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Ryžkimės dar atkakliau kovoti uz Tėvynes 
laisve ir laisvo apsisprendimo teisės vykdymą 
LAISVAJAME PASAULY PLAČIAI MINĖJO VASARIO 16 JĄ

(Elta) Vasario 16 d. šven
tė — Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo diena 1918 
m. senoje Lietuvos sostinėje 
— Vilniuje, yra neišdildomas 
istorinis faktas. Nors tuome
tinė okupacinė vokiečių val
džia uždraudė plačiai pagar
sinti Lietuvos Nepriklausomy 
bės atstatymą, tačiau žinia 
greit pasklido ir užsienv. Ne
trukus ir Vokietija ir vėliau 
kiti kraštai Lietuvą pripažino 
nepriklausoma. 1918 m. lap 
kričio 11 d buvo sudaryta 
pirmoji Lietuvos valstybės vy 
riausybė, buvo sušauktas Stei 
giamasis Seimas ir jis 1920 
metais pakartojo Vasario 16 
akto žodžius: LIETUVA ATS 
KIRIAMA. NUO VISŲ RYŠIŲ 
SU KITOMIS VALSTYBĖMIS. 
Lietuvos nepriklausomybę pri 
pažint ir Sovietų Sąjunga, 
vėliau patikinusi Lietuvą ne- 
sikišianti į jos vidaus reika
lus ir dar vėliau, 1940 metais 
kla&tos apgaulės ir fizinės 
jėgos pagalba pavergusi Lie
tuvą ir kitus Pabaltijo kraš
tus.

Šiuo metu Lietuva jau oku
puota apie 25 metus, tačiau 
laisvame pasaulyje gyveną 
lietuviai, su savo organizaci
jomis ir Vyriausiuoju Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetu, di
plomams, Amerikos Lietuvių 
Taryba ir kitais organais ne
siliauja pasauliui skelbę apie 
Lietuvai padarytą neteisybę, 
primena kad Lietuva koloni
zuojama tuo metu, kai laisvė 
suteikiama daugeliui Afrikos 
valstybių ir visu griežtumu 
reikalauja leisti ir Lietuvoje 
vykdyti laisvo apsisprendimo 
teisę ir atstatyti laisvą Lie
tuvos valstybę.

—r São Paulo gubernatorius 
ADHEMAR de BARROS šią 
savaitę įvykusiame socialpro 
gresistų partijos visuotiniame 
suvažiavime Rio de Janeire, 
ofieialiaibuvo patvirtintas kan 
didatu į respublikos preziden 
tus. Ruošiasi pravesti plačią 
propagandą.

— SÃO PAULO miesto PRE 
FE/TO rinkimai bus 25 d. spa 
liaus mėnesio, Kandidatų bus 
apie pusę tuzino, Jau yra kan 
didatu Janio Quadros. Nori
ma dar išstatyti į S. Paulo 
prefeitus buv, S. Paulo guber 
natoriaus Carvalho Pinto ir 
dabartinio vicegubernatoriaus 
Laudo Natel kandidatūrą. Mi t

Vasario 16 vyko platūs mi
nėjimai Vokietijoje, JAV se, 
Kanadoje, P Amerikoje, Aus
tralijoje, N. Zelandijos saloje 
ir visur kur tik gyvenama 
lietuvių. Jie kėlė valstybės 
atstatymo reikalą priminė pa 
šauliui Pabaltijui padarytą 
skriaudą ir pasiryžo dar kie
tesnei kova? už laisvės idea 
lūs.

Tą dieną JAV se visa eilė 
valstybių paskelbė Lietuvos 
Dieną, o Kongrese—Senate ir 
Atst Rūmuose senatoriai ir 
visa eilė kongresma*aų tarė 
ilgesnes kalbas apie Ltetu 
vos nelaimę, nepriklausomy
bės atstatymo reikalą Tą die
ną JAV, Vokietijoje ir kitur 
lietuvių minėjimuose kalbėjo 
iškilesnieji svetimtaučiai ir 
lietuvių kenčiančiai tautai lin 
kėjo-šviesesnės ateities Tos 
kalbos, minėjimai, tautiečių 
susikaupimas ir tvirta v Itis 
atginti tautai laisvę tautiečius 
privalo toliau lydėti ir Vasa
rio 16 ją ir kiekviena proga.

GYVIEJI VASARIO 16 
AKTO SIGNATARAI

Iš 20 pasirašiusių Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktą Vii 
niuje, 1918 m. vasario 16 d., 
tebėra gyvi šie signatarai:

Steponas KAIRYS, gimęs 
1878 m. Šiuo metu gyvena 
JAV,

Petras KLIMAS, gimęs 1891 
m, gyvena Lietuvoje;

Prel, Kazimieras ŠAULYS, 
gimęs 1872 m, gyvena Švei
carijoje, Lugano mieste;

Aleksandras STULGINSKIS, 
gimęs 1885 m., gyvena Lie 
tuvoje.

nimas ir deputato Franco Mon 
toro ir dar keli vardai.

— UDENISTŲ partijos ats
tovų visuotinis suvažiavimas 
bus balandžio mėn 11—12 d 
São Pauly. Svarbiausias su 
važiavimo tikslas statyti GAR 
LOS LACERDA kandidatūrą į 
respublikos prezidentus.

MINAS GERAIS NENCRI 
KOMUNISTŲ

Vasario 25 d deputatas Bri
zola su grupe komunistuojan 
čių norėjo Belo Horizonte su 
ruošti mitingą, kuriame būtų 
kalbėję apie vi okias refor
mas, kurias prez J. Goulart 
nori įvesti. Bei. mitingas neį

Lietuvos Globėjo Šv. Kazimiero šventės 
proga nuoširdžiai sveikiname visus

KAZIMIERUS
«Mūsų Lietuvos» bičiulius, skaitytojus, rėmėjus;

Dievo palaima telydi Jūsų csarbus.
«Mūsų Lietuva»

JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 
(UŽSIENIO REIKALU MINISTERS) DEAN 
RUSK SVEIKINO LIETUVOS ATSTOVĄ 

VAŠINGTONE
Vasąrio 16 to»s proga Lietu 

vos atstovas J. Kajeckas Va 
šingtone gavo sekantį sveiki 
nimą iš Valstybės Departa
mento:

Mielas Pone Atstove.
Lietuvos nepriklausomybės 

43 tų metų sukakties f toga 
puriu garbės perduoti Tams
tai nuoširdžius linkėjimus 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Vyriausybės ir tautos vardu.

Ame. ikos visuomenė visuo

vyko, nes susirinkusių daugu 
ma neleido komunistų agen
tams kalbėti.

Nuleidę nosis išvažiavo iš 
kur buvo atvykę.

Brizola į Belo Horizontą at 
vyko lydimas ginkluotų kul
kosvaidžiais ir šautuvais vy
rų, vieno karininko, trijų sar 
žentų priklausančių laivynui

— BRAZILIJA savo sk< lą, 
su skolintojų Amerikoje ir 
Europoje sutikimu, atidėjo to 
ūmesniam laikui mokėti. Bra 
ziliija šiuo metu arti keturių 
bilijonų skolos užsieniui.

RUSIJOJE NÉ MIRTIS NEAT
GRASINA NUO SPEKU

LIACIJOS

Sovietų Sąjungoje kasmet 
vis daugiau sušaudo už spėkų 
liaciją, n ‘legalią prekybą Šio 
mis dienomis iš Maskvos pra 
neša, kad devyni spekulian 
tai nubausti mirties bausme 
Jų tarpe šeši žydai. Kaltina
mi nelegalia šilko gamyba ir 
prekyba. Valdžiai padarę tris 
milijonus, tris šimtus tūkstan 
čių dolerių nuostolio

Nežiūrint mirties oausmės 
Rusijoje nelegali prekyba ne 
tik nemažėja, bet didėja Nie 
kur nėra pasauly, kad už spe 
kuliaciją baustų mirties baus 

Lietuviška radijo programa tik tai per RADIO
9 DE JULHO vidutinėmis ir trumpomis 31 

metro bangomis sekmadieniais 8 vai. ryto-

met kovojo už laisvės ir lais 
vo apsisprendimo principus ir 
smerkė jų užslopinimą jėga.

