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DE GAULLE PARTIJA TURI 
DAUGUMĄ PRANCŪZIJOS 

PARLAMENTE.

Lapkričio m. 18 ir 25 d, 
Prancūzijos parlamento rinki 
muose absoliutinę (daugiau 
negu pusę) balsų daugumą 
surinko prezidento De Gaul
le partija Ji viena, be kitų 
partijų bendradarbiavimo ga
li valdyti Prancūziją. Be to 
dar yra mažesnių partijų, ku
rios reikalui esant remia de- 
gaulistus. De Gaulle, reikalui 
esant lengvai gali surinkti du 
trečdalius parlamento balsų.

Prancūzų tautai įgriso nuo
latiniai vyriausybės pasikei
timai. Žmonės yra išsiilgę 
pastovesnės ir tvirtesnės vy
riausybės. Tą pastovumą ir 
stiprią ranką teturi tik De 
Gaulle. De Gaulle laimėjimas 
yra kartu ir viso demokrati
nio fronto laimėjimas. Šitas 
laimėjimas turės daug įtakos 
ir į Šiaurės Atlanto Sąjungą, 
kur Prancūzijos žodžiui bus 
duodama daugiau svorio.

— URUGVAJUJE praėjusią 
savaitę įvykusiuose parlamen 
to rinkimuose laimėjo baltie
ji (blancos), dešiniųjų tenden 
cijų prieš spalvuotuosius', co
lorados), linkusius į kairę

— Gubernatorius ADHE- 
MAR de BARROS, kuris šiuo 
metu lankosi JAV, preziden
to Kennedžio yra pakviestas 
Baltuosius Rūmus, preziden 
turą aplankyti. Naujam São 
Paulo gubernatoriui bus pro 
gos asmeniškai pasidalinti 
mintimis ir kartu sustiprinti 
bendradarbiavimo ryšius tarp 
Brazilijos ir JAV. Ypač tai 
bus naudinga S. Paulo esta- 
dui.

KUBOS REIKALAI DAR 
NEBAIGTI.

JAV užsienio reikalų minis 
teris Rusk įspėjo, kad žmo
nės neturėtų per daug iliuzi
jų Kubos klausimu Reikalas 
dar toli gražu nebaigtas, Ru
sai Kubos vardu stato visą 
eilę reikalavimų Pavyzdžiui, 
kad amerikonai pasitrauktų 
iš Guatanamo bazės, kad Ku 
bai sutikus įsileisti kontrolės 
komisiją, tą pat padarytų ir 
amerikonai eilę kitų reikala
vimų. Mikoyanas kalbėjosi su 
Amerikos atstovu Jungtinėse 
Tautose ambasadoriumi Ste- 
vensonu Šiais reikalais Miko 
yanas šiomis dienomis susi
tiks ir su prez. Kennedžiu.

ANGLIJOS GINKLAI INDIJAI

Šiomis dienomis Anglija pa 
tjirašė sutartį tu Indija pasi 
artėdama Indijai pristatyti 

reikalingų ginklų.

Geras sumanymas: veltui veo anapus 
geležinės uždangos

Brazilijos ambasadoje Mask 
voje yra virš 800 Brazilijos 
piliečių prašymų, daugumoje 
imigrantų vaikai gimę Brazi
lijoje ir po antro pasaulinio 
karo, kartu su savo tėvais, 
apkvaišintais komunistinės 
pr< pabaudos, išvykę į įvairias 
Sovietų respublikas ar raudo
nųjų imperialistų okupuotus 
kraštus. Jų tarpe nemažas lie 
tuvių nuošimtis.

Nuvykę anapus geležinės 
uždangos greit pasisotino «dar 
bin ūkiška» valdžia ir komu
nistiniu «rojum», kur nėra ne 
tik demokratinių laisvių, ko
kiomis naudojasi Vakarų pa
saulis, bet ir duonos, ir dra
bužių ir vaistų trūksta. Tokiu 
«rojumi» ypatingai laisvuose 
kraštuose augęs jaunimas 
greit nusivylė;

Pradėjo rašyti giminėms, 
draugams, pažįstamiems laiš
kus, kurių dalis irgi buvo pa 
kėlę sparnus skristi į sovie
tiškus kraštus, kad kol kas 
dar namų ir inventoriaus ne
parduotų, nesiskubintų išva
žiuoti .

Toliau dar aiškiau ir atvi
riau pradėjo rašyti. Ne tik 
kad nenatarė savo draugams 
palikti savo gyvenamus kraš
tus, bet pradėjo nedrąsiai pra 
Syti ieškoti galimybės išvykų 
skins atgal sugrįžti Sovietų 
Sąjungon patekus, kaip pra
garan, kelio atgal, su labai 
mažomis išimtimis, nėra. Ypač 
apie grįžimą buvo sunku sva
joti, kol Brazilija neturėjo su 
Rusija diplomatinių santykių.

Užmezgus diplomatinius san 
tykius, Maskvon atvykus Bra 
zilijos diplomatinėms ir kon- 
sularinėms įstaigoms, šias įs
taigas tuoj užvertė šimtais 
prašymų, norintieji atgal į 
«-kapitalistinius» kraštas grįžti. 
Brazilijos diplomatinės įstai

Indijos vyriausybė pramato 
kad karas su Kinija bus il
gas. Indija su kinais derybas 
vesti sutiks tik tuomet, kai 
jie pasitrauks iš Indijos teri
torijos.

LĖKTUVO KATASTROFOS
PRIEŽASTIS, LAKŪNO 
NESUŠIORIENTAVIMAS.

Lapkričio men. 27 d. anks
ti rytą Varig kompanijos lėk 
tuvas atsimušė į kalną arti 
Peru sotinės, Limos miesto, 
ir sprogo. Žuvo visi, kelei
viai ir lėktuvo tarnautojai, 
97 žmonės Nelaimės priežas 
tis buvo šitokia. Kai Varig 

gos ne tik nedaro sunkumų, 
bet visokeriopai remia noriu 
čius grįžti Bet «darbininkiš
ka» Kremliau» vyriausybė ne 
pakelia geležinės uždangos ir 
tų 800 žmonių nebeleidžia 
grįžti Pietų Amerikon. Savo 
piliečių likimu susirūpino Bra 
zilijos vyriausybė Kongrese 
yrą pasiūlytas įstatymo pro
jektas, ir projektui įvykdinti 
40 milijonų kruzeirų, kad Bra 
zilijos vyriausybė tartus! su 
Kremliumi dėl norinčių grįž
ti Brazilijos piliečių Yra siū
loma pasikeisti Brazilija su
tiktų už 8fi0 savo piliečiu nu 
vežti veltui Rusijon 800 Bra
zilijos komunistų.

Sumanymas tikrai puikus. 
Norintiems gyventi komunis
tinėje santvarkoje yra proga 
pasinaudoti veltui nuvykti. 
Brazilija sutinka vežti ncvien 
brazilus, bet ir svetimšalius. 
Todėl ir lietuviai komunistai 
turėtų neprleisti šios puikios 
progos išvykti Sovietų Sąjun
gon. «Savanorių» registracija 
dar nepradėta, nes dar pro
jektas nėra galutinai parla
mento priimtas. O taip pat 
dar nežinia ar N'kita Kruš- 
čiovas su šituo pasiūlymu su
tiks Raudonieji Kremliaus im 
perialistai labai gerai žino, 
kad grįžusieji papasakos ką 
jie išgyveno, ką matė, koks 
yra darbininko ten fyveni- 
mas, kokios ten yra religinės 
kultūrinės, politinės laisvės. 
Komunistai bijodamiesi nepa
lankios jiems propagandos ir 
trukdo norinčių grįžti iš važia 
vimą.

Reikia tikėtis, kad Brazili
jos vyriausybei spaudžiant 
Kremlius nusileis ir projek
tas bus įgyvendintas. Komu
nistams bus puiki, tiesiog auk 
sinė proga, veltui nuvykti ko 
munistų “rojun”.

lėktuvas buvo arti aerodro
mo ir buvo pasiruošęs leis
tis, iš aerodromo gavo pra
nešimą, kad pirma jo nusilei 
dimo vienas pavėlavęs lėktų 
vas turi išskristi Šiuo atveju 
Varig lėktuvas turėjo pakilti 
ir paskraidyti aplink aerodro 
mą, kol gaus įsakymą leistis. 
Kadangi skraidė maždaug 700 
ar 800 metrų aukštumoje, tai 
nelaimės išvengimui turėjo 
pasukti jūros linkui. Bet, ne
laimei, p-suko kita kryptimi, 
kur, buvo aukšti kalnai, į ku 
riuos atsimušęs sprogo ir už. 
sidegė ir tragiškai visi buvu 
šieji lėktuve žuvo.

---------Tjssac»»

— Popiežius JONAS 23 čias 
Italijos žinių agentūrų prane 
Šimais, yra susirgęs ir bus 
operuotas.

— Visuotinė Bažnyčios san 
taryba, paties popiežiaus pa
tvarkymu, susirinks tik v1963 
m. rugsėjo mėn. 8 d.

VISKAS KEIČIASI...

