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Prezidentas Janio Quadros apie Bra
zilijos finansine padėti ir ateities planus.

Naujas prezidentas darbą 
pradeda nepaprastai sunkio
se finansinėse sąlygose. Kraš 
tas valdyti kai ižde yra pa
kankamai pinigo yra lengva 
Gi Brazilija šiuo metu yra 
skolose paskendusi. Štai kai- 
kurie skaičiai, kurie 1.ūdija 
padėties sunkumą Šių metų 
federalinės vyriausybės ba 
lahsas yra numatytas suvesti 
su 1 08 bilijonais kruzeirų ne- 
datekliaus. Šiuos pinigus rei
kia iš kur nors paimti. Buvu
sioji vyriausybė klausimą la
bai lengvai išspręsdavo: pa
leisdavo pinigų spausdinimo 
mašiną naujų pinigų spausdin 
ti. Na ir prispausdino tiek, 
kad penkis buvusios vyriausy 
bės valdymo metus pinigų apy 
vartoje suma iš 57 bilijonų 
pasiekė 206 bilijonus. Užsie
niui Brazilija yra skolinga 3 
bilijonus 802 milijonus dole
rių. Prez. Janio Quadros vy- 
riausybė turės išmokėti arti 
dviejų bilijonų dolerių skolos 
Tik šiais metais turės išmo
kėti 600 milijonų dolerių sko 
los. O iš kur paimti pinigai, 
jei biudžetas suvestas su nuos 
toliais. Ir vėl ieškoti skoloms 
padengti nau^ų paskolų? Tai 
nelengvai išsprendžiamas klau 
simas, kurį Janio Quadros vy

Pabaltieciu Pasitarimai su Rusu U k
rainiečiu Organizacijomis

VLIKC; Vykdomoji Tary
ba sausio 23 25 dienomis Mi
unchene turėjo įvairių posė
džių ir susitikimų. Vykdomo
sios Tarybos posėdyje, be 
kitų eilinių reikalų, buvo ap
tarti būsimi Vasario 16 mos 
minėjimai.

Vykdomoji Taryba kartu su 
Baltų Taryba tuo pat laiku 
Miunchene turėjo' ilgus pasi
tarimus su rusų politinėmis 
grupėmis (« ZOCE» ir «SBO- 
NR »). Buvo pasidalinta infor
ma ijomis ir nuomonėmis rū
pini is Rytų Europos kraštų 
ir bendras politiniėis klausi
mais

Tokių pat pasitarimų būta 
ir su Ukrainiečių Tautos Ta
rybos vadovÁbe bei Ukrainos

DEPUTATAS PAULO TARŠO 
BRAZILIJOS PREFEITAS

Federalinis deputatas Pau
lo Tarso, atstovaująs S. Pau
lo estadą, krikščionių demo
kratų partijos žymus lyderis, 

riausybė turės išspręsti.
Kai del ateities naujas pre 

zidentas laikysis didžiausio 
taupumo politikos ir reikalaus 
aukos iš pačios tautas Pir
mieji metai būsią sunkūs

Valymą įstaigose jau prade 
jo. Kai kurių įstaigų sąskai
tas, apie kurias sklinda įta
riami gandai apie neleistiną 
pinigų panaudojimą, paskyrė 
komisijas sąskaitoms patikrin 
ti Va dininkų gyvenimas nau 
joje sostinėje bus kitoks, ne
gu kad buvo Rio de Janeire, 
kur valdininkai palyginamai 
turėjo daug laisvės. Naujoje 
sostinėje prezidentas nustatė, 
kad valdininkai privalo ateiti 
darban 7,30 vai Pietums — 
11.30 ligi 14 vai. Po piet tu
rės dirbu ligi 8 vai. vakaro. 
Žodžiu valdini r-kai naujoje 
sostinėje turės dirbti H) vai.

Darbininkai turi teisės de
mokratinės konstitu ijos rė
muose ginti savo teises, bet 
neprileis prie betvarkės, kuri 
pakenktų krašto ekonomijai, 
tvarkai, saugumui.

Užsienio politikoje rems 
prieškolonistinę politiką, pa
laikys diplomatinius santykius 
su visais kraštais.

demokratinės respublikos pre
zidentu J. Wytwytkzky, ne
seniai atvykusiu iš savo nuo
latinės buveinės Amerikoje1 
Ukrainiečiai, kaip žinoma, 
siekia ats skyrimo nuo Rusi
jos, nors su ja ilgus metus 
bendrai gyveco ir nori suda
ryti vėl atskirą valstybę. Ne
paisant rusifikacijos 76 % 
visų krašto gyventojų tebėia 
ukrainiečiai ir 74 % visų pra
džios mokyklų yra su ukrai
niečių dėstomąją ka ba.

Pasirodo, kad ir Uk ainoj 
labai gyvai atsiliepiama į už
sienio ukrainiečių organiza
cijų veiklą. Ir ten. kaip Lie
tuvoje, egziliuių veiksnių vei
kla iššaukia jautrią reakciją.

paskintas naujos sostinės pre 
teitu

— Buvęs prezidentas Jus- 
celino Kubitschek išskrido su 
šeima kuriam laikui Paryžiun. 
Buvęs prezidentas atsakys Í

Pries I ironija, Žmogaus Teisiu Pa
neigimą-U2 Laisve

RYŽTINGI NAUJOJO JAV PREZIDENTO KENNEDY
PASISAKYMAI

Naujasis Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentas 
Kennedy sausio 20 d perim 
damas valdžią iš Eisenhowe- 
rio. pasakė gana ryžtingą 
kalbą, paremtą net k valsty
biniais ir politiniais dėsniais, 
bet ir moraliniais pagrindais.

Jau. pačioje kalbos pradžio
je prezidentas pasisakė už 
žmogaus teisių gerbimą. Nau
joji vyriausybė neliksianti 
pasyvi, kai tos teisės bus 
pažeidžiamos Draugai ir prie
šai privalą žinoti kad Ame
rika laisvės užtikrinimui pa
rems kiekvieną draugą ir 
pasipriešins kiekvienam prie
šui «Mes pasižadame ir dar 
daugiau».

Prezidentas pabrėžė kad 
bus toliau tvirt narna saitai 
su senaisiais sąjungininkais. 
«Akivaizdoje ralingo priešiš
ko iššaukimo m s negalime 
pasirodyti nevieningi- Kai 
dėl tautų, kurios dabar įgijo 
nepriklausomybę, «joms duo
dame žodį kad neleisime 
vieną kolonijalinę sistemą 
iškeisti į kitą dar kietesnę 
tironiją».

Kreipdamasis į «tas tautas, 
kurios pasirodo mūsų prie 
šais». Kennedy pateikia joms 
raginimą, kad abi pusės mė
gintų iš naujo siekti taikos, 
kad nereiktų panaudoti prie, 
mones, kurios galėtų visą žn o 
niją sunaikinti. Bet kartu Ken 
nedy pabrėžė, kad Amerika 
turi būti pakank mai apgin
kluota. kad «priešas nesusi
gundytų mūsų silpnumu».

Visoje savo kalboje Kenne 
dy darė skirtumą tarp drau
gų ir priešų. Reikia mėginti 
toliau derėtis, bet ne baimei 
diriguojant. Pabrėžė nusigin
klavimo kontrolės ir inspek
cijos svarbumą Abi pusės tu 
retų bendradarbiauti, kad 
kiekviename pasaulio užkam 
pyje anot pranašo Jezajaus 
įsikūnytų įsakymas: «Paliuo- 
suoti neteisingo jungo pančius 
ir nuskriaustuosius išlaisvinti».

Dabar it trimitai pasigirstąs 
šūkis: kova prieš bendrus 
žmonijos priešus — tironiją, 
vargą ligas ir karus! Jei šita 
kova pavyktų, sako preziden 
tas Kennedy žmonija galėtu 

naujojo prezidento Janio Qua 
droš kalbą manifestu į tautą, 
gal dar šią savaitę Mėgins 
atremti daromus kaltinimus 
jo buvusiai vyriausybei. 

pasidaryti laimingesnė. Kitos 
tautos neturinčios klausti, ką 
Amerika joms gali duoti, bet 
«ką mes visi bendrai galime 
pa daryti žmonių L i vės rei 
kalui».