JAV vyriausybė savo tvirtu 
ir pastoviu nepripažinimu Lie 
tuvos prijungimo į Sovietų 
Sąjungą, pagerbia lietuvių tau 
tos prisirišimą prie laisvės ir 
teisingumu idealų Esame įsi 
tikinę kad lietu v.ų tautos 
tvirtas pasiryžimas padės pa
siekti teisėtus tautinės lais 
vės siekimus.

me. Spekuliantai dažniausia 
būna baudžiami turto atėmi
mu, kalėjimu. Ir komunistai 
tyli, neprotestuoja Jei tai at
sitiktų Amerikoje ar Ispanijo 
je, tai komunistai visa gerkle 
rėktų apie tų kraštų vyriau
sybių nežmoniškumą, Krem
liaus komisarai gali būti ti
kri, kad kol bus trūkumas 
prekių, tol ir juoda rinka 
bus Ją iššaukia prekių trū
kumas.

— Vakarų Vokietijoje kata 
likų bažnyčiose padaryta rink 
liava vieną advento sekmadie 
nį Pietų Amerikos katalikams 
paremti davė 35 milijonus 
500 tūkstančių markių. Nuo 
1961 ligi šių metų Vokietijos 
katalikai yra sudėję Pietų 
Amerikai 110 milijonų mar
kių.

— Lenkijoje parlamentas 
patvirtino įstatymą, kad jau- 
n sni vyrai kaip 21 metų ne
galės vesti. Moterims — 18 
metų.

— Užsienio spauda rašo, 
kad Peronas šiais metais yra 
numatęs Argentinon grįžti.

— JAV vyriausybė suma
žino mokesčius vienuolika ir 
puse bilijono dolerių. Šie 

pinigai lieka piliečių kiše
nėse.

LIETUVOS POETAI LANKĖSI 
MASKVOJE IR LENINGRADE

Siekiant režiminės Lietuvos 
kūrėjus suglaudinti su sovie
tiniais gyventojais ir kai ku 
riais kūrėjais, sausio mėn. 
pabaigoje Maskvoje ir Lenin
grade lankėsi keli rašytojai, 
beletristai ir poetai skaitė 
kūrinius, turėjo kontaktus su 
rusų rašytojais bei leidyklo
mis. Vasario 3 d. Lietuvon 
grįžę jie teigė, E. Mieželaičio 
žodžiais, kad «juos lydėjęs di 
džiulis maskviečių ir lenin
gradiečių susidomėjimas- Bū 
darni Sovietų Sąjungoje, Puš 
kino mieste jie aplankė J. 
Janonio kapą.

KOKIAS BYLAS SPRENDŽIA 
VAD. DRAUGIŠKIEJI TEIS 

MAI LIETUVOJE?

Pavergtos Lietuvos Aukšč 
Sovietas lapkr 30 d (plg- 
«Tiesą», 1963 m nr. 283, gruo 
džio 4) paskelbė įsaką apie 
pakeistas Draugiškųjų teismų 
nuostatus. Tie vad. Draugià 
kieji teismai sprendžia smul
kesnes bylas—- nusikaltimai 
turį būti tokie, kurie nėra la 
bai pavojingi visuomenei ir 
jei teismas, prokuroras ar šio 
sutikimu ir tardytojas bei kvo 
tos organas laiko esant rei
kalinga perduoti bylą drau
giškajam teismui spręsti.

Kokias bylas tokie teismai 
nagrinėja ir kokie dažni nusi 
kaitimai, matyti iš šeštojo 
straipsnio, Pirmiausia nagrinė 
jamos bylos dėl darbo draus 
mės pažeidimų, jų tarpe: pra 
vaikštų (neatvykimas į darbą 
be priežasties), bylos dėl in 
ventoriaue, įrankių naikini
mo, toliau seka nusikaltimaj 
dėl priklausančių įmonei trans 
porto priemonių savavališko 
panaudojimo, valstybinio ar 
visuomeninio turto grobimo, 
dar kitos bylos.- dėl netinka
mo elgesio viešose vietose, 
vaikų auklėjimo pareigų ne
vykdymo, bylos dėl tarpusa
viu ginčų, naminės degtinės 
varymo, nesuteikimo pagal 
bos ligoniui, neteisėto verti 
mosi gydymu. Šalia poveikio 
priemonių — įpareigojimo at 
siprašyti, tie teismai dar gali 
skirti smulkias pinigines bau 
das ar įstaigose kelti klausi 
mą dėl tų «smulkiųjų nusikal 
timų» atleidimo.

Lietuvos nacionalinė 
M. M a ž v y d o b i b 1 io t eka z
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Koncentracijos Stovyklos *® Butenybė Sov.

Sąjungai

Bolševikai iš savo prakti mo darbuose uždirbdavo dar 
kos su kalinamaisiais patyrė, b ninkas:
kad jų darbas kur kas piges
nis už laisvųjų darbininkų 
darbą, ir kai kada net našes 
nis. Gal todėl nuo 1931 m. 
kalėjimus pavadino «pataiso 
momis darbo įstaigomis’, pa
teikdami kalinamųjų ar išnau 
dojamųjų darbui lyg ideolo
ginį pagrindą.

M. Rozanovas, patyręs eko 
nomistas rusas ir pats buvęs 
priverč. darbo stovyklų ver
gas, įžvelgė į stovyklinių žmo 
nių išnaudojimo esmę, ats
kleisdamas paslaptį, kiek so
vietai turi prakti š k o s 
naudos is kalinamųjų įdar 
binimo Pagal jį šiose stovy
klose:

laisvieji dirbo 8 vai. per 
dieną, metuose 275 dienas ar
ba 2 200 vai.

kalinamieji dirbo 10 vai. 
per dieną, metuose 308 die
nas arba 3 080 vai.

Taigi, ka.inamasis dirbo 
880 valandų daugiau. Tačiau 
dauguma šių vergų dirbdavo 
330 dienų per metus su 11 va 
lindų darbo vidurkiu, atšau 
kiant vadinamąsias «išeigines» 
arba laisvąsias dienas Taigi 
jie dirbo 3130 valandų per 
metus arba 65% daugiau ne
gu laisvieji! Čia štai glūdi 
pirmoji ir svarbiausio
ji priv darbo sto
vyklų įsteigimo pa
slaptis Sov Rusijoje.

Ir toks darbo dienos prail
ginimas stovykloms tekaštuo- 
davo labai nedaug. Už 2 virš 
norminio darbo valandas ka
liniams būdavo suteikiama pro 
dūktų krautuvėlėje įpirkimo 
teisė 20—30 kapeikų ri
bose. Taigi, tik keli nuošim
čiai Laisviesiems gi mokėda 
vo už tas 2 valandas 2,50 
rublio

1938 -40 metais europinės 
Rusijos šiaurės stovyklose 
miškų kirtimo ir kelių tiesi- 

laisvasis už 8 vai. darbo 10 
rubl. arba u% 275 dienas me
tuose 2 750 rubl.

kalinamasis už 10 vai. dar
bo 5 rubl. arba už 308 dienas 
metuose 1.540 rubl

Taigi, 1 210 rublių pigiau 
arba beveik tik pusę Gi 1941 
m, tose europinės Rusijos 
stovyklos buvo įvairių rūšių 
kalinamųjų vergų 5 080 000. 
Vergų darbo stovyklų statist! 
ka nustatė, kad darbininko — 
vergo metinis darbo našumas 
beveik atitinka 8 valandas 
dirbančio laisvo darbininko. 
Mažesnė valandinė vergo pro 
dukcija išlyginama papildo 
muoju darbo laiku. Stovyklų 
tvarka leidžia sovietų Tai 
džiai išspausti iš nekvalifikuo 
to pasmerktojo tiek daug! Už 
tat tie 5 milijonai vergų su
taupo Sov. Rusijai per metus 
(1.210 x 5 080.000) jau 6 bilijo 
nūs ir 146 mil rublių. Tos su
mos pakanka su kaupu Sov 
valdžiai apmokėti 20 milijonų 
darbininkų, profesinių sąjun
gų narių Gi Sov. Rusijos Azi
jos dalyje buvo priverč. Si 
biro, Turkestano ir kitose sto 
vykiose dar daugiau negu 5 
milijonai vergų

Be to, laisvųjų darbininkų 
darbas reikalauja papildomų 
išlaidų, kaip socialiniam drau 
dimui, mokėjimams nedirbant, 
atostogoms vaikų darželiams, 
administracijai ir kitoms Dar 
bininlams—vergams išlaikyti 
arba tokių išlaidų visai nėra, 
arba, jei jos pasitaiko, tai įs 
kaitomos į minėtus 5 rublius 
kasdieninio uždarbio.

