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LIETUVIAI,
Mūsų brangioji tėvynė Lie 

tuva ir šiandieną šventai ti
ki, kad laisvasis pasaulis, ma 
tydamas pavojų ir savo lais
vei, padės mums kovoje prieš 
pavergėją — Sovietų Sąjungą 
iki atgausime išplėštą laisvę 
ir nepriklausomybę.

Šiandieną tautų apsispren
dimo klausimas yra labai gy
vas ir aktualus. Mes matome 
vieną po kitos besikuriančias 
valstybes Afrikoje, kur tau
tos dar mažai paliestos civi
lizacijos ir valstybiniam gy
venimui menkai pribrendu- 
dusios. Dar nesenai Suvieny
tų Tautų forume Nikita Kruš 
čiovas histeriškai šaukė, kad 
būtų užbaigta kolonializmas. 
Bet jis tą taikė kitiems, o ne 
sau. Tačiau jis pakankamai 
vaizdžiai parodė laisvajam pa 
šauliui, kad neturi pamiršti 
naujausio ir žiauriausio kolo 
nializmo Europoje, kurį įvyk
dė Sovietų Sąjunga.

Laisvojo pasaulio lietuviams 
kovoje prieš tėvynės paver
gėją vadovauja VLIKAS. Jo 
tikslas laisva Lietuva, o ko
vos būdai labai sunkūs, svar
būs ir sudėtingi. Sėkminges
nei kovai vesti yra reikalingi 
ir pinigai, kurių didžiausia da 
lis eina šioms kovos priemo
nėms palaikyti:

RADIJUI. VLIKAS nau 
dojasi žinių perdavimu į pa
vergtąją tėvynę lietuviškai 
per Romos. Madrido ir Vati
kano radiofonus. Okupantas 
labai bijo tiesos žodžio iš lais 
vojo pasaulio ir įvairiais bū
dais prieš siuntimą kovoja. 
Tačiau nei grąsinimai nei 
bausmės lietuvio nuo žinių 
gaudymo neatbaido. Reiškia 
okupantas nėra nei taip ga
lingas nei saugus, nes dreba 
dėl prasiveržimo tiesos žodžio 
gimtąja kalba - lietuviškai.

Dabaltijo atstovybės dar tebeveikia
Vasario 3 d. radijo prane

šė, 4 d. visa spauda pakarto
jo respublikos prezidento įsa 
kymą užsienio reikalų minis 
teriui, daryti reikalingus žy
gius užmezgimui diplomatinių 
santykių su Bulgarija, Ven 
grija, Rumunija. Pr.e šio įsa 
kymo dar pridėjo kitą, sulai
kyti Pabaltijo (Lietuvos, Lat
vijos, Estijos) atstovybių vei
kimą prie Brazilijos vyriausy 
bės. Atrodo, bent iš pavir
šiaus, oficialiai, įsakymo pa
grindas, kad šios valstybėm ei 
lė metų jau nebegyvuojančios. 

Paskiausios žinios patvirtina, 
kad per minėtas radijo stotis 
žinių siuntimas lietuviškai yra 
godžiai klausomas ir nepa
prastai vertinamas.

ELTOS BIULETENIAMS. 
VLIKAS informacijos tikslu 
leidžia Eltos Biletenius lietu
vių, anglų, vokiečių ir italų 
kalbomis. Tie biuleteniai yra 
siunčiami svetimų kraštų po
litikams. žurnalistams moks
lininkams, visuomeninkams. 
spaudai ir kt’< Tie biuleteniai 
yra svarbūs, labai vertinami 
ir daug prisideda prie laisvi
nimo kovos.

RADIJO SIEKIMO 
STOČIAI. VLIKAS išlai
ko radijo sekimo stotį kurios 
pagalba sužinome kiekvieną 
svarbesnį įvykį pavergtoje 
Lietuvoje. Tomis žiniomis ne 
tik mes pasinaudojame, galė
dami skubiausiai atsakyti į 
pavergėjo melus, bet ir mums 
draugiiigų._krąžtų;svaj:JbUs.ini*«įopozUiicj8 va-tes-
titucijos bei įtakingi a-menys. 
Ši mūsų kovas priemonė yra
irgi labai efektinga ir taikli

VLIKAS kovai už tėvynės 
laisvę pinigų iš svetur negau 
na. Tik laisvajame pasaulyje 
gyvenąs lietuvis savo duosnu 
mu turi tuos pinigus sukelti.

Tautos Fondas kaipo VLI 
KO padalinys, rūpinasi šukei 
ti lėšas, kad kova už laisvę 
būtų tęsiama ir stiprinama. 
Todėl ir šiais metais Tautos 
Fondas laukia Jūsų aukos, 
karštai tikėdamas, kad laisvė 
je gyvenąs lietuvis dar nepa 
lūžęs ir tęs kovą už brangios 
tėvynės laisvę iki išauš jai 
laisvės rytojus.

Tautos Fondo Valdyba

Aukas siųsti:
Lithuanian National Fund 
233 Broadwai. Room 3ul2 
New York 6, N. Y.

Pačios Pabaltijo valstybių 
atstovybės šio pranešimo, li
gi šiol, lu a. v sario nėra ga 
vusios. Pavyzdžiui vasario m. 
9 d priėmime pas užsienio 
reikalų ministerį. kartu su vi
sais kitų kraštų diplomatam 
dalyvavo ir Pabaltijo atsto
vai. Lig šiol Pabaltijo valsty
bių atstovybės veikia Ameri
koje, Kanadoje, Anglijoje, U- 
rugvajuje, Vatikane ir kituo
se kraštuose. Brazilijoje lig 
šiol nebuvo jokių sunkumų. 
Pietų Amerikoje, Pabaltijoats 
tovybių veikimas buvo sulai-

DERYBOS TARP LENKIJOS 
IR FED. VOKIETIJOS

Žiiiomos Krupp’o firmos 
įgaliotinis Beitz pakartotinai 
lankėsi Lenkijoje ir (su Bon
uos vyriausybės žinia) tarėsi 
su Lenkijos vyriausybės žmo
nėmis dėl kurios nors fermos 
santykių užmezgimo. Vokie
čiai norėtų kol kas pasikeisti 
tik prekybiniais atstovais 
(Lenkijos prekybinė atstovybė 
jau ir dabar veikia Frankfur
te), Varšuva si kia pilnų di
plomatinių santykių Tačiau 
tokiems santykiams kliudo 
Varšuvos reikalavimas, kad 
būtų aiškiai prip žinta Oderio 
-Neissės linija, kitaip tariant 
Lenkijos dabartinė siena su 
Vokietija Europos politiniuo
se sluoksniuose Varšuvos -
Bonnos derybos laikomos žen
klu, kad dabar Europos poli
tikoje pasire škiąs tam tikras 
judrumas, kuris galįs privesti 
prie naujos diplomatinės pa
dėties Vidurio Europoje. - Ry
šium su tuo įdomu, kad bri ų 

GakskeU 
naujai pasisakė už lenku už
sienio reikalų ’ministério Ra- 
packio planą - vid. Europoje 
įsteigti beatominę, neutrali
zuotą zoną.

kytas (ne panaikintas) Amen 
tinoje Tokį p rėdymą ten y- 
ra davęs diktatorius Peronas 
prieš užmezgant diplomati
nius santykius su Rusija. Nė
ra abejonės, kad raudonojo 
imperial zmo atstovams Pabal 
tijo atstovybės yra rakštis 
akyse Todėl jie, kur ūžmez 
ga diplomatinius santykius, 
p rmoj vietoj staio sąlygą, 
kad būtų panaikintos Pabalti 
jo valstybių atstovybės Žino 
ma nevisur ir nev’si išpildo 
šį jų reikalavimą Pavyzdžiui 
Amerikoj. Kanadoj, Urugva
juj ir kitur yra Pabaltijo ats 
tovybės ir kartu tie kraštai 
turi diplomatinius santykius 
su Rusija.