Buvo laikai, kada Stalinas 
buvo madoje, kad jis buvo 
laikomas kone Dievas Prieš 
jį niekas neturėjo drąsos žo
džio pasakyti, suabejoti jo 
"mokslo” tikrumu ir 1.1. Jo 
garbei buvo rašomi himnai, 
poemos. Ir vienas Kitas lietu 
vis komunistų batlaižis ban
dė lipdyti poemas Dabargi 
viskas apvirto aukštyn kojom. 
Vieton garbinimo Stalinas yra 
keikiamas. Net pati Maskvos 
"Pravda” talpina niekinančius 
Staliną eilėraščius, poemas. 
Štai pavyzdžiui sovietinis poe 
tas Nikolai Dorizo “Pravdos” 
28 d. lapkričio mėn. talpino 
poemą nukreiptą prieš Stali
ną Poemoje, poetiškoje for
moje aprašoma, kaip Stalinas 
savo tėvą ištrėmė į Sibiro 
šalčius mirčiai. Stalinas nepa 
sitikėjo savo tėvu.

Kruščiovas pa k tiniame 
partijos centro komiteto susi 
rinkime pareiškė, kad reikia 
aikštėn iškelti visus Stalino 
nusikaltimus Kruščiovas krei 
pėsi į rašytojus, poetus, kad 
jie aprašytų Stalino žiauru
mus. Bet taip pat atsimincina 
kad Kruščiovas buvo Stalino 
dešinioji ranka žmonių žudy 
me. Jis, ne kas kitas, milijo 
nūs ukrainiečių badu numari 
no, sušaudė. Teisingumo var
dan Kruščiovas turėtų susi
laukti tokio pat likimo, kaip 
Stalinas. Ir ta diena tikrai 
ateis.

— ALBANIJOS komunistai 
visu įtūžimu puola Maskvos 
komunistus. J e kaltina Krem 
lių už nuolaidas Kuboje, už 
oportunizmą, kurį Albanijos 
komunistai gali paversti j dul 
kės. Smerkia Tito ir jo gru
pės revizionistus.

LIETUVIŲ DAINOS, ŠOKIAI 
STUTTGARTO PARENGIME

Stuttgarte įvykus Vokiečių 
jaunimo Rytuose suvažiavi
mui, ta proga lapkr. 9 d. Stut 
garte įvyko didelis jaunimo 
liaudies dainų ir šokių vaka
ras. Kalbėjo Baden-Wurttem- 
bergo vidaus reik, viceminis- 
teris Sepp Schwarz. Progra
moje dalyvauti taip pat buvo 
pakviesti vengru, estų ir lie
tuvių meno ansambliai bei so 
listai. Iš lietuvių pasirodė Va 
sario 16 Gimnazijas, Montga- 
bio vadov. choras, atlikęs dvi

LEIDĖJAI

ŠĮ «M.L.» NUMERĮ IŠLEI
DŽIA SILICKŲ ŠEIMA. AČIŪ 
JIEMS.

dainas ir E. Tamošaittenės 
vad. tautinių šokių grupė. 
Šioji atliko tris šokius. Gausi 
publika (daugumoje — vokie 
čiai) ypatingai šiltai reagavo 
į Malūno šokį.

BALTŲ DIENOS 
VOKIETIJOJE

Baltų d ja Fed. Vokietijoje 
lapkr. 23-25 d.d. Konigsteine 
(Taunus), rengia 7-sias Baltų 
Dienas. Paskaitos rengiamos 
bendra tema «Vakarų tenden 
ei jos komunist. Rytų kultū
ros gyvenime”. Dienos atida 
romos lapkr. 23 d. 10 vai. Pas 
kaitininkų tarpe minėtini: iš 
lietuvių — V. Banaitis (kalbės 
tema apie Vakarų pareigas 
rytinei Europai), iš vokiečių 
ir kt. — prof. dr. H. Roos iš 
Tubingen©, prof. N, Valters 
(latvis) iš Vienos, estas H. Ra 
jamaa iš Stpckholmo. Paskai 
tose numatyta paliesti padėtį 
Lenkijoje, vakarų kultūros 
įtaką Baltijos erdvėje ir švie 
timo padėtį šių dienų Estijo
je ir kt.

' ‘ -V
UKRAINOJE GERAS DER
LIUS, KAZACHSTANE — 

MENKAS

Savo memorandume parti
jos ck-tui Chruščiovas pažy
mėjo, kad šių metų javų der 
liūs Sovietų Sąjungoje 147,5 
tonų prilygstąs rekordiniam 
•1958 m. derliui. Jei Ukraino 
je ir Volgos srityse derliu» 
buvęs geras, tai jis buvęs 
menkas plėšinių srityse Ka 
zachstane. Čia tegauta vos 
8,1 tonų javų, nors buvo nu
matyta 15,5 mil. Kaip papras 
tai, Chruščiovas apkaltino vie 
tinius pareigūnus, Buvusios 
kaltos ir blogos oro sąlygos, 
tačiau daugelis kolchozų, tu
rėjusių panašias sąlygas, vis 
vien p siekė ne vienodo ly
gio produkciją.

— Neseniai Stokholme įvy
kusiame Pasaulio taikės tary 
bos prezidiumo posėdyje pa
sireiškė dideli nesutarimai ry 
šium su Indijos-Kinijos kovo
mis. Kinijos delegatas švedų 
spaudoje paskelbė pareiškimą 
kuriame kalbama apie Indijos 
provokaciją. Tvirtinama, jog 
konfliktą sukėlusi “reakcionia 
rių indų klika». Ryšium su šiuo 
pareiškimu Stokholmo dienr, 
«Dagens Nyheter» pastebėjo, 
jog pasaulio taikos taryba, ku 
ri skelbiasi siekianti taikos pa 
šaulyje turėtų susirūpinti tai 
ka savo viduje.
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2 pusi, MUSŲ LIETUVA 1962 m gruodžio 1 d

Lietuvoje Netinkamai Naudojami Specialistai
Mažiau naudojama technikų, per daug — inžinierių — Du 

trečdaliai paruoštų pedagogų ieško kitų darbų

Pagal «Komunisto» (10 nr ) 
paskelbtus duomenis, pasta
ruoju metu Lietuvoje gamina
ma nemaža įvairių specialis
tų, tačiau drauge ir dejuoja
ma, kad jie netinkamai pa
naudojami liaudies ūkyje ir 
ypatingai esą per daug inzi 
nierių valdymo aparate.

Aukštos kvalifikacijos spe
cialistų skaičius pavergtoje 
Lietuvoje 1961 m. gruodžio 1 
d buvęs 5 2 karto, o viduri
nės kvalifikacijos — 3,9 kar
to didesnis, negu 1940 m, pa 
baigoje Smarkiau augęs inži 
nierių, žemės ūkio, sveikatos 
apsaugos specialistų, ekono
mistų skaičius Lietuvoje pri
steigta specialių mokyklų ir 
vis augąs studentų, mokslei
vių skaičius. Pasigirta, kad 
Kauno pol.technikos institu
tas nuo .1958 m. įsteigęs va 
karinius skyrius, filialus Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiau 
liuose, Panevėžyje Jei 1958 
m. į institutą buvę priimta 
910 studentų, tai 1962 m. pri
imtųjų skaičius siekiąs 2 835.

Taigi, specialistai gamina
mi būriais, bet jau dabar prieš 
Komunistinius, ypač planavi
mo, pareigūnus Lietuvoje at 
siranda klausimas — ar ne 
per daug tų specialistų, ar 
ar jie tinkamai panaudojami? 
Pasirodo, teigia «Komunistas», 
Lietuvoje veikiančios įvairios 
ministerijos bei žinybos iki 
šiol dar nėra nustačiusios ko 
kias pareigas turi atlikti spe
cialistai su aukštuoju ir spe
cialiuoju viduriniu išsilavini
mu visose valdymo ar gamy
bos grandyse (srityse). Kaip 
apskaičiuoti, kiek reikalinga 
specialistų, kaip planuoti jų 
panaudojimą darbui — tai vis 
klausimai, kurie ryškiau iš
kelti po keliolikos komunisti 
nio režimo metų Lietuvoje.

Kas ypatingai kreipia dė

mesį, panaudojant įvairius spe 
cialistus, tai pernelyg didelis 
inžinierių įjungimas į valdy
mo aparatą, liaudies ūkį. Dau 
gelyje įmonių vis labiau atsi 
sakoma nuo technikų inžinie
rių naudai. Čia ke.etas pavyz 
džių: «Drobės» vilnonių audi
nių įmonėje inžinierių lygina 
masis svoris esąs per didelis 
ir ateityje numatoma dar la
biau mažinti technikų panau 
dojimą. Statybos ministerijos 
statybos trestuose iki šiol dir 
bo apie 40% technikų, tačiau 
ministerija jau numatanti jų 
atsisakyti ir beveik išimtinai 
naudoti inžinierius. Panaši ten 
dencija — vengti specialistų 
su specialiuoju viduriniu išsi 
lavinimu — pastebima ir ki 
tose žinybose.