Ir dar viena nauda Sovie
tų valdžia iki pat pirmųjų 
Chruščiovo metų subalansuo
davo savo metinį biudžetą 
privalomomis vidaus paskolo 
mis Visi, ir vergų stovyklose 
esantieji, privalėcavo valsty
bei paskolinti 1 mėnesio ai

Nerimą Narutė

Pažadėtoji Žemė
Aš jums nu pyniau upelius.
Sidabro siūlų metmenim ataudžiau.
Tik nedaviau vardų,
Palikusi jums juos praminti.
Rieškučiomis supyliau
Kalvas, kalnelius
Ir ežerų melsvas sagtis 
Išdėsčiau pievom.
Prie Baltijos krantų,
Prie neįžengiamų miškų
Žaliame lopšyje
Penėjau auklėjau.
Sotinkitės saldžia briediena, 
Raminkit troškulį beržų sula, 
Esu maitintoja, aš jūsų žemė. 
Pravėrusi miškų šventus aruodus laukiau. 
Ledynų eros ilgame sapne išbūriaų, — 
Sanskrito pratarmėj Aisčių Naujagimį.

gą, atskaitomą iždo naudai iš 
tarnautojų atlyginimo per 10 
mėt.esių lygiom dalim Taip 
Sov. valdžia išspausdavo iš 
tų vergų dar milijonines su
mas rublių,.

Tai rodo, koks didelis yra 
Sov. Sąjungos biudžeto defici 
tas. Be to, šis milžiniškas 
biudžeto nedateklius pasako 
ja apie didį Sov. Rusijos gy 
ventojų skurdą ir nepaprastą 
bolševikinio ūkio susmukimą 
Kita versus, iš sovietų nesu 
balau avimo fakto kyšo kita 
dar aplinkybė; ką sovietų 
žmogus -- laisvas ir vergas 
— pagamina, tą jis pats su 
Valstybės ir partijos biurokra 
tais suvalgo, sunaudoja, ir 
valstybės biudžetui pajamų 
duoti jau nebegali Išvada iš 
tokios padėties tėra vier»a: 
Sovietinė valstybė be vergų 
darbo nepajėgia gyventi, ver 
gija jai yra būtinybė!

VERGAI — PENKMEČIŲ 
PLANŲ VYKDYTOJAI

Tas pats M Rozanovas pa 

sakoja, kad penkmečio pla
nams vykdyti Sov. Sąjungoje 
reikia vergų stovyklų, kaip 
oro. Bolševikinis ūkis vergi
jos pagalba vairuojamas. So
vietinė vergų stovykla sėk
mingai įvykdydavo tai ko ne 
tesėdavo) įvairūs trestai, ben
drovės, kolchozai ir sovcho- 
zai, įvairių įsipareigojimų var 
žomi,

Užtenka vergų stovyklų ga 
mybos įstergos — Gulagavir 
šininkui brūkštelti plunksna, 
o jau sakančią dieną iš visų 
pusių žygiuoja «šiaurės užka
riautojų - pionierių* kolonos 
su ryšuliukais ir skardinukė
mis ar,t nugaros O dar vie
na kita diena dešimtys Ir 
šimtai tūkstančių vergų, sau
sakimšai sugrūstų į gyvuli
nius vagonus, jau rieda rei
kalinga kryptimi. Ir tuoj ver 
gai jau kerta, pjauna, neša 
miško medžiagas ar dirba ki
tus darbus.

Stovyklų gamyba vertina 
ma bilijonais Nėra ūkio ša
kos, Kuriai Gulagas neturėtų 

savo fili jos. Stovyklos tiekia 
miško medžiagas, anglį, radi 
jumą, asfaltą, naftą, auksą, 
žuvį ir kitokį maistą, stato 
tiltus, kelius, bunkerius pasie 
niuose ir 11 Todėl juo dau
giau kalinamųjų, juo daugiau 
gamybos, juo šis kraštas spar 
čiau žygiuoja į «komunizmą».

Priverč. darbo stovyklų lik
vidacija būtų bolševikinės 
diktatūros galo pradžia. Kom
partijos Politinis biuras pui
kiai supranta, kad? atšaukus 
priverč. darbo stovyklas, žmo 
nes atsisakytų «statyti komu
nizmą». Kita vertus, išsilais
vinusi iš baimės ir vergijos 
darbo liaudis greit «atsidėko
tų» Kremliuje sėdinčiai kom
partijos viršūnėlei už ilgame
tę vergiją. Baimei liaudyje 
palaikyti komunizmas privers 
tas varyti milijonus į vergų 
stovyklas Baimė išmokė s< g 
vietų pilietį reikšti ne savo, 
bet komunistinės propagandee 
brukamas mintis Baimė šuva 
rė ūkininkiją į kolchozus, ki
tos rūšies vergiją; baimė nu
traukė darbininkų streikus — 
svarbiąją priemonę savo bui
čiai pagerinti; baimė panaiki
no žodžio laisvę. Baimės siau 
bas ir teroras visus be skir
tumo nusiaubė!

Bolševizmas sėdi ant vergų 
darbo stovyklų žaizdro. Politi 
nis biuras puikiai žino stovy, 
klų laikymo žalą komunizmui 
munizmui užsieniuose, bet jis 
negali šio žaizdro likviduoti. 
Griūtų kartu ir pasaulinė ko
munizmo tvirtovė — Kremlius 
su jo pašalpomis komunistus 
remia visurl

Deja, retai has supranta pri 
verč darbo vergų stovyklų 
problemą. Mano, kad tai pa 
daras nusikaltėlius panaudoti 
pozityviam darbui, Jie klysta: 
vergijos sistema veiks visuo 
se komunizmo jungan pateku 
siuose kraštuose. Ji ten ir ve i 
kia. Ji būtenybė komunistinei 
santvarkai!
Pagal Kipro Bielinio knygą 
«Teroro ir vergijos imperija - 
Sovietų Rusija» p, 130—137.

V; Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 - 1864

(tąsa)
Balsių Petras mokėjo dau

giausia dainų, bet dainuoti 
geriau sugebėjo Vincas. Tad, 
aptilus juokams ir pokštams, 
Petras kumštelėdavo broliui į 
pašonę:

— Na, Vincai, brauk «Eisi
me laukan pažiūrėti». Taleng 
va pritarti.

Ir Vincas, ilgai negauda
mas, aukštu, skardžiu balsu 
užtraukdavo:

Eisme laukan pažiūrėti,
Koks vėjelis pučia
Pučia rytų, pučia pietų,
Pūs ir vakarėlių.
Dainuodami dažniausiai ei

davo prie Galinio liepos, kur 
daina ypač garsiai skambėda 
vo, kad net tarsi pats medis 
dainuodavo kartu su jaunimu 

džiaugsmingai virpėdamas la
pais ligi pat viršūnės.

Kitą kartą jie traukdavo 
per visą kaimą ligi kalvės 
Dundulis išeidavo priešais su 
smuiku ir juodais, nuo kūjų 
ir žiežirbų sudiržusiais pirš 
tais nuostabiai mikliai išve 
džiodavo suktinius, polkas ir 
klumpakojus. Jankauskutis su 
sirasdavo kokį skambantį geiž 
galį, kitas išritindavo kubilą 
ir, mušdami žingsnį, pritarda 
vo Dundulio smuikui Aikšte
lėje prieš kalvę tuojau imda 
vo suktis ir trypti poros. Kai 
Dundulis pailsęs nebegalėda
vo nulaikyti smuiko, prasidė
davo rateliai ir žaidimai su 
dainomis, juokais,šūkavimais.