Lietuva šiandien juridiniai 
egzistuoja. Tik jos teritorija 
yra okupuota. Plėšiko įsiver
žimas į keno nors namus ir 
tikrojo šeimininko išvarymas 
iš namų, ar jo nužudymas dar 
nereiškia, kad tas namas jau 
yra plėšiko nuosavybė Tas 
pat yra su Pabaltijo valstybė 
mis Žiaurus, viską naikinan
tis. klastingas grobikas, So
vietų Sąjunga, per jėgą pa
vergė Lietuvą. Tačiau šis fak 
tas dar neduoda jokios tei
sės į Lietuvos teritoriją. Tai 
yra priešinga prieš prigimtą 
ir visokias tarptautines tei
ses. Todėl demokratinių kraš 
tų demokratinės vyriausybės

VYSKUPAS STEPONAVIČIUS 
IŠTREMTAS RUSIJON

Žiniomis iš Lietuvos, Vilni
aus ir Panevėžio vyskupas 
Julijonas STEPONAVIČIUS, 
ištremtas iš Lietuvos į Rusiją 
ir laikomas Vladimir e kalėji
me. Šiame kalėjime savo lai 
ku mirė Vilniaus arkivysku
pas M. Reinys,

— Olandija ruošiasi karo 
atvejui. Olandijoje jau esą 
atspausdintos maisto kortelės 
tam atvejui, jei staiga kiltų 
karas ir būtų reikalinga pro
duktus racionuoti.

— Šveiai išrado naują gin
klą prieš povandeninius lai
vus Tai povandeninė raketa, 
kuri gali ta kliai pasiekti 
k ekvieną besiartinantį laivą.

— Praėjusiais, kaip pranešą 
patys komunistai Kazakstane 
del vandens stokos, išgaišo 
pustrečio milijono avių Iš 
milijono 167 tūkstančių paršų 
valdžiai buvo įte.ilita tik 580 
tūkstanč ų Kiti gi dingo, arba 
buvo pavogti Kolchozais grįs
tas ūkis negali eiti pirmyn.

— Amerikoje automobilių 
produkcija pergyvena krizį. 
Detroite šią sava’tę buvo su 
stabdytas darbas keliuose au 

pripažįsta teisėtos, nepriklau 
somos Lietuvos valstybės di- 
p’omatines ir konsu (arines 
atstovybes Nė viena laisvojo 
pasaulio demokratinė valsty
bė lig šiol nepripažino Lietu 
vos įjungimo į Sovietų Sąjun 
gą. Ir Brazilijos vyriausybė 
dar nėr.i pripažinusi.

Nėra abejonės, kad šis klau 
simas lietuviškai visuomenei 
labai rūpi Ir turi rūpėti. Žino 
ma galutinis sprendimas yra 
krašto prezidento užsienio 
reikalų ministério ir federali 
nio parlamento rankose.

Lietuviška visuomenė tik 
gali prašyti per laiškus, tele 
gramas respublikos preziden 
to, užsienio reikalų ministé
rio, parlamento ir senato ats 
tovų. kad Pabaltijo kraštų ats 
tovybių veikimas nebūtų su 
s abdytas Nes panaikinant 
šių kraštų atstovybes, tuo lyg 
ir pripažintų Lietuvos inkor
poraciją į Sovietų Sąjungą

Brazilijos užsienio politika 
visuomet buvo kovoti prieš 
betkokį kolonializmą Panaiki 
nimas Pabaltijo atstovybių 
būt sustiprinimas raudo
nojo kolonializmo pačioje Eu 
rppos širdyje. Sekančią savai 
tę gal būt jau daugiau žinių 
turėsime.

tomobilių fabrikuose. Darbo 
neteko 80 darbininkų. Gene
ral Motors iš 23 savo fabri
kų, sustabdė darbą devyniuo 
se fabrikuose.

— Sovietų Sąjungos ekono 
minei delegacijai, kuri neuž
ilgo atvyks Brazilijon, vado 
vaus pirmas viceministeris 
pirmininkas Mykoyan. Ši de
legacija tarsis ir del santy
kių atnaujinimo su Brazilijos 
vyriausybe. Užsienio reikalų 
ministerija praneša, kad dar 
nė a gauto įsakymo iš respu 
blikos prezidtnto daryti kon 
krečių žygių santykių atnau
jinimui. Pirma santykiai bus 
atnaujinti su Bulgarija, Eumu 
nija ir Vengrija.

— Iš spaudoj tilpusių straips 
nių matyti, kad tam tikri įta 
kingi sluoksniai nėra palan
kūs santykių atnaujinimui su 
Rusija. Kongrese šiuo klausi 
mu. kaip matyti, bus karštų 
ginčų.

— Brazilijos Užsienio reika 
lų ministeris pareiškė, kad su 
diktatūrinėmis vyriausybėmis 
«vėsins santykius Gi su Fusi 
ja kaip matyti labai nuošir
džius santykius nori palaiky
ti. Dienraštis «O Estado de S. 
Paulo», vasario men. 5 d. klau 
šia. ar Rusija nėra diktatūri 
uis kraštas Tai dikta ūra, ku 
ri pavojinga, nes siekia pa
saulinės revoliucijos kitiems 
kraštams, tuo pačiu ir Brazi
lijai.

KO LIETUVOS ŽVEJAI IEŠ
KO PRIE AFRIKOS KRANTŲ?

Žiaurus sovietinės elgesys 
su žvejų laivais prie SheJan- 
do krantų. Neleido skęstančio 
laivo gelbėti.

Per viso pasaulio spaudą 
šiomis dienomis nuaidėjo to
kia žinia: Ties Shetlando sala 
Yell šiomis dienomis nusken
do su visa 20 vyrų ig>ula so
vietinis žvejybos laivas. Sma- 
rkion audron patekęs ir skęs
tąs žvejų laivas siuntė sadijo 
bangomis bėdos šūkį «SOS». 
Tuoj atskubėjo škotų greita- 
tasis pagalbos laivas, norėda
mas išgelbėti jei ne patį lai
vą, tai nors įgulą. Šį radijo 
pasikalbėjimą nugirdo sovie
tinis laisvas bazė, kurio žini
oje yra tam tikras skaičius 
žvejų laivų. Bazės komandan- 
tas uždraudė škotams gelbė
tojams prie sovietinio žvejų 
laivo prisiartinti. Škotai pa 
klausė ir grįžo į uostą Žve
jų laivas nuskendo, kaip ško 
tų jūreiviai spėja, su visa 
į glite.

Kyla klausimas, kodėl lai-
(pabaiga 6 pusi.)
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2 pusi. MŪSŲ LIETUVA 1961 m. vasario 11 d.

— Vilniaus duonos ir ma
karonų kombinate pradėjo 
veikti naujas automatinio 
duonos paruošimo ir kepimo 
skyrius - vienintėlis toks vi
soje Sovietų Sąjungoje Nu
matyta automatizuoti ir kitus 
skyrius.

— Sausio 18 d Kaune mi
rė žinomas senesnės kartos 
poetas Adomas Lastas, eida
mas 74 sius metus Buvo ki
lęs iš Suvalkų krašto. Lankė 
Suvalkų gimnaziją ir Maskvo
je universiteto juridinį sky
rių. Literatūroje pradėjo pa
sireikšti 1910 metais. Jo sla
pyvardis buvo Adomas Juo
dasis. Daug jo eilėraščių tilpo 
įvairiuose žurnaluose ir lai
kraščiuose. Išleido taip pat 
ir keletą poezijos rinkinių, 
kurių paskutinis išėjo Vilniuje 
1957 metais: « Poezijos rink
tinė».

— Naujais pinigais Vilniaus 
taksi už įsėdimą ima 10 ka
peikų ir už kiekvieną prava
žiuotą taip pat po 10 kapeikų.

— 1961 metais Londone įvy
ks Sovietų Sąjungos gaminių 
paroda. Toje parodoje - po 
tam tikros atrankos • dalyva 
us ir kai kurios Lietuvos 
įmonės Ir vėl Lietuvos gami
niai bus rodomi bendru So
vietų Sąjungos ženklu, nusle 
piant, kad tai yra Lietuvos 
gaminiai.

ŽODIS «DUOKLĖ» DAUG KĄ 
PRIMENA IŠ PRAEITIES

Duokle mes kartais vadina
me narinę mokestį savose 
organizacijose, nors tas žodi8 
pastaruoju laiku vis rečiau 
begiraimas Vienok praeityje 
jis turėjo plačios reikšmės.

Seaais laikais duoklė buvo 
nekas kitas kaip dovana, nuo 
žodžio «duoti»... Ji buvo tei
kiama krivaičiams. tėvūnams 
vadam, kunigaikščiams ir pan. 
Tokias duokles sudarė me
dus, kurį nešdavo tam tikruo

se induose: trirankyje, liepi
nėje ir buožėje.

Paskiau prie tokių dovanų 
prisidėjo kiaunių, lapių, vo
verių kailiukai, vištos, žąsys, 
uogos, grybai javai ir kitokie 
dalykai Toks savanoriškas 
teikimas laikui bėgant virto 
į priverstiną. į tą ką mes 
šiandien vadinam** taksais. 
Tada jau buvo aiškiau nu ta- 
tyta ko ir kiek reikia duoti.

