vojingas elementas, o be to,
ir gyvenamų patalpų trūksta.
Mėginu prisiregistruoti. Esu
čia išaugus, ir man patalpos
nereikia, nes registruojuos
savo motinos patalpoje, tad
vargais negaląis man pavyks
ta.
Dabar lieka tik darbą gau
ti. Bet visos inano pastangos
atsimušė į akmeninę «Tarybų
Lietuvos» tvarką. Kaune pa
prasčiausią darbą fabrike ga
li gauti tik per kyšius ir pro
tekcijas. Duodi cecho meis
trui ar inžinieriui 500 rublių
ir tada gali tikėtis paprasčiau
šio darbo su 200-500 rublių

mėnesiui atlyginimo. Nei pi
nigų nei protekcijos aš netu
rėjau. Pradėjau bėgioti iš vie
no fabriko į kitą. Gaudavau
iš vykdomojo komiteto siun
timus į tą ar kitą vietą, bęĮ
nuėjus visur išgirsdavau tą
patį: «Pas mus perpildyta»,
«vietų laisvų nėra».
Praėjo jau visas mėnuo, o
darbo niekur Visai nusivyliau
ir aš. Dar viena viltis —- vai
kystės dienų draugė Janiną.
Ji dirba sanitarijos direktore
Kauno miesto maisto pramo
nės žmogus, kurio gerokai
privengia visų tų įmonių di
rektoriai. Jos prašoma, «Me
tropolio» restorano direktorė
leido man pas ją užeiti. Vie
ną rytą apie 10 vai. nueinu į
«Metropolį» ir klausiu direk
torės V. Kuznecovps. Tenka
ilgai laukti, ir galių stebėti
kelnerių paruošimo darbą.
Taip, į «Metropolį» susirenka
tik dabartinė Kauno smetonė
lė — augštieji rusų karinin
kai, partijos nariai, augštieji
pareigūnai, taip pat speku
liantai su prikimštomis pinigi
nėmis, nes spekuliacija čia
klesti.
(B. D.)
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Linksmiau

Vysk. M. Valančius

Mikelis Melagėlis
Mosėdžio parapijoj, Šakelių
sodžiuj išsigimė vaikelis, var
du Mikas, labai guvus, šarpus,
pašankus ir linksmas.
Kad Mikelis užkliudė sek
mus metus savo amžiaus, tuo
jau po Trijų Karalių atvažia
vo pas jo tėvus kunigai kalė
dodami. Vienas kunigėlis da
vė Mikeliui saują riešutų.
— Kunigėli, kame gavai ri
ešutėlių? — klausė Mikelis.
— Et, bevažiuodamas po
krūmus surinkau, — atsakė
kunigais juokdamos.
— Bet, apsistojus rinkli, ar
nepjovė arklių bimbalai? Juk,
kad buvo riešutų, turėjo būti
ir bimbalų.
— Ar matai, ko jis klausia?
— tarė kunigėlis. — Tikrai iš
to vaiko bus galvočius.
Tėvai buvo neturtingi, bet
didžiai geri žmonės. Vosdešim
tus metus pradėjusiam Mike
liui Depe ganyti karveles.
Kaži kuomet, suleidęs ver
šelius į kiemą, Mikelis įkišo
galvą į trumpą ir sušuko:
— Mergelės, jaunų svečių
atėjo!
Tris jo sesers, jau pilnos
mergelės, tai išgirduosios, vi
ena grobė šluotą ir šlavė tro
bą, antra galvą sau šukavo,
trečia, įšokusi į kamarą, su
geresne striupke apsivilko.
Visos žvilgterėjo į veidrodėlį
ir pasitaisiusios laukė svečių
įeinant. Bet, negalėdamos su
laukti, išėjo laukan, o pamačiusios Mikelį besijuokiantį,
klausė:
— Kame tie svečiai?
Šis, rodydamas į veršelius,
tarė:
,
— Tasgatis: juk tie gyvulė
liai niekuomet čia nebuvo,
todėl yra svečiai..
Tai išgirdusios, mergelės
sugrįžo į trobą, it musę kandusios.
Kitą kartą, šeimynai žardie
noj šieną vartant, atsprukęs
Mikelis sušuko:
— Ugnelė dega, ugnelė dega!
— Kame? — klausė šeimyna.
— Namie, - atsakė šis.
Tolydžio visi keliaklupsta
skubėjo į namus, ir atado Ugne
lę daiDai ant girna akmens
besikūrenant. Matidamos apga
uti, norėjo Mikelį sugrobti,
bet šis pro dureles iššoko ir
juokės.
,
Dar kaži kuomet sutikęs be
važiuojančią moterišką, su
šuko:
— Motin, motin! Tekiniai
sukas!
Ši,tuojau apsistojusi, išsirito
iš ratų ir veizdėjo, kas ten
yra jos tekiniams O Mikelis
juokaudamas tarė:
— Tasgatis, kaip apsistojai,
ir nebesisuka!
Moteriškė spjaudydama vėl
į ratus įlipo.
Motutė nuvedė Mikelį pirmą
kartą išpažinties. Kunigas kla
usė jį:
. — Be nesibijai manęs?
— Oi; bijaus! — atsakė Mi
kelis. — Ir kas gali juodo ne
sibijoti?
— Tad bėk — tarė kunigas.
Mikelis, pagavęs savo kepurę skriejo tekimas pro du
ris, vos motina jau atsčiai be
sugavo. Klausiamas, ko bėgęs,
atsakė:
— Eik, motutėle. kunigėlis
toks baugus: su pDka kakta,
su užkumpusia nosim, o dar
liepė man bėgti, — ką dirbsiu
nebėgęs!