Vakarų žara jau toli nūėju 
si į šiaurę. Blyškus vasaros 
nakties dangus su retomis 

žvaigždėmis, prigludęs prie 
žemės, kadare kada lengvai 
atsidūsta, ir vėsi, vos jaučia 
ma oro srovė paglosto įkaitu 
sius veidus, sušnara už kal
vės išsikerojusios drebulės la 
puošė. Ore sumišai sklaidosi 
nakties dvelkimai; Pro aitrų 
dūminių pirkių kvapą protar 
piais iš darželių pūstelėja at 
gajus mėtų, žirniukų, rezelų 
kvapas Kada ne kada nuo ke 
lio pakyla smėliu ir dulkėmis 
atsiduodanti šilumos banga.

Kaimas jau miega. Tik re
tame kieme, pasieny ant suo
liuko, atsirėmęs nugara į ne- 
spėjjusį dar atšalti sienoją, 
sėdi senelis ar senelė, klau 
sosi jaunimo dainų ir rūpes
tingai laukia sugrįžtančių sa 
viškių Juk jau seniai giedo
jo pirmieji gaidžiai.

Štai ten, prie kalvės, ima 
aprimti Keliu girdėti šneka, 
tylus juokas Vienur kitur su 
girgžda vartai, durys Štai pa 
reina ir saviškiai. Pai’sę, bet 
nurimę, traukia kas į klėtį, 
kas į daržinę griūva į savo 

guolį ir tuoj užmiega kietu 
jaunystės miegu.

O senelis giliai atsidū ta- 
Jis atsimena ir savo jaunys
tę. Ir jis taip šoko ir daina
vo po Galinio liepa ir ties 
kalve. Tik žmonės buvo kiti. 
Praėjo jaunystė, praėjo gyve 
nimas Žmonės kiti, o vargai 
tie patys. Ar jo anūkai su
lauks geresnių laikų? Žmo 
nės vis kalba, kad greitai bu
sią kitaip. Bet ir jo jaunystė
je ar nekalbėjo?

Atsikelia senelis, pasižiūri 
į rytus, kur dangaus raudonis 
įgauna skaistesnės spalvos, 
persižegnoja ir eina į pirkią 
prie krosnies.

Ima giedoti antrieji gaidžiai.
III

Rytojaus dieną po garsiojo 
Kėdainių kermošiaus, kur bu 
vo paskelbtas ciesoriaus ma
nifestas visi Bagynų dvaro 
baudžiauninkai jau žinojo, kad 
skaitė ciesoriaus gromatą apie 
«panščiznos» panaikinimą ir 
kad Balsių Petoas ir Pranai

čių Juozas patys savo ausi
mis girdėjo, kaip tą gromatą 
skaitė. Tad vieni ėjo pas 
Balsį, kiti pas Pranaitį pasi 
klausinėti tų naujienų.

Trečias žmogus, kuris ga
lėjo ką nors apie tai žinoti, 
buvo Šilėnų kalvis Dundulis. 
Jo kalvė stovėjo prie didelio 
kelio, prie jos sustodavo ne
maža visokių žmonių, toliau 
buvusių, daugiau girdėjusių. 
Tad šeštadienio popietę ne 
v’enas iš gaspadorių rado rei 
kalą paėjėti į kalvę — tas 
norago pasmailinti kitas kir
vio ašmenų užmesti, trečias 
stabulei rinkės pažiūrėti, o 
kiekvienas — ko nors naujo 
išgirsti apie visiems rūpimą 
žinią.

Šildant popiečių saulei ir 
kuosoms jovaruose kvarksint 
aikštelėje apie kaivę jau su
kinėjosi keletas šilėniškių. 
Kalvės tarpdury, atsirėmęs 
pečiais, stovėjo Jankauskas. 
Netoli, ant kaladėlės, sėdėjo 
senis Daubaras ir Kedulis. 
Noreika buvo sumanęs pasi
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Šveicarijoje protestuojama pries sovietu kariuom. 
choro koncertus x

Ryšium su vasario mėn. 
Šveicarijoje numatytais «R iu 
doflosios Armijos» 180 žmo
nių choro koncertais, prieš 
choro pasirodymą griežtai pro 
testavo vengrų draugijų są
junga Šveicarijoje. Nurodyta 
į politinį tekių išvykų tikslą 
— pabrėžta kad sovietų ka 
riuomenė pasiremdama kom. 
partija yra pavergusi šimtą 
milionų europiečių. Pareikšta

Maskvos plenumas trasu Ženkle
Vasario 10-14 d.d, Mask 

voje vykęs kom. partijos CK 
plenumas buvo skirtas opiau
siam Sovietijos klausimui: 
kaip padidinti žemės ūkio ga
mybą panaudojant chemijos 
pramonės išdirbinius, pirmoje 
eilėje — trąšas. N. Chruščio
vui atsidarius sesiją, sovietų 
žemės ūkio ministras I. Vo- 
lovčenko paskelbė, kad dar 
šiais metais javų srityje nu
matoma panaudoti 10 milionų 
tonų trąšų, gi ligi 1970 m. tas 
kiekis turįs pakilti iki 30—35 
mil tonų. Pagal Volovčenką, 
visoje Sovietų Sąjungoje aukš 
tąjį mokslą yra išėję du treč
daliai kolchozų pirmininkų ir 
beveik visi sovehozų vado
vai, Pagrindinis žemės ūkio 
klausimas esąs padidinti javų 
gamybą Toliau ministras pri 
pažino, kad dėl blogo ūkinin
kavimo ir menkų derlių so
vietai priversti įsivež i iš Ka 
nados, JAV ir Australijos 10 
milionų tonų javų.

Plenume nusiskųsta; žemės 
ūkio mechanizavimo truku
mais Gyvulininkystės srityje 
dar per daug esą naudojama 
žmogaus fizinės jėgos. Sie
kiant pakelti žemės ūkio me- 
chanizavimą, plenume kalbė
jęs sovietinio «Žemės ūkio 
susivienijimo» vadovas A. Je- 
ževskis teigė, kad tarp 1966 
ir 1970 metų Sovietijos kol
chozai su sovehozais turėtų 
papildomai gauti daugiau kaip 
2 milionus traktorių ir daug 

viltis, kad šveicarų jaunimas 
protestuosiąs prieš sovietinio 
choro pasirodymus Šveicari 
joje. Choras gavo leidimus 
koncertuoti prancūziškuose 
Šveicarijos kantonuose, ta
čiau vokiškieji miestai Ber 
nas, Bazelis ir Zuerichas — 
atsisakė sovietinius karius ir 
drauge propagandininkus pri 
imti į miestų sales.

kitų žemės ūkio mašinų: Esą 
dar šiais meta s tenka kol 
chozininkus skubiai aprūpiu 
ti mašinomis ir kitais techni 
n-ia»is įrengimais - visa tai 
kaštuosią šešis nrliardus ru 
bliu.

VENGRIJOJE TRŪKSTA 
D VASIN N KŲ PRIEAUGLIaUS

Vengrijos bažnytinė spauda 
praneša, kad krašte žymiai 
sumažėjo teologijos studentų 
skaičius Keturios mokyklos, 
ruošiančios Vengrijos protes
tantus (po vieną baptistų ir 
liuteronų seminariją, ir dvi 
reformatų akademijos) išviso 
teturi 127 klausytojus Vengri 
joje šiuo metu esan a ap e 
2,5 mil. protestantų Valdžios 
primokėjimai bažnyčioms 1962 
m buvo tokio pat dydžio kaip 
kaip ir 1961 metais.

DIDYS-S LENKIJOS SUN
KUMAS - MĖSOS 

TRŪKUMAS

Šiais metais Lenkijoje ir 
vėl susiduriama su sunku 
mais gyventojus reikiamai ap 
rūpinti mėsos produktais Sau 
šio 24 d Varšuvoje įvykusia 
me savivaldybių tarybų ats 
tovų suvažiavime planavimo 
komisijos pirm Jendrichovs 
kis pažymėjo, kad mėsos pri 
statymas vėl virstąs svarbiuo 
ju Lenkijos klausimu Teksią

Nerimą Narutė

Paukščiai
I mano žemę kas pavasarį sugrįžtate, 
Pripildote giesmėm, litanijom miškus ir sodus: 
Be jūsų mano pavasariai 
Būtų nykūs, nuobodūs.., 
Būtų apmirusi šiaurinė žemė
O dabar vyturys virpėdamas ankstyvą 
Rytmetį pabudina sodybas, 
Pempės klykaudamos lydį pakeleivį, 
Gandrai, varnėnai — žemės darbininkai — 
O greitasparnės kregždės mūrija 
Pilis namų pastogėje;
Kikiliai ir perkūnožiai mekendami
Prieš lietų raižo sparūais persunktą orą. 
Šventi visi jūs mano žemės giesmininkai. 
Palydite kantatom s laukan artoją.
O vakaro tyloje,
Lakštingalos maldoje
Užmiega ka mai ir miškai, 
Tik žvaigždės deimanto akim 
Ilgai, ilgai lieps oja

labiau prižiūrėti planų ' yk- 
dymus perkant galvijus

KOKIE LENKIJOS PILIEČIO 
UŽDARBIAI?