Taigi, kaip matome, vi nas 
žodelis « duoklė » daug ką 
mums pasako apie mūsų pro
tėvių gyvenimą.

Sondara

NAUJI DAVINIAI APIE JO
TVINGIŲ GYVENIMĄ IR JŲ

KULTŲRĄ

Baltstogė. — Lenkų archeo
logai, kuriems gelbsti dvylika 
švedų mokslininkų, tebetęsia 
tyrimus užtiktus prie Osinskia 
ir Suvalkų jotvingių sostinės 
atras ų liekanų, iš 3 5 šimtme
čio po Kristaus.

Iš surastų papuošalų pinigų 
ūkio įrankių, ginklų, ir kitokių 
dalykų, tie jfiokslininkai priė
jo išvados, jog toji lietuviška 
jotvingių giminė jau tais lai
kais buvo išvysčiusi aukštą 
kultūrą ir palaikė ryšius su 
romėnų, arabų ir finikiečių 
pirkliais.

Toliau prieita išvaios, jog 
toji jotvinhių žemė jau buvo 
apgyventa 8 tūkstančius metų 
prieš Kristų; naminių gyvulių 
auginimas ir ūkininkystė pra
sidėjo apie 2 50h metų prieš 
Kristų o kiek vėliau, 1.700 
metų prieš Kristų įsikūrė so
dybos

Atkastosios jotvingių sosti
nės plotas prie Suvalkų api
ma keliotiką akerių kuriame 
aiškėja pilies p'agrindai, šve 
ntovės, sandėlio, kalvės ir 
malūno likučiai. ’

J Augustaitytė Vaičiūnienė

PRIESAIKA ŠEŠIOLIKTA VASARIO
Jeigu tavęs aš nemylėčiau,
Prikalkit mane prie uolos, kaip Prometėją — 
Tegu praeiviai man į veidą spiauna
Tegu mano pasaulio niekad dienos neskaidrėja..

Prisiekiu tavo džiaugsmo kryžiais
Ir sėju tavo žemėn skambantį rytojų,
Užmiršusi savo dienų vainiką,
Tavo džiaugsmus ir ašaras, kaip maldą, vis kartoju..

Kada tavyje, mylimoji,
Pasklinda psalmių rytmetinių ūpas,
Aš tau rožes segu į plaukus
Ir spaudžiu prie tavo krūtinės karštas lūpas.

O jeigu tu nuliūdus rymai,
Kad nemeilus tau svečias už žaliųjų vartij — 
Linksmai šypsotųsi man veidas
Jei dėl tavęs kardus mano širdin suvertų...

Jeigu tavęs aš nemylėčiau.
Aušrų ir sutemų išlyginkit man ribą — 
Te mano akys amžiais' nepamato, 
Kaip tavo laisvės kalavijai saulėj žiba.

Algirdo Kelias i Maskva
DR. JONAS MATUSAS.

1842 m. garsiame Rusijos 
«Pumiancevo Muz ejuje» bu
vo (be abejo, ir dabar yra) 
rankraščių rinkinys, pažymė
tas nr. 173 kurio turinį suda 
rė geografijos ir kraštotyros 
žinios, surinktos įvairių asine 
nų, pačiam grafui N. P Ru- 
miancevui užsakius (tas Ru 
miancevas, Rusijos ministeris 
pirmininkas arba kanc'eris. ’e 
nomenališkai nusipe'nęs Ru
sijos istorijai, iš vokiečių iš- 
versdino gerą Kotzebue vei 
kalą apie Lietuvos valdovą 
Švidrigailą ir jį išspausdino 
1835 m : jojo pavestas ir ii 
nansuojamas. žematis Vilniaus 
univ to auklėtinis, Kajetonas 
Zabitis Nezabitauskasnuo 1822 
m. važinėjo po Lietuvą tar
mių reikalais, rašė lietuvių 
kalbos'žodyną ir išleido vie
ną knygelę). Taigi ano geo

grafinio rinkinio nr. 120 turi 
tikra reveliacinį užrašą: «Olj 
gerdovskaja doroga», t.y., «Al 
girdo kelias» O užrašo paaiš
kinimas klasiškai atskleidžia 
rankraščio turinį: «Žinios apie 
atradimą Liet. Didžiojo Kuni
gaikščio Algirdo pražygiavi- 
mo ir kelio, su kariuomene 
traukiant į Maskvą».

Pagal tai. «Algirdo kelio» 
žymių rasta dvaro p otuose 
maršalo Žabos Straplicos, bū 
tent, prie Verusos upelio, te
kančio į Obolę. Tai buvo, ka 
me anuomet susisiekė Poloc 
ko, Grodeco ir Nevelio aps
kritys Kelias ėjęs per miš
kus ir balas, pro didžiules pil 
tines kalvas, apžėlusias me
džiais Vietiniai kaimiečiai 
tai kita’p nevadinę, kaip «Al
girdo keliu» (Oljgerdovskaja 
dorcga) Kokie 3 kilometrai

nuo Straplicų miške rasta di 
džiuliai apkasai, apsupti ba
lų Siauras praėjimas, vedęs 
į apkasų vidų. Apkasus vieti 
niai gyventojai šaukę «stoliš 
če», Kas lietuviškai būtų «so 
stavietė». O tą praėjimą — 
«kniazev most», atseit, «ku- 
gaikščio tiltas» Kai dvaro sa 
vininkas padarė vienos kal
vos kasinėjimą, tai ado: 1 ge 
ležinį ir 2 akmeni ius kovos 
kirvius (berdyš) 1 akmeninį 
ietigalį ir urnas (A. Vosto 
kov, Opisanije Russkich i Slo 
venskich Rukopisej Rumian- 
cevskago Muzeja, S. - Peter- 
burg 1842, p. 221).

Napoleono Karalienė Bona 
Lietuvoje

Palikę dalyko archeologinį 
atžvilgį archeologams, čia pa 
teikiame tik istoriko svarsty
mus. Pirmiausia, liaudies pa
davimai bei atsiminimai apie 
istorinius įvykius esmėje yra 

(pabaiga 3 pusi)

Antanas ŠkėmaNAKTIES TYLA
Tu pramerki akis, gal todėl, 

kad skauda širdį. Staiga švie 
čiančią naKtį pabundi vienas 
ir kartoji; «kaip tylu»..

Kodėl pabudai? Juk kamba 
rys — persisunkęs ramuma, o 
ant tav ) rankų žvaigždžių a s 
pindžiai. Žvaigždės aukštai 
danguje, o dangiški 
spinduliai palaimą neša Ta
čiau kai jie surado tavo bejė 
gias rankas, tu sudrebėjai. O 
mažytis raumenukas kairiaja 
me akies voke trūkčioja ir 
dabar. Kodėl? Juk žvaigždės 
aukštai danguje, o dangaus 
šviesa palaiminta.

Nežinai? Tad užmik ir ne
pramerk naktį akių, kai lan
gų užuolaidos kybo nejudrios, 
kaip statulos klostės. .Miegok, 
kol atšliauš diena. Dieną že
mę raižys aštri saulė, augalai 
ir daiktai rėks ryškiom spal 
vom, barsis ir juoksis žmo
nės.

Nurimk ir ilsėkis, aš tikinu 

tave, aš Nakties Tyla.
Negali? Tavo vyzdžiai gi

lūs, kaip šuliniai kalnuose, ta 
vo žvilgsnis braunasi pro užu 
plaidų plyšį, tu Klausaisi iki 
skausmo, iriau vaidenasi,kad 
girdi, Tu teisus. Dabar gyve 
na tie, juos palaidojo Tas, o 
Jo sostas virš žvaigždžių Jie 
neramūs ir po mirties

Jie prakeikti ir patys neži
no už ką. Jei nemiegi - klau 
sykis, tik užmiršk, kaip įky
riai trūkčioja mažytis raume
nukas kairiajame akies voke.

Tss. . Girdi? Ten, anapus 
lango, vaikšto miręs kareivis. 
Jo plačiai pravertos akys — 
aklos, jas išdegino liepsnos
vaidis. Jis vaikšto begarsiais 
žingsniais, vargšas aklasis, ir 
ieško savo namo. Neapgauk 
jo ir nejudėk, kareivis dar pa 
galvos, kad užuolaidų bangas 
praskleis liesos rankutės. Gu
lėk. Jis juk nežino, vargšas 
aklasis jis nežino, kad jo na

mą nupūtė karas. Jis graibo 
raukomi , dabar jis užčiuopė 
ištysusią rožę, žydinčią prie 
namo sienos Rožė švelni, 
kaip jo vaiko plaukai. Ar ži 
na', kodėl kareivis ieško sa 
vo namo? Jis nori užčiuopti 
vaiko plaukus ir glostyti juos 
lėtai, lėtai, kaip šitą va išty
susią rožę Vargšas aklasis... 
taukšt, taukšt... ir vėl taukšt, 
taukšt..