Naujojo prezidento kalba la 
bai palankiai buvo priimta ir 
Vakaruose ir — Rytuo e. Kas 
retai atsitinka: Ma kv s «Prav 
da» ir «Izvestija» kalbą ištisai 
atsispausdino, o spaudos ir ra 
dijo komentaruose taip ir bu 
vo galima išskaityti viltį kad 
tarp Maskv s ir Vašingtono 
pavyktų susitarti Maskva ma 
tomai tikisi daug iš Kennedy 
vyriausybės. Pavergtuosius pa 
baltieeius tai dideliu optimiz 
mu nenuteikia Vienoje savo 
kalbos pastraipoje naujasis 
prezidentas ragino «abi puses 
susėsti ir žiūrėti, kas mus jun 
gia, o ne kas mus skiria». 
Chruščiovui to tik ir tereikia. 
Jis tokių problemų, kurių at 
žvilgiu Amerika yra kitos nuo 
monės pavyzdžiui Rytų Euro 
pos pavergtųjų tautų atžvil
giu — nenorėtų nė iš toli pa
liesti. Tiesa, tarptautiniai ko
mentatoriai išskaito iš ano 
Kennedy posakio norą tartis 
dviem klausimais, kuriais iš 
tikrųjų abi pusės turi maž
daug vienodos interesus: Su
sitarti dėl atominių ginklų ga 
mybos sustabdymo (kuo kar
tu būtų išvengta komplikaci
jų, jei Raud. Kinija pasidary 
tų atomine galybe) ir antra, 
sutarti tokį nusiginklavimo 
būdą, kad abi pusės. Ameri 
ka ir Sovietų Sąjunga, galė
tų lygiagrečiai mažinti milži 
niškas ginklavimosi išlaidas, 
kurios šiuo metu pjauna abie 
jų šalių tautos ūkį.

Viena jau aišku, kad Ken 
nedy karštomis nesimes tuo
jau į derybas su Kremlių ir 
į viršūniij konferencijas. Jis 
pasisakė už tai, kad būtų į- 
jungta normali — slaptoji — 
diplomatija. Tai gali būti, kad 
ilgus mėnesius nieko apčiuo 
piamc negirdė.-ime o vis tik 
kas nors bręs Pavergtosios 
tautos tikisi, kad Kennedy re 
žinias tautų laisvės nepar
duos. Jos žiūri į Vašingtoną 
su viltimi, kad ir be ii uzijų. 
Prezidento kalboje taip įsak 
miai pabrėžti šūkiai — už tau 
tu laisvę, prieš tironiją ir žmo 
gaus teisių paneigimą — tu
rėtų atsispindėti ir būsimoje 
JAV vyriausybės užsienio po 
litikoje.

E.

LAIVO «SANTA MARIA»

LIKIMAS

Jau antra diena kai Sala- 
zaro opozicionierių okupuotas 
keleivinis laivas stovi arti Re 
cife uosto, dar ne Brazilijos 
vandenyse Nei neplaukia uos 
tan nei neleidžia iškilti ke
leivių į kitų tautų laivus Ma 
tomai reikalas užkliuvo < ei 
garantijų laivui atgal išpl uk 
ti iš Brazilijos ikso.

Brazilijos respublik< s pre 
zidentas pažadėjo visiems no 
rintiems išlipti Brazilijos te- 
ritorijon su politiniii pabėgė
lių teisėmis Matyt sukilėlių 
vadovybė tuo nesitenkina Jie 
norėtų gauti teisę iškėlus ke
leivius, grįžti į jūrą. Atrodo, 
kad Brazilijos vyriausybė šių 
garantijų nenori duoti, nes 
tuomet konfliktan sueitų su 
Portugalijos vyriausybe ir bū 
tų prieš tarptautines sutartis. 
Dar a simdntina kad pagrob
tasis laivas nėra portugalų vy 
riausybės, kurią norima nu
versti. bet privačios kompa
nijos. Privati kompanija turi 
teisės reikalauti, kad pagrob
ta nuosavybė but sugražinta. 
Šiuo atveju tai padaryti yra 
pareiga Brazilijos atatinka
mų įstaigų Antra, praktiškai 
laivui nėra galimybės pabėg 
ti. Jis yra apsuptas ir saugo 
jamas ne vien Brazilijos ir 
Amerikos karo laivų, bet jo 
tykojo Portugalijos ir Ispani
jos destrojeriai. Nuo kranto 
jis toli nenuplauktų, būtų nu 
skandintas.

Gal būt. kai šis laikraščio 
numeris bus skaitytojų raiko 
se, laivo likimas bus jau žino 
mas. Ilgai trukti esanti pade 
tis negali nes kraštai, kurių 
keleiviai šiame laive yra. su 
sirūpinę savo piliečių likimu. 
Kokš laivo likimas bebūtų, 
bet k leiviai jei ne uoste, tai 
dabartinėje laivo vietoje, tu 
rėš būt iškelti iš laivo

— Arželijos reikalai šią sa 
vaite «Santa Maria» laivo pa 
grobimo proga, atsidūrė antra 
me plane. Žinoma, laikinai.

— Konge vis neramu Kaž 
kur veikia nematomos rankos 
kurios nori nuversti esamą 
tvarką.

— Amerikonai buvo 
raketos pagalba, kapsuloje iš 
metę į erdves. 248 kilome 
trus aukštumoje, beždžionę, 
kuri su kapsule atgal grįžo, 
nukrito jūron. Beždžionė yra 
sveika. Jei beždžionė atlaikė 
skrisdama aštuonis tūkstan 
čius kilometrų per valandą, 
tai manoma, kad ir žmogus 
gali sugrįžti iš šios aukštu
mos gyvas.
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Gaudo ir baudžia, bet ne uz tai, 
kad vagia.

KIEK KAS UŽDIRBA LIETUVOJE
Kazys Jurgaitis, neseniai atvykęs į Vakarų Vokietija iš Lie 
tuvos. buvęs Jonavoje mokytoju pasakoja, kiek darb ninkai, 
valdininkai ir kolchozininkai uždirba ir kaip ji«e iš savo už
darbio verčiasi. Patys palyginkime jų uždarbius ir kainas su 

Amerikos ir matysime skirtumą
KAZYS JURGAITIS

Visur linksniuojamas Chruš 
čiovo mestas šūkis — pavyti 
JAV pagal gyvulininkystės 
produktų gamybą vidutiniškai 
vienam gyventojui Spauda 
bei radijas tvirtina, kad tai 
sėkmingai vyksta.

Kaip natūralus ekonominio 
lygio ženklas turėtų būti aukš 
ta darbininkų uždarbio per
kamoji galia. Arba paprastai 
sakant, uždirbti daug, phkti 
pigiai. Bolševikai aiškina, kad 
tai ir esą, girdi, kapitalo ša
lyse darbininkai pusbadžiu dir 
ba, o mūsų gyvenimas pasitu 
rintis. Kad galima bū ų įtikiu 
ti, kiek tie tauškalai pagrįsti, 
duosiu keletą palyginimų

KIEK KAS UŽDIRBA

Mokyklos sargas gauna mė
nesiui 200 rublių. Antraeilio 
darbo jis imti negali o jeigu 
kartais pasitaiko, tai už antra 
eilį darbą pagal įstatymą jis 
gauna tik pusę algos Sargas 
gauna dar 15 arų daržo, bet 
už tai reikia užsimokėti ir 45 
rublius.

Kaimo skaityklos vedėjas 
gauna 360 rublių ir tiek pat 
(15 arų) daržo.

Pradžios mokyklos mokyto
jas gauna 500 rublių.

Kaimo gydytojas (miestelio 
ambulatorijos vedėjas) — t59 
rublių.

Apylinkės pirmininkas - se
niūnas — 700 rublių.

Kolchozo pirmininkai gauna 
nuo to, kiek pagaminta ir bend 
rų kolchozo pajamų — maž
daug keturis kart tiek, kiek 
eilinis kolchozininkas. Sov- 
chozo direktoriai gauna jau 

1,21)0 rublių, be to, kas ketvir 
tis metų gauna premija už 
plano įvykdymą Reikia pas 
tebėti. kad kolchozo pirminiu 
kus sunkiai sukontroliuoti ir 
jie sovchozų direktorius pri- 
siveja, ko trūksta, pasiimda 
mi kaire

Fabrikų direktoriai gauna 
nuo 1.500 iki 3.0( 0 — pagal 
fabriko dydį Rajonų kompar 
tijos sekretoriai ir vykdomųjų 
komitetų pirmininkai gauna 
per 1 500 rublių, o taip pat 
dažnai premijas bei dovanas.

Kaimo žemdirbys, suaugęs 
vyras, laukų darbuose uždir
ba iki 30«> darbadienių per 
metus, o už darbadienį gau
na 1—3 kg javų ir 1 — 1,5 ru 
blio pinigais.