Nors visi žinojo Mikelį gebant apgaudinėti, tačiau visu
omei jam apgauti klojos. Ka
ži kuomet, dienos viduj visi
ems valgant, įėjo Mikelis, tar
si persigandęs, ir sakė:
— Saulė užtemo, saulė už
temo!
Visiems išėjus stebėtis, šis
juokės, tarytamas;
— Tasgatis, ar nematot; de
besis užslinko, saulė ir nebe
šviečia kaip reikiant.
Ganidamas galvijus.ant Len
kimų linkon, pamatė vyrus
beariančius ir sušuko;
— Vilkai mano karveles
apniko!
Artojai, žambius pametę, iš
silaužė mietus ir skubėjo gel
bėti; bet atbėgę vilko nerado,
o Mikelis retavo juokdamos
ir sakė;
— Apgavau apgavau!
Kartą sutikęs bejojantį žmo
gų, sušuko;
— Tėvai! Nosis atkrito, no
sis atkrito!
Raitelis tuojau kibo sau už
nosies, - atrado tebesančią;
vaizdėjo arklio nosies, — ir
ta tebebuvo. O matydamas Mi
kelį juokiantis, pasakė;
— Ar neisi šalin tu, paršeli!
Ir jojo toliau.
Vienas samdytas vaikinas
sugebėjo šaudyti ir turėjo šau
dyklę. Mikelis, prie jo kama
ros prilindęs, staiga tarė;
— Vanagas vištą pagavo,
vištą pagavo!
Berniokas tuojau grobė šau
dyklę ir išspruko, klausda
mas;
— Kame tas vanagas, kame?
— Ne dabar, bet pernai pa
grobė vištą pereklę, — atsa
kė Mikelis.
— Kad tu surūgtum su sa
vo apgautimis! tarė berniokas
ir sugrįžo į kamarą.
Mikelis per savo masinimus
tapo visiems apsukui žinomas,
todėl niekas jau juo nebetikė
jo Vieną kartą iš tiesų vilkas
įsisuko į jo bandą; Mikelis pa
galbos šaukė, bet, vildamas
meluojant, niekas nebėgo ge!
bėti. Tuo tarpu vilkas vienai
karvei rietą išplėšė, o veršį
papjovęs nuvilko. Namo sugrį

Zig Gavelis

Mano Tėvynė
Tvaska saulė, ryte kėlus
Oras medum kvepia,
Margasparnės blezdingėlės
Supasi ant lapų.

Vieną kartą du žydeliai —
Jošk.is ir Mauškis — susiėję
svarstė, kaip ten būsią Pasku
tinio Teismo dieną.
Joškis, labai susirūpinęs ir
galvą kraipydamas, prabilo;
— Ui, jei tas Tėvas teis, tai
laimėsime, o jei tas Sūnus teis
— mes pralaimėsime...
Tuomet Mauškis, ji ir save
ramindamas, atsiliepė;
— Niu, o kas tam Sūnui dar
bo kištis, kol Tevis tebėra
gyva?
Šį, iš tėvelio girdėtą juo
ką užrašė
Grožvyda Serepinaitė
penktojo skyriaus moki
nė, Hastings, Nebr., U.S.A.