Aš klausiu tave, aš, Nakties 
Tyla, ar girdi silpną klebeni
mą į muro sieną? Toli nuo 
čia šliauiioja mažas vaikutis, 
kareivio vaikutis jį užgriovė 
slaptuvėje jis ieško savo mo 
tinos Vaikutis klebena, jam 
šalta, juk jį išnešė vienais 
marškinėliais, jis reikalauja 
šilto motinos kūno. Taukšt, 
taukšt... per naktis, daugiau 
jis nieko nemoka, šitas kvai
las vaikutis murzinais marš
kinėliais. Ar tu žinai, kad juo 
du niekados nesusitiks Pra 
keikimas užrašomas amžiams, 
ir Tas, kuris prakeikia yra 
didelis ir galingas.

Tss .. kur tu žiū i? A, tu 

žiūri pro užuolaidų plyšį ir 
matai blankią žvaigždę Taip, 
tu norėtum nutraukti ją iš dan 
gaus ir priglausti prie krūti
nės. Tu tiki kad blanki žvaigž 
dė sušildytų blęstančią viltį, 
ir jį liepsnotų drąsi ir nema 
ri. kaip laužas viršukalnėje. 
Ar žinai, kad tą pačią žvaigž 
dę matė mirštantysis iš bado? 
Vienas tų, kuriuos rankiojo, 
kaip malkas. Ar ži_ai. kaip 
jis troško nematyti nykios si
dabrinės šviesos, bet jis ne
galėjo pajudėti, jis gulėjo ant 
nugaros, nukankintas žmogus, 
’r godžiai laukė mirties. Jis 
nurimo ir džiugiai aiktelėjo, 
kai priešmirtiniai įvairiaspal
viai ratai užslopino blankų si 
dabrą Bet Tas, kuris prakei
kia, negailestingas. Netoliese 
tavo namo — kapinės Ten 
užrausė vieną tų, kuriuos ran 
kiojo, kaip malkas. Ir dabar 
jis guli ant nugaros, o blanki 
žvaigždės šviesa įkyriai skver 
biasi pro žemę ir degina jo 
akių duobes. Nes .Tas, kuris 
prakeikia, mėgsta kančią.

Kodėl suspindėjo tavo žvilgs 

uis? A, kaimynės name links 
mai užsižiebė žiburys Malo
nus, kasdieniškas, .'r tau leng 
viau Dabar tu veji mane, Nak 
ties Tylą, dabar tu priekaiš
tauji man, dabar tu beri žo
džiu-. Tu sakai, šitas kraštas 
nuostabiai ramus, jį mažai pa 
lietė karas, čia žmsnės neuž
miršo šypsotis ir augina gė
les. Tu sakai: jie dažnai švel 
nūs, kaip murksančios katės. 
Taip, tavo kaimynės name už 
sižiebė žiourys. Užsižiebė ir 
užgeso. Ten susijungė du įsi- . 
mylėjėliai. Dabar jie glamonė 
ja vienas kitą, įsiutę ir laimin 
gi. Tu pažįsti ją, savo kaimy 
nę, ji kiekvieną rytą tave 
sveikina Dievo va du. Matau, 
tu džiaugies ir prisimenu se
nus iškaltus posakius — Mei 
lė galingesnė už Mirtį. Argi 
tu nema«ai žmogystos, prisi
šliejusios prie sienos Tai ta
vo kaimynės vyras, jis stebi 
įsimylėjėlius Tau atrodo, kad 
jis ramiai stebi, įsikišęs ran 
kas j kišenes. Ar žinai, kad 
jis nepajėgtų jos glamonėti 
taip įsiutusiai, kaip naujasis?

Aš nekuždėsiu tau, aš —
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teisingi. Pora pavyzdžių iš Lie 
tavos. Visoje Suvalkijoje Na 
poleono 1812 m. žygiavimas 
per Lietuvą žmonių lūpose iš 
liko kaip «prancūzmetis». O 
vietiniai seni žmonės apie 
1930 m. pasakodavo, jog vie
nas prancūzų dalinys Sudar
go (ties Jurbarku) kalvos ke 
liu vargais negalais nusileidęs 
į Kidulius. Čia rodydavo net 
dvaro sandėlinius pastatus, 
anuo metu statytus žygiuojan 
čios armijos reikalams.

Arba Bona Sforza, našlė — 
karalienė, Zigmanto Augusto 
motina, kuri apie 16 to amž. 
vidurį, kaip gudri administra 
tore ir sėkminga ekonomė, 
valdė visą pasienio dvarų kom 
pleksą nuo Jurbarko iki Gar 
dino (iš Italijos giminės, kuri 
Macchiavelliui davė «pavyz
dingą» valdovą ir, buvo krau
jo ryšiuose su istorine blez
dingėle Lukrecija Borgia) Ir, 
štai, plote tarp Veliuonos, Ku 
dirkos Naumiesšio ir Šlavikų 
prieš II Pasaulinį karą kursą 
vo įdomus pasakojimas. Gir
di, tose vietose buvę dvarai 
tūlos aukštos ponios. O ji vai 
džiusi per įgaliotinius bei re 
vizorius. Ji stengdavusis to
kiu būdu iš pačių žmonių pa 
tirti, kokia jų ekonominė pa 
dėtis. Pasakojimas pripintas 
vaizdingų smulkmenų: įgalio
tinių drabužiai, ūkininkams — 
baudžiauninkams duodami 
klausimai ir šiųjų gudragal- 
viški atsakymai. Vadinasi, is
torinis faktas bendrais bruo
žais teisingai atsispindėjęs. O 
jis įvykęs maždaug prieš 400 
metų ir nuo Algirdo įvykių 
buvo praėję apie tiek laiko 
(maždaug 450).

Algirdo kelias

Kaip «Algirdo kelias» deri
nasi į istorijos rėmus? — Ke

Nakties Tyla, tavo kaimynės 
vyras nebeturi rankų Jas nu
pjovė jam žiemą tolimoje šiau 
rėje, ar žinai, kad žiemą ten 
pasiutusiai šalta? Paskui jis 
numirė, kaip daugelis nelais
vėje, ir nenumaldomas pasi
ūgimas atvedė jį čia.

Tau atrodo, kad jis stebi ra 
miai, įsikišęs rankas į kiše
nes? Aš pasakysiu tąu, aš Nak 
ties Tyla, ko norėtų ramusis. 
Jis norėtų turėti bent vieną 
ranką, nes ir negyviesiems 
byra skaudžios ašaros, o jis 
negali jų nusišluostyti O Tas, 
kuris prakeikia, šypsosi lūpų 
kampučiais.

Tss.. nejudėk. Nereikia. Jis 
didelis ir piktas Nukreipk 
žvilgsnį į sieną. Prieš tavo 
žvilgsnį — šiaurės rytai. Ten 
auga pušys ir eglės, beržai ir 
gluosniai Ten kvepia sakais 
ir samanomis, ten tu norėtum 
raičiotis, kaip kadaise, ir šū
kauti džiaugsmingai. Ten ta
vo šalies miškas. Ten stovi 
aukšta, aukšta eglė, ji liek
na, kaip septyniolikametė, o 
po egle raičiojasi tavo brolis. 
Jį pašovė svetimasis. Jis rai 
čiojasi, kol sustingsta, o šalę 
klūpo moteris, sukandžiojusi 
iš nevilties savo lūpas Jos

lias ir pasakojimas yra Po
locko apylinkėse. O Polockas 
istorinei Lietuvai, net ir aps
kritai lietuvių tautai, buvo/pir 
maeilės bei kardinalinės reikš 
mes Tai suprato ir veiksmu 
vykdė visi Lietuvos valdovai, 
pradedant tais kurie tautai 
ir jos dvasiai suformavo vals
tybinį kūną ir tie, kurie, am
žiams slenkant ir įvykiams 
keičiantis, tą valstybę plėtė 
ir ugdė. Tik Polocko vaid
mens nepakankamai giliai su 
prato ir reikiamai stipriai ne 
pabrėžė, galima sakyti, visi 
Lietuvos istorikai. Mat. istori 
niai įvykiai reflektuoja ne tik 
žmonių dvasią, bet ir geogra 
finių sąlygų kompleksą, ’dea- 
lus kurio krašto istorinis ty
rinėjimas yra dvilypis: išstu
dijuoti dokumentinius ir kito
kius šaltinius, viena; apžvelg 
ti visą plotą iš lėktuvo ar ku 
riomis ~ kitomis susisiekimo 
priemonėmis ir paskui tą ben 
drą vaizdą Įsisąmoninti žemė 
lapio kondensacijoje, antra

Iš tikrųjų, Poleckas stovi 
ant Dauguvos upės, kuri ties 
Ryga išsilieja į Baltijos jūrą 
ir ant kelio, kuris iš Lietuvos 
centro šiaurės link veda į Di
dįjį Naugardą. Čia. ir tai dar 
prieš pabaigą pirmojo tilks- 
tanmečio, buvo kryžkelė, pro 
kur ėjo vikingų - normanų, 
vėliau Hanzos militarinis — 
prekybinis — kultūrinis varž 
tas iš Baltijos, atseit, iš šiau
rės ir vakarų Europos.

