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gą Joną Krištolaitį. Kunigo
šventimus gavo 1931 m gruo
džio
6 d. Marijampolės mari
gasčių, kad susisiekimo prie
jonų vienuolyno koplyčioje iš
monių bus daug mažiau De
arkivyskupo Pranciškaus Ka
putatus renkant balsuotojus
revičiaus rankų. Vikaravo Ke
vežiojo veltui partijų ar kan
turvalakiuose ligi 1936 metų
didatų mašinos. Taip, pat lauk
liepos mėn. 26 dienos, kai ga
tina dar didesnio, negu praė
vo paskyrimą į Alytų toms
jusiuose rinkimuose, baltų bal
pačioms vikaro pareigoms.
sų skaičiaus. Daug kas yra
Sekančių metų vasario mėn.
abejingas vienos ar kitos vai
28 d. Prelato Pijaus Bagažine
džios formos atžvilgiu.
ko kvietimu ir DULR’O sky
rimu, iš Lietuvos išvyko į
— CARVALHO PINTO, São
Braziliją lietuvių kolonijos ir
Paulo gubernatorius gavo res
konsulato kapeliono parei
publikos prezidento kvietimą
goms.
atvykti sostinėn Apie būsimo
Brazilijoje apsigyveno São
pasikalbėjimo turinį nieko ne
Paulo mieste šv. Antano vo
pranešė. Spėjama, kad tai bus
kiečių pranciškonų vienuoly
politinis pasikalbėjimas Bus
ne, Pari rajone, kur jau nuo
liečiamas būsimo ministerių
kunigo Jeronimo Valaičio bu
kabineto sąstatas ir Carvalho
ŠIO NUMERIO LEIDĖJAS
vojimo laikų (1929), lietuviai
Pinto bus kalbinamas paimti
vadovauti finansų ministeri
Gimė 2 gruodžio 1908 m. susirinkdavo religinių parei
jai. Tai tik spėliojimai.
Oškabalių kaime, Vilkaviškio gų atlikti. Ten išbuvo ligi
1940 metų, kai nusikėlė į Vi
valsčiaus ir apsk., tėvų Jo
la
Zelina lietuvių bažnyčią,
— VALSTYBES SAUGUMAS no Armino ir Onos Brazytėsveda slaptą tyrinėjimą komu Arminienės Pradžios mokslą pavaduoti į Ameriką išvykunistinės infiltracijos krašte, ėjo pas «daraktorių» Gustai sio aukų rinkti Prel. P Raga
sąryšyje su keliose vietose ti, jo pirkelėje, vokiečių oku žinsko. Brazilijoje anuo metu
rastais ginklų sandėliais Gin pacijos metais; vėliau — Oš kilo stipri banga prieš užsie
klai daugumoje yra iš Čekos kabalių pradžios mokykloje, niečių kultūrinį ir religinį
lovakijos Bet Pietų Amerikon kunigo Pijaus Dambrausko tė reiškimąsi svetimomis kalbo
ir Brazilijon yra koatraban- viškėje, 1921 m. įstojo J 3 čią mis ir tautinėmis formomis.
doe keliu atvežti per Kubą. Vilkaviškio «Žiburio» gimna Iš Lietuvos atvyko dar 3 lie
Tai rodo, kad jie yra įvynioti zijos klasę kartu su Mods. P. tuviai kunigai: K. Barauskas,
į Kubos laikraščius. Policija Ragažinsku. Tuo metu Vilka K Tamošiūnas ir St. Griga
kol kas viešai neskelbia tyri viškio gimnazijoje mokėsi liūnas Kun A. Arminas pali
nėjimo davinių, kad nepakenk daugelis vėliau žinomų ir gar ko juos prie lietuvių, o pats,
tų tyrinėjimo eigai.
šių asmenybių: Ant Vaičiulai mokėdamas portugališkai 1942
tis, Salomėja Nėris, Katarina m. birželio mėn., buvo pas
— SÃO PAULO mieste ke
Grigaity té, P. Orintaitė, Pe kirtas į šv. Kristupo brazilų
lių dienų smarkūs lietūs pa
tras Karuža, — kiek vėliau parapiją prie Luz stoties. Gi
darė daug nuostolių, Žemose Bradūnas, Švabaitė ir kiti.
iš ten tų pačių metų gruodžio
vietose esančiuose fabrikuo
mėn. pirmomis dienomis per
A.
Arminas
gimnaziją
bai