Pagal per Varšuv< s ra d ją 
paskelbtus duomenis, viduti 
nis Lenkijos gyventojų uždar 
bis praėj metais siekė 1 800 
zlotų (už vieną dolerį ofi ia 
liai gaunama 24 zl ) Pats že
miausias atlyginimas 750 zlo
tų, gi pats aukščiausias, tik 
vadovaujantiems pareigūnams 
išmokamas — 10.000 zlotų Pa 
gal lenkų statistikos duome 
nis lenko darbininko šeimos 
(ji siekianti vidutiniai 3 36 as 
menis) metinės pajamos šie 
kia 12 300 zlotų Žemės ūky 
je šeimos gausesnės (vidur
kis - 4 8) tačiau jų pajamos 
žemesnės — jos siekia S 000 
zl metams.

NOSENKOS PASITRAUKI
MAS — ANKSČ AU SU

GALVOTAS PLANAS

Vasario 4 d Ženevoje, so
vietų delegacijoje nusiginkla 
vimo konferencijoje dirbusiam 
saugumo karininkui JurijNo- 
senko pasirinkus laisvę ir pa 
prašius az lio teisės, apie pa
reigūno pasitraukimą plačiai 
informavo vokiečių, šveicarų 
ir kt. spauda «Frankfurter 
Allg Zeitung» (vas 12 d) nu 
rodė, kad Nosenko jau iš 
anksto planavęs pasitraukimą 
į Vakarus. Kai kurių vaka
riečių diplomatų te:gimu, so
vietiniam pareigūnui pasirin
kus Vakarus, ten vedamuose 
pasitarimuose galima laukti 
sovietų delegacijos Ženevoje 
pažiūrų sugriežtėjimo. Amen 
kiečių papražęs azilio teisės. 
36 m. amž pareigūnas teigia 
ma, tūrėjęs slaptų informaci 
jų apie sovietų atominių gin
klų gamybą ir gynybos pia 

nūs. Pagal Vokietijoje gautas 
žinias iš Vašingtono, Nose n 
ko slaptosios amerikiečių tar 
nybos buvo apklausinėjamas 
Fed Vokietijoje.

VĖL GRĮŽTA PABĖGĘ 
JAV KARIAI

Amerikiečių centrinės būs
tinės Vokietijoje žiniomis, nuo 
1945 m į Rytų Vokietiją buvo 
pasišalinę 82 JAV kariai. Iš 
jų vėl atgal į Vakarus sugrį
žo 35, gerai žinodami, kad 
jiems gręsia Ligi 35 m, kalė 
jimo bausmės 81 karys pasi 
traukė pas sovietus dėl asme 
ninių sunkumų ir tik vienas 
pasišalino būdamas įsitikinęs 
komunistas

— 1903 m sausio mėn ,31 
d, prof. Jaunius gavo iš Kro 
kuvos universiteto pakvietimą 
apsiimtti būti ekstraordinari
niu lietuvių Kalbos profesorių 
mi. Universitetas Jauniui ža 
dėjo algos mokėti 2600 guldė 
nų. Tame universiteto pakvie 
time buvo rašyta, kad klausi 
mas apie lietuvių kalbos moks 
lakrėslį (katedrą) yra rišamas 
apšvietimo m nisterijoje, ir jei 
jis lig rudeniui būsiąs ištiš 
'as, tai kun Jaunius turėsiąs 
spalių mėn. (1903 m) važiuo 
ti į Krokuvą Iš pat pradžių 
Jaunius buvo besirengiąs va 
žinoti, bet ilgainiui pradėjo 
Krokuvos baidyties, iki paga 
lio visai užmetė universite 
to pakvietimą, nedavęs raštu 
nei kokio atsakymo

Prof. K Būga

— Šiaip ar taip, golgotinis 
lietuvių spaudos kelias jos vi 
suomenę stipriau eubrendino, 
suvienijo ir politiniu atžvilgiu 
smarkiai paveikė, pagreitino 
lotyniškai lenkiškųjų raidžių 
pakeitimą lotyniškai -Čekiškų 
jų laisvuoju perdirbimu ir pri 
taikymu, taip jog virto tikro 
mis lietuviškomis raidėmis, 
įkvėpė tautai didesnį ryžtin
gumą, kovingumą ir pasitikė
jimą savimi, kitų tautų tarpe 
suteikė garbingą vardą, Lie
tuvos išeivius JAV-se labiau 
rišo ir veikė taip pat Prūsų 
lietuvius.

M. Biržiška

dirbti naują noragą, tad abu 
su broliu Jonu darbavosi prie 
žaizdro ir priekalo. Dundulis, 
didžiulėmis replėmis ištrau
kęs baltai žaižaruojančią ge
ležį, vartė ant priekalo, o No 
reika su Jonu daužė ją kū
jais taip, kad ausyse spengė 
ir žiežirbos tryško net ligi sė 
dinčiųjų ant kaiadėiės. Kai 
geležis atvėso, kalvis įkišo 
ją atgal į žaizdrą, ir visi trys 
nusišluostė rasotas kaktas.

— Karšta, kad tave devy 
niosl, — trenkęs kūjį, sušuko 
Noreika ir pridėjo: — Želvys 
andai sakėsi matęs Panevėžy 
gatavų noragų Fabriko dar
bo. Netrukus kalti neberei
kės, vyručiai.

Dundulis, tai išgirdęs, su 
panieka nusispiovė:

— Fabriko darbo noragu 
tu neilgai arsi. Kokia jų ge
ležis? Minkšta kaip košė.

— Ir vis pinigą mokėk ir 

permokėk, — pritarė Kedu 
lis, — O iš kur jo paimsi? 
Jei dar tokie metai, kaip šie 
met, grįšime prie medinių 
išarų.

Bet Noreika manė kitaip:
— Ne, vyrai be geležies 

jau nebeapsieisime. Ne tik 
tik noragus, bet ir šakes ge 
ležines turėsime. Vežimus ge 
ležimi kaustysime. Plūgais 
arsime.

— Karališkiai jau ir dabar 
aria, — pastebėjo Jonas.

Geležies reikalais paskuti 
niu metu valstiečiai sirgte 
sirgo. Kiekvieną kartą kaimy 
nas nuvažiavęs į Kėdainius 
ar į Panevėžį, grįždavo su ko 
kia nors naujiena apie gele
žį Geležies jau buvo galima 
pirktis ne ūk stambiais gaba 
lais, «štobomis», iš kurių kal
vis kaldavo visokius reikme 
nis, bet ir pritaikytos kiek
vienam daiktui atskirai. O 

štai dabar jau ima atsirasti 
ir gatavų geležinių daiktų: vi 
nių, pasagų, kirvių, noragų, 
lopetų... Taigi ir čia, nukry 
pus kalbai į geležį, Šilėnų 
vyrai tarsi net pamiršo, kad 
jie čia susirinko, vildamiesi 
ižgirsti ką nauja ne apie ge 
ležį, bet apie ciesoriaus gro 
matą ir baudžiavos panaikini 
mą. Tad baigus noreikai pa 
šakoti apie naują geležinį 
plūgą kurį jis matė Survilos 
dvare, Daubaras, grįždamas 
prie nutrauktos šnekos, kr ei 
pėsi į Dundulį:

— Tai ką daiviau girdėjai, 
kalvi apie tą ciesoriaus ma 
nifestą? Ką kitur žmonės apie 
tai kalta? <■

— Ką gi daugiau?.. Vakar, 
jau temstant, buvo čia susto 
ję du tokie kaip ir šlėktos, 
kaip ir karališkiai, tai kad 
ėmė varyti prieš tą manifes
tą, net baisu klausyti Apga

vo, sako, mus ciesorius, ir 
tiek! Matykit, žemę kur ą 
mes d rbame, reikėsią išpirk 
ti po dvejų metų. O ligi to 
laiko viskas pasilieku po se 
novei!