kas įskųsti lapę;
— Matai, karaliau, kaip ji
tave gerbia, nė karto neužė
jo ir aplankyti.
Kur bus buvus lapė, Išgir
Liepų šakos ž'edais žydi
do, kad vilkas ją apkalba, ir
Ž:edus lanko bitės.
galvoja,
Slėniais kyla pilkas šydas,
— Palauk tu man, aš tau
nedovanosiu.
Spinduliuose švyti.
Liūtas, pamatęs lapę, su
bliuvo, o lapė, kaip niekuo
Laukuos žalias vasarojus.
nedėta, sako:
Žalumu ištvinęs,
— Leisk, karaliau, nors žo
Tai ne pasaka, ne rojus —
delį ištarti, o paskum daryk,
Tai mana tėvynė.
ką nori. Aš todėl tavęs nelan
kiau, kad nė valandėlės laiko
neturėjau. Kiauras dienas ir
naktis laksčiau liežuvį iškišu
žęs Mikelis, kad viską papa
Liūtas, vilkas ir lapė
si, tau vaisto klausinėdama.
šakojo, už savo melagystes
Dabar tik tikrąjį vaistą suži
nuo tėvo gerai gavo per kai
(Pasakėčia)
nojau ir atbėgau tau, kara
lį ir sulig tuo kartu liovės
liau.
pasakyti.
meluoti.
Senas liguistas liūtas, žvė
Liūtas
klausia;
Gilė. Mikelio sesuo, gerai rų karalius, gulėjo urve. Visi
—
Koks
tas vaistas?
mokėdama raštą, parodė kaži žvėrys ėjo lankyti sergančio
— Štai koks; jei gyvam vii
kuomet jam raides. — šis be karaliaus, tik vienos lapės
kui
kailį nulupęs jo šiltu kai
kokio toliau mokytojo pats iš niekur nematė. Sumanė villiu
apsiklosi...
moko dailiai lietuviškai skai
Liūtas tik drykst ir patiesė
tyti, pirko sau spindinčias kny
vilką,
o lapė juokiasi;
gas ir visuomet į bažnyčią turėjęs su kuo j mokslus ei
—
Matai,
brolau; vyresnie
nešiodavos. Mosėdžio bažny ti, būtų galėjęs didžiu žmo ji reikia į gera
kreipti, o ne
čio.j pamatęs vamzdžius, klar gum tapti!
į
pikta
ne^omis vadinamus, pats pa
dirbo namie tokį pat vamzdį
ir išmoko jį pūsti kaip vien
reikiant. Dar pagudo pūstitri
mitą su ragu Po savo tėvo
pėdų Mkelis buvo jo vietoj
ūkininku, vedė moterį, sulau
kė vaikų ir daliau už tėvą
J. Murka
gyveno Per kiaurą savo am
žiu sekmadieniais prie vargo
nų pūsdavo kokį nor vamzdį.
Dekonas ir klebonas Daušy
pas didžiai jį už tai mylėjo;
(Pasaka)
ne kartą vaišindavo su gražiu
alum ir įspausdavo į jo ranką
Kitą kartą gyveno Lietuvo žmones.
keletą berlinkų.
je lobingas bajoras. Jis ture
Tokį karo vamzdžio skardą
jo
dukterį
ir
tris
sūnus.
turėjo
išgirsti ir tie trys bro
Oi, kad toks vaikelis būtų
‘Duktė savo brolius dideliai liai. Išgirdę pasibalnojo tymo
mylėjo — jais visuomet rū balneliais žirgelius ir išjojo
pindavosi. megzdavo jiems pui į- karą. Seselė apsiverkė grau
klausias šerpes, ausdavo gra-< džiorois ašarėlėmis, palaimino
žiausias juostas, nerdavo vi savo brolelius ir tiek: krašto
sokius nėrinius jiems patiems laimė ir gerovė juk branges
pasipuošti ir žirgų gūnioms. nė už brolius.
Pagirs ją broliai, pasidžiaugs
Pasibaigė karas. Kryžeivius
jos darbu, - ir kitokio atpil
lietuviai
sumušė. Kurie liko
do jai nereikia. Brolių laimė
gyvi,
tie
nieko nelaimėję grį
ir visi brolių džiaugsmai bu
A. Tyruolis
žo,
iš
kur
atėję. Jų kalavijai
vo tarytum jos pačios. Bet ir
atbukę
ir
atšipę
vėl sulindo
broliai puikūs buvo vyrai.
į
makštis.
Mūsų
karžygiai
grį
Tačiau neilgai buvo jiems
žo
namo.
lemta tokioje santarvėje gy
Bet kur dijūgo narsūs bro
venti.
Manoji žeme; girios ir arimai
lėliai? Veltui jų laukia sese
Mat,
kaip
buvo
Kryžeiviai,
Ir tavo upės alma, spindį saulėj,
šarvuotieji vienuoliai, apniko lė: visi trys karo laukė krito;
Pripildė mano ausį mielo rimo
mūsų kraštą — žudė senu tik jų žirgai nebetekę jojėjų
Toli nuo trenksmų dundančio pasaulio.
čius, plėšte plėšė iš motinų parbėgo namo, į brolių kie
vaikelius, kalavijas ir ugnimi melį.
Susielojusi lietuvaitė, nebe
naikino visa, ką tik rasdami
Ir tavo mėlynas dangus skaidrusis
tekusi
savo brolelių, apleido
Lietuvoje. Taip darydami jie
Ir debesėliai, auksu atsiūlėti,
tėvo
namus,
pasiėmė kritusių
sakėsi skelbią mūsų krašte
Atrodė amžinai skirti man būsią
jų
brolių
žirgus
ir nuėjo į gi
Kristaus mokslą ir verčią lie
Be rudenio ir audroties žėrėti.
rią
baigti
savo
amžiaus.
Ilgai
tuvius jį priimti.
ten
ji
brolelių
gedėjo
—
ver
Kęstutis, Žemaičių kuni
Su rudeniu išklydau nūn, kur upės
gaikštis, tuoj ėmė rinkti vy kė ir aimanavo. Pagaliau Die
rus
į kariuomenę Beregint po vas pasigailėjo jos — paver
Vis drumzlinos, ir tamsios girios dunkso.
visą
Lietuvą girdėti buvo ka tė ją gegute.
Kalnai dienas kaip mūro sienos supa.
ro vamzdžiai; jais buvo šau
Ir dabar, pavasarį, tuo pa
kiama
viso
krašto
kariuome
čiu metu, kada žuvo jos bro
Tik spindi dar giliam širdies šaltiny,
nė į garbės lauką, į šventąjį liai, skelbia ji visiems savo
Kurio negali joks ruduo sudrumsti,
karą. Vamzdžių skardas tuoj nelaimę:; kukuodama verkia
Man vasara, šviesos upe ištvinus.
sukėlė, žinoma, visus karo savo brolelių.