įsiveržęs vanduo sugadino
sikėlė į Joanopolio parapiją,
mašinų ir daug žaliavos, su gė 1927 metais, įstodamas tų Braganęos vyskupijoje. Iš ten
pačių metų rudenį j Vilkaviš gavo paskyrimą į gretimą Pi
trukdė susisiekimą.
kio vysk seminarijos Gižuo racaia parapiją, kur išbuvo
— BRAZILIJOS Vyriausybė se 3 čią kursą. Seminarijos ligi 1952 metų 1 gegužės, nes
tik bendrais bruožais paruo mokslus baigė 1931 m. pava buvo paskiriamas vokiečių
šė trijų metų darbo planą Jo sarį. Būdamas per jaunas gau Pranciškiečių vienuolyno ir
realumu daugumas abejoja. ti kunigo šventinimus, «atos prieglaudos kapelionu, išbūda
Tai daugiau propagandinis rei togavo» Keturvalakiuose pas
kalas.
didžios dvasios žmogų kuni
dęs politinę išmintį»... Tuo
tarpu Pekino, Tiranos politi
kai jau vadinami nusikaltė
Paskutinėse metu savaitėse - žymus pasikeitimai
liais.. 4) Paaiškėjus lūžiui tarp
Maskvos-Pekino, vargiai jis
rytu bloke
bus lengvai sulipdytas.
Dabar Maskvai tenka per
Gruodžio 10 15 dienomis pa simu? 2) Dar niekuomet Chruš
tvarkyti
politines bei strategi
saulis stebėjo rytų bloko kraš čiovas taip ryžtingai neatsiri
tuose politinius pasikeitimus bojo nuo karo, kaip priemo nes pajėgas ir daugiau nebe
su galimais žymiais padari nės, tuo tarpu seniau pasau galima kalbėti apie «monoli
niais ateičiai Gruodžio 10 d. lis girdėjo teiginius: jei būtų tinį bloką» su trečdaliu viso
«Pravda» atskleidė tarp Mask prieita prie atominio karo, pasaulio gyventojų.
vos ir Pekino vis gilėjantį lū tai sovietai, nors ir turėdami
žį, Maskvoje dirbą spaudos nuostolių, vistiek laimėtų, tai DAR SUNKĖJA GYVENTOJŲ
APRŪPINIMAS RYTŲ
atstovai — vakariečiai priėjo reikštų kapitalizmo žlugimą ..
O dabar Maskva galvojanti:
tokių išvadų:
VOKIETIJOJE
1) Kubos krizės pasėkoje negalima sutikti su atominiu
Pastaruoju metu gyventojų
ir stambiausias rytų bloko karu, nes jis reikštų ir mūsų
valdovas savo tautai prisipa žlugimą 3) Anksčiau pasmerk aprūpinimas pagrindiniais ma
žino, kad ir komunizmui ten tasis Tito dabar Maskvai ar isto produktais rytų Vokieti
ka daryti nuolaidas. Dabar timesnis kaip komunistai Mao joje žymiai pablogėjo. Vienam
klausiama.- ar galimos nuo lai ar albanų Hodža, net ir JAV asmeniui per savaitę leidžia
dos ir Berlyno, vokiečių klau prezidentas dabar, esą, «paro ma įsigyti tarp 200 ir 400 gr.

PRELATAS ALEKSANDRAS
ARMINAS — VENANC.IJUS

— KREMLIUJE Kruščiovas
Naujų Metų sutikime pakar
tojo jau senai jo skelbiamą
«taikaus sugyvenimo» politi
ką. Anot jo, komunistinė per
gale negali būt statoma ant
pelenų ir griuvėsių. Jei «ka
pitalistai» pultų Sovietų Sąjnn
gą, Kruščiovas su jais kelių
valandų laikotarpy susitvar
kytų.
Kai del santykių su komu
nistine Kinija, tai čia esą šei
mininiai ginčai.
— NEHRU, Indijos ministe
ris pirmininkas viename poli
tiku susirinkime įspėjo savo
tautiečius, kad paliaubos dar
nereiškia karo pabaigos su
Kinija. Privalome būt pasi
ruošę bet kokiam netikėtinu
mui, kad galėtume apginti sa
vo tėvynės garbę.
Kinija užpuolė Indiją kad
ją pažeminti Azijos ir viso
pasaulio akyse. Kinija fegul
neužmiršta, kad Indija irgi
yra didelis kraštas. Indija pa
rodė savo apsisprendimą pa
sipriešinti užpuolikui, nežilirimt kiek tai aukų būtų reika
linga ir niekas negali sunai
kinti tokios tautos, net ir ato
minė bomba. Tai yra istorinė
kova, kova prieš kišimąsi į
mūsų vidaus reikalus. Prieš
metus laiko Nehru kitaip kai
bėjo. Kai išbandė komunizmą
savo kra «e ir ant savo spran
do, kitaip ir kalba.