\

Šalia ūkio, inžinieriai per 
plačiau esą panaudojami ir 
valdymo aparate. Pvz., staty
bos ministerijos tiekimo val
dyboje dirba 86% inžinierių, 
gi iš viso valdymo aparate 
Lietuvoje dirba daugiau kaip 
15% visų inžinierių.

Panaši padėtis ir su žemės 
ūkio specialistais. Jų žymi da 
lis, pagal «Komunistįą», dirban 
ti ne ūkyje, bet kitose ūkio 
šakose. Pagal statistinius duo 
menis, betarpiškai kolchozuo 
se ir sovchozuose tedirba 
25% visų Lietuvos agronomų 
zootechnikų, veterinarijos gy 
dytojų. Esą, maždaug tiek pat 
tų specialistų dirba valdymo 
organizacijose, aptarnaujan 
čiose žemes. Dar vienas jų 
ketvirtadalis panaudojama... 
ne pagal specialybę, pažymė 
tą diplome. Taigi, pasirodo, 
žemės ūkio organai neieško 
«paklydusių specialistu», ° ki 
ti jiems leidžia griebtis kitų 
profesijų

Lietuvoje išaugęs (esą, po 
karo net 13 kartų) ekonomis
tų (be prekių žinovų) skai-

Balys Sruoga

Vėjas pučia tylus, tylus, 
Mėnuo nardo debesiuos! 
Ir Aušrelė ten pakilus 
Prausias skliautuos mėlynuos!

Ne Aušrelė viena prausias — 
Ir žvaigždučių begalinė!
Ir šešėliai medžių klausos, 
Kaip alsuoja man krūtinė!

Aš po beržu sėdžiu vienas. 
Ir gegužės linksma diena... 
Apie meilę vien svajoju!

Čia dainelės sidabrinės, 
Čia melodijos auksinės 
Čia ne žemė — tiktai rojus!

čius. Tačiau ir šioje srityje 
keliamas aliarmas — jie per 
menkai ruošiami, netinkamai 
panaudojami, o jų pareikala
vimas šiemet buvęs patenkin 
tas vos,60%,

O kaip su mokytojais? Jų 
gaminama nemaža, juos ruo
šia Vilniaus vaisi pedagogi
nis institutas, Šiaulių K Preik 
šo vardo institutas, Vilniaus 
universitetas, vidu inės pėda 
goginės mokyklos... Tačiau 
dabar vėl nusiskundžiama, 
kad savo metu be pagrindo 
buvusios uždarytos kai kurios 
pedagoginės' mokyklos ir kas 
gi pasirodė? Dabar jau trūks 
ta pradinių mokyklų mokyto 
jų ir... galvojama vėl plėsti 
pedagogines mokyklas. Susi
rūpinta ir dėl keisto reiški
nio: švietimo sistema kasmet 
gaunanti apie 1.100 jaunų spe 
cialistų, bet. tu< pačiu metu 
iš švietimo srities kitur pasi 
traukia dirbti net 700 moky
tojų, Tai pakankamai ryškus 

spe 
eialistai ne tik blogai panau-
įrodymas. kad Lietuvoje

— Lapkričio 5 d., eidamas 
82 metus, Kaune staiga mirė 
Kauno Politechnikos instituto 
prof, Lietuvos Mokslų akade 
mijos akademikas Antanas 
Purėnas. Velionis buvo gimęs 
1881 m, vasario 16 d. Rokiš
kio apskr 1919 m. A. Purėnas 
buvo Rokiškio apskr. revoliu 
cinio komiteto švietime sk. 
vedėju ir iki 1921 m. Rokiš
kio gimnazijos direktorium. 
Velionis buvo vienas Lietu
vos aukštosios mokyklos ini
ciatorių ir 40 m. dirbo peda
goginėje srityje Vytauto Didž: 
universitete, dėstęs, 1940 ir 
1944 m A, Purėnas buvo pa
skirtas universiteto rektoriu
mi, nuo 1951 — Kauno Poli- 
techniko instituto profesorium- 

dojami, bet ir tie patys blaš
kosi, būdami nepatenkinti esą 
momis sąlygomis, ieškodami 
geresnių uždarbių ar... veng
dami skleisti jaunimo tarpe 
komunistinę agitaciją bei 
melą.

Velionis plačiai reiškėsi vi 
suomeninėje veikloje, veikė 
Petrapilio liet, stud d-joje, so 
cialdemokratuose, 1920 m. bu 
vo išrinktas į Steigiamąjį Sei 
mą Dirbo spaudoje, paruodė 
ar išvertė eilę Lietuvos so 
cialdemokratų partijos leidi
nių, parengė ir eilę vertimų 
]š chemijos srities Lapkričio 
9 d. A. Purėnas iškilmingai 
palaidotas Petrašiūnų kapi
nėse.

— Pagal «Tiesą» (253 nr) 
Lietuvoje sudaryta mokslinės 
ateistinės propagandos tary 
ba, į kurią įeina mokslo, kul 
tūros veikėjai, partiniai, spau 
dos, radijo, televizijos atsto
vai Narių tarpe: J. Žiugžda, 
prof P. Slavėnas, J. Ragaus
kas ir kt. Spalio 25 d. įvyko 
pirmasis tarybos posėdis 
Svarstyta, kaip pagerinti ateis 
tinį darbą.

— Kaip praneša «Tiesa» 
(254 nr) Širvintose pradėta 
smarki akcija prieš kun. J. 
Žvinį. Visai akcijai akstinu 
buvo «Švyturio» žurnale, 18 
n ryje pasirodęs straipsnis a- 
pie kun. Žvinio «antivisuome 
ninę, am tiradą veiklą». Vėliau 
Širvintose pradėta rašyti laiš
kai vykd. komitetui, rengti 
mitingus, priimtos rezoliuci
jos, kuriose reikalauta kun 
Žvinį patraukti atsakomybėn. 
Kai kurių kalbėtojų priekaiš
tai buvo tokie: jis organiza
vęs šaulius,neleidęs žmonėms 
melstis bažnyčioje gimtąja 
kalba, persekiojęs nacionabi 
nių mažumų piliečius...

— Lapkričio 5 d. Vilniuje, 
Gorkio aikštėje, suvarius dar 
bininkus, moksleiviją su trans 
purentais, buvo atidengtas pa 
minklas V Mickevičiui Kapsu 
kui Partiniai pareigūnai, su 
Sniečkumi ir valdžios žmo
nės su Paleckio priešaky, Vii 
niaus universiteto rektorius 
Kubilius pasakė kalbas. Kai 
kurie lietuviškųjų komunistų

(pabaiga 3 pusi)

Lietuvos Ūkio Katastrofos Pradžia
(1940 - VI - 15 —

ALBERTAS

(tąsa)

Pageidavimas įstoti tokiais, 
o ne kitokiais pagrindais, reiš 
kė, kad ir Lietuvoje turės bū 
ti įgyvendinta tokia pat so
cialistinė santvarka, kokia 
yra tose, dabar idealu palai
kytose, respublikose. Ūkinin
kui tai reiškė ne ne tik Sta
lino konstitucijos, bet ir Sta
lino žemės ūkio politikos įgy 
vendinimą. Tiesa, ūkininkas 
tiksliai nežinojo Stalino pa
žiūrų, išdėstytų jo straipsny 
je «Agrarinės politikos klau
symai SSSR». Šitos pažiūros 
buvo labai aiškios: «Yra ki
tas kelias, socializmo kelias, 
reikalaująs įsteigti žemės ūky 
je kolektyvinius ir valstybi
nius ūkius; kelias, einąs prie 
smulkių valstiečių ūkių sujun 
gimo į stambius kolektyvinius 
ūkius, ginkluotus technika bei 
mokslu, prie kapitalistų išstū
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1940 - VIII - 25)

TARŲ LIS

mimo iš žemės ūkio Mes lai
komės šio antrojo kelio». Ta 
čiau ūkininkas visa tai nu
jautė kažkaip intuityviai.

Drauge su šitos deklaraci
jos priėmimu pasibaigė visos 
rusenusios viltys apie suda
rymą Lietuvoje kažkokios so
cialinės respublikos ar liau
dies respublikos, Mongolijos 
pavyzdžiu. Komunistų partija 
tuo atveju turėjo tik vieną 
kurpalį.

Lemtingas mūsų žemės ūkiui 
Liaudies Seimo posėdis įvy
ko VII 22. Jis baigėsi «Dekla
racijos, paskelbiančios žemę 
visos tautos, t y valstybės 
nuosavybe» priėmimu. Esmi
nė jos vieta buvo ši: «Reikš
damas v sų dirbančiųjų vai ą 
ir vadovaudamasis gyvjbi 
niais darbo valstiečių intere
sais. Liaudies Seimas paskel 
bia visą Lietuvos žemę su 

jos gelmėmis, visus miškus ir 
vandenis priklausančius įliaū- 
džiai, t y. valstybės nuosavy
be. Nuo šiandien žemę val
dys tie, kurie ją dirba.

Seimas nutaria nustatyti vi
soje Lietuvoje valstiečių ū- 
kiams apiėžtą 30 ties ha nor
mą vienam ūkiui, o valstiečių 
ūkių ploto perteklių, didesnį 
už šią noomą, paverčia vals
tybiniu žemės fondu, tikslu 
padėti bežemiams ir mažaže
miams valstiečiams įsigyti 
žemės.