Nesunku paskaičiuoti, kiek 
tai išeina per metus pinigais, 
jei centneris javų kaštuoja 100 
rublių. V sas kolchozininko 
pragyvenimo šaltinus — kar
vė. ku iai šieno leidžiama pa 
šienauti pagrioviais, pakelė
mis ir pakrūmėmis Be to 60- 
je gautų arų užsiaugina sau 
ir paršeliui bulvių Štai ir vi 
sos kolūkiečio pajamos. Ta
čiau už karvę, arus ir namą 
reikia mosėti mokesčius, ar 
ti 300 rubliu per metus. O rū 
bai, kitos namų išlaidos?

Darbininkas fabrike per die 
ną uždirba 15 — 23 rublius, 
priklausomai nuo kvalifik ci- 
jos. Bet tai mokama, jeigu į- 
vykdainormą. Ir šeštadieniais 
jeigu nedirbi, nemoka, jeigu 
dirbi 6 valaud s, — arba per 
tą laiką įvykdyk normą, arba 
mažiau mokės. O normos pla 
ningai keliamos — aiškina, 
kad tai gamyboje naujai var
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Hal na Didžiūlytė-Mošinskienė

SIESTA
Balta saulė.
Melsvi šešėliai.
įkaitintas smėlis —
Visiška tyla.
Kažkur smuikuoja vienišas žiogelis,
Kažkus pravirksta sabia.
Tingiai plaukia debesys pūkiniai, 
Virš kalnų pakilo pilka skara.
Snauduly besivartanti,
Mirganti žvynais.
I krantą šliaužia tingi banga.
Vidurdienio lopšinėje.
Vėjas siūbuoja lapą.
Svilinančiu cementu blaškosi skruzdė.
Džiustančioje šakoje
Paukštis kalbina paukštį.
Drugio plasnojime mainosi vaivorykštės drėgmė.
Toje ramybėje
Jaučiau visagalio Didybę.
Jo mantija gaubia vidurdienio žemę.
Jaučiu Jį vėjo nešamoje smiltyje,
Ir papurusiame kalnyne
Kurs žydrią mantiją remia.

Suarão 1961 Ill.

tojamų mašinų sąskaita. Ne
svarbu, jei tų mašinų ir nė
ra. bet planas kelti darbo na
šume yra Dar prieš keletą 
metų buvo galimanormas įvyk 
dyti 15 2 teartus O jau per 
nai ir šiemet iki 100 procentų 
išspausti reikia daug pastan
ga

Normų kilimo dėka, darbi
ninkų uždarbiai sumažėję be
veik visur pusiau o tas leido 
sumažinti rankinių laikrodė
lių bei kai kurių vynų rūšių 
kainą.

Tai, žinoma, buvo pasigirta 
visam pasauliui, bet kad jis, 
laikrodėlis, dariininkui nusi
pirkti vienodai sunku, apie 
tai nutylėta

Panagrinėkime,
KAIP DARBININKAS PR " GY 

VENA IŠ SAVO UŽDIRBK)
Darbininkas, sakysime, už 

dirba fabrike 600 rublių. Tuo 
atveju jis gauna grynais, at
skaičius mokesčius, 520 ru
blių (septynmečio plane yra 
numatyta atleisti darbininkus 
nuo mokesčių, tada, žinoma, 
jie ir uždirbs 520). Ką gi ga
lima pirkti už vieno mėnesio 
uždarbį? Motociklą? Jis kaš
tuoja 5.000 ir reiKia laukti, už 
sirašius į eilę, metus laiko. 
Radiją? Jis kaštuoja 1 200. Kos 
tiumą? Kaštuoja 1 500. Akor
deonas — 3.000.

Geriau pradėkim nuo smulk 
menų. Užsimokėkit nuomą 
100 rublių, o jei gyvenat pri
vačiame bute, tada apie po
rą šimtų Rūkymui, vaikų sal 
dainiam ir pramogom labai 
kukliai padėkim 100 Beliko 
berods 300 O dabar maistas 
Jei valgysi valgykloj, tai sa 
vaitės neišsimaitinsi. Geriau

’961 m. vasaroi 4 d

pirkti produktus. Kilogramas 
lašinių — 22-25 lubliai. fcvies 
tas tiek pat. Apie tiek ir mė
sa Kilogramas bulvių — 2 ru 
bliai, duonos — 1 rublis Pu
sė litro alaus — 2,5 rublio. 
Kilogramas silkių — 16 1* ru 
bliu Kvietinių miltų kilogra
mas — 4 rubliai, margarino
— 14 rubHų.

Leiskime šeimininkei pasi
reikšti matematikoje ir išskai 
čiuoti, kiek išeis maistui pi
nigų 4—5 asmenų šeimai per 
mėnesį. Be to, įspėkim, kad 
paliktų avalynei, rūbams, drus 
kai cukrui, kurio vienas kg 
10 rb. ir t.t.

Vyriškas darbinis kostiumas 
kaštuoja 350-400 rb., viršuti
niai skalbiniai — 80-100 ru
blių, žieminis paltas vidutinio 
brangumo — 1.500 rublių, mo 
teriška šilkinė suknelė — 200- 
250 rublių, išeiginiai batuką!
— 300 400 rb., žieminė kepu
rė — 100 150 rb., skrybėlė 
tiek pat.

Štai kaip balansuoja darbi
ninko pajamos su išlaidomis.

Kaip ir Visur, atsiranda ir 
Lietuvoje automašinų mėgė
jų. Pagal Chruščiovo direkty 
vas ateity jos turės būti su 
koncentruotos miestų auto 
parkuose, kur, reikalui esant, 
galėsi išsinuomoti, o tuo tar
pu bus išvengta gausybės ga 
ražų, nors kolkas galima ture 
ti nuosavus. «Moskviõius» kaš 
tuoja 30 000 rublių, o «Volga» 
60.000

JEI NORI NAMUS STATYTIS

Namus iki šiol statytis bu
vo lengviau, nes mažiau kon
troliavo. Tiesiai pas eigulį ga 
įėjai nupirkti vieną, kitą ras 
tą, o pas šoferį, važiuojantį 
valdiškom statybom medžia
gas, cemento ar kitako:

Dabar įsigaliojo įstatymai
— neįrodysi, iš kur pirkai me 
džiagos, atims, kaip vogtas.

Duodamos tam tikros pasky 
ros pirktis valstybine tvarka, 
bet jų laukti reikia metus

(pabaiga 3 pusi.)

ANTANAJ JUjTKA
DIDYSIS DAINŲ RINKĖJAS 

(1819 — 1880)
Dr. Jonas Balys, Washington, D C.

Sukako aštuoniasdešimt me 
tų, kai mirė kun Antanas Juš 
ka Juškevičius, įžymiausias 
mūsų dainų rinkėjas ir leidė
jas. Jis užrašė apie 5 500 dai 
nu ir beveik 2 000 jų melodi
jų kurių tik dalis buvo ats
pausdinta, būtent: 2.569 dainų 
tekstai ir 1,765 jų melodijos. 
Likusieji rankraščiai, apie 
3 000 dainų tekstų dingo Ru
sijoj revoliucijos metu. Vis 
dėlto tai yra didžiausias iki 
šiol atspausdintas vie o as
mens surinktas mūsų dainų 
rinkinys, sudarąs penkis sto 
rus tomus.

Daugiausia rinko Veliuonos 
parapijoje

Dainas rinkti jis pradėjo 
1850 m , sudarė pirmą išsamų 
vestuvinių papročių aprašy

mą veliuoniečiuose 1870 m. 
Dainas rinko Pušaloto (tik 15) 
Alsėdžių (100) ir daugiausia 
arba visas kitas Veliuonos pa 
rapijose, pastarojoj buvo kle 
bonu 1864 1871 m. Jo dainų 
užrašymai buvo pavyzdingai 
atlikti, prisilaikant mokslo rei 
kalavimų, kurie ir šiandie te 
begaliuoja; užrašymo tikslu
mas ir pilnumas, nieko neiš
leidžiant ar nepakeičiant. nu
rodymai, kuria proga kok>a 
daina dainuojama ir pilna 
metrika — iš ko ir kur už
rašyta

Prieš mirtį matė pirmą tomą

Savo brolio kalbininko Jo
no Juškos ir profesorių K. 
Jauniaus ir J ' -saudouin de 
Courtenay padedamas bei pa
tariamas, jis Kazaniuje, būda 

mas jau pensininkas, pradėjo 
leisti «Lietuviškas dainas», 
pats apmokėdamas spausdini 
mo išlaidas. Pirmą dainų kny 
gą. atspausdintą 1880 m , dar 
galėjo pamatyti jau miršta
mai sirgdamas ir ta.ai jam su 
teikė daug džiaugsmo. Fe jo 
mirties brolis Jonas pasirūpi 
no išleisti dar du tomu 'Lie
tuviškų dainų» ten pat Kaza 
niuje, 1881 ir 1882 m.