— FIDEL CASTRO sausio
mėn. 2 d. savo kalboje pa
reiškė kad neleis jokios ko
misijos tikrinti Kubos apsi
ginklavimo.

— KUBOS blokados pasek
mės. JAV užsienio reikalų mi
nisterija pranešė, kad Laisvo
pasaulio laivyno judėjimas
Kubos uostuose po blokados
sumažėjęs trim ketvirtada
liais.
• — Naujų Metų dieną pir
mas bėglys iš Rytų Berlyno į
vakarinę zoną buvo viena mo
teris, kuri perplaukė per le
dų pilną upę.

PLEBISCITAS
Sausio 6 d. balsuotojai yra
šaukiami prie urnų pasisaky
ti už parlamentarizmą ar pre
zidencializmą. Daugumas bal
suos nežinodami koks yra
skirtumas tarp prezidencializ
mo ar parlamentarizmo. Atro
do, kad prezidencializmo per
gale tikra, nes vyriausybė tu
ri savo rankose visas propa
gandos priemones. Nemaža
bus ir susilaikiusių. Viena prie
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mas tose pareigose dvejus
metus — ligi 1954 m. gegu
žės 29 dienos, kai São Paulo
kardinolo dekretu perkelia
mas į Mauá naujai įsteigtą
šv. Tėvo Pijaus X-jo garbei,
naują parapiją klebonu. Čia
jis ir ligi šiol darbuojasi.
Bažnytinė vyriausybė, ma
tydama mūsų tautiečio dide
les pastangas naujos parapi
jos darbuose, kuriuos jis per
trumpą laiką nuveikė, įreng
damas didžiulę bažnyčią, pa
statydamas gražia kleboni
ja, o ypač nenuilstamai be
sidarbuodamas tūkstančių sie
lų išganyme milžiniškoj para
pijoj, kun. A. Arminą pir
miausiai pakėlė kanauninku,
o 1962 metais šv, Tėvas Jo
nas XXIII paaukštino, suteik
damas jam Prelato arba Mon
sinjoro titulą.
Prelatas Aleksandras Armi
nas yra ne tik darbštus sielų
ganytojas, bet taip pat yra
aukštai apdovanotas poeto ir
rašytojo gabumais. Jo raštai
nuolat pasirodydavo «Židiny»,
«Tiesos Kely», «Ateity», «šv.
Pranciškaus Varpelyje» ir kt.
Knygos: 1938 m, «São Bento
Varpai», išleido — Sakalas.
1940 m. — Anapus geležinės
sienos žuvo veikalas «Saka
le», kurio neliko nė nuora
šų. 1948 m, pasirodė «Pietų
Kryžius» — «Mūsų Lietuvos»
leidinys, 1953 m. iš spaudos
išėjo «Cascata Cristalina», iš
leista Vokietijoj. O dabar yra
parengta spaudai — «Saulės
Kalvarijos».
Prelatas Arminas, nors ei
na nuo gruodžio mėn 2 d. 55
metus, bet dar yra pačioj sti
prybėje ir energijoj dvasios
darbininkas. Linkime jam il
gų darbingų ir kūrybingų
metų.
Dėkinga «ML.»
Administracija

mėsos ar dešros, be to, pasi
reiškia ir pieno, sviesto, rie
balų ir kiaušinių trūkumai;
Net ir partinė spauda prane
ša, kad gatvėse ties parduo
tuvėmis jau dažniau kyla ne
pasitenkinimas.
Šią žiemą R. Vokietijoje ki
lūs galvijų tarpe snukio ima
gų epidemijai, palietusiai ir
kiaules šiaurinėse srityse. Par
tinis organas pripažino, kad
ir valstybė esanti bejėgė greit
susidoroti su šia epidemija.
Jei 1963 m. R. Vokietija ne
gaus didesnių mėsos pristaty
mų iš rytų bloko kraštų, jai
gresia katastrofinė padėtis.
Jau aišku, kad neįmanomas
įvykdyti mėsos gamybos pla
nas šiems metams.
Visą šį niūrų vaizdą dar pa
didina padaugėję vidurių šilti
nės ir geltonligės susirgimai.