Visa žeme, esanti nuo šk> 
laiko dirbančiųjų ir valstiečių 
rankose, o taip pat ir žemė, 
kuri bus valstybės perduo'a 
bežemiams ir mažažemiams 
valstiečiams, užtvirtinama am 
žinam valstiečių naudojimui».

Deklaraciją referavęs, že
mės ūkio minister is M. Mic
kis, rado reikalo nuraminti 
ūkininkus bent dėl ateities. 
Jeigu nebuvo ištesėti seniau 
jo paties duoti pažadai, kad 
nebus paliesta nė pėda že 
mės tokių ūkininkų, kurie ją 

patys savo rankomis dirba 
(40 50 ha savininkas negali 
išsiversti pats nedirbdamas), 
tai dabar galima buvo duoti 
naujų.

«Aš siūlau Liaudies Seimui, 
pareiškė jis, patvirtinti iškil
mingoje seimo deklaracijoje, 
kad asmeninė valstiečių nuo
savybė, jų trobesiai, gyvuliai, 
gyvasis ir negyvasis invento
rius, jų ūkio gaminiai ir įvai
rūs namų apyvokos daiktai 
bus vertinami ir apsaugomi 
ir ateityje, kaip neliečiama 
nuosavybė, o visokie pasikė
sinimai prieš šią valstiečių 
nuosavybę bus baudžiami vi
su įstatymų griežtumu... iš 
darbo valstiečių nieko nebus 
atimta, bet jiems bus duota 
žemės ir suteikta rimta paj 
galba joje įsikurti. Ne tik nie 
kas nesirengia varyti valstie 
čių į kolchozus, be visokie 
bandymai versti valstieč us 
prieš jų valią burtis į kolcho 
žus bus vertinami kaip kenks 
mingi provokaciniai žygiai, 
nukreipti prieš Sovietų val
džios ir da: bo žmonių inte

resus»,
Seimas pasitenkino vienu 

sakiniu deklaracijoje: «Viso
kie bandymai pasikėsinti į as 
meninę valstiečių nuosavybę 
arba prieš darbo valstiečių 
valią primesti jiems kolcho
zų organizavimą bus griežtai 
nubausti, kdip kenkią liau
dies ir valstybės interesams».

Kiek ir šitie pažadai bei 
seimo garantijos buvo ištesė
tos, parodė netolima ateitis 
Skirtingos pavieniams ūkinin 
kams bei kolektyviniams ū- 
kiams pyliavos ir duoklės, 
pastarųjų garbinimas spaudo 
je, jų pavyzdinių įstatymų 
platinimas, neleidimas kurti 
išskirstytose žemėse yienkie 
mių ir eilė kitų faktų aiškiai 
bylojo, į kur krypsta ne tiK 
seimo deklaracijoje, bet ir 
konstitucijoje (8 str.) užtik’i- 
na teisė į «privatinį pavienių 
valstiečių ūkį» Juk tokiu at 
veju turėjo reikšmės tik Sta 
lino pažiūros, o ne kažkokie 
smulkūs Lietuvos ūkininkų 
reikalą1’.
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(Bieliauskas, Stimburys) kal
bėjo rusiškai Prof. Kubilius 
priminė ir «buržuazinius na
cionalistus» užsienyje, kurie 
girdi, dedą pastangas Kapsu
ko vardą išbraukti iš istori
jos puslapių Teko ir JAV «im 
perialistams», kurie, pagal so 
vietinę, Maskvos diktuojamą 
propagandą, bandę sukursty 
ti pasaulini atomini karą.

— Ryšium su per lėtai Lie 
tuvos laukuose vykdomais ru 
deniniais darbais, «Tiesa» 
(248 nr) iškėlė keletą klau
simų Lietuvos žemės ūkio pro 
duk.ų gamyoos ir paruošų mi 
nistrui R Songailai. Jis pa
reiškė viltį, kad iki «Didžiojo 
Spalio» metinių, taigi, ligi lap 
kriėio 7 d., pavyksią suarti 
dirvas (tai nepavyko... — E). 
Pagal ministrą, daugelyje ga. 
mybinių valdybų padėtis es&n 
ti v.siškai nepatenkinama Ne 
nukastos bulvės, tik kai kur 
pradėti rauti runkeliai. Esą, 
tonomis skaičiuojamos jų šak
nys, pristatytos i cukraus fa
brikus Jiems trūksta žalia
vos ir jie negali normaliai 
veikti. Lietuvoje ypač atsilik
ta su dirvų arimu. Nors spa
lio mėn. Lietuvoje buvo nu
sistovėjusi giedra dirvos bu
vo ' pradžiūvusios, bet... nei 
tempų, nei didesnio įtempimo 
darbuose nepastebėta. Pagal 
Songailą, darbus spartinti dau 
giausia trukdę nesklandumai 
organizuojant darbą Kolcho
zuose traktoriai vidurdienį 
stovėdavę be darbo, o už
klausti pirmininkai, agrono
mai atsakydavo — galvojam į 
kurį lauką siųsti...

— Juo toliau, tuo daugiau 
niekina Staliną. Šiomis dieno 
mis vienas Sovietų Rusijoje 
laikraštis paskelbė apysakos 
formoje aprašymą apie baisu 
mus Stalino m/tais priverčia
mųjų darbų stovyklose Sibire. 
Už visa tai yra kaltinamas 
Stalinas Daug Stalino bendra 
darbių šiandien dar tebėra 
aukštose pareigose Kremlii - 
ja. Ir jiems atsiskaitymo.die
na ateis Patys komunistai ap 
temdė Stalino saulę ir iš tėvo 
padarė žiaurų patėvį.

P. Orintaitė

Baltas Dobilėlis
Baltas dobilėlis
Rymo palei kelią.
Ir puri galvutė svyra žalumon ..
— Ar tu palydėsi
Mano klaidžią dalį
Svetimais pakloniais — į tenai, namon?

Ar tu man papuoši
Kryžkeles klaikiąsias
Lietuvos takelių kvepiančiais daigais,
Kai parklupsiu menkas,
Vienplaukis ir basas,
Žengdamas benamio vieškeliais dygiais?

Dobilo žiedelis
Sieloj man plevena —
Tai miel ausias daigas žemės prigimtos!
Tai'jaunystė mano —
Tai svajonė mano,
Ir širdy žydėti n.ekad nenustos!

Nebus Lietuviu Literatūros, Ja Pakeisianti 
Tarptautinė Sovietinė Literatūra

K. Ambrasas: jei patriotai orientuojasi į praeitį, jie . smer
kia tautą pražūčiai — Pasiūlymai galutinai suliedinti

lietuvių literai

Suartinti įvairių sovietinių 
tautų literatūrą, iškelti taria 
mai vaisingą rusų literatūros 
poveikį tautinių literatūrų for 
mavimuisi ir brendimui - štai 
vieni tų klausimų, kurie ypa 
tingai verčiami svarstyti po 
kom partijos suvažiav.mo. Li 
teratūros kritikas K. Ambra
sas pašauktas būti vienu žy
miųjų tų naujųjų idėjų šauk
lių bei skelbėjų. Sovietų lite 
ratūra esanti internacionalinė
— tai jis primygtinai pabrė
žia «Komunisto» (10 nr.) žur
nale ir ta proga primena visą 
eilę autorių, kritikų tiek ru 
sų, tiek ir lietuvių tarpe. 
Šiems klausimams šių pasta 
rujų tarpe bene daugiausia 
dėmesio skyrė K. Korsakas, 
rašąs ir rusų spaudoje, be to
— J. Lankutis, V, Radaitis, 
M. Sluckis, Just. Marcinkevi 
čius, žinoma ir pats K. Am
brasas; 

rą su sovietine

Jis išryškina vieną būdin
gą re<šk nį — girdi, jei prieš 
dvejus trejus metus literatū
ros moksle ir kritikoje dau 
giau orientuotasi į kiekvienos 
sovietinės tautos kultūros spe 
cifikos išryškinimą bei suvo 
kimą, tai šiandien jau reikia 
eiti toliau — ieškoti būdų, 
kaip tos, Kremliaus paverg
tos tautos ir jų kultūros ga
lėtų «vaisingiausiai keistis sa 
vo geriausiais pasiekimais ir 
tokiu būdu kurti internacio
nalinę kultūrą» K. Ambrasas 
pabrėžia ir nuolat remiasi 
remiasi partijos teiginiu, kad 
tik komunistiniai idealai esą 
iki galo bendražmogiški idea 
lai. Kadangi komunistų tiks
las esąs tų idealų triumfas, 
tai ir komunistinė literatūra 
turinti būti ir vieninga ir ben 
dražmogiška Girdi, juo bus 
glaudesnis socialistinių naci 
jų bendravimas, tuo sparčiau

vystysis ir bręs kiekviena 
nacionalinė kultūrą... Vysty 
damas komunistų peršamą teo 
riją, K Ambrasas iškelia dar 
vieną teiginį, gi di, socialinio 
ekonominio gyvenimo bendru 
mas lemiąs sovietinių tautų 
charakterių suartėjimą ir sa
vitarpį turtinimą tai veda į 
sovietinės literatūros kūrybos 
proceso vientisumą, bendru 
mą. Kitaip tariant ir nacių 
terminologiją prisimenant, tai 
ne kas kita, kaip literatūros 
sulyginimo — «Gleichschal- 
tung» — pastangos, tai prie
monės galutinai sulydinti pas 
kirų tautų literatūras, paga
liau ir jų kultūras ir... pride
rinti prie «vyresniojo bro
lio», jo kultūros.