Kadangi lietuviškų knygų 
spausdinimas lotynų raidėmis 
buvo rusų valdžios uždraus
tas. tai didelė pagalba buvo 
suteikta Kazaniaus universi
teto. p (imant dainas į savo 
leidinį «Izvestija Kazanskago 
Universitetą » Mat universite 
tas. pasinaudodamas jam val
džios suteikta autonomija 
mokslo srityje, neatsiklausus 
cenzūros atspausdino dainas 
lotynu rašmenimis, o paskum 
dainos buvo išleistos atskiro
mis knygomis, kaip atspau
dai Šitų >s atspaudus, rastus 
ano meto Lietuvoje, rusų po
licija konfiskuodavo. Dar du 

tomai «Lietuviškų Svotbinių 
Dainų» buvo išleisti Petrapi
lio Mokslų Akademijos 1883 
m. Šiam leidiniui buvo gau
tas ypatingas paties aro lei 
dimas. Melodijas išleido Len 
kų Mokslo Akademija Kroku
voje 1900 m : «Melodje ludo- 
we litewskie» (antraštė duota 
ir vokiškai).

Nauja laida Lietuvoje

Visos šios dainos ir jų me
lodijos buvo perspausdintos 
penkiuose storuose tomuose 
šių dienų Lietuvoje 1954 55 
m Pirmuose trijuose «Lietu
viškų dainų» tomu- se duoda 
mas ir fotografuotas pirmojo 
leidinio kiekvienas puslapis, 
o gretimame puslapyje deda
mas tekstas, perrašytas šių 
dienų rašyba Svotbinių dai
nų leidinyje originalo tekstas 
nepakartotas, tiesiog visos 
LUO dainų perspausdintos šių 
dienų rašyta. Melodijos sūdė 
tos kiekvienos knygos gale 
ir dar pridėta nemaža paaiš 
kinimų apie tekstą ir melodi 

jas, visokių priedų, kaip dai 
nų klasifikacija kurių piimuo 
se trijuose tomuose visai ne 
buvo, retesnių žodžių žodyne 
lis ir kitkas.

Visi tie priedai ir iliustra
cijos turi veitės, nors Z Sla 
viūnas. duodamas savo pasta 
bas ir paaiškinimus^ «Svotbi- 
nei rėdai» (II t. 559 594 psl.), 
didžiąją medžiagos dalį išsi
vertė iš mano vokiškai para 
šytos ir 1946 m. Hamburge iš 
leistos knygelės «Litauisehe 
Hochzeitsbraeche», tikrojo au 
toriaus niekur neminėdamas. 
Atsižvelgiant į visiems žino
mas sąlygas ir aplinkybes, 
per daug jį smerkti už tai ne 
vertėtų Būdinga, kad naujos 
laidos pirmuose trijuose to
muose praleistos septynios 
dainos, nes jose paminėti žy 
dai.

Nors šių dienų Lietuvoje 
mėgstama pasigirti apie viso 
kią pažangą ir naujus dide
lius užsimojimus tačiau pir
mas didelis darbas tautosa 
kos srityje buvo kaip tik Juš
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ir daugiau Be to, patikrins 
pirma, ar tavo sąskaitoje nė 
ra nieko kompromituojančio, 
iš kur ėmei pinigus statybai 
ir 11. Paskolos tuo reikalu ga 
Ii gauti 10.000 rublių, gi namo 
st ibybai reikalinga 80 000 — 
100 000 rublių.

Statybinės organizacijos at 
skiriem asmenim nepristato. 
Visą statybą reikia vykdyti 
pačiam, primityviausiais bū
dais pasisamdžius vieną, kitą 
žmogų, kurių taip pat sunku 
gauti, nes finansų organai, nu 
tvėrę privačiai dirbančius, ap 
deda mokesčiais.

Žinoma, žmonės statosi. Sta 
tosi rizikuodam Perka medžią 
gą, perka joms paskyras, per 
ka paskyrų statytojus.

Vieni pirkdami sėdasi, kiti 
jų vietoje jau atsėdėję vėl 
perka ir vėl stato.

Bet vis dėlto skelbtos lygy
bės nėra Valdžia vagia nuo 
visų, o nuo valdžios tie, ku
rie prieira Toks bent princi 
pas norint egzistuoti, jeigu 
jau ne gyventi. Staliai vagia 
skiedras, vinis; kalviai — pa 
sagas, uknolius; kolchoziniu 
kai glėbiais kišenėmis javus. 
Eiliniai nešte neša, viršinin
kai vežte veža. Eiliniai neša, 
kad galą su galu sudurtų, o 
viršininkai — kad daugiau 
ką įsigytų.

Vieni kitus gaudo, pagavę 
baudžia, bet ne už tai, kad 
vogė, bet kad paslėpti nemo
kėjo.

Praeitą žiemą teisė Kauno 
«Inkaro» kombinato tris kon
toros darbuotojus, pasisavinu 
sius vienu metų bėgyje be 
trupučiuko milijoną rublių. 
Rudenįteisė Pavenčio cukraus 
fabriko sargę, išnešusią cuk 
raus už 60.00J rublių. Vilniaus 
odos — galanterijos kombina 

«♦» ♦» ♦» ♦» ♦» +» ♦» ♦» +» +»

kos dainyno perspausdinimas 
Taip pat perspausdinti Rėzos 
(1 825 metų) ir S. Stanevičiaus 
(1829 metų) dainų rinkiniai. 
Reikia pripažinti, kad šiais 
perspausdinimais padarytas 
naudingas darbas, o į kai ku 
riuos tendencingus aiškini
mus, Įterptus įžangose, gali
ma nekreipti dėmesio.

Pagrindinis šaltinis

Mūsų tautosakoje Antanas 
Juška užima tokią pat vietą, 
kaip suomiuose Elias Leona
rdas, estuose Jokūbas Kur
tas ir latviuose Krišons Ba
rons Tiesa, dabar mes turi
me rinkėjų, kurie užrašė di 
dėsnį dainų skaičių, neguJuš 
ka (pvz. Jurgis Dovydaitis už 
rašė gal dvigubai daugiau dai 
nų, bet jo užrašymai nėra to
kie tikslūs), tačiau nei vie
nas vėlyvesnių rinkėjų neįs
tengė tiek daug savo užrašy 
tų dainų atspausdinti. Tad 
Juškos dainynas ir iki šios 
dienos pasilieka pagrindinis 
ir pats stambiausias šaltinis 
mūsų dainoms tyrinėti.

Vienalaikius buvo praaugęs 
pusšimčiu metų

Reikia atsiminti, kad anuo

te nebuvo rasta trūkumo bet 
pas vieną pilietį rasta su kom 
binato atpažinimo ženklais už 
milžinišką sumą odos. Nieko 
neliko, kaip konfiskuoti odą 
nieko nebaudus, ir ją grąžin 
ti atgal į kombinatą, — tegul 
kiti vagia, kurie geriau pas
lėpti moka. O Kauno statybos 
treste 28 tos valdybos visą 
valdžią nue valdytojo iki meis 
tro susodino už tai, kad nesą 
mus darbus rašė nesamų žmo 
nių vardu o už juos pinigus 
ėmė ir pasirašinėjo patys.

Štai tokiais keliais įgytos 
rieda «Volgos» bei «Moskvi 
čiai». ar dygsta Vilijampolėje 
namukai. Įdomu kokiais mas
tais reikėtų vogti prisivijus 
Ameriką? Juk tada visi norė
tų geriau gyventi...