Manoji žemė
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MŪSŲ LIETUVA

1958 m. vasario 8 d.~

D a n t u KI i n i c a

Pirkimas pirkimui nelygus.

Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR
Dantų

Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos platin
tojų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščių.

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos,
indų ir kitų reikmenų prieinamomis
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

chirurgas

JJentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

BgBSigBggfiig

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,

ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Av. Sapopemba 18-A

- LAPOS lietuviams prane
šame, kad Lapos lietuviai ga
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen
te Alvares, 137.

Vila Celeste

—

«TĖVYNĖS GARSAI»

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

VIENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS
GIRDIMA S VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!
per Radio Difusora SãoPamo PRF3-960 KC. ZYB7-49 m.
ZYB9-19 m.

SEKMADIENIAIS
Nuo 10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
ir nuo 10:45. jki 11:00 - Nauja Programa:
Speciali “Café Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno
mėnesio paskutinį šėkrijadienį - Pageidavimų Koncertas.
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403,
ir galite užsakyti kokiį tik norite plokštelę! Mes Jums
veltui pagrosime!

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229
^Endereço Telegráfico: « C A B I U N A »
Rio de Janeiro
Serraria « IT A» — Serra, dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!
3

■''

',Y

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas

Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37-2265.
■

■

•

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 273 — 4 AND
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

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

\

SALA

VIENINTELIAI ATSTOVAI
KB

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO — Telefone 63 5915

H
S

GARSIOJO

VANDENS

LINDO Y A

IKMÂOr CAKRIEKI
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967

SÃO PAULO

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

aniHiimmamHniiHS
i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I
I
S

IRMÃOS BAUŽYS
Registrado no C, R. C1 sob o n.° 551

|

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo

g

Telefone 63-6OO5
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias dę firmas
Contrat. na Junta Comercial
Diskai. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
às 19 horas.