Tai toliau patvirtina pats 
K Ambrasas, teigdamas, kad
sovietinė Ii eratūra priklau
santi ne vienai kuriai naci
jai, bet tai — daugiau nacio 
nalinė, visų tų sovietinių tau
tų literatūra. Ji, girdi, skiria
ma visų nacijų skaitytojams.

Kadangi K Ambraso teigi- 
mu, nei nacionalinė kultūra, 
nei jos tradicijos nesančios 
nekintamos, ta d... 
šalin jas ir pereikime į vie
ningą internacionalinę kultū
rą bei jos tradicijas (o ar šios
privalo bū i amžinos ir ne
kintamos? — E.). Visos tos na 
cionalinės tradicijos sudary
siančios... internacionalinių 
tradicijų buketą (suprask, jos 
padėsiančios tam buketui žy
dėti. . — E.).

Piršdamas internacionaliz 
mą literatūroje, toliau K. Am 
brasas pasisako prieš nacio
nalinį egoizmą, puola ir Pa
baltijo literatūroms primeta
mą pasakojamąjį aprašomąjį 
pobūdį, lyrizmą, nes... tai esąs 
mėginimas konservuoti nacio 
nalines tradicijas, Kaip K. 
Ambrasas ar partija supranta 
lietu.iškąją literatūrą, pakan 
ka įsitik nti iš tokio teiginio: 
girdi, kas šiandien sukuria
ma, bus lietuviška nacionališ 
ka tik tiek, kiek tai bus so
vietiška, internacionališka, ko 
munistiška , O jei kas — gra 
s na K. Ambrasas — orientuo 
tusi į praeitį, laikytų save pa
triotais, tai, girdi, eitų prieš

savo nacijos interesus, ją 
smerktų... pražūčiai.

Komunistinės teorijos skel
bėjas literatūroje toliau pasi
sako prie» lietuvių klasikų 
«fetišizavimą», už reikalą kur 
ti naujai, pagal laiko reikalą 
vimus, nes, girdi, vaizduoti 
dabarties gyvenimą senomis 
išraiškosformomis reikštų ana 
chronizmą. K. Ambrasas eina 
dar toliau — jis dejuoja, kad 
lietuvių literatūroje per retai 
sutinkami įvairių tautybių ats 
tovai. Šalin, jis teigia, mecha 
niškai pakrikštyti nacionali
niai vardai ir tegyvuoja in- 
ternaeionaiistinė dvasia! Juk, 
girdi, gyvename bendrose eko 
nominėse ir kt. sąlygose, tad 
visa ir turi atspindėti litera
tūroje. Jis taria žodį ir kriti
kams — jie neturį užsidaryti 
vien lietuvių literatūros ribo 
mis, jie turį nuosekliau sekti 
VISŲ sov. literatūrų proce
sus. Tie kritikai, esą, privalą 
atsisakyti siauro nacionalinio 
galvojimo mąstelio, jie nebe
galį vartoti išsireiškimo «mū
sų — lietuvių literatūra» To
kios nebesą, nts liekanti vi
sa, įvairių nacijų sovietinė 
literatūra.

Pagaliau, ir paskutinis, pri 
valomas gestas «vyresniojo 
brolio» link — K. Ambrasas
skatina susidomėti rusų kal
ba, nes juk tai esanti turtin
ga ir.. lanksti kalba, juk ji 
atstovaujanti tautų draugys
tei, bendražmogiškiems idea
lams. Tai jau nebe naujiena, 
tačiau Vilniaus literatūros kri 
tiko samprotavimai apie rei
kalą ateičiai (greičiausia, jau 
netolimai) atsisakyti lietuviš
kosios literatūros verti dide
lio dėmesio, nes tai stambus 
žingsnis tautos rusinimo pro
cese

— Mūsų kūrėjai, gyvendami 
nepaprastai sunkiose gyveni
mo ir kūrimo sąlygose, savo 
kūrybinio darbo nenutraukia. 
Tautinė kūryba nesilpsta, Kū 
rėjai rodo didvyriško pasi
šventimo, Tai kelia nusistebė 
jimo ir pasigėrėjimo Šiuo at
žvilgiu mūsų tautinės kultūros 
kūrėjai prilygsta draudžiamų 
jų laikų kūrėjams.

M. Krupavičius

Pažymėtina, kad vos savai 
tei praslinkus po seimo de
klaracijos (VII 23), valstybi
nės žemės ūkio komisijos pir 
mininkas A. Žukauskas šituo 
reikalu jau kitaip kalbėjo: 
«...kolchozus steigti nebus kliu 
doma bet leista bus tik tuo 
atveju, kai tvirtai bus įsitikiu 
ta, jog steigėjai patys, be jo 
kios pašalinės įtakos, to nori 
ir jei susidaro pakankamai di 
delis žemės plotas tam kol 
chozui». Be abejo, ūkininkų 
sukolektyvinimas, kai ir visa 
kita Tarybų Sąjungoje, būtų 
įvykęs ne prievarta, o «laisva 
valia», «su didžiausiu entu 
ziazma», su «padėkos rezoliu 
cijomis» ir «sveikinimais».

Pažadėtoji «rimta pagalba» 
įsikurti gavusiems žemės dar 
bo valstiečiams praktikoje pa 
sirodė tokia, kad jiems — 
72.000 žeme apdalintų beže 
mių ir mažažemių — 

buvo pažadėta 20 mil rublių 
paskolos (po 276 rublius kiek 
vienam!), be to, miško medžią 
gos ir gyvas bei negyvas in 
venterius Praktiškai, jie nie 
ko nieko negavo, išskyrus gal 
vieną kitą atsitikimą, ir todėl 
iki 1941 V 16 arti 5 000 nauja
kurių jau buvo suskubusių at 
sisakyii nuo 30.00 ha (apie 
10% gautos žemės)

Kiek buvo vertinama ir ap
saugoma ūkininkų, a-meninė 
nuosavybė, parodė žemės nu 
savinimai kariuomenės reika 
lams — aerodromams ir su
tvirtinimams statyti. Ištisiems 
kaimams buvo įsakoma per 
24 vai išsikraustyti. Iškraus 
tyti likdavo plikame lauke. 
Dažnai atsitikdavo, kad, tro
besius nugriovus, vieta savo 
paskirčiai neatitikdavo, ta
čiau ūkių nebuvo galima at 
kurti.

Ši ūkininkų nelaimė ėmė 
taip siausti, kad Ministerių 
Taryba VII.26 suteikė Žemės 
Ūkio Ministerijai net specia
lų pusės mil litų kreditą at
lyginti už nukeliamus iš ka
riuomenės reikalams paimtų 
žemių trobesius. VI 1.8 buvo 
paskelbtos «Atlyginimo ūki
ninkams už paimtas žemes 
valstybės reikalams taisy
klės». Šitomis taisyklėmis bu 
vo nustatyta, kad: 1 vietoje 
paimtos žemės ūkininkams 
duodama tiek pat žemės iš 
žemės fondo, bet ne daugiau 
kaip 30 ha, jeigu buvo paim
ta visa ūkininko žemė, ir ne 
daugiau kaip iki 30 ha nor
mos, jeigu dalis žemės ūki
ninkui buvo palikta; 2, duo
dant žemės už paimtą valsty 
bės reikalams žemę k.toje 
vietoje, atlyginama pinigais.- 
a) trobesių nukėlimo įšaluos, 
b; už pasėlius ir šakniava-i 

siur, c) už vaismedžius, šuli
nius ir kit. nenukeliamą turtą.

Gal būt, šitomis taisyklė
mis pavyko patenkinamai su
tvarkyti medžiaginio atsitei
simo reikalą, bet jomis nepa
vyko pašalinti savavalės ir 
atitaisyti skriaudos išmeta
mam iš jo ir jo tėvų ranko
mis dirbto bei prakaitu ap
laistyto ūkio žmogui Iš viso 
šiems reikalams buvo paimta 
apie 20.000 ha.

Priėmus «Deklaraciją, pas
kelbiančią žemę visos tautos 
nuosavybe, t y valstybės nuo 
savybe» ir dar prieš tai, stam 
besnieji žemdirbiai šoko že 
mę skirstyti patys notariniais 
aktais į sklypus mažesnius 
kaip 30 ha Tačiau tam užbė
go už akių teisingumo minis- 
teris, VI1I.1 paskelbdamas, 
kad visi po deklaracijos pa
skelbimo sudaryti notariniai 
aktai, kuriais būtų kam nors 

perleidžiama kaimo ar mies- 
to žemė, netuti galios.