STUDENTŲ ĮJUNGIMO I GA
MYBINI DARBĄ NESKLAN

DUMAI

Švietimo, aukštųjų mokyklų 
ir mokslo įstaigų bendras pre 
z diumas Vilniuje apsvarstė 
Vilniaus universiteto ir Kau
no Politechnikos instituto pir 
mųjų kursų studentų mokymo 
si ir darbo sąlygas. Paaiškė
jo. kad kai kurios įmonės ne 
sudaro studentams reikiamų 
sąlygų ir nevykdo valdžios 
nutarimų apie studentų įdar
binimą. Esą atsitikimų, kad 
studentai dirba darbą, nesusi 
jusį su jų profesija ir studi
juojamu dalyku. Pvz , Kauno 
Politechnikos instituto studen 
tai buvę priskirti prie įvairių 
pagalbinių darbų. Kai kurio
se gamyklose nesilaikcmadar 
bo apsaugos, saugumo tech
nikos ir gamybinės sanitari
jos taisyklių. Studentams, ne
turintiems 18 metų, neskiria
ma sutrumpinta darbo dieną 
o verčiama dirbti visą dieną. 
Ne visose įmonėse studentams 
duodami specialūs darbo dra
bužiai, avalynė ir apsaugos

metu rinkti prastų žmonių dai 
nas mūsų krašte buvo laiko
ma niekų darbu Iš Juškos 
juokėsi dvarininkai ir Kai ku 
rie jo konfratrai, tačiau vysk. 
Valančius suprato jo darbo 
vertę, pagyrė jį ragino grei 
čiau savo rinkinius atspaus
dinti Šiaip ano meto «švie
suomenė» buvo daugiau lin
kusi matyti kleboną leidžian
tį savo laisvalaikį prie kortų 
ar stikliuko, negu vaikščio
jantį pas senus žmones ir pra 
šantį dainuoti piemeniškas dai 
nas Dar jis ieškojo retų žo
džių ir posakių, kurių jis su 
rinko apie 70 000 savo užsi 
motam dideliam lietu i ų kal
bos žodynui. Per eilę metų 
(nuo 1897 iki 1922) to žodyno 
buvo išspausdinti tik trys to
mai (baigiasi žodžiu «kaštuo- 
tis»), jį tvarkė visa eilė re
daktorių, pradedant broliu Jo 
nu ir baigiant K. Būga

Mūsų nuostaba ir pagarba 
priklauso tokiam asmeniui, ku 
ris savo vi nlaikius buvo pra 
augęs bent pusšimčiu metų.

(Vieno sanpauliškio mėginimas išreikšti eilėmis Lietuvos grožį)

Saulė teka iš rytų
Miglos plaukia ant kalnų.
Rasa blizga ant laukų.
Bitės sukas ant gėlių.

Špokas švilpia ant klevų, 
Vyturėlis ant kalnų.
Ežer«s štai, mėlynuoja. 
Saulės spindulius bučiuoja.

Pušynai aukšti žaliuoja, 
Gegužė viršuj kukuoja, 
Piemenukas bandą gena, 
Botagėliu rasą žeria.

Lankos lygios, upės tylios...
Broliai žengia j laukus, 
Sesės šluoja kiemelius.
Rytas budina 5, Įsus

Motiejus Žvirblis

Krizė Mokykla Pradėjus
Daugel tėvų ir suaugusių 

mano, kad vaikai pergyvena 
krizę tik lytinio brendimo me 
tu Iš tikrųjų, vaikai tokių kū 
no ir dvasios sunkių laikotar 
pių pergyvena daugiau. Čia 
aprašysime vieną tokių, kuri 
vyksta pradėjus vaikui moky 
klą lankyti.

Pradėjęs mokyklon eiti, vai 
kas atsiduria visai kitoje ap
linkoje. Iškyla mokytojo, ki
tų to pat amžiaus vaikų bei 
jų grupių įtaka.

Vaiko protinės galios ir funk 
cijGS yra jau stiprokai išsi
vysčiusios Jis pats jau pra
deda vis daugiau dalykų su
vokti, atidengti. Atidengia ir 
tėvų bei vyresniųjų silpny 
bes. Tėvas, motina, buvę iki 
šiol viską galį, visą žiną ir 
idealūs žmonės, pasirodo esą 
ne tokie.

Be to, šio amžiaus vaikai, 
dėl greito augimo yra padžiū 
vę nestiprūs ir įvairių baci 
lų greit užkariaujami. Ligos 
priverčia juos noromis neno 
romi-s atsilikti nuo mokyklos 
kurso, būti daugiau vėl pri
klausomais nuo tėvų ir pasi
nešti «priverstino egoizmo» 
pusėn.

Dėl viso to 6 - 7 metų vai
kas pergy-vena tikrą KRIZĘ, 
BESIEKDAMAS C VAS.NÉS IR 
SOCIALINĖS AUTONOMIJOS, 
nepriklausomybės, kuri jam 
nesuteikiama be priešinimosi 
tėvams broliams ir globėjams.

Todėl šis amžiaus perijo 
das yra šeimos ginčų, pyki 
mosi su broliais ir seserimis 
ir įvairių ypač sunkumų su 

priemonės Studentais nesirū
pina netik įmonės vadovybės, 
bet ir visuomeninės įmonių 
organiza ijos Ne visi ir dės
tytojai rūpinasi savo studen
tų, dirbančių įmonėse, likimu 

tėvu laikas.

MENKAVERTIŠKUMĄ PER
GALINT

Privalėjimas nusi lenkti 
drausmei, ne kartą tėvų ir 
mokytojų griežtom bausmėm 
palaikomai atsilikimas moks 
le dėl ligų, nepasisekimai mo 
kyklos bendrų tarpe, neretai 
turimi sunkumai dėl švebel 
džiavimo mikčiojimo ar kai 
rūmo sukelia daugelyje vai 
kų menkavertiškumo jausmą 
— žvilgsnis tampa bailus, ju
desiai nedrąsūs, pasirodo ne
pasitikėjimas savimi, nesuval 
domi išsišokimai ir 11..

Tėvai ir suaugusieji turėtų 
tai žinoti ir savo griežtu ar 
nesupratlyviu elgesiu dar la
biau nepagilinti šią menka
vertiškumo sąmonę. Priešin
gai gali ir turi padėti ją per 
galėti. Jeigu per metus laiko 
ar btnt iki ateinančios krizės 
12 siais metais šis menkaver 
tiškumo kompleksas nebus vi 
siškai pašalintas VAiKAS NUO 
JO KENTĖS PER VISĄ SAVU 
GYVENIMĄ.

Todėl su šio amžiaus vai
kais negalima būti žiauriais 
ar perdėtai griežtais. Išdėsty 
ti «kodėl» reikalaujama ir žiū 
rėti įvykdymo.

Gi vaikui su menkavertiš 
kūmo jausmu reikia parodyti 
daugiau įvertinimo, šilumos 
ir meilės bei glamonėjimu, 
kaip ligoniui, nors be silpnu 
mo žymių ar perdėjimo Rei
kia duoti jam progos «išsidūk 
ti» smarkiame žaidime ar dar 
be, o mergaitei — ritmiška
me šokyje ar tyrame ore dir 
bant ką drauge su motina

Iš viso daug padeda vaiko 
savigarbos atgavimui, pasiti
kėjimo ir atvirumo tėvams pa 
laikymui patikėjimas vaikui 
kurių nors pareigų, kaip sta
lo padengimas, daržovių ar 

vaisių paruošimas, gėlių pr» 
žiūrėjimas. Tuo jis didžiuo 
sis. jei tai bus įvertinta ir 
joms pristatyta kaip jos įna 
šas šeimos labui, o ne kaip 
sunki pareiga

Reikia jam sudaryti ir kitų 
progų, kad toks vaikas pats 
nesusirastų kitų galimyb ų «iš 
lyginti» savo silpnumo jaus
mui, mušdamas mažesnius bro 
liūs, seseris, silpnesnius vai 
kus, kankindamas gyvuliukus, 
vogdamas ir nešdamas tai 
draugams ar pradėdamas gy
venti vaizduotės pasaulyje.

NEPRIKLAUSOMUMĄ ĮVER
TINANT

Vaiko autonomijos, nepri 
klausomybės siekimui daug 
padeda turėjimas savo kam
pelio. Todėl duokime jam ats 
kirą stalą, spintelę ar bent 
viena, du stalčių su jo vieno 
turimais raktais Neturėdamas 
kur saugoti savo «radinių» ir 
sekretų, vaikas juos saugoja 
savo širdyje ir uždaro ją 
mums.

Taip pat leiskime jam 
pačiam dary
ti patyrimų, eksperien 
cijų pakol tik negręsia tikrus 
pavojus jo akims ar gavimui 
kokios ligos. Atsiminkime — 
ir mums mūsų tėvų patyrimai 
patarimo formoje pradėjo tik 
tada padėti, kai patys juos 
patikrinome! Palaikyt geriau 
savo autoritetą religijos ir 
doros sričiai, kur vaikui iš
krypimo ir klaidų pavojus 
yra grėsmingiausias.