— Ir man Balsių Petras 
taip sakė, kad lažą turėsime 
eiti dar dvejus metus, — kai 
bėjo Noreika — baudžiavos 
nebėra, ir jos niekas jau ne- 
besugrąžins, ir ponai rykštė
mis mūsų daugiau nebeplaks, 
ir mūsų moterų nebeniekins. 
Petras pats tai girdėjo. O jis 
išmintingas vyras.

Kedulis ištraukė pypkę iš 
dantų ir niekinamai nusis 
plovė:

— Na, žinoma, gudročius..- 
Klausyk tu jo...

Jis nebeišmanė, kaip kitaip 
išreikšti savo nepasitenkini 
mą Balsių Petru ir ką many
ti apie tas naujienas

Netrukus prie kalvės atsi
rado Stašys, Galinis ir dar 
vienas vyras Iš Paliepių kai
mo. Šis pasiklausyti naujienų 
buvo užsukęs į karčiamą. Bu
vo ten sustojęs vienas pake
leivis iš Panevėž o, tai pasa
kojo, kad iir Panevėžy, ir Kre 
kenavoj, ir kitur manifestą 
skaitę Žmonės iš pradžių vi
sur labai džiaugęsi, bet pas
kui ėmę plis i visokių paska
lų. Kai kas nuogąstaują, kad 
būsią dar sunkiau negu lig 
šu 1 d.

— Ar ir ten skaitė, kad dar 
d ėjus meti s reikės eiti la
žą? — paklausė Noreika.

— Sako, kad skaitė, — pa 
t irtino paliepiškis — Dėl to 
kai kurie nė netiki, kad iš to 
kas gero bus Šneka, kad po
nai apgaus žmones ir taip pa 
darys, kad viskas liks po se
novei.

(B. D.)

f I
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Kelias tolimas, bet mielas... plrmon Pietų Amerikos

1 lietuviško jaunimo stovyklon
«M. L.» korespondento pasikalbėjimas su stovyklos

dalyve I.

(tęsinys)

Iš Paranos sostinės leido
mės tolyn į pietus per kalnus 
ir klonius, eksSaltuotu. bet 
jau daugely vietų pusėtinai 
duobėtu keliu. Gamtr vazdis 
ligi Rio Grande do Sul mono 
toniškas. Laukai daugumoj, 
bent prie šio kelio, ganyklo 
mis paversti su pašlaitėse 
dunksančiais medžių goję 
liais, nedideliais ūkeliais Tro 
besiai mediniai, nes Paranos 
estadas yra garsus savo me
džiais, deja jau dabar pusėti 
nai iškirstais Kelias dažniau
siai vingiuoja per kalvas, kai 
nynus, iš kur į abi puses ma 
tyti gražus gamtos vaizdai — 
klonių, kalnų ir miškų jungi
nys atsirėmęs į pilkus debe 
sis. Pakelių restoranai be jo
kio konforto primityviški, ne 
pritaikinti modern ško turiz
mo reikalams. Kas kita di
desniuose miestuose Rio Ne
gro miestas skiria Paranos ir 
Santa Catarina estadus Gam
tovaizdis beveik toks pat kaip 
Paranos, tik daugiau aukš
tumų.

Privažiavus Rio Grande do 
Sul estadą vaizdas keičiasi, 
ypač Vacaria miesto plačiose 
apylinkėse. Kaip tik akys už 
mato lygumos, dirbama že
mė, su nemažais ganyklų plo 
tais, kur ganosi pulkai jaučių 
ir avių

Vertas dėmesio, teikiąs ke
leiviui žavingą vaizdą tarp 
Vacaria ir Caxias do SuJ 
miestų gulintis platus slėnis 
— daubos, kurių viduryje te
ka srauni Antos upė. Per jį 
kelionė autobusu trunka dau
giau valandos nes iš vienos 
pusės reikia nusileisti, o per 
važiavus upę vėl kopH į aukš 
•bumas, iš kur galima stebėti 
slėnyje vietomis dar žmogaus 
rankos nesugadintą gamtos 
grožį — džiungles, mišką, vie 
temis išdirbtus laukus, šen 
ten išsikišusias, lyg kokius 
sargus akmens uolas

Po pusantros valandos pri
važiavom garsų savo vynu, 
vilnos ir kitais išdirbiniais 
Caxias do Sul miestą į mies 
tą įvažiuojant yra pastatytas 
imigrantui pagerbti didžiulis 
paminklas. Caxias gyventojai 
daugumoje vokiškos kilmės. 
Nuo Caxias» link Porto Alegre 
kelias eina vingiuotais slė
niais kalnais apaugusiais me 
džiais Mėgstančiam gamtą

Šimonyte

galima pamatyti pakelėj nuos 
tab aus grožio vaizdų.

Porto Alegre, tai S. Paulo 
miesto nuotrauka kelis kartus 
mažesniame maštabe. Čia vis 
ko yra kaip ir São Pauly: 
daug turto, aukštokų pastatų, 
industrijos, gyva prekyba, o 
taip pat daug nešvaros, ypač 
uosto rajone.

Gal būt pati nuobodžiausia 
kelionės- dalis, pliki laukai, 
dar daugumoj neasfaltuoti ike 
liai. per kuriuos lietaus metu 
nevisada autobusai išbrenda, 
ligi Urugvajaus rubežiaus. Nuo 
rubežiaus. Jaguarão miesto, 
ligi Urugvajaus sos-tinės vy
kome traukiniu per Urugva
jaus lygumas į sostinę Mon
tevideo, skęstantį medžiuose, 
soduo. e. švarų, kuriame gy
vena apie pusė krašto gy
ventojų, apie vieną milijoną 
Čia jau mus pasitiko Montevi 
deo lietuviai, jau pažįs ami 
veidai, lankęsi t. Pauly: Fre
di Stanevičius, Teresa ürob- 
niev&ki ir kiti. Apgyvendino 
mus pas Ed. Jusiu Mo- tevi- 
deo mieste užtrukom dvidie 
nį Aplankėm Lietuvos Patiem 
tinybę, įdomesnes vietas ži 
noma lydimi montevidiečių. 
Pamatėm ir garsųjį r unta del 
Leste.

Urugvajuje prie mūsų pri 
sidėjo R t-Xeponaitytè. k”ri 
nesuspėjus dokumentų sutvar 
kyti, negalėjo kartu su mu
mis išvažiuoti Paskiau tega 
Įėjo pasivyti tik lėktuvu ligi 
Montevideo skrisdama.

Sausio mėn. 10 d. kartu su 
Urugvajaus lietuviško jauni 
mo atstovais išvykome į Bue 
nos Aires; Ligi La Platos upės, 
prie Colonia miesto autobu
sas nuveža per 3 vai o upe 
plaukti re kia 2,30 vai. ligi 
Buenos Aires.

(B D.)

PRANEŠ I MAS

Ateinantį šeštadienį, Vasa
rio 29 d. Moksleiviai At kai 
rengiasi važiuoti į PLANE
TÁRIO, Ibirapueroj Kviečia- 
me visą susidomavusį jauni
mą, Išvyksim iš Jaunimo Na
mų, V Zelinoje, 14.30 vai.

Pas p. p. Petrauskus, Vilda dei Dique svečiavosi 
trijų valstybių jaunimo atstovai Jų tarpe ir I. Ši

monyte — Brazilijos atstovė.

j — Vasario 16 tos gimnazi- 
os lietuvių kalbos iv iiteratū 
ros mokytojas Stepas Vykin
tas, naudodamasis naujausia 
lituanistine medžiaga, paruo
šė spaudai «Lietuvių kalbos 
rašybos žinyną». Šį reikalin
gą lituanistinėms mokykloms, 
tėvams, jaunimui vadovėlį lei 
džia «Aušros» leidykla Vokie
tijoje. Pirmoji laida bus rota
cinė. Bus išleista tiek, kiek 
bus Iš anksto užsiprentimera 
vusių. Kaina 2 doleriai 1 žsa 
kymus su pinigais ir čekiais, 
ar tarptautinio pašto kupo
nais siųsti šiuo adresu: Stp 
Vykintas, 684 Lampertheim 
Huettenfeld, Viernheimerstr, 
39, W. Germany, Europe.

dar iš pirmosios pietų Amerikos jaunimo stovy 
KLOS LAUŽO PROGRAMOS (0R ZILIETÉMS IŠVAŽIUOJANT

PRIEŠ STOVYKLOS PABAIGĄ): '
Neišeik neišeik tu iš Diques, 
Nepaliki stovyklos vienos 
1 e tavęs vakarai bus nuobodūs 
Be tavęs nėr ant stalo medaus.