MŪSŲ 2LIETUVA

2 pusi,

J. Šoliūnas

Ka aš mačiau dirbdama kolchoze
•i

IŠ MIESTO Į KOLCHOZĄ

tre. Mūsų kalbos nutrūko ir
šoferis pirmas išlipo Klausė
mūsų, kur tie rugių laukai?
Aš sakau ne laukų jieškok, o
žmonių, kude mums turi duo
ti įrankius: šakes, kartį, vir
vę. . Šoferis pasižiūrėjo kiek
valandų, sakydamas, kad dar
anksti — po 8 penkiolika.
Žiūrime — visur tuščia, tylu,
tik šunelis Margis šokinėja
po truputį lodamas. Moterys
pradėjo nerimauti — norim
išlipti iš sunkvežimio, bet la
bai sunku. Šoferis sako: «Pa
laukit aš pajieškosiu kopėčių.
Jų neradęs atnešė iš vežimo
gardį išėmęs. Jis prilaikė, ir
mes šiaip taip išlipome.
Pasirodo, niekas mūsų ne
laukia. Tai sakome vistiek
kas nors gyvena. Jei Margis
gyvas, nutarėm eiti į trobą,
kuri stovi pilkomis kerpėmis
apsitraukusi, sunykusi; akme
nys iš pamatų išrauti ir durų
rankenos sulaužytos, langų
dalys su lentomis užkaltos.
Šone matosi apleistas svir
nas, purvinas šiukšlinas kie
mas, toliau daržinė be durų
ir tvartai tiek purvini, kad
mes negalėjome suprasti kaip
iš viso prie jų prieina žmo
gus Aš nutariau mėginti į bro
bą. Jau priemenėje pamačiau
stambų užrašą «Raudonasis
kampelis» ir «Skaitykla». Einu
į tą skaityklą ir randu žmo
gelį ant stalo užsirėmusį ir
snaudžiantį. Garsiai sušukau.«Labas rytas!» Pakėlęs galvą
atsakė «Labas, labas». Aš jam
pradėjau sakyti, kad atvažia
vome rugių vežti. Jis sako
laukiąs brigadierių. Toliau
klausiu, kodėl taip ilgai mie
ga tas jūsų brigadierius? At
sakė: «Nemiega, jis turi daug
pareigų; sandėlininko neturi,
tai jis turi viskuo rūpintis:
melžėją prižiūrėt, kiaulių šė
rėjai visai dienai pašarą iš
duoti. O juk 5 km. nuo kol
chozo gyvena».

Aš gyvenau ir dirbau mies
te, daugiausia rusų vadovau
jamose įmonėse Kartą dienos
darbą baigiant, iškvietė mane
į kontorą, kurioje sėdėjo ru
sé ir darkytais žodžiais man
pasakė: «Zaftra kolchoz paježdžat». Supratau, kad aš
rytoj turiu važiuoti į kolcho
zą ir ten padėti rugius vežti.
“Aš mėginau išsisukinėti, sa
kydama, kad sergu — nuga
rą skauda, o be to, ir duonos
parduotuvėje šiandien nebu
vo, taip kad aš neturiu ko
pietums įsidėti. Rusė atsakė:
«Ničevo, sveikam nekenkia, o
duonos gausit kolchoze». Taip
turėjau sutikti ir ruoštis į kol
chozą Ryto 7 vai. prisista
čiau į nurodytą vietą, iš ku
rios turėjo sunkvežimis nu
vežti į kolchozą. Čia radau
ir daugiau moterėlių, jų tar
pe pažįstamą 80 metų senufeę,
kurios duktė gyvena Austra
lijoj. Sveikindama sakau: «Ar
ir tamsta rugius rinksi?» Sa
ku atėjo namų valdytoja ir
pasakė: jei nori gauti senat
vės pensiją, tai turi padirbėbėti. Tai sakau — juk jau
jūs turit seniai gauti pensiją.
Ji sako: «Vaikutėli, nesiskai
to senų laikų darbai, kuriuos
aš dirbau namų ruošoje ar
pas ūkininką, Esą reikia įro
dyti. O kaip įrodysi, juk tų
žmonių nebėra; vieni Sibire,
kibi žuvę, ir jieškok tos pen
sijos. Taip mudviem bešne
kant atvažiavo švaros konto
ros šoferis su Samasvalko
sunkvežimiu, kuris šiukšles
vežioja. Čia mes visos mote
rys pradėjome juokauti, girdi, mus kaip šiukšles į tokią
mašiną pakraus ir išvers. Vie
na iš moterų mėgino šoferiui
priekaištauti, kad smirdi ir
nešvariai nuplautas sunkveži
mis. Šoferis atsakė: «Džiauki
tės, kad pėsčiom nereikia ei
ti, Tik lipkit greičiau, nes jau
vėlu». Ir taip visos suskubo
TIK VIENAS KEPALIUKAS
me viena kitą įkelti į sunk
DUONOS
vežimį, o senutę prie šoferio
pasodinome ir pradėjome ke
Grįžusi į kiemą pasakiau,
lionę į kolchozą Palangos kad turime laukti brigadielink.
riaus. Moterys pradėjo juo
kauti sakydamos, kad skver
PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI
ną prispaudė brigadieriui kiau
liašėrė,
kad taip ilgai trunka.
Sustojo sunkvežimis kieme,
Senutė pasakojo, kad seno
kitaip sakant, kolchozo cen