Bet ir čia nelengva. Mat, 7 
metų vaikas pergyvena gil ą 
moralinę krizę, jam atiden
gus tėvų silpnybes pasiklau
sius jų skaudžių ginčų Griū
va jo idealai, taip gerbti ir 
aukštinti tėvai! Tik religi- 
ja padeda jam tai 
pergyventi, mokydama, 
kad tik Jėzus ir Marija yra 
tobuli, idealūs, šventi žmo
nės, tik Dievas be galo ge
ras. Nuo 7 iki 1o metų besi
vysiąs pamaldumas padeda 
vaiko doros nusistovėjimui. 
Be to, teikia paramos ir mo
kykla ir tie naujieji sociali
niai santykiai. Todėl tėvų pa 
reiga rūpintis savo vaikų mo
kykla ir bent dėl vaikų lai
mingos ateities būtinai išveng 
ti savo ydų ir aštrių savitar
pio ginčų parodymo.

Pagal GUY JACQUIN 
paruošė P. D.

ŠULINYS - ORO PRANAŠAS

Savininkas mažo ūkio prie 
Cisowo, Lenkijoje, turi ypa
tingą šulinį, kuris išpranašau 
ja orą Dieūą prieš lietų, van 
duo dingsta iš šulinio ir pa
sirodo tik sekančią dieną po 
lietaus.

Šis «barometras» dar nėra 
suklydęs ir visa apylinkė juo- 
mi pasinaudoja, planuodama 
savo darbus. Šulinys yra 24 
metrų gilumo ir pro jį teka 
požeminė srovė.
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(Referatas skaitytas ateitininkų ideologiniuose kursuose)

Aptartis. Knyga yra rinki 
nys daugelio spausdintų lapų, 
susiūtų ar {rištų, ir apdengtų 
popieriaus, karto ar odos vir 
želiu.

Knyga ne visuomet turėjo 
tokią išvaizdą kaip šiandien, 
todėl trumpai atpasakojame 
knygos istoriją.

Knygos istorija skirstoma 
j dvi dalis Pirmoji dalis api
ma ranka rašytas knygas iki 
XV amžiaus. Antroji — nuo 
XV amžiaus iki mūsų dienų 
— spausdintos knygos isto
riją.
IT?Vietoje šiandien gausiai pa 
plitusių knygų ir laikraščių, 
senovėje buvo ž> omą tik jra 
šai. įrašai buvo iškalami ak
menyje ar išraižomi metale ir 
išstatomi vešai; tai buvo įs
tatymai. suta tys, rezginės 
formulės ir 11 Kaip šių jra 
šų pavyzdį turime 1799 me
tais atrastą hozetės akmenį 
(Pedra de Rožėta).

Egiptiečiai. siriečBai, žydai 
ir siciliečiai knygoms vartojo 
papirusą, tačiau šie raštai ne 
galėjo ilgai išlikti, nes papi
rusas bijo drėgmės ir genda.

Vėliau rašimui buvo pradė
ta vartoti atitinkamai paruoš
ta gyvulių oda, kuri buvo va
dinama pergamentu nes pir
mas ją pradėjo vartoti Perga 
mo valdovas. Tuoj pradėjo 
pergamentą vartoti graikai, 
romėnai, vėliau jis pateko ir 
j kitus Europos kraštus Ilgo 
turinio raš’ams graikai taip 
pat vartojo mažas lygias švi
no plokšteles.

Prieš pergamentą graikai 
rašydavo ant brazdo, kurį va 
dino liber, iš čia kilo lotyniš 
kas knygos vardas.

Romėnai ir germanai dar 
vartojo medžio lenteles ištep
tas vašku ar moliu. Lentelės 
buvo surišamos po dvi taip, 
kad išrašytosios pusės likda
vo viduje. Tuo būdu raštas 
pirmą kartą istorijoje, įgavo 
knygos išvaizdą; nes palaips
niui lentelės ėjo vis plonyn 
ir buvo jungiamos po tris ir 
tris, po šešias ir šešias.

Pirmoji mums žinoma knyga 
panaši į dabartines parašyta 
ant popieriaus yra iš IV am
žiaus

Popierį išrado kiniečiai, 
pirmosioms knygoms vartoja
mas popieris buvo storas ir 
stiprus. Iš pradžių buvo rašo 

ma ant popieriaus teptuku. 
Metalinės plunksnos buvo ras 
tos Herculano grivėsiuose 
Aragone.

Pirmoji spausdinta knyga 
buvo Gutenbergo Šv. Raštas. 
Lietuviškosios pirmosios k.ny 
gos taip pat buvo religinio 
turinio.

Knygos turi labai didelę 
įtaką mūsų gyvenime. Iš jų 
semiamės Įvairiausias žinias

Knyga yra raktas į pasau
lio širdį ir gyvenimo išmintį. 
Ir kaip sako italų didysis pa
triotas Giuseppe Garibaldi: 
«Didžiausias tautos ir žmoni
jos turtas iš pelenų tauta pri 
sik-els, jei tik liks jos kalbo
je knygų»

«Skaitymas yra pagrindinis 
kanalas kuriuo ateina pel
nas mūsų dvasiai-. (Marija 
Peškauskaitė).

Be skaitymo neįmanomas 
joks mokymas, nei mokymą 
sis. (Turint galvoje žmonijos 
protinį, o fie fizinį lavinimą).

Skaitymas yra būdas sem 
tis žinių iš rašto šaltinių, iš 
amžiais sukurtų žmonijos kul 
tūros lobynų (tesouro); pagy
venti drauge su žod inio men,c 
kūrėjais pažinti jų jausmus, 
gilintis į jų keliamas proble- 
lemas; suprasti ir savintis ar 
atmesti jų sprendimus; minti 
mis viešėti ir gyventi tokiam 
pasaulyje, kuris mūsų kasdie 
nybėje yra neprieinamas, nei 
laiko, nei erdvės atžvilgiu.

Savaime aišku, kad kaip 
įvairūs yra žmonės, taip Įvai
rus yra ir jų skaitymas.

Yra žmonių, kuriems visa 
skaityba yra vienas kuris pre 
numeruojamas laikraštis ar 
tik retkarčiais nuperkamas jo 
numeris.

Kiti tenkinasi tik savo spe
cialybės literatūra Y a žmo
nių kurie visiškai nieko nes
kaito. Dar kiti skaito tik to
kias knygeles (geriau sakant 
«revistas» gibi ir panašiai).

Yra tačiau žmonių, kurie 
domisi daug platesniais ir gi 
lesniais kl usimais, jie nesi
tenkina vien periiodiue spau- 
da. skaito vertingas knygas ir 
telkia savo namuose bibliote 
ką. Kurioje rasi be šeiminiu 
ko specialybės knygų. Gailio 
sios literatūros, ir iš įvairių 
kultūros sričių. Šiuos skaity
tojus esame linkę laikyti ti
krąja tautos š v i e •

Nepr klausomybės Šventes 
Minėjimas įvyks Vasario mėn. 
19 dieną

11 vai. iškilmingos pamal
dos Vila Zelinos Bažnyčioje.

15 vai škilmingas posėdis 
Teatre Arthur Azeve o.

Minėjimą atida ys L B Ta
rybos Prezidijumo pirminin
kas Henrikas Valavičius.

Kalbė ojas lietuviškai bus 
mokytoja H. Mošioskienė, kai 
bėtojas braziliškai dar nėra 
galutinai paaiškėjęs.

Atidaromąjį ž< dį tars Liet. 
Konsul s ão Paulyje p A. 
Polišaitis

Meninėje d lyje dalyvaus 
L K Bendruomenės Choras 
vad.maestro Girdausko. Moks 
leivių At-itininkų Uboias vad. 
maest. Elvyros Kilčiauskaitės, 
lietuviškos mokyklos moki
niai vadovaujami m kytojos 
Marijos Kindurienės.

— Jaunučiai ateitininkai va 
dovauj nt p rgronomei M. 
Vinkšnaitienei stropiai ren 
giasi programiniams egzami
nams Pasižadėjimą darys ir 
ženkliukus gaus Vasario 16.

— STUDENTŲ SUSIRINKI
MAS, kaip jau* buvo skelbta, 
Įvyks vasario 12 dieną antrą 
valandą po pietų klebonijoje. 
Visi lietuviai studentai tės 
kviečiami susirinkime da y- 
vauti.