Polocko reikšmė

Dėlto labai ir labai supran 
tama jei Mindaugas jau 13 to 
amžiaus pirmojoje dalyje Po
locką įjungė į Lietuvos vals 
tybę O jojo įtaka lietuvių 
kraštui prasidėjo jokiu būdu 
nevėliau 12-to, gal jau ir li
me amžiuje. Atrodo, Polockas 
buvo tarpininkas Didžiojo Nau 
gardo veikimui, kurio rezul-

smakru teka plonos kraujo 
srovelytės, pasiekia duobutę 
smakre ir kraujas laša ant 
žuvusiojo. Tu žinai, kad mo 
teris kartoja vis tą patį:

— Mus užmiršo, mus už
miršo, mus užmiršo.

Jai painiojasi mintys, ir ją 
apglėbia beprotybė.

O Tas, kuris prakeikia, šyp 
sosi lūpų kampučiais Jis sė
di aukštai aukštai aukščiau 
už blankias žvaigždes, ir Jo 
akių duobės tamsios. Niekas 
nematė jo akių Jis sėdi su
nertom rankom, neperina'dau 
jamas, pašaipus ir neleidžia 
numirti amžinai.

Tss... nejudėk. Aš žinau, tu 
nori iššokti iš lovos, nori grū 
moti Jam, nori rėkti garsiai, 
nori, kad Jis išgirstų, sujudę 
tų ten virš blankiųjų žvaigž
džių, ir atsakytų:

— Kodėl taip yra?
Žinok, kad Tas kuris pra

keikia — bailus Jis nekovos 
su tavim atvirai. Jis keršys 
tau, neatsileisdamas paslap 
ties. Jis privers tave naikin
ti brolį — žmogų, ir žmogus 
kvatosis prie tavo lavono.

Tss... Įsiklausyk Aš šnabž-

MŪSŲ LIETUVA

Leonardas Andri ek-s 
vj i r r i r

Nesijaudink širdie, kad buvai atvira 
Rudenų sūkuriams ir pavasario vėjui - - 
Dar sušildys tave b’ankios žvaigždės, žara, 
Veversėlių balsai nuaidėję...

Ne dauboj prie jievų po ankstyvo lietaus, 
Ne dauboj — tavyje pirmos gėlės pražydo. 
Dar ir šiandien žalias laumių juostas matau, 
Ežerų kristalus sudaužytus.

Ne ant klevo kieme nuo motulės raudų.
Ne ant klevo — tavy pirmas lapas nugelto.
Ak, norėjai priverst Visagalio vardu 
Savo mirštančią vasarą keltis!

z
Išbudėjai naktis be mažiausios žvaigždės, 
Brangius žemės lobius į svajonę išmainius - - 
Tu žinojai, jog vėl bai iai ranką uždės 
Ant auksinių stygų liūdnas dainius

Ir apskelbs raudose, kad buvai atvira 
Rudeny sūkuriams ir pavasario vėjui - 
Kad bešildė tavo blankios žvaigždės, žara, 
Vieversėlių balsai nuaidėję ..

tate Gardine iškilo Lietuvos 
pirmieji mūriniai pastatai. Vii 
niaus — Polocko sausumos 
magist-raiinis kelias yra vie
nas pačių seniausiųjų. Kad 
juo galėjo žygiuoti Algirdas 
yra labai natūralu. Nors jis 
kokius 1C0 kilometrų į šiaurę 
nuo 15-16 amžių įprastinio 
kelio į Maskvą (Vilnius — 
Minskas — Borisovas — Orša 
—• Smolenskas t- Viazma) 
Mat, kai kuriose šių sričių sė 
dėjo Lietuvai pr ešingi kuni 
gaikščiai. O nuo Polocko 
Maskvos link niūks jo atviri, 
ir palyginti,neorganizuoti plo 
tai. Pagaliau, Palocką valdė 
Algirdo sūnus Andrius nuo 

du tyliai, aš — Nakties tyla.
Aš pasakysiu tau:
— Kodėl taip yra?
Nes.. Jis bijo tavęs neštu 

ne iš Jo esi gimęs, nes tu esi 
Žmogus ir slepi savy kadaise 
nugalėto Dievo kibirkštis. Ar 
atsimeni senus padavimus ir 
šventąsias knygas Ten visa
da du vardai. Ten visada du 
besikaunantieji Oziris ir Se 
tas, Ormuzdas ir Arkimanas, 
Dievas ir Šėtonas. Ar atsime 
ni pasaką apie rojų, pasaką 
apie auksinį amžių? Tai buvo 
labai seniai, ir Tas, kuris pra 
keikia — nugalėjo. Ir Tas an 
trasis — patenkintas šypsosi, 
sėdi virš slankiųjų žvaigž
džių nepermaldaujamas, pa
šaipus ir baužia žmones, nes 
jie slepia savy nugalėtojo Die 
vo kibirkštis

Tik.. gal, kada nors . Aš 
nežinau, tikrai nežinau — 
Nakties Tyla, bet jei kibirkš
tys uždegs dangų gal sulieps 
nos Jo sostas virš blankiųjų 
žvaigždžių. Gal prisikels Švie 
susis Dievas.

Tss... Tas gali išgirsti Ne
judėk. Geriau užmik. Ir ne
pramerk šviečiančią naktį 
akių, kad tau suskausta šir
dis Tebūna tylu, ir tegul lan 
go užuolaidos kybo nejudrios, 
kaip statulos klostės.

1961 m. vasario 11d- 

1342 m,).

Karo žygiai į Maskvą

darė (I32-). Tuomet įkuriama 
nauja Haliče (1337). Bet ir ta 
panaikinama (1347). Tuomet 
Algirdas pradeda veikti per 
Konstantinopolic patrijarką, 
kuris buvo laikomas galva vi 
sos pravoslavų • ortodoksų 
Bažnyčios, taigi ir esančios 
Lietuvoje ir Rusijoje. Įdomu 
pažymėti jog tai pradžia Lie
tuvos valdovų susirašinėjimo 
su Konstantinopoliu (dab Is
tambul) kuris anuomet buvo 
graikiškos kultūros centras. 
\ argais negalais, tarpininkau 
jaut Bulgarijai, Lietuvos me
tropolija atstatoma. Kai me
tropolitas įsikūrė Kieve ir iš 
čia pradėjo valdyti, Maskvos 
intrygos vėl prasidėjo Algir
das gavo dar ir dar kreiptis 
į Konstantinopolį 1371 m. pa
švenčiamas Lietuvos kandida 
tas, kuris turėjo valdyti Lie
tuvos ir Rusijos provoslavus. 
Bet Maskva jo nepripažino.

Lietuvių pulkai tris kartus 
buvo Maskvoje

Taigi priežastys ir reikalas 
Algirdo karinių žygių į Mask
vą aiškios, kaip ant delno. 
Tas valdovas pirmą kartą Po 
lo ko keliu bus praėjęs, kai 
1342 m. žygiavo į Pskovą, ku 
rį buvo užpuolęs Didysis Nau 
gardas. Algirdas į Maskvą y- 
ra vedęs Lietuvos kariuome
nę 3 kartus. 1368 m lietuviai 
sudegino Maskvos miestą Ku 
nigaikštis Dimitras užsidarė 
tvirtovėje, vadinamame Krem 
liuje. Algirdas nieko negalė
jo padaryti, kadangi mūro la
bai storos sienos (tas pats 
Kremlius ir Šiandien stovi). 
Vėlesnis metraštis sako, kad 
Algirdas įpykęs, į mūrą su
daužęs savo kardą Žygyje 
dalyvavo ir Vytautas. Antrą 
kartą Algirdo pulkai įžengė į 
Maskvą 1370 m. Prastovėjo 
8 dienas, bet ir šį kartą tvir
tovės negalėjo paimti Paga
liau, trečiasis žygis buvo 1372 
m Šį kartą Algirdas su Mask 
vos kunigaikščiu padarė tai
ką. Lietuvos valdovas mirė 
1377 m. Vilniuje Anot kai ku 
rių metraščių, senovinio lie
tuvių tikėjimo apeigomis pa
laidotas Mišiogalos apylinkė
se.