Visas problemas kaime per 
du mėnesius, nuo liepos pa
baigos iki rugsėjo pabaigos, 
nustelbė žemės reform. VII 26 
Ministerių Taryba paskelbė 
taisykles apie valstybinės že
mės ūkio komisijos darbą. 
VIII.4 įvykusiame visų apskri 
čių žemės ūkio komisijų pir
mininkų, apskričių viršininkų 
apskričių agronomų suvažia
vime, einąs tuo metu respu
blikos prezidento pareigas M 
Gedvilą (J. Paleckis tuo me
tu buvo su delegacija Mask
voje prašyti priimti Lietuvą 
į SSSR), pranešė, kad vyriau 
sybė dirbs «naujais tempais, 
kaip daroma visoj Sovietų Są 
jungoj», ir žemės reformą 
įvykdyti iki rugsėjo 1 d. (!). 
Po to jau visa vyko galva
trūkčiais.

(B. D.)
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Geriausias Datarnavimas Pasauliui,
Daugelis moderniškųjų žmo 

nių ir partijų nepasitiki Baž
nyčia, bando ją nustelbti, jei 
ne visiškai išnaikinti. Tegul 
jie pagalvotų, kokį jokiais pi
nigais neįkainuojamą patarna 
vimą pasauliui Bažnyčia at
lieka, skelbdama žmonijai 
krikščioniškąjį mokslą apie 
valstybę, apie įgimtas žmo
nių teises, apie vaikų auklė
jimą, šeimą ir tarpusavio žmo 
nių santykius, nurodydama ke 
liūs kuriais visų valstybių vai 
dovai turėtų eiti ir kitus ves
ti. Ką ji skelbia? Štai:

Visų pirma, valdžios žmo
nės turi nuolat atsiminti, jog 
valdžia ir valstybė privalo 
tarnauti žmonių labui, o ne 
žmonės valdžiai ir valstybei. 
Todėl jokia valdžia neturi tei 
sės elgtis su savo valdomai
siais taip, lyg jie būtų val
džios nuosavybė.

Kiekvienas žmogus turi įgim 
tą teisę į savo gyvybę ir 
sveikatą, į privačią nuosavy 
bę, į pragyvenimo šaltinius. 
Jis turi teisę laisvai pasirink 
ti savo darbą, laisvai tikėti ir 
sekti savo sąžinės balsą. Šitų 
teisių niekas negali jam pa
neigti.

Kiekvienas žmogus turi 
įgimtą teisę burtis į draugi
jas ir sąjungas. Kiekvienas 
tėvas ar šeimos galva turi 
teisę taip auklėti savo vai
kus, kaip jam atrodo gera ir 
protinga.

Paneigiant ar suvaržant tas 
pagrindines žmogaus teises, 
iššaukiamas pasipriešinimas, 
sukilimai ir valstybė atsidu

ria dideliame pavojuje. Kur 
čia suminėtos teisės šventai 
gerbiamos ir apsaugomos, ten 
viešpatauja pasitikėjimas, žmo 
nės mielai bendradarbiauja. 
Jis mielai įsijungia į bendrą 
darbą ir siekia ne tik savo 
paties, bet ir visos valstybės 
labo. Kai ciesorius-valstybė 
atiduoda Dievui, žmogaus są
žinei, kas jiems priklauso, tai 
pats ciesorius, be vargo, gau 
na tai, kas jam priklauso. Baž 
nyčia tai skelbdama, tai skie 
pydama į žmonių sąžines at
lieka visų geriausią patarna
vimu valstybėms ir žmonijai. 
To patarnavimo niekas kitas 
negali atstoti, kaip rodo pa 
šaulio istorija Todėl laisvės, 
p tgarba Bažnyčiai yra geriaū 
sias žmonijos labo užtikrini
mas.

B. Krištanaitis

<==[[=][=] [3=0

— Jaunimo namuose jau 
pradėti tinkavimo darbai. Ti 
kimasi, kad sausio mėnesį 
bus galima Jaunimo Namus, 
nors dar ne galutinai įreng 
tus, pradėti naudoti.

— 21 d. gruodžio išskren
da į Šiaurės Amerika nuola
tiniam apsigyvenimui p p. Do
vydaičiai, Laimučio h Romo 
tėveliai Laimutis ir Romas 
vyks keletą mėnesių vėliau.

— Antanas TYLA kartu su 
savo mokyklos rengiama eks 
kursija vyks porai mėnesių į 
Europą. Studentai be įprastų 
Europos įžymybių aplankys 
taip pat elektronikos įmones.

St. Santvaras

Nutolusi Pakrantė
Nutolusi pakrantė — Lietuva.
Žvelgiu į šiaurę — ten širdis jos plaka, 
Tenai ir nuovargy jinai tebėr gyva — 
Tik atpažmt sunku tą panemunių taką, 
a u nuo daug amžių ėjo ji laisva..

Padangę, tartum suodim apdengė skėriai. 
Aptaškė dulkėm ir krauju jos veidą — 
Lietuvi, ką gi tu nedoro padarei?
Kodėl ir vėl j erdvę keldina tą graudžią gaidą 
Tavų arimų vyturiai?...

Nutolusi pakrante migloje
Tik Nemunu atplaukiančią girdžiu jos raudą —- 
Ir noriu verkti drauge su ja, 
Ir širdį skauda, skauda...

Numato aplankyti Vokietiją, 
Holandiją, Pracūziją, Šveica
riją ir Italiją.

— Ši is metais kaip kate- 
kistės valdiškose mokyklose 
mokino vaikus tik bą įjos 
ateitininkės: I Šimonytė, L. 
Jodelytė, J Jurgelevičiūtė ir 
J. Kraujalytė.

- NAUJUS METUS ŠIEMET 
V|SI SUTIKSIME JAUNIM > 
NAMŲ STATYBOS FONDO 
RENGIAMAM NAUJŲ METŲ 
SUTIKIME VILA ZELINOS 
GIMNAZIJOS SALĖJE.

Bus trumpa nuotaikinga pro 
grama ir šokiai grojant «Gua 
rachos» orkestrui.

- ATLIKITE SAVO LIETU 
VIŠKĄ PAREIGĄ, ĮTEIK TE 
SAVO AUKĄ JAUNIMO NA
MŲ STATYBAI.

- PIRK JAUNIMO NAMŲ 
LOTERIJOS BILIETĄ, parem 
si statybą ir turėsi progos lai 
mėti labai vertingas premijas.

ŽAIDIMŲ POPIETIS

Praėjusį sekmadienį moks
leiviai ateitininkai surengė 
lietuviškų žaidimų popietį. Su 
sirinko gražus būrelis vyres
niųjų ir jaunesniųjų mokslei
vių. Ir visi bendroje nuotai
koje gražiai ir linksmai pra
leido popietį. Gal didesniam 
išsijudinimui popietis buvo 

pradėtas «Žiužiu». Paskui bu 
vo žaidžiami «Prūsai, prūsai», 
«Grybe, grybe», «Gražus mū 
sų jaunimėlis», «ragučių pol 
ka» ir įvairūs kiti rateLai 
Nė pajust nepajutome, kaip 
prabėgo keletas popiečio va
landų. Visi sustoję ratu su
dainavome tiek dainų, kiek 
buvo dalyvių (o jų buvo gal 
kokie 40), kiekvienam iš ei 
les pradedant naują dainą 
Dainų kraitis dar nebuvo iš 
semtas, gal būtume galėję 
dar vieną eilę apeiti Reiškia 
mes mokame daug lietuviškų 
dainų. Pobūvis buvo užbaig 
tas tradicine «Lietuva bran 
gi». Gaila, kad nebuvo pa 
kviesti tėveliai, jie tikriau
siai būtų pasidžiaugę matyda 
mi, kaip linksmai jaunimas 
žaidžia žaidimus, kuriuos jie 
jauni būdami žaidė. Tikimės, 
kad po Advento bus kitas 
toks popietis.

— Jaunes'iųjų moksleivių 
ateitininkų ir jaunučių susi 
rinkimas įvyksta kas šešta
dienį 4 vai. Šv. Juozapo mo 
kykloje. Susirinkimus prave
da I. Šimonytė ir adv. V. Tū
belis P. Guiga jaunučius mo 
ko tautinius šokius.

AR ŽINAI . ..

1896 m. vasario 2 d. Baibo 
kuose, Vabalninko valsč , gi 
mė Balys Sruoga.

1907 m vasario 2 d Stebe 
kiškiuose, Pumpėnų valsč., gi 
mė Bernardas Brazdžionis.

Palaimintas Susimastymas 
Aloyzas Baronas

(tąsa)

O kur kitos keturios kar
tos? Kur kitos trys ar dvi? 
Šeštoji karta šoka Anos kar
tos uždirbo šiuos sunkveži
mius ir gyvulius O paskui 
ateis septintoji Iš kur visa tai 
ateina ir į kur? — mąstė ei
damas namo Juknis — Nu
mirsiu, ir paliks namai. Ir 
penkta generacija nebeatmins 
kad namai buvo mano Aš ke 
turiasdešimt metų dėjau cen
tą prie cento. O šeštoji karta 
visa tai užmirš.