Tavo kambario aplūžus lovelė 
Liks liūdėti apleista visų 
Žalios varlės nustos šokinėti, 
Negirdėsim žiogelių dainų. 

t '

Neišeik, neišeik dar palauki 
Išsiimki spygaus iš kojų, 
Paklausyk ką kuždės tau Ernestas 
Ir kį Povilas tais pakely.

Jau vėlu, jau naktis, rasa krinta.
Jau ir gęsta mūs laužo ugnis. 
Nebečirška jau žiogai ant kalno 
Varlės ašarą br< ūkti pradės.

Buenos Aires lietuvi kas jaunimas su svečiais 
iš Montevideo ir São Paulo. Ezeiros aerodro

me — B Aires.

— Theodore S. Thurston iš
leidžia «Comparative Phylolo 
gy and &n Outline of Litua- 
nian Grammar.» Vol. 11 i’ai 
labai geras veikalas, anglų 
kalboje, apie lietuvių kalbą, 
jos kilmę, jos reikšmę kalbo 
tyrai Užsisakyti pas leidėją: 
Wdliam - Frederick Press, 
Insc 55 E. 86th St, New York 
28, N Y Arba pas autorių: 
Theodore S Thurston, 103 W. 
16th St., Rolla, Missouri, USA

- Nesenai, pasirodė rinko 
je Stasio Santvaro ir Antano 
Gustaičio įskaityta lyrinės ir 
humorist nės poezijos plokš
telė. Abudu autoriai skaito po 
14 eilėraščių ir užima 20 mi
nučių

— Lietuviai rašytojai vokiš 
kame XX amžiaus rašytojų 
leksikone Jo autorius yra 
H Ruediger. Išleido France 
Verlag. Bernund Muenchen 
Vardas: «Kleines literarisches 
Lexikon,» Du tomai. Antrame 
tome yra aptariami šie septy 
ai lietuvių rašytojai: Vydūnas, 
M. Gustaitis, J. Baltrušaitis, 
A Vienuolis. V. Krėvė, B. 
Sruoga ir Mykolaitis.

— Londone išleistas gražus 
pasaulio pasakų rinkinys «On 
ce Log ago», kuriame yra ir 
lietuvių pasaka «Trys prin
cai». Knyga yra didelio for 
mato ir gražiai iliustruota.

— Maryland Books leidy- 
kl i, vadovaujama Stepo Zo- 
barsko, New Yorke išleidžia 
Vinco Krėvės apyeakų rinki 
nį angliškai.

— Kanadoje Menui ir Knl 
turai dar vis sunku išsivers 
ti. Nei teatrai, nei 'siafoni 
niai orkestrai be paramos ne
išsiverčia Toronto simfoninis 
orkestras turėjo 260 tūkstan
čių dolerių nuostolio,
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Lietuvi
Klausyk ir remk, Į

LIETUVIŠKA PROGRAMA |
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

4.0 - Sala 7 - Tel. 37-0324 
no 14,00 ik; 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa ųue das Nações 1® vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:^
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 Av. Zelina).

i -—---------—.
MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS

LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINĖS INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS 

[RENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sê, 323 - 10 ■ dl01įl02 Rua Coelho Neto. 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente rnAINAb ÕC L I L)A

Escritório Contábil Vila Selina S/S Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em, geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 - 
FONE: 63-6005 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

Madoiras^em gerai3 . l
’• SÈDE Rua» México, 98 - 9. o h- sala 904 - fone 52 0229 į 
į Endereço’ Telegráfico: « C A B I U N A > i

Rio de Janeiro ?? į ž
, Serraria <ITA> — Serra dos Aimorés — Município de ?

Nanque - Estado de Minas Gerais
I • ’

Agua Rasa 8 valų
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

-(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 195 metrą 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO PAVILONI©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

postal 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.

KIRPIMO IRS3SIUVIMO MOKYKLA

“fcriJA”
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 «Departamento do Ensino Profissional»

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

«A voz da Lituania» yra trane 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų*

SU J V Y KL. O JE&LA URO§
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
P Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDCIY4

arHAOJ CAKKiBrK® LTDA'1
'J oya vanduo vr< ^ouai žinomas gėrimas 
Kurio puikų vei*. į (žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
s įtikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 - S Ã O PAULO:
anus tsfitžft

Casa Sprindys & Čia.
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;

X)
i {Į M »nnu «EíCKr:R»i«r;BKt~>ífrn»fni»nfli.oajBBno»» a n«<snawi.aiRcwo«a«3H‘.teB»r«r m sew r tscr wwcmxwmsBjrwyonjjniiwHiiBVO «n»<. 4.

<.«■«. *««sv»»»ua au an tuutimaaa su nu 4 vau o»«cBca mexa na nhaiaucjíainataMCíiMutiu '>uim»nrtiíííutfe«wsc3BnvBHrid cv uuusaasjutniufis# ■ *■*<*■ ■*,n* a./c* mica»

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių k 
krautuvė tiktai pas 4,

JÃK0TIS & LAPii H IS LIIA |
♦f

1E#CKIT€)I21© CONTAEtL

ÍNAJC1IMENTO
Irmãos Nascimento

RÉÔ; O.ft.C. SP. Nfo 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine# 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutarus surašo prašymus ir ki
etos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

I
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

W. ZELÍNÀ. 515 — CAlX'A POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— Praėjusios savaitės pa
baigoje staigiai susirgo Prel. 
K. MILIAUSKAS. Ilsisi Leono 
XIII ligoninėje, Ipirangoje Į 
šią ligoninę persikėlė ir Misi 
jonierius Tėvas J.BRUŽIKAS 
S J. Tėvui Bružikui gal but 
bus daroma sulaužytos kojos 
operacija ir tuo atveju prisi
eitų dar keli mėnesiai pra 
leisti ligoninėje Abudu ligo 
niąi yra trečiame aukšte, kam 
barių nr 39 ir 41

L S. B VISUOTINIS
METINIS SUSIRINKIMAS.

Lietuvių Sąjungos Brazilijo 
je Visuotinis metinis susirin
kimas jvyko š m. Vasario mėn. 
23 dieną, kurio dienotvarkė
je buvo numatyta.- Sąjungos 
Pirmininko ir Revizijos Komi 
sijos pranešimai ir Naujos 
Valdybos rinkimai.

Naujai Valdybai yra paves 
ta tęsti naujų įstatų registra
cija, ir po bo kviesti nariais 
čia gimusius ir naturalizuotus 
lietuvius.

Naujos Valdybos sąstatas 
yra sekantis: ,
Pirmininkas Jonas Jodelis 
Vice-pirm. Balys Tūbelis 
la. Sekretorė Nijolė Pupienytė 
2as Sekret. Antanas Švedas 
Iždininkas Antanas Kučinskas 
Knygininkė Emil. Pupienienė 
Turto Globėjas J. Buragas

Revizijos Komisiją sudaro: 
Mok. Stasys Jurevičius, Mok. 
Stasys Kubiliūnas ir Norber
tas Stasiulionis.

Kandidatai j Revizijos Ko 
misiją išrinkti: Alfonsas Žibąs 
ir Petras Žarkauskas.

Susirinkimui vadovavo Lie 
tuvos Konsulas p Aleksan

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 8 vai. ryto.
Per radijo gailina pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

“vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.

..LIETUVIS ADVOKATAS

’ Albertas Pavilavicius
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

'bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų. atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9 ó Andor Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37 0395 - 35-5650 33 6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«VILLA LITU AN IA* 
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33: Tel. 78.90.33 78.00.14') 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdet į kainą . 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida; 204, Bairro Tre 
membė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką 
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA,

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur.