— Oficialiais statistikos duo 
menimis 1960 metais darbiniu 
kų ir tarnautojų liaudies ūky 
je (įskaitant valstybinei pra
monei perduotų artelių narių) 
buvę 675,000. Per metus to
kiu būdu tas skaičius padidė 
jęs 60.000. Čia reikia pažymė 
ti, kad į tą skaičių neįeina 
Lietuvos kolchozų darbinin
kai. Kita vertus, darbininkų 
skaičiaus padidėjimui didelės 
reikšmės bus turėjęs ir moky 
klų mokinių ir šiaip jaunimo 
įjungimas į «gamybinįdarbą».

— Šiuo metu Lietuvoje yra 
daugiau kaip 130 000 pensinin 
kų, kuriems kas mėnuo išmo 
karna iš viso apie 3 milijonus 
rublių. Sugretinus tuos du 
skaičius, kiekvienas gali iš
skaičiuoti, kokios menkos yra 
atskiro pensininko vidutinės

Ir apskritai Algirdo karo žy 
giai į Maskvą buvo natūralus 
reiškinys, atseit, padiktuotas 
militariškai — politiškai — 
kultūrinių sąlygų. Vokiečiai 
kryžiuočiai iš Prūsijos ir Li
vonijos, žmonėmis ir ištekliais 
remiami visos vakarų uro- 
pos, veržte veržėsi j Lietu
vos gilumą. Ju kariuomenė pa 
siekdavo Trakus Gardiną Vii 
ni., Naugardudą ir kitus cen 
trus Tad Lietuva savo kari
niam potencialui papildyti ir 
sustiprinti gravitavo į pietry 
čius ir rytus, kur nebuvo stip 
rios politinės organizacijos, o 
žmonės nuo seno buvo įpratę 
į lietuvius žiūrėti sa pagar
ba.

Rusija, būdama Totorių im 
perijos valdžioje, buvo suski 
lusi sritinėmis kunigaikštijo
mis. Ir taip. Algirdas užėmė 
Smolenską, Brianską, Naugar 
dą - Sleverską. Kievą ir su
stiprino savo valdžią Volinė- 
je ir Podolėje O imperato
riui Karoliui IV (135 ’•) drąsiai 
pareiškė, girdi «visa Rusija 
natūraliai turėtų priklausyti 
Lietuviams» (omais Russia 
ad Letwinos deberet simplici 
ter pertinere> SRP. II, 79—80).

Žygio į Maskvą priežastys

Bet Maskvos didysis kuni 
gaikštis, visokiomis priemo
nėmis įsiteikdamas Totorių 
valdovams, stipria ranka pra 
dėjo jungti sritinius valdovus 
į vieną valstybę. Tad Algirdo 
veiksmus traktavo kaip busi 
jos draskymą. O čia prisidė
jo dar ir religiniai motyvai. 
Mat, Lietuva savo valdiniams 
rusams provoslavams stengė
si įstatyti atskirą metropoli 
tą, kuris nepriklausytų Rusi
jos Bažnyčios. Tokią metro
poliją jau Gediminas buvo įs
teigęs Naugarduke 1316 17. 
Bet Rusijos Bažnyčia ją už

3



*’fil " vasario 11 d4 pud MŪSŲ JIE'T VA

‘J A UN Y Si a!Da>»
d

*M L » skyrius jaunimui 
I 

Redaguoja Redakcinė Komisija: ' '

Julija Šimonytė, Aloyzas Kūniški*. 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui». J

Caixa Postai 4-118

S3 o Paulo. I

VASARIO 19 VISI LIETUVIAI REZERVUOJA LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES MINĖJIMUI

IŠKILMINGOS PAMALDOS 11 VAL. VILĄ ZELINOS BAŽNYČIOJE. MINĖJIMO AKTAS 15 VAL. TEATRE ARTHUR AZAVTDO.
AVENIDA PAIS DE BARROS (MOOCA).

Musu Pareigos Tautai
IRENA JURGELEVIČIŪTĖ

(Mintys iš refereto skaityto at kų kursuose)

Mūsų tėvai prieš kelias de 
šimtis metų ke’damiesi iš Lie
tuvos į šį svetingą kraštą, 
gal neatsivežė daug materia
linių turtų kurių jie ir ten ne 
turėjo, bet kartu su savim pa 
ėmė nemažą dalį tų dvasinių 
lobių, kuriuos tauta amžiais 
krovė. Jie atsivežė lietuviš
ką Die o supratimą ir išgy
venimą nemeluotą savosios 
žemės mei ę lietuviškas tra 
dicijas, dainas, tautosaką ir 
svarbiausia savo lietuvišką 
dvasią Šią dvasią jie skleidė 
savo aplinkoje Kur sustojo 
kelios lietuviškos šeimos teo 
radosi maža lietuviška oazė

Su meile kurią tėvai rodė 
savo vaikams, kartu jie per 
davė mums ir bent didelę da
lį anos lietuviškos dvasios. 
Su meile ją mes ir priėmėme 
nuo kūdikystės dienų nesą
moningai, savaime Šiandien, 
kai mes pradedame svarsty
ti vertybes jas perkainuoti, tu 
rime progos jų su didesniu 
stropumu sąmoningai siekti, 
arba jas atmesti

Atmesdami skaudžiai įžei 
džiame savo tėvus. įžeidžia
me save pačius. Ką mes tu
rime brangesnio šiam pasau
lyje jei ne savo tėvus? Kam 
už viską esame skolingi ir 
privalome būti dėkingi jei ne 
jiems?

Palikdami savo senolių že
mę, mūsų tėvai daug ko nus
tojo Tačiau čia jie turi savo 
vaikus. Į mus jie ir deda sa
vo viltis. Mumyse jie nori ma 
tyti, ne tik savo atvaizdus,

\bet ir ‘■uvo dva tos Ne tik 
.gyvybės tęsėjus, bet ir dva
sios perdavėjus iš kartos j 

( kartą. Todėl taip dažnai gir- 
dime sakant: «Palikime tai 
savo vaikams, jie gal geriau 
už mus padarys?» arba: «Ne 

Ė pasiekiau to ar kito aš t i 
( gal bent mano vaikai pasieks »

Mes pažįstame jų idealus 
||ir jų siekius. Jie d ugiau ne 
Hgu širdim, visa gyvybe myli 
t Lietuvą, ir paskutinėmis jė- 
0 jomis kovoja už jos laisvę. 
K Jie nori, kad šį kova ne

atstotų, nors jų gyvybė ir už 
ges. Jie trokšta, kad tą kovą

Maestro FELIKSAS GIR- 
DAUSKAS, nenuilstantis L K 
B. Choro vadovas Chcras gie 
ėos per iškilmingas pamaldas 
ir dalyvaus Nepriklausomybės 
minėjimo programoje.

tęstų kiti Kas tie kiti? Nie
kas kitas kaip tik mes. «Atim 
kime iš tautos vaikus ir galią 
juos gimdyti, tuo pat akimirka 
niu padaryti tuščią ir betiks
li visą tautos dvasios pasau
lį — nes ji jau nebeturės atei 
ties..» Vi Putvinskis

L ietuvių tauta nori gyventi 
Ji yra verta gyventi nei kiek 
ne mažiau už sau lygias irdi 
džiasias pasaulio lautas Kiek 
viena tautos šaka, kuri auga 
ir žydi, ne jai mažina šią vii 
tį išlikti gyvai.

Tėvyne mes laikome žemę, 
kurioje gimėme, kuri mus sa 
vo dirvožemio vaisiais maiti
na. Turime pareigą ją gerbti, 
kovoti dėl jos pirmavimo tarp 
kitų tautų, ai yra visai na
tūralu ir savaime supranta
ma Tačiau atsiminkime kad

mažu šokėjų grupė iš Tautų Parko, parengta Danutės Jurevičiūtės ir Vila Zelinos mažieji 
su dainomis parengtomis p M Kindurienės ir šokiais Nijolės VinKšnaitytės. Visus juos ture 
sime progos dar kartą pamatyti Lietuvos Nepriklausomybės minėjime Vasario 19 dieną 
teatre Arthur Azave o.

musų tėvų žemė Lietuva yra 
«MÜU DVAbiNĖ IEVYNE..