Juknis lėtai ir pavargęs 
ėjo namo. Kažkas gulėjo šir
dyje neišmatuojamas ir neiš 
metamas. Sunkus kaip velė
na. Gatvėj žaidė vaikai, siu 

£«• bavo žalumu medžiai, ir iš 
7 • bažnyčios griuvo plati gegu 

žinių pamaldų giesmė. Bažny 
čios kąrnyzais vaikščiojo mar 
gi karveliai. Sekiojo vienas 
kitą, flirtuodami ilgesingais ir 
ūkiančiais balsais Juknis stab 
telėjo ties bažnyčios durimis 
Kažkas jį plėšė vidun Jis ne 
išsilaikė ir atsisėdo užpakali
niam suole, nebegirdėdamas 
giesmės.

•Šeštoji karta šoka. Anos 
visos mirė. Koks bebūtum 
vargšas, vistiek mištant šis 
tas liks. Ir paskui keiks, kad 
spaudžiau Tegu Manęs taip 
pat niekas negailėjo. Bet ar 
verta? Vistiek nieko nenusi
neš! Ir niekas neatmins. Ar
ba juoksis, kad viską palikai 
kitam.

— Gailestingumo Motina, — 
kalba kunigas. Juknis pagau

na tuos žodžius. «Reikia gai- 
lėti®. Šeštoji kaita šoka, ir 
jai paliks cirkas Reikia kad 
kas nors paliktų Bet kam? Ir 
dar dėlto pyktis su nuominin
kais?»

Pro vitražus veržėsi saulė. 
Jie dega visom sp tvom. Ir 
apačioj stiklų auksu spindi 
aukotojų vardai. O šeštoji kar 
ta šoka Jau šeštoji.

Grįžęs iš bažnyčios, Juknis 
vėl sustojo prie savo vartų. 
Kvepėjo medžiai ir žolytė, 
maža ir atsargi. Ir žvirbliai 
čirkšdami kaišiojo plunksnas 
į skyles namo kertėj Juknis 
vėl žiūrėjo į namo stogą. «Ži 
noma, reikia taisyt. Bet tegu 
pataisys po jo mirties. Tre
čioji karta tegu lopo». Tuo 
laiku į kiemą įėjo nuominin 
kas. Jis žvilgterėjo į Juknį ir 
surado kvailą žodį:

— Šilta. Buvau cirkan nuė
jęs Ten daug žmonių, tai net 

karšta.
— Taigi pavasaris.
— Žiūrėk, — kreipėsi Juk 

nis į nuomininką, — aš tau 
penkis dolerius nuomos pake 
liau Žinai, aš taip s-iu pasa
kiau. Nerimtai Buvau piktas. 
Vėjas stogą udraskė. Vaikai 
perdaug triukšmingai laiptais 
bėgiojo. Neimk į galvą. Nepa 
kelsiu, bet nuleisiu penkinę.

— Lobai ačiū, — netikėjo 
nuomininkas ir ėjo šalin; kol 
šsimininkas neapsigalvojo, jis 
skubiai nešė malonią žinią 
žmonai.

— Matai, — tarė jai, — kul 
tūra šį tą reiškia. Žmogų pa
rengimai verčia susimąstyti. 
Šeimininkas grįžo iš cirko, ir 
ne tik pakėlimą, bet ir šiaip 
penkinę nubraukė Palaimiu 
tas susimąstymas

— Mačiau per gegužines 
bažnyčioj. Dievo bijo.

— Ką jis ten bijos. Matyt. 

suprato, kad nieko nenusineš 
Šiaip ar taip, pašaliniai veiks 
niai žmogų paveikė Kultūra 
ir religija. Kai žmogus pagal 
voja, supranta, kad nieko am 
žino nėra. Žmogus turi kartais 
susimąstyti. Tada geriau vi 
siems gyventi. Reikia, kad 
žmogus kartas nuo karto pa
stovėtų bažnyčioj, cirke ar 
lauke po atviru dangum Susi 
mąstymas žmogų taiso.

— Dieve duok, bet daug 
mą ty damas, kartais daugiau 
ir kvailysčių padarai, — abe
jingai tarė žmona.

Tuo tarpu Juknis atsigulė 
sofon ir galvojo: «Šeštoji kar 
ta. o cirkas tebėra Jei pir
mieji nebūtų taupę, nebūtu iš 
likęs ir niekas anų penkių ne 
atmintų Turtas reikalingas iš 
likti neužmirštamam. Nieko 
baisiau nėra, kaip būti nebe 
atsimena" am.

(B. D )

4



1962 m gruodžio 1 d. MŪSŲ LIETUVA’

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

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

į4.o - Sala 7- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1» vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą: Si

Jaçana klierikų kopi. 7,45 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.;

Lietuvi
Klausyk ir remk

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- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Trečią:’

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/lOlflOŽ Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 j

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Lida.
(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 
merciaJ - 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 1E2- 

FONE: 63-6005 » VILA ZRLINA - SÃO PAULO

Endereço Telegráfico: «CABIUNA» j
Rio de Janeiro

Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de j 
Nanque - Estado de Minas Gerais

Agua Rasa 8 vai;, 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą':
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:'
Vila Anastacio 8,30 vai.,

LIETUVIŠKŲ^ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai. 
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25: 31 ir 196 metrų
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane

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

IP A VIILCNIC
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

postal 4118 - Vila Zelina, Tél 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IR. SIUVIMO 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 --------

liuojama SEKMADIENIAIS 
7 vai. 15 min.

SIUVĖJAS
POVILAS' AMBROZEVIČIUb 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIEXINTELIAI AISTOV AI G ARS IO J O.‘g§V A N D EN S L I N D O Y A

ÍKMÃOJ CAERiEKJĮm.,
indoya vinių o yrr jcsnai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a §35 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO

«ates.:: g..llilk ..... w HBBB.......

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.

2521 *e222!2BBBBBBBBBB*BaBBBe,*,tBBBBaBBBB>,B,,BBBBBaBBBBBBBB,a,*a,,B;inBBBBB"B*JBUBaB*r*BBB,'eBBB2!22!22?222!2!2K22122222222!2!!22222“222!!22!522222“Ma *««< a\

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

EJCKITOEIO CONTAEIL

ii miesto
' Irmãos Nascimento

RE«: C.R.C. IP. Hro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

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

____________ ._____________________________
{'RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 6B-3285 ViLA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALI 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

- ELENA RINKEVIČIŪTĖ- 
JUODVALKIENÉ pasisvečia
vusį mėnesį laiko São Pauly 
pas savuosius, lapkričio mėn. 
30 d. išskrido atgal Kanadon 
kartu su savo dukrele Linda. 
Gyvena Oshava mieste, neto
li Toronto.

— Šią savaitę iš JAV atvy
ko dvi seselės pranciškietės: 
Seselė M. Irėnė, kuri jau yra 
dirbusi S. Pauly ir Seselė M. 
Katalina.

— Išnuomuojamas GUARU- 
JA atostogoms namas pen
kiems asmenims, arti jūrų ir 
Guaruja miesto centro, gana 
nebrangiai. Del išnuomavimo 
tartis šiuo adresu:

Rua General Alcio Souto, 
nr. 1, Vila Libaneza, S. Paulo.

LIET, SĄJUNGA BRAZILIJOJ 
PAGERBĖ GARBĖS PIR

MININKĄ.

Praėjusį sekmadienį Liet, 
S-ga suruošė D.L.K. Vytauto 
Didžiojo mokyklos patalpose, 
V. Betoje, «avo garbės pirmi
ninkui p. Al. Polišaičiui, Lie
tuvos Konsului São Pauly pa- 
gerbtuves, jo 70 metų am 
žiaus sukakties, 40 metų kon 
sularinio Ūarbo ir 25 metų 

' Sąjungos garbės pirmininko 
proga, 17 Vàl. buvo akademi
nė dalis. Po to skaniai pa 
ruoštos vaišės, kurių metu bu 
vo pasakyta kalbų, skambėjo 
dainos. Tiek akademinė da 
lis, tiek vaišės praėjo šven
tiškoj nuotaikoj.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, dėskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.oAndvr Res.:$R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33-6011 São Paulo

i 

PRANEŠIMAS

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

rflLLA LITU AN IÁ*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78,90.33. 78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko^būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

- LIET. BENDRUOMENĖS 
TARYBOS IR VALDYBOS na
rių, organizacijų valdybų ats
tovų pasitarimas šaukiamas 
gruodžio mėn. 2 d. 15 vai. 
apsvarstyti šiems klausimams:

1. Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės reorganize cija,

2. São Paulo lietuvių daly
vavimo klausimas Antrame 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon- 
grėsė,

3. Trečiojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso S. Paulyie 
organizavimo klausimas,

4. 'Vasario 16 tos minėjimas. 
Susirinkimo — posėdžio da

lyv ai dienotvarkę galės pa- 
pildyti.

Susirinkimo vieta — V. Ze 
linos mokyklos patalpose.