ATEITININKŲ CHORUI

Visi ateitininkų choro daly
viai sekmadienį po 9 vai šv. 

s u o m e n e .
Mūsų gyvenimas yra per 

trumpas, kad galėtume skai
tyti kiekvieną pasitaikiusią 
knygą. Todėl knygas renka 
mės pagal posakį: -Neskaity
kite gerų knygų, bet skaity
kite tik pačias geriausias».

Skaitoma knyga turi didelės 
įtakos (influencia) mūsų dva 
šiai, ji gali būti šminties 
spindulys, bet gali būti ir pra 
žūtingi nuodai dvasiai Todėl 
skaitybos pasirinkime reikia 
būti atsargiems ir kritiškiems.

Jei knygos nepažįtame, iš
mintingai padarysime pasitei 
raudami pas vyresniuosius — 
tėvus, mokytojus, dvasios va
dus ir 11

Baigdama noriu dar kartą 
priminti Garibaldžio žodžius: 
«Knyga yra didžiausias tautos 
ir žmonijos turtas Iš pelenų 
tauta prisikels, jei tik liks jos 
kalboje knygų».

Nebuvo lemta maro džiaugsmui žūti
Nebuvo skirta mitrioje išnykt - -
Anksti pakilo soduose gegutė,
Diena išaušo vėl tokia puošni!

Myluot panūdau aš kiekvieną smilgą - -
Dabar svajonės amžiais nesutruks.
Ant jų laikausi, ežerai man žvilga.
Lyg baugios akys, prižertos aistrų.

Esu iš baimės ir iš laimės kritęs.
Bet ši svajonė bus jau amžina.
Kasdien gegutė kelias ankstų rytą.
Sode be skausmo numirė šalna

M šių prašomi rinktis repeti 
cijai Bus pradėta ruoštis ope 
retės pakartojimui.

Romas Dovydaitis su savo 
tautinių šokių grupe antradie 
nį pradėjo repeticijas

Julija Jurgelevičiūtė Nepri 
klausomybės minėjime stato 
moję operetėje, duos naują 
«Sadutės» variantą

— Sekančiam susir nkime. 
kurs įvyks Vasario 16 vakare 
moksleiviai ateitininkai rinks 
naują kuopos valdybą Visi 
nariai iš anksto prašomi pa
galvoti, ką statysim kandida
tais į valdybą.

— Ateitininkų pasižadėji
mas bus Vasario 16. Visi kan 
didatai tą dietą norį gauti 
ženkliukus prašomi stropiai 
rengtis ideologiniams egza
minams.

— Praėjusį šeštadienį pasi 
baigė dvi savaites sėkmingai 
vykę ideologiniai ateitininkų 
kursai Paskutinę kursų die
ną kalbėjo L. Dovydaitis te
ma: -Ateitininkų ideologija ir 
principai» ir Julija Jurgelevi
čiūtė: «Knygos ir skaitymas». 
Abudu referatai buvo stiprūs 
ir gerai parengti Iš kursų tu
rėjo naudos jų klausytojai ir 
kalbėtojai, visiems buvo pro
ga praturtinti savo žinių ba
gažą.

- Šį sekmadienį lėktuvu 
iš Amerikos atgal į São Pau
lį grįžta LEONAS MEŠKAUS
KAS. Ateitininkai džiaugsis 
vėl sulaukę veiklaus savo . ......... įV\iI‘^^‘''
rio. Tėvas — sūnaus.
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<M L» skyrius jaunimui

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, ij 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi- j 

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė
Raštus siųsti — <Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118

São Paulo.

Leonardas Andriekus

«EGLUTES» SKAITYTO AMS

Primename visiems «Eglu
tės» skaitytojams, kad !a kraš 
tėlio prenumerata yra pasi
baigus, ir kas nori «Eglutę» 
gauti ir šiais metais, tas turi 
ją iš naujo užsisakyti. Užsi
sakyti galima pas kun J.Šeš 
kevičių.

— Šią savaitę São Paulį pa 
siekė didesnis Ate tininkų Va 
dovo kiekis.

— Visi, kurie dar nesumo
kėjo «Ateities» prenumeratą 
prašomi iki susirinkimo su
mokėti.

PAMALDOS UŽ TĖVYNE

Vasario 16 dieną 7 vai. ir 
3o minučių Vila Zelinos baž
nyčioje bus laikomos šventos 
Mišios už Lietuvą, visus nu
žudytus. kalėjimuose kenčian 
čius, Sibiran ištremtus ir tė
vynėje likusius bei po platų 
pasaulį pasklidusius lietuvius, 
Visi kviečiami pamaldose da 
lyvauti Po pamaldų mekyklo 
je įvyks moksleivių ateitinin
kų susirink mas.

— Jūsų garbė tai kaip ža
lia žolė: ji atsiranda ir vėl 
pranyksta. Ja pati saulė su
džiovina, kuri ją išaugino

Dante

— Iš visų pasaulio griuvė
sių. liūdniausia stebė i griu
vėsiais pavirtusį žmogų.

Th. Gautier

1b
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ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

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

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

(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

Vincai /Povilai UiibeKj
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės j savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 $ PAUTO Abauna’ 36
5J andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
RUA GENERAL FLORES, 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 pakvitavima.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

rnAINAo ÕC ČIA. I_ I UA
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A >

Rio de Janeiro
Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

J
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA 

iff' HF II !9 A

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoninga^ 
pasiuvimas, LAURO SANDRÒN vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5234 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visus valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
—— Rua oa Graça, 321 — casa 6 — Bom Retiro ----- -

Casa Sprindys & 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.

FOTO BORIS

daro fotokopijas: Modelo 19, metrikų ir įvairių kitų do
kumentų. Darbas atliekamas greitai. Taip pat patvirti 
narna tabelione. Iš senų fotografijų daro naujas, mažas 
ir dideles. Atlieka reportažo darbą, vestuvėse, krikšty

nose. Taip pat atlieka artistiškas nuotraukas.
Fone: 36-4798. Rua Libero Badarô, 443.

J^aâcitnento

Irmãos Nascimento
RE6. C.«.«. SP. Nto 1.414

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
•r industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

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

Skaitykite «Músu Lietuva»

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 

LENDORIUS

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

Utinga 18 CO vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lt vai,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.

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, 23, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį 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. Tubelj ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações

VIENINTEL’AI ATSTOVAI GARSIOJO1 VANDENS LINDO Y A

ÍKMaWJ CAKIRiiimi lTa
Lindoya vanduo yrf jonai 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 —• S Ã O PAULO
v v W J.'auai ;;uaa • ■ ■ • • tsstsao - • • ••

HWW

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai nas

JAKUTIS & LAPIENIS L T D A.
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.MUSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATOR Al j

Garbės prenumerata E. EI- 
DRIGEVIČ1ENE 1,000 cr., JO 
NAS ANTANAITIS 1 000 cr.. 
KLEMAS DRAGŪNAS I.OOO 
cr., ANTANAS MAJUS 1 006 
cr., J. Rumbutis 500 cr ir už 
pernai 400 cr, J. Skrebys 500 
cr., M Savickaitė 500 cr. ir 
už Oną Paragieoę 500 cr., J. 
Tatarūnas 500 cr., A. Makuš- 
ka 500 cr., J. Skorubskas už 
Klem. Žukauską 500 cr., M. 
Mizeras 510 cr., J Lenkaitis 
250 cr. (už pusmetį), Jonas 
Kazlauskas rėmėjo presume 
rata 700 cr., Petras Lapienis 
600 cr.

AUKOS LAIKRAŠČIO 
REIKALAMS

«Mūsų Lietuvai» aukojo L. 
K. Moterų Dr ugija 1.000 cr., 
Maldos Apaštalavimas 1 Ooo 
cr. ir Šv Juozapo Vyrų Bro 
lija 1 000 cr.

Visiems už paramą lietuviš 
kai spaudai, nuoširdžiai dė 
kojame.

Laikraščio Administracija.

— P.L B Vokietijos Krašto 
Valdybos Informacijos skel 
bia, kad šiuo metu Vokietijo
je yra 21 lietuvis kunigas 12 
iš jų dirba su lietuviai ir 9 
vokiečių pastoracijoje.

— Kompanija Vargšų Ka
lėdoms prašo patikrinti ar 
pas jus nesiranda šie nume
riai, nes jie laimėjo premijas: 
2.338, 1.222, 1.341, 0.844,0 430, 
2.023.

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

ANTAN© PĄVILONIO
Manufatura de «Botões Estreia»

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.