Mes turime jausti savo at 
sakomybę ypač akivaizdoje 
ne tik to baisaus fizinio nai 
kinimo tėvynėje deporiacijo 
mis kai nimais ir žudymais, 
bet ir dvasinio žalojimo, ku 
riam vykdyti yra įkinkytas 
visas pragariškas propagan
dos aparatas, pajungęs sau 
spaudą, mokyklas radiją ir 
net kasdieninės duonos gavi
mą Diielę dalį kovos turi
me paimti ant savo pečių Ko 
vojanti dabarties kaita, turi 
rūpintis ir tuo, kas ją pava
duos ateityje.

Visais amžiais jaunoji kar
ta. tęsė ir plėtė savo tėvų 
teartos darbus, kitaip ir būti 
negali kol žmonija gyvens 
šitoje planetoje Lietuvių tau 
tai reikia mobilizuoti visas 
galimas savo narių iizines ir 
dvasines jėgas. Kuo dides
nės nelaimės ir vargai ištin 
ka tauta, tuo stipresnė turi 
būti ir kovojanti pastanga.

Kokiu būdu tai padaryti?
Gerbkim ir mylėkim savo 

tėvų kalbą kaip gerbiame ir 
mylime savo tėvus (Nebijoki 
me lietuviškai uždainuoti, ne 
sidrovėkime savo tarpe kal
bėti lietuviškai) Pagarbą ir 
meilę kalbai reikškime geiai 
ja išmokdami ir vartodami vi 
sada, kai esame savųjų tar 

pe ir kai to reikalauja mo 
mentas, svetimųjų viešumoje. 
Gerbkime tėvų atsivežtuosius 
atsiminimus, kurie kuo nors 
mums primena Lietuvą.

Jauskime reikalą su kitais 
jaunuoliais jungtis i eno ar 
sporto žygiams, skirkime pir 
menybę savoms lietuviškoms 
organizacijoms ir paremkim 
jų veiklą savo dalyvavimu

Įrodykim savo patriotizmą 
veikliu dalyvavimu visur ten, 
kur lietuviškas reikalas šau 
kia sav-i tautiečius į būrį

«ATS MINK, KOLNEATKO 
V TA LIETUVOS lA'SVĖlR 
NEPRIKLAUSOMYBE. TU E>l 
KOVOJANČIS TAUTINĖS PA 
bAULIO LIETUVIŲ BE N DRUG 
MENĖS NARYS»

(V Čižiūnas, Tautinis 
Auklėjimas)

Šiaip suprasdami savo pa 
reigą ir ją atlikdami pateisin 
eime tėvų viltis į mus sudė
tas ir išugdysime patys save. 
Nes žmogus norėdamas na 
neigti ir išsiginti to, kuo jis 
visuomet? sužeidžia save. Nė 
mes pasirinkome kad gimtu 
me iš lietuvių tėvų ne mes 
apsprendėme, kad gautume 
Šitą o ne kitą dvasinį pavel
dėjimą Tai buvo Jis - Die
vas Atlikdami savo misiją, 
vykdome jo valią.

— Osvaldas Grigubs kon
servatorijos studentas rūpina 
si sudaryti instrumentinį akom 
panementą Operetei «Rūtelių 
Darželis», kuri bus statoma 
Nepriklausomybės Šventės Mi 
nėjime.

- Meninę programą Vasa 
rio 16 minėjime išpildys L 
K. Bendruomenės Choras va 
dovaujamas maestro F. Gir 
dausko, Moksleivių At kų cho 
ras vadovaujamas mokytojos 
E. Kilčiauskaitės, trys vyres
niųjų tautinių šokių grupės, 
ir dvi jaunesniųjų (iš Tautų 
Parko ir Vila Zelinos), lietu
viškos mokyklos mokiniai pa 
rengti mok. Marijos Kindurie 
nės

— Vasaiio 16 dienos vaka
re 7 vai 30 min V. Zelinos 
Bažnyčioje bus laikomos šv. 
Mišios už Lietuvą, gyvus ir 
žuvusius bei mirusius lietu
vius. Visi kviečiami pamaldo
se dalyvauti

GALĖSI SUTAUPYTI

- Kiek tamsta paimsi už nu 
piešimąmano žmonos portreto?

-- 300 litų — atsakė daili
ninkas.

— Nuleiskite, mano žmona 
yra smulkaus veido ir jūs su 
taupysite dažų
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone .• 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir A v. Zelina).

MUSŲ LIETUVA 5 pusi

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123. T andar, sala 7. Telef 34-0516 

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N Ū~ S »
RUA GENERAL įFLORES, 135 — BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura.

Atsilankyte, p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
-mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

GEROS ŽINIOS |
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiamo naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Boguslau&kas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
___________________________________ ________________ _________________________________ ____________ ______________________________________________________________L

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprinriys & Cia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63 5915

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

EEJCRITOKI© CONTAEiL

JVaâcimento

Irmãos Nascimento
RES. O.R.C. SF>. Hro 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. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

4 o - Sala 7- Tel. 37-0324

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229 
Enderêço Telegráfico: « C A BI UN A >

Rio de Janeiro
Serraria « 1 T A > — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

i ja”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota cDepartamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------ Rua o a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeraią apsimokėti 
pas šiuos asmenis:
. Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Dauginti s J prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

«Mūsų Lietuvos* atstovai 
Rio de Jane re yra kan Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
.551.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVlClUS
Rua inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zetina. 595)

I IRMÃO J CAIRO Už IRI Lm
Lindoya vanduo yrr sėdai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO
k a 3 tf.:: ■ v u ■ ..... sau». ■ ■ ■ ■

:n:t::?::: is;:::::::::ū«
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 

krautuvė tiktai pas
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Šį šeštadienį, 11 d. vasario 17 45 vai. Vila Žolinoje su
mainys žiedus — sukurs šeimos židinį. JUL<US iNGAUNiS 
su STASE AMBROZEVICIÚTE Jaunasis Prano ir Konstanci 
jos Ingaunių sūnus, gyvena Vila Anastacic. kur turi spaustu 
vę. Jaunoji Jurg'o ir Anelės ?mbrozeviėių duktė, yra no 
Ii Liet. Hat. Bendruomenės choro choristė ir gera artistė, 
daug kartų sėkmingai pasirodė scenoje suvaidindama neleng 
vas roles Jaunieji taip pat ir«M.L> skaitytojai Linkime sek 
įnės ir laimės naujame gyvenimo kelyje

Dr Basanavičiaus vardo rūmų naujai pastatyta muro ir geležies tvora. 
Prie tvoros stovi V Bartkus V. Kubiliūnienė ir Z. Simbelis

«MÚSU LIETUVOS» 
PRENUMERATORIAI

Garbės Prenumerata ANGE 
LINA DIRSYTĖ 1.000 cr . V C 
LO/AS RADZEV1Č.US 1a 00 
cr . A Tininis rėmėjo prenu
meratą 600 cr. ir už pr.eitus 
metus 400 < r., A. Švitra 500 
cr., E. Gudonienė 50o cr., Sim. 
Mekšraitis 5 9 <r.

— Praėjusį sekmadienį iš 
Rio de Janeiro buvo atvykę 
į Sao Paulį Vaclovas Radze
vičius ir ponia. Svečiai aplan
kė savo pažystamus, buvo 
užėję į kleboniją ir įteitkė 
* Mūsų Lietuvai savo garbės 

j prenumeratą

— Šį sekmadienį, 12 d, va
sario 4 vai. po piet šaukia
mas Lietuvių Katalikių Mote
rų Draugijos ir Maldos Apaš
talavimo Draugijos narįų su
sirinkimas m kyklos patalpo
se, Vila Zeiinoje.

— Laiškai: A Lazdauskui, 
J Jakučiui A Gudavičienei, 
Br Ajauskui, P Šukiui O. 
Masienei. Pr Zagorskienei, 
O Mizarienei F Slavickickai 
tei.

L S.B. VISUOT NIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS.

Š.m. sausio mėn. 29 d. Vila 
Belos rūmuose įvyko Brazili 
jos lietuvių Sąjungos metinis 

narių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo ir S-gos Garbės Pir 
mininkas Lietuvos Konsulas 
p. Aleksai.dras Polišaitis su 
ponia

Ilgametis c-gos Pirmininkas 
Kpt J Čiuvinskas išsemiai iš 
dėstė visą S gos veiklą i960 
metais pabrėždamas, kad pe 
rejtais metais S-ga turėjo 
daug nuosto’ių. kuriuos jau 
sausio mėn. baigia išlyginti. 
S-gos pirmininko pranešimas 
buvo palydėtas gausiais na
rių aplodismentais.