Prel. P. Ragažinskas 
Brazilijos Liet, Bendruomenės 

Pirmininkas.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TA IP 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
T’NA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratorius rėmėjas 
sumokėjęs 1 000 cr :

Veronika Juškienė.

— Lapkričio mėn 23 d. Vi
la Zelinoje mirė AMBROŽIUS 
KRYŽANAUSKAS, 78 m. am
žiaus, kilęs iš Utenos apskr., 
gyvenęs Ežerėnuose. Brazili
jon atvyko 1927 m. liepos

“Naudinga Zinia Lietuviams
Vila Albertina — Tremembė, Av. N. S. Aparecida, 204, 
São Paulo mieste, nuo šių metų, spalio mėnesio, veikia 
įvairių lietuviškų ir vietinių gėrimų fabrikas, būtent:

Guaraná, limonada, laranjada, cerejinha Gioconda 
Champagne, Tubaina ir vėliau lietuviškas ^rupninks. 
Atsilankiusieji bus labai nuoširdžiai aptarnaujami ir jų 

pageidavimai patenkinami.
ŠIO FABRIKO SAVININKAS:

LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA.
Av. N. S. Aparecida, 204, Vila Albertina, São Paulo.

mėn. 1 d. Velionis nuliūdime 
paliko žmoną Stasę Buvo 
nuolatinis lietuviškos spaudos 
skaitytojas ir rėmėjas. Sep
tintos dienos šv. mišios atlai
kytos V. Zelinoje.

— JONAS SALDÚNAS mirė 
28 d. lapkričio. Velionis buvo 
81 m. amžiaus, kilęs iš 
Pilviškių apylinkės. Brazili
jon atvyko su šeima 1 d. ge
gužės 1926 m. Gyveno Moko 
je, o vėliau persikėlė į Vila 
Lucia, į nuosavą namą Nu
liūdime paliko dukteris: M. 
Butrimienę, Oną Ausenkienę, 
Salomėją Machado, žentus, 
anūkus. Palaidotas su šv. mi- 
šiomis, Vila Mariana kapuo
se Velionis buvo kietas su
valkietis, nepalaužiamas savo 
nusistatyme. Šitokių kietų 
žmonių dėka Lietuva ir sun
kiausiomis valandomis, ilgos 
okupacijos metais', išl’ko ir 
išliks lietuviška ir katalikiška.

Septintos dienos mišios už 
velionį bus antradienį, 4 d. 
gruodžio 7,30 vai. Vila Zeli
noje.

— Laiškai: P. Zagorskienei 
Ir. D ddulytei, F Slavickai
tei, J. Bagdžiui, V. Kutkai. J. 
Baužiui,

ATSPAUSDINTA MALDA.

Atspausdinto lietuvių kalba 
Malda už Visuotinąją Bažny 
čios Santarybą ant atskirų ia 

DĖMESIO!
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Lietuvos Konsulo p. A. Polišaičio, jo 70 metų am
žiaus ir 40 metų diplomatinės tarnybos sukakties pami
nėjimui bei įamžinimui, išleidžiamas specialus, gausiai 
iliustruotas, kadaise ėjusio, lietuviškos minties savait
raščio «LIETUVIO» numeris. Šis «Lietuvio» numeris nu 
matoma išleisti dar šį, Lapkričio mėnesį. Jis bus par
duodamas Luz stoties, prie Ceniralinio pašto ir Vila 
Zelinos (prie autobusų sustojimo «ponto inicial» laikraš 
čių kioskuose. Provincijoje gyvenantieji lietuviai šitą 
•Lietuvio’ numerį gali užsisakyti laiškais, prisiunčiant 
piniginę perlaidą vienam numeriui nemažiau, kaip Cr $ 
50,00 ir luksusiniam ant kreidinio popieriaus, išleistam 
numeriui, nemažiau kaip Cr $200,00.

Šį «Lietuvio» numerį redaguoja ir išleidžia «Mūsų 
Lietuvos» bendradarbis žurnalistas Stasys Vancevičius. 
Du šio «Lietuvio» numerio puslapiai bus pašvęsti Rio 
de Janeiro lietuvių kolonijos lietuviškos veiklos apra
šymui Pinigines perlaidas ir laiškus siųsti šiue adresu. 
STASYS VANCEVIČIUS, arba tiesiog "LIETUVIS,, Cat 
xa Postai 1764, SÁO PAULO - BRASIL.

pelių. Rio lietuviams jie jau 
buvo dalinami per pamaldas, 
kad Mišioms pasibaigus visi 
kartu ją atkalbėtų.

Pustrečio šimto tokių lane 
lių siunčiame išdalinti sam- 
pauliškiams.

Tesie didesnei Dievo gar
bei!

— Lapkričio 16 d. į Vilnių, 
nebe pirmą kartą, atvyko vad 
"draugystės traukinys Gruzi
ja”. Į Vilnit} buvo atvykę apie 
400, daugiausia žemės ūkio 
darbuotojų, įvairių tautybių 
asmenų Jiems buvo rodomi 
architektūros paminklai, girta 
si naujomis statybom s To
liau traukinys išvyko į Rygą.

— Lapkričio 8 d. į Lietuvą, 
aišku, pro Maskvą, atvykę 
penki Kanados lietuviai: Rep 
šiai, K Pempė ir A. Puzoras 
(žinoma, režimo laikomi "pa 
žangiaisiais”), Vilniaus aero
drome sutikti vad Draugys
tės ir kultūrinių ryšių su už 
sienio šalimis d-jos pirm. L. 
Kapočiaus (buvusio sovietų 
ambasados pareigūno Vašing 
tone), spaudos atstovų ir kt. 
10 dienų išbuvę Lietuvoje, ap 
žiūrėję, kas jiems buvo nuro 
dyla, kanadiečiai išvyko atgi 1 
ir vėl.., pro Maskvą.

— Lapkričio 17 d. Palemo 
ne, savo metu Sal. Neries Ba 
činskaitės gyventame name

lyje atidarytas ijj 
modalinis muziĮ ______
mo iškilmių
Venclova, nurodęs kad Sal. 
Neris iškėlusi lietuvių tautos 
vardą. Dabar Lietuva, jis sa 
kê, pasikeitusi ir vietoje čia 
seniau tekėjusio Nemuno, da 
bar matoma Kauno jūra su 
viena pirmųjų, stambesnių 
elektrinių.

— Netrukus Vilniuje nuroa 
tyta atidaryti dailininkų - por 
tretistų paroda Į ją siunčia
ma apie 50 biustų ir drobių 
ir lapkričio mėn. vidury įvy 
kusioje apžiūroje atrinkti to 
kiefkauniečių dailininkų; skul 
ptorių darbai: V. Žuko Lenino 
biustas, R Kalpoko revoliucio 
nierės — pogrindininkės Ka
minskienės portretas, J. Janu 
lio autoportretas, V. Povilai
čio Darbininko šeima ir pan.

— Lapkričio 12 d. Vilniaus 
universiteto aktų salėje įvy 
ko solisto tenoro Valentino 
Adamkevičiaus kūrybos vaka 
ras. Šalia lietuvių kompozito 
rių (Šimkaus, Klovos, Kairiūkš 
čio), rusų ir kitų sovietinių 
dainų, dar buvo Išpildyti ir 
užsienio klasikų kūriniai. Ne 
trukus numatytas ir panašus 
sol K. Šilgalio koncertas.

— Lietuvoje neseniai įsteig 
ta kraštotyrininkų draugija 
lapkričio mėn. vidury turėjo 
26 skyrius. Be etnografijos, 
tautosakos ir kitų skyrių d-jai- 
pavesta kreipti^ daug 5 dė 
mesio ;į vad. Lietuvos revoliu 
cinę praeitį, jos veikėjus.

— Tamstos širdis visiškai 
tvarkoje, — aiškina daktaras 
jaunai pacientei. - Aš nore 
čiau tamstos širdį turėti

— Gaila, daktare, kad esu 
jau ištekėjusi.

PARSIDUODA

Siuvama mašina «Elgin In, 
dustrial» motorizuota, ir vie 
na mašina «familiar» Paff 
naujam stovi.

Teirautis bet kuriuo laiku:
Rua Quarema, 79 - V. Zeli

ną - S. Paulo.

.į. į. .j, »i< .1. >į * 4<❖ -E »I<» * » » *

PAIEŠKOJIMAS

Antanas Bernataitis. gyve
nantis Kanadoje pajieško sa
vo pusbrolio Jono Dragunskio 
atvykusio į Brazilija 1926 1927 
metais, Jis pats arba apie jį 
žinantieji prašoma pranešti 
šiuo antrašu: Rua França Car 
valho, 58 (alto da Mooca) arba 
Caixa Postal 3814 — S. Paulo

— VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
Rev. Jonas Bružikas, S. J.

Visiems linkime laimingos kelionės. Bet kartais 
visaip atsitinka.., tenka sulamdyti automobilis, ar moto
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

AUTO MECANICA E FUNILARIA VI NA DEL M AR
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo
Fone: 93-4486 (recados).

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio, 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

Igreja de São Gonçalo, Pra 
ça João Mendes, São Paulo, 
tel. 36 2628, Brasil.
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