Susisiekimas; iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki galo Vila Albertina.

dras Polišaitis Sekretoriavo 
Nijolė Pupienytė.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
Choras yra pakvestas, per p. 
A. Žibą, dalyvauti televizijo 
je su dainomis ir tautiniais 
šokiais. Programai jau uoliai 
ruošiasi. Paskutiniu metu cho 
ran įstojo daug naujų choris- 
tų. Trūkumas dar yra vyriškų 
balsų, ypač bosų * Lietuviškų 
jaunimą kviečiame stoti į cho 
ro eiies.

— Laiškai: L. Šlapelienei, 
A. Žemaitaičiui, G. Savickui, 
J Vepstui, A. Valiūnui, J Ru 
sevičiui, A. Sejunaitei, J Bag 
džiui, V Jasaičiui, J. Baužiui, 
K. Višniauskienei, I. Šimony
tei, Antanaitienei, A. Pango- 
nienei.

RUOŠKIMĖS KONGRESUI

Ateinančiais metais Š. Pau
ly įvyks Trečias Pietų Ameri 
kos Lietuvių Kongresas. Š»iuo 
reikalu šaukiacaas^pasitarimas 
posėdis 6 d. kovo mėn., penk 
tadlenį, Vila Zelinoje organi
zacijų, bairų, spaudos atsto
vių. Susirinkime gali dalyvau 
ti visi, kurie įdomaujasi kon 
greso ruošimu.

— Šv. Kazimiero dieną Vi
la Zelinoj į šv. Kazimierą bus 
mišios 7 ir 19 vai ^Paskutines 
užprašė Kazimierai: Mustei
kis, Rimkevičius ir Truba3.

— Vila Beloje mirė Ona 
Čiupliuskienė, gyv. rua Ibitê 
rama 2013. Velionė buvo 87 
m. amžiaus, kilusi iš Jezno 
parapijos. Nuliūdime paliko 
sūnų Juozą.

. y .. t
Mirė VLIKo Pirmininkas

D r . ANTANAS T R I M AKAS

«Amerikos Balso» vasario mėn 27 d. lietuviškos 
laidos pranešimu, vasario 27 d. savo rezidencijoje, Bro- 
oklyne, New Yorko estade, mirė Dr. ANTANAS TRIMA 
KAS, Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirminin
kas Nuliūdime paliko žmoną ir du sūnus.

Velionis gimęs Lietuvoje 1902 m. Aukštuosius eko 
nominius ir politinius mokslus baigė užsienyje. Dirbo 
užsienio reikalų ministerijoje Nuo 1939 m. buvo Lietu
vos konsulu Vilniuje

Būdamas Lietuvoje aktyviai dalyvavo ekonominių 
me. visuomeniniame ir politiniame gyvenime. Karo me
tu dirbo progrindy. Pasitraukęs į užsienį įsijungė į Lie 
tuvos laisvinimo darbą Vlike atstovavo Ūkininkų Sąjun 
gą. Persikėlus į JAV buvo išrinktas VLIKO pirmininku. 
Šias pareigas jau kelinti metai sėkmingai ėjo.

Su Dr. A. Trimako mirtimi Lietuvos laisvinimo 
frontas neteko prityrusio vado ir kovotojo.

— Elena Daugelevičiūtė, 
gyvenanti Buenos, Aires mies 
te, jieško savo pusbrolio Jur 
gio Paragio gyvenančio São 
Paulyje. Kreiptis į I, Šimony
tę — tel. 63 4938.

IŠ KONSULO A. POLIŠAIČIO 
veiklos:

1) Š m. vasario mėn. 5 d. 
dalyvavo São Paulo Konsulų 
suruoštuose Skandinavų Klu
be, Rua Nestor Pestana, 189, 
Konsulariniuose pietuose,

2) Lietuvos Nepriklausomy
bės 46 metų Sukaktuvių pro- 
ga, savo rezidencijoje, Vasa
rio 15 d., Al. Gabriel Montei
ro da Silva, 1020. kartu su sa 
vo Ponia suruošė lietuvių ir 
Lietuvos Draugų priėmimą ir

3) Vasario 16 d Šv. Juoza
po R. — Kat. bažnyčioje da
lyvavo lt vai. iškilmingose 
pamaltose, o 15 vai. Seselių 
Pranciškiečių gimnazijos sa- 
lėje, įvykusiame tąją progą 
akte, kuriame pasakė pritai

COMPRA E VENDA DE 
CASAS — TERRENOS — 
TERRENOS NAS PRAIAS 
CHÁCARAS E SÍTIOS ETC.

LEONARDO SUKEVICIUS 
ERNESTO TIIŠĖL

Corretores

RUA RiO DO PÉ.XE, 74 — TEL. 63-6668 — V. ZELINA

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRA S BUMBLIS

Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniojimui popietį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8*6423.

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo-

kintą tai dienai prakalbą,

PAIEŠKOMI;

1. Krupickas Vincentas,
2 Kondrotavičius Vladas, 

gim, 1902 m.
3 Paveinis Vladas, gim. 

1909 m. Kaune, sūnus Jurgio,
4. Sakalauskaitė Ona—Ma

rija, gim. 1923 m. Tauragės 
apskr., duktė Kazio,

5. Siniza Edvardas, gim,
1911 m. Zarasų apskr., sūnus 
Jono,

6. Safranauskas Evaldas, 
gim 1927 m. Kaune,

7. Tamašauskas Antanas, 
gim. 1905 m , sūnus Igno,

8. Vasiliauskas Cezaris, gim
1912 m Marijampolėje.

Ieškomieji arba ap e juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Sr Cônsul A. Polišaitis, Rua 
Dom José de Barros, 168, 5 o 
andar, Caixa Postai 7249, São 
Paulo

— Kanadoje pragyvenimas 
kasmet maždaug du ar du su 
puse procentų pakyla.

D.JXA TU Jį___
E M

Tai vertimas iš lietuvių kai 
bos Barboros Armonienės at
pasakotų įspūdžių ir A. Nas- 
vyčio surašytų į knygą, kuri ' 
pavadinta «Palik savo ašaras 
Maskvoje». Šioje knygoje yra 
B. Armonienės atpasakoti pri
siminimai įspūdžiai iš Sovie
tų koncentracijos stovyklų 
Sibire, kuriose Ji su savo sū
num praleido 15 metų.

Kai raudonieji imperialistai 
Lietuvą okupavo Armonas su 
dukrele išvyko Amerikon ka
dangi buvo Amerikos pilie
čiai, ar ten gimę Gi B Ar- 
monienė su sūnum gyvuliniais 
vagonais buvo Sibiran išvež
ti. 1959 m pavyko išimti iš 
Sibiro ir nuvykti į JAV. Ši 
knyga skaitytina ypač jauni
mui, kwiam lietuvių kalba 
šios rūšies literatūra yra sua 
kiau prieinama.

Skaitydami šią knygą pama 
lys kaip baisus, tiesiog ^siau
bingas yra komuniamas Ši 
knyga ir nevienam brazilui 
turėtų atidaryti akis, kurie 
tiki, kad komunistinė santvar 
ka liaudžiai atneš taiminges 
nes dienas Todėl ši knyga 
yra platintma braziliško, ypač 
mokslus einančio jaunimo tar 
pe, kurio nemaža dalis įsikir 
tusi laikosi Markso Kapitalo 
ir Darvino beždžionės.

Čia nėra jokios filosofijos, 
jokių sugestijų. Tik atpasako 
jami įvykiai, kaip tikrenybė
je yra atsitikę Išvadas pats 
skaitytojas gali pasidaryti.

Viršelį puošia tautinės vė
liavos spalvos.

- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

NAUJAS* ADRESAS

Tėvų Jėzuitų J. Bružiko ir 
J. Kidyko naujas ir nuolat! 
nis adresas yra šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
|:ma skambinti farmacijai 
y3 2341 ir prašyti, kad juos, 
pašauktų.

Sklypai ir namai Vila Želi: 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: R. Rio do Peixe, 74 

V. Zeliaa

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B; de Itapetininga, 262, 
4’0 and, sala 406,Tel. 35 8873.

SKLYPAI BERTIOGA 

PRAIA DE «UNA»

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai su mažu įnašu, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui. 

Smulkesnių informacijų 
Rua Rio do Peixe, 74 

pas Leonardą Šukevičių
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