Į
E?

|
g

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jnjvyrLCJE

LAUKO

Rua do Orfanato, 686
Vila Prudente

Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

a
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

- LI
G A 23
DALYVAUTI LIET
ŠVENPRIKLAUSOMYBĖS
TÊS MINĖJIME, SÃO PAULO
MIESTO TEATRE.
IV,

ZELINA,

706

—

CAlXA «POSTAL,

371 — SÃO PAULO

— Ateinančią savaitę kun.
J. Šeškevičius pradės lankyti
Vilose gyvenančius lietuvius.
Visi prašomi šia proga pasi
naudojant įteikti savo auką
klebonijos statybos skoloms
išmokėti.
— Praėjusį trečiadienį t. y.
vasario 5 dieną klebonijoje
įvyko tėvų komiteto posėdis.
Posėdyje buvo suvesta kalė
dinio parengimo piniginė apys
kaita.

— Ar jau turite pakvietimą
į Užgavėnių pobūvį blinų ba
lių, bus puiki proga susitikti
su S Paulo Lietuvai ir malo
niai praleisti laiką.
— KLEBONIJOS STATY
BOS SKOLOMS padengti au
kojo; Dr Draugelis 500, p. p.
Levickai 500, p. Rudokienė,
Elena Petraitienė, Simas Balvočius 500, Jonas Makuševičius 250.

João Dud su Helena Rukšė
naite, vasario mėn. 8 d. su
mainys žiedus Vila Zelinos
bažnyčioje. Jaunoji kurį lai
ką yra buvusi Liet Kat. Ben
druomenės choristė Laimin
go gyvenimo linkime.

— LIETUVIŠKOS PAMO
KOS Vila Zelinos mokykloje
prasidės kovo 3 dieną.

- TAUTINIŲ ŠOKĖJAI, ku
rie dalyvaus Vasario 16 to
sios meninėje pragramoje šį
sekmadienį 3 vai. p. p. renka
si repecijai V. Zelinos gimna
zijos salėje.
Minėjimas bus Teatro Muni
cipal vasario 23.

— Kalėdinės vaikų šventės
parengimas turėjo pajamų 14
935 oo, išlaidų 9 400,oo liko
5.532.00.

DĖMESIO!
DĖMESIO!
B. L. K. D-ja š. m Vasario (Fevereiro) mėn 8 dieną,
šeštadienį, rengia linksmą šeimyninį

VAKACA-IWNCEKiTA
Programoje tautiniai šokiai, muzika ir dainos, VakarasKoncertas rengiamas Mekos lietuvių mokyklos salėje,
rua Lituania, 67. Pradžia 9 vai. vakaro Po programos
šokiai iki 4 vai ryto grojant «Ritmos Paulistinha» or
kestrui, Pakvietimus galima įsigyti pas D jos narius.
Jei dar neturi PRAIA GRANDE sklypo, tai jį gali
įsigyti patogiomis sąlygomis, gražioje vietoje, kur yra
įvestas, vanduo, elektra ir telefonas, prie