Revizijos K jos Pirmininkas 
VI. Pupienis perskaitė Bevizi 
jos aktą, kuriame, tarp kitko 
pažymėjo, kad Valdyba turė
tų griežčiau laikytis S gos įs 
tatų. kas liečia s gos narių 
atsilyginimą su nario mokes 
čiu.

Revizijos Komisija iš. eiškė 
S gos valdybai pad-ėką už di
delį darbą ir pasišventimą 1 e 
tuvišką darbą bedirbant, fi
gos iždininkui Jonui Jodeliui 
už S gos finansų tvarkymą.

Po to sekė S-gos Valdomų 
jų organų r 61 rinkimai.

Buvo patvirtinta pereitų me 
tų valdyba, prirenkant du na 
rius: Albertą Stočkų ir J Slie 
soraitį ir Revizijos komisijon 
M. Paleckį ir P. Žarkauską.

S-gos Garb Pirmininkas Kon 
suias A Polišaitis savo užbai 
giamoje kalboje padėkojo Vai 
dybai ir Revizijos Komisijai 
už atliktus darbus 1960 me

tais ir palinkėjo didelės sek 
mės 1961 metams

Šiuo susirinkimas ir bai
gėsi.

Svečias.

UŽBAIGĖ NAUJĄ TVObA
* 40 n fjLHf .■

Dr J Basanavičiaus vardo 
lietuvių mokyklos globėjų 
būrelis, b? visos eilės įvairių 
remonto darbu. pastatė naują 
mūro ir geležies tvorą su 
vartais, kas kainavo arti 8<. 
000 kruzeirų

Dabar būrelio valdyba ren 
giasi greitai sušaukti narių 
susirinkimą ir suruošti naria
ms pobūvį «chur sco». Tuo
jau po Velykų būrelis ruošia
si pastatyti vakarą su vaidi
ni u Tai pavyzdys kitoms 
lietuvių organizacijoms

N a; y s

VIEŠA PADĖKA

Praeitais metam, balandžio 
mėnesį. Kultūros D jos Valdy 
bai sustabdžius «Gintaro» lei 
dimą (ne tiek dėl lėšų stokos 
kiek dėl po os asmenų asme 
niškų kapryzųi. t u vau pasi i- 
žęs toliau leisti naują žurna
lą. Tačiau kolonijoj atsirado 
žmonių kurie tą mano surna 
nimą visokiais būdais sabota 
vo ir trukdė. Toliau ats rado 
techniškos kliūtys, dėl kurių 
iki šiol žurnalo išleisti nepa
sisekė. Bet buvo daug gerų 
žmonių kurie visokiais būda s 
padėjo ir parėmė Čia noriu 
viešai nuoširdžiai padėko j tą 
mano darbą parėmusiems dar 
bu ir lėšomis kai seka:

Lietuvos Ministeris Dr. F- 
Meieris Cr.$ 2 000.00, Pr. Zie 
zis Cr$ 2 090,00. Pranas irSta 
sys Dutkai Ur S 1.500,00, Pulk 
St Jurgutis Cr$ 500.C0, K. Vo 
sylius Cr.$ 500,00, Inž. M Iva 
nauskas (10 dolerių čekis) 
Cr $ 1 896,00. P. Gaulia Cr $ 
500,00, M Dorinienė Cr S 500( 
00. D. Pūkenis Cr. 500.00, P. 
Lapienis Cr, 50'00. V. Degu 
tis Cr. 5oO,OO, A. Ivoška Cr. 
500,00, K. Sakatauskas Cr. 
500,0t*, B. Raiskas Cr. 300,00, 

F Kazakevičius r. 200 00, P 
Blaževičius Cr. 200 00, J. či 
ž uskas Cr. 200.00, J. Dobro 
volskis Cr 200,00 Ig Dubaus 
kas Cr 20 ;.00 V. Kyzelis Cr. 
200,00, N. Kazakevičius Cr. 
200,00 St Strimaitis Cr. 200 00 
K. Šileikis Cr 200,00 ir L. Šiš 
Ja Cr. 200,Co. Iš viso aukų už 
prenumer tą surinkta Cr. 
14 696 00. Iš surengto vakaro 
gryno pelno gauta Cr. 9 633, 
00 š viso pajamų gauta: Cr. 
24 329/0 Išlaidų (popieriui, 
klišėms, rinkėjui atspausdini 
mo dalies ir kt) padaryta Cr. 
18 836.00. Saldo nuo išlaidų 
padėtas į Banco Mercantil de 
São Paulo sumoje Cr. 5.493, 
00. Jei iki š m. kovo 31 d. ne 
pasiseks žurnalo išleisti, aukš 
čiau paminė ą saldo perduo
siu Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės Valdybai, kad ji 
tuos pinigus galėtų sunaudo 
ti spaudos reikalams.

Dar noriu nuoširdžiai pade 
koti Dr J.^Basanavičiaus var 
do mokyklos globėjų valdy
bai ir nariams, kurie padėjo 
surengti vakarą.

Stasys Vancevičius 
Buv. «Gintaro» Redaktorius

PAJIEŠKOJIMAS

Vinco ir Juozo Misevičių, 
kilusių iš Vaidžiaiainių kai
mo, dirbusių Antartikoje, jieš 
ko jų pusbrolis Motiejus Ma
linauskas. Calle Burdeos 1912 
— Cerro, Montevideo, Uru
guay.

(pabaiga iš 1 pusi) 

vo bazės komendantas drau
dė svetimam laivui prisiartin
ti sovietinio laivo Atsakymas 
yra aiškus: Sovietiniai žvejy 
bos laivai (ir tie kurie išplau 
kia į Atlan.ą iš Klaipėdos uos 
to) yra įrengti netik žuvims 
gaudyti, bet turi slaptus įren
gimus ir kariniams jūrųirsve 
timų pakraščių stebėjimams. 
Sovietų vadovybė leidžia ver 
čiau visam laivui su įgula nu 

skęsti, negu leisti svetimų 
kraštų žmonėms susipažinti 
su tokių laivų įrengimais

Esamomis žiniomis, be šio 
įvykio buvę jau trejetas atve 
jų, kai svetimiems laivams 
nebuvo leista skęstančius žve 
jų laivus gelbėti Tai žiaurūs 
soviet'nia' metodai. Ta proga 
reikia paminėti, kad ties Sbet 
lando salomis žvejoja ir Lie
tuvos žvejai.

Vilniaus radijas sausio 26 
d. pranešė dar įdomią žinią. 
Būtent Lietuvos žvejybos lai
vynui esąs duotas naujas už
davinys Pasiruošti žūklei 
prie Afrikos krantų. Gali kil
ti klausimas: Kodėl būtinai 
prie Afrikos krantų? Sovietai, 
žinoma, atsakys kad ir ten 
galima žuvų pagauti Bet ži
novai ir stebėtojai yra įsiti
kinę, kad tai turi ryšio su pa 
didėjusiu sovietiniu aktyvu
mu Afrikoje ir jūrose ties Af
rikos. Yra vieša paslaptis, kad 
sovietiniai žvejybos laivai pa 
naudojami kariniam šnipinėj! 
mui svetimuose vandenyse 
ir svetimuose pakraščiuose. 
Maskva jau pasiskundė, kad 
vakariečių lėktuvai ir laivai 
sekioja tuos žvejų laivus. Bū 
tų nuostabu, jei jie to neda
rytų.

E.

— Ate zmo propagandai 
krašte skleisti, Mari jampolė- 
je, Panevėžyje ir eilėje kitų 
miestų ir miestelių yra įstei
gtos « Ateizmo mokyklos ». 
kur mokytojai, jaunuoliai ir 
kiti supažindinami su tokio- 
temomis: «Kataliku dvasinin
kijos nusikaltimai Lietuvoje» 
ir parí

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienj. 
Parque das Nações 1© vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 18,00 vai.,
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 

mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO PAV1LCN3©
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63 4130 São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

CASA MARTINHO CLARO
RUA LIBERO BADARO, 350, SÃO PAULO

Viena iš seniausių São Paulo mieste e ekiros reikmenų, 
radijo aparatų, elektro lempų, laidų namų ruošos apa
ratų, abažiūrų ir kitų prekių krautuvė. Pas mus viskas 

pigiau, negu kitur. Užeikite įsitikinti:
Lietuviams pirkėjams, atėjusien s su šiuo skelbimu, pa

darysime specialią nuolaidą perkant bet ką mūsų 
krautuvėje.

Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai..
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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