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

— Šį sekmadienį vila Želi 
noje prieš sumą bus procesi
ja Po sumos šaukiamas šv 
Juozupo Vyrų Brolijos narių 
susirinkimas valdybai rinkti 
ir kitiems reikalams aptarti.

— Laiškai: J Skorupskiui. 
A. Lazdauskui. Antanaičiams. 
A. Lašinskienei. K. Lunskiui, 
J, Baužiui, J. Seliokui. A Gu 
davičienei, Valeikams, Pr Za 
gorskienei, M. MatePonytei, 
Alg. Šukiui, O. Kalinauskie 
nei, A. Dirsy ei, Br Martynai 
čiui Al. G abauskui, V. Sprin 
džiui, V. Vosylienei, H Vala 
vičiui.

paj;eškojimas

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.

— Paieškomas Jonas Cit i 
vičius. sūnus P ano gimęs 
Kaune 1907 m. Ieško sesuo 
St Želvienė Citavičiūtė Tu
rintieji žinių api> J. Citavi 
čių, prašomi pranešti prel, P. 
Ragažinskui.

*** *•♦*!* *2* *5* *1* *** *1* *£* *,***«**«< *»**/• •T* *r* •J*

— Amerikos kariuomenė pa 
leido erdvėn dar vieną sateli 
tą, kuris gali nufotografuoti 
bet kurią žemės vietą ir tas 
f .tografij s perduoti žemėn. 
Šis satelitas pavaduos viso
kius žvalgybinius lėktuvus, 
kuriuos lig šiol reikėdavo 
s iųsti į svetimas žemes karo

Pašventinta Lietuvybės Tvirtove'
Lapkričio 27 d. Toiontepa 

šventinti naujai pastatyti ir 
puikiai įrengti Vaikų Namai 
Tai gana modernus, pagal 
areli dr. A. Ku pavičiaus pla 
nūs pastatytas pastatas, ku 
riame talpinsis netik vaikų 
darželis, bet po tuo pačiu sto 
gu bus intensyviai vykdomas 
ir kitas darbas lietuvybei sve 
tur palaikyti. Tenai, pvz , pa 
talpinta Lietuvių Maironio var 
do šeštadieninės mokyklos bib 
lioteka.

Toliau — tame pačiame na 
me yra nemaža labai šviesi 
ir jauki salė, kurioje ir da
bar vyksta jaunimo kultūri
niai parengimai ir susirinki
mai.

Darželiui vaikų namuose pa 
skirti 2 didžiuliai kambariai, 
pilni žaislų ir kitokių įdomy 
bių vaikams Šalia to -- dra 
bužinės prausykla, poil-io 
kambarys, virtuvė ir kit pa
togūs bei moderniški įrengi 
mai vaikų priežiūrai, jų mo 
kymui, auklėjimui ir nustaty 

paslapčių žvalginėti Satelitui 
del specialaus žvalginėjimo 
užd vinio, yra duotas vardas 
«žvalgybininkas». Kruščiovui 
šitokį išradimai nelabai pa 
tinka .

— j visasąjunginę pramo
nės parodą Maskvoje yra nu 
vežta apie 1000 Lietuvos ga
minių ypač tekst lės pavyz 
džiai Lygiagrečiai , u paroda 
Lietuvos gaminiai pavieniui 
busi pardavinėjami centrinėje 
Maskvos parduotuvėje GUM. 
— Respublikinė liaudies ūkio 
paroda būsianti atidaryta Kau 
ne gegužės mėnesį. — I ietu- 
va dalyvausiant ir Maskvoje 
vėliau ruoš amoje «grožio ir 
buities parodoje».

— Vilniaus radijo praneši
mu Lietuvos geleži akeliu vir 
šininkas Žem it’s išvykęs į 
Berlyną dalyvauti tarptautinė 
je konferencijoje, kurioje 
svarstomi geležink liųsusisie 
kimo plėtimo ir gerinimo 
klausimai.

—• Neseniai vienas Kubos 
prekinis laivas atgabeno į 
Klaipėdos uosti} 5 0G0tonųcu 
kraus Iki Klaipėdos plaukė 
daugiau kaip mėnesį. Laive 
esąs tik vienas padėvėtas ra 
dijo aparatas iš kurio įgula 
negalėjusi sužinoti nei apie 
padėtį Kuboje.

— Vilniaus radijo žiniomis, 
Lietuvoje jau šiemet numato
ma statyti naują — daug di- 
de nį negu Klaipėdoje - ce
lių iozės ir popieri kombina 
tą. I visasąj. popierio ir ce 

CASA MARTINHO CLARO
RUA LIBERO BAD^RO, 350, SÃO PAULO

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

pigiau, negu kitur. Užeikite įsitikinti į
Lietuviams pirkėj ms, atėjusien s su šiuo skelbimu, pa- i 

darysime specialią nuolaidą perkant bet ką mūsų 
krautuvėje

tajam darželyje laiko pralei 
dimui

Prieš Vaikų namus — nau 
jai asf Ituotas kiemas, taip 
pat su nemaža vaikams žais
ti įrengimų: tam tikrais ma- 
žaisg nameliais, sūpuoklėmis 
ir kt Tenai pat — ir vaikų 
važiuojamųjų priemonių (dvi
ratukų, t,i atokų, vežimėlių 
ir kt.) garažėlis Prie įėjimo 
vartų — lietuviško s iliaus 
kryžius. Prie namų, kiemo 
šonuose, pagal gražias, žaliai 
dažytas, leu Ones tvoras ir prie 
vartų — palikta purios žemės 
juostos — gėlių klomboms O 
teu pit—-tik už vartų — di
džiulis ir gana gražus Duffe- 
rin parkas Žodžiu. Toronto 
Vaikų Namai randasi pui
kioj aplinkumoj. O pats Na 
mų ir vaikų karželio įrengi
mas yra toks kokį tik būtų 
galima įsivaizduoti moderni 
aisiais laikais.

Vaikų darželiu labai laisvai 
talpinsis daugiau negu 100 
vaikų. Šiuo metu darželis dar 

Komunizmas Afrikoje: «Aš norėčiau Afrikos tautas apginti,» 
(USIS)

liubozės pramonės darbuoto
jų konferenciją Maskvoje bu 
vo nuvykę ir 17 Lietuvos pra 
monės atstovų.

— Žinomam poetui Faustui 
Kiršai vasario 13 d sueina 
70 metų. Bostone yra smįda
ręs Komitetas iš St Santva- 
ro, dr J. Gimbuto ir J. Kapo 
čiaus. kuris vas. 11 d. Bosto
ne ruošia iškilmirgą paminė 
jimą. 

nė a užpildytas bet tikimasi 
kad daugelis tėvu, pamatę 
darželį, jo patalpas ir auklė 
iimą bei vaikų priežiūrą j i me 
— iidžioji d uguma leis savo 
vaikučius į tą lietuviškais 
pagrindais tvaikemą darželį.

Kaip švietimo iškilmėse 
daugelis kalbėtojų akcentavo, 
lietuviai tėvai į šį darželį 
turėtų leisti vaikučius ne tik 
tie, kurie, išeidami į darbą 
neturi kur jų palikti bet visi, 
ar bent didžioji dauguma, nes 
darželyje mažiesiems lietu
viukams ir lietuvaitėms — iš 
pat maž uis padedami labai 
pastovu- liet vybės pagrin
dai.

Vaikučiai į darželį priima
mi nuo 3 iki 6 m amžiaus.

Vaikų n- mus tvarko, admi
nistruoja. prižiūri ir darželį 
veda Nekaltai Pradėtosio- M. 
Marijos seserys lietuvaitės.

Namus pašventino Toronto 
kard. James McGuigan, asis
tuojant daug liet kunigų

— VILA ZELiNOS LIETU 
VlŲ KUNIGŲ telefonas 63-2975

— Afrika nori susipažinti 
su Pabaltijo tautų himnais. 
Stockholme gan* as užsaky
mas iš Elisabethville (Katan 
gos provincija, Kongo valsty 
bė), parūpinti Estijos. Latvi 
jos ir Lietuvos himnus plokš 
telėse

— Karaliaučiaus srities ru 
sai bėga atgal į Rytus Tuosku 
ndžiasi «Kaliningradskaja Pra 
vda». darydama priekaištą.ka t 
tie «pabėgėliai kraustosi iš Ka 
raliaučiaus srities be oficia
laus leidimo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEV1ČIUS 
Rua Inhagapi, 47 ■ V. Zelina 
(orasideria iš A v Zebsa. 595)
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