SUARÃO

ną, Carmen, Adelę; posūnį
. Stasį
Septintos dienos mišios bus
U d. vasario, 7,30 vai. Vila
Zelinoje. Giminės, velionies
draugai ir pažįstami kviečia
mi dalyvauti pamaldose.
Sausio m. 28 d ViiaZelino
je m.rė Jonas Va.čiūnas 71
Juozas Jakutis ir Aparecida Bassi šį šeštadienį, suku m. amžiaus.
ria šeimos židinį. Šliūbas bus 18 vai. Vila Zelinoje. Jaunasis
— Laiškai; Al. Gudanavičiu
yra žinomų prekybininkų ir nuoširdžių lietuviškų reikalų,
ypač spaudos ir radijo rėmėjų, Jono ir Adelės Jakučių sū tei, J. Šatui, A. Rutkauskie
nus. Jauniesiems daug laimės naujame gyvenimo kelyje lin nei, F. Slavickaitei, V Kutkai, M. Sejūnieuei, A. Mizakime.
rienei, Adai Abraitienei, J.
-- Vasario mėn 14 d. 18 Seliokui, Pr Zagorskienei, J.
— PADĖKITE IŠMOKĖTI
KLEBONUOS
STATYBOS vai per radio Excelsior, prof. Ambrozevičiui,'V. Balčiūnui,
SKOLAS. Dalyvaukite «Būnu José Ferreira Carrato speci Ramenčiams, kun. B. Sugin
Baliuje», nes visas parengimo alia programa paminės Lietu tai. J; Skurkevičiui, M. Jena
pelnas skiriamas šiam tikslui. vos nepriklausomybės 40 me vičiūtei.
Blynų baliaus svečiai bus tų sukaktį.
vaišinami skaniais blynais ir
São Paulo, 1958 II. 1 d.
lietuviška gira
— Vasario m. 16 d., 13 vai ,
Meninėje programoje daly radio A Gazeta, programoje «MŪSŲ LIETUVOS» REDAK
vaus naujai «pakrikštąs» mo «Muzica dos mestres» trans
CIJAI,
ksleivių ateitininkų choras liuos lietuviškos muzikos.
«ŠATRIJA» akordijonų orkes
Labai dėkojame mielai Re
tras «VYTIS», pradžios moky
— Joną Virbalą, vasario dakcijai už linkėjimus laimin
klos mokiniai, Tautų Parko m. 4 d. Bom Retire, sunkve
mergaičiių trio, Bom Retiro, žirnis užmušė. Velionis buvo gai pasiekti Čikagą pačiu, la
Seno Maitino ir Mokei. At-kų 55 amžiaus. Nuliūdime paliko bai apgailestaujame, jog dėl
stokos neėgalėjome
tautinių šokių šokėjai.
žmoną Katariną, podukras O- laiko
aplankyti daugelio lietuvių
prekybininkų ir pramonininkų
Lietuviškos muzikos ir dainos mėgėjams didelė nau- j įsikūrusių Sanpaulyje.
įiena. Jau galima įsigyti dainininko K. Ambrozevičiaus
Jūsų: Algirdas L. Pivaronas
įdainuotas, palydint Radio Gazeta orkestrui lietuviškų
dainų plokšteles su šiomis dainomis; Mano sieloj šiau- <
Jonas Levickis
dien šventė, Oi kas?, Bernužėli nesvoliok, Stasys.
Plokštelės gaunamos pas:
PAIEŠKOJIMAI
Al. Vinkšnaitį. R Barão do Pirai, 65, V. Zelina, J.
Kaseliūną, R. Barão do Pirai 194, V. Lucia, Rua Camė
— Iš Lietuvos paieško Sta
1052, Mokoje; pas mokyt St Kubiliūną V. Anastacio ir
sio Šležo, Iš Kanados-Adomo
«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, Av. Zelina, 706.
Tumėno, gyvenančio V. Prudentėje. Ieškomieji prašomi
kreiptis į kun. P. Ragažinską
GARSUS FOTOGRAFAS
Jurgio Paužos kilusio iš
Pušėnų kaimo Butrimonių pa
GI EUCAJ
rapijos Jis pats arba apie jį
Iš Kauno
žinantieji prašom pranešti
įsteigė Foto-Studiją savo namuose,
«Mūsų Lietuvos» Redakcijai,
arba
Broniui Raiskui.
Avenida Zelina, 654.

C I N E - N O I V O S
Filma-se reportagem de Ca
sarnento, aniversário, batiza
do e festas em geral.
Tratar com Alfonso Kublickas, Rua dois Corregos, 212
Vila Bertioga.

JAU LAIKAS PRATĘSTI
MĖNESINIO KULTŪROS ŽURNALO

Arti geležinkelio stotis, bažnyčia, kinas.
Daugiau informacijų kreiptis į «Musų Lietuvą».
AYRTON LORENA
VICTOR AUSENKA
Advocacia

■

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:
Praça da Sé, 270 - 4.° and, - sala 404 - Tel. 35-0062

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
* Skubiai išsiunčiame aorangą, maistą, medžiagas, me
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.
★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro
paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:
.
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo,; 698, Penha
Al. Bognslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

1958 metams prenumeratą už 200 Cruz, pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bento
vienuolynas'
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

DR.

RUY

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va
Bariniams rūbams (yra pavyz
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai,ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garan
tuotas.
Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkšnaitienė - rua Barão do Pi
rai, '65, Vila Zelina.
Laiškams - caixa postai 371 (
São Paulo:

PENTEADO

Gydytojas Chirurgas - Akušeris
MEDICINOS KL1NICA

Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai
Priima nuo 8 ligi 10 vai. kasdien
Consultoric: Av. Zelina, 471, Tel. 8 8743
Šaukiamas, d-eną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta
į namus.

EJCKiTCKI© CGNJAEIL
MAECI/HENT©
Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

I

— PAÉDUODAMA pigia
kaina ,Vįloj Zelinoj namas iš
3 kambarių su virtuve. Sklypaę 3pp in., kampinis, tinka
mas 'bizpieriams. Teirautis
pas K Nprkaitį, Rua Rio do
Pejxė5 6à.

-SIU VĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