Lietuvos Ūkio Katastrofos Pradžia
(1940 - VI - 15 — 1940 - VIII - 25)
ALBERTAS TARULIS
(tąsa)

Šis įsakymas iš karto soda
rė koliziją tarp valstybės kon
trolieriaus ir finansų ministé
rio. Mat, pastarasis prieš ke
lias dienas (VII 3) buvo pas
kelbęs visai panašaus turinio
įsakymą visoms įmonėms, ku
rios verčiasi dirbinių gamini
mu ir turi nemažiau kaip pen
kis gamyboje dirbančius as
menis. Joms buvo įsakyta iki
V 11.25 pateikti Prekybos, Pra
monės ir Amatų Rūmams šias
žinias: 1. kokius dirbinius įmo
nė gamina, 2. kiek įmonė ga

li pagaminti tų dirbinių per
vienerius metus, o sezoninė
įmonė — per sezoną, dirbant
pilnu įrengimų apkrovimu, ir
maksimalų darbo laiką, 3 ko
kių rūšių žaliavų ir kuro įmo
nė suvartoja savo dirbiniams
gaminti: a) užsieninės žalia
vos, b) vietinės žaliavos; 4.
kiek tų žaliavų įmonei reika
linga 1940 m. antram pusme
čiui, neskaitant jau turimos
įmonės dispozicijoje žaliavų
atsargos: a) maksimalinei ga
mybai, b) normalei dabartinei
gamybai; 5. kiek įmonė turi
nurodytų 3 str. žaliavų 194(h

1963 m. sausio

IŠEIVIS
Rytas,
Diena
Ir naktis amžina,
Pro lankas,
Pievas,
Jievas,
Smuikelį,
Pro sesers išdabintą darželį,
Pro pavasary žydintį sodą —
Praėjai kitados tu dainuodama.

Diena — Tik viena,
O naktis amžina.

Pro žemes senų Prūsų užsėtas.
Pro pilis senio Vilniaus kerpėtas,
Pro paskendusią jūroj legendą,
(Kur Kastytis Jūratės neranda),
Pro Marienburgą,
Žalgirį,
Vyslą,
Lenkų žemę — tą amžiną mįslę,
Tu ėjai ir ėjai nevaitodams,
Girių Vokės nebodams.
Tik naktis — ji viena,
Tik jinai amžina.

Pro vartus Buehenvaldės stovykloj
Pro vaikus nužudytus vystykluos,
Pro derybas Atlantoj,
Paryžiuj,
Pro namolei sugrįžtančius žydus,
Tu eini ir eini nesustodams,
Visados apie laisvę svajodams.

5 d

nės; jūs čia gyvenate, dirba
te, viską prižiūrite, tai viskas
jums priklauso ir neturit nu
sileisti pirmininkui. Imkite
obelį, nupurtinkit ir vežkit į
turgų’’. Atsakė: “Jau pirmi
ninkas išmainė tuos obuolius
į odinį švarką, tik laukia kol
prinoks. O man yra įsakyta,
kad nė vienas < buolys nuo
medžio nedingtų”. Staiga ji
pradėjo rodyti, kad atvyksta
brigadierius.
ATVYKSTA BRIGADIERIUS

Pro daržinę dviračiu įsuko
tiesiai prie mūsų sunkveži
mio. Jau buvo 10 vai. ryto.
Brigadierius atrodė labai su
šilęs ir rūpestingas. 35 metų
amžiaus, bet veidas išvargęs,
atrodė lyg alkanas. Su mūsų
šoferiu nuėjo į klėtį šakių ir
grėblio pasiimti. Atnešė tik
dvi šakes — naujas be kotų.
Moterys pradėjo juoktis. Kar
ils irgi be virvės. Suraišiojo
senas virves, viską greitai
susimetė į sunkvežimį.
VAIZDAS LAUKUOSE

Važiavome labai toli į lau
kus. Pakelėj sustojome. Brigadierius tekinas nubėgo į
netoli esantį namelį paimti
kirvio. Privažiavome vadina
mą užgiralį — krūmus ir su
stojome, Brigadierius sako:
«Dabar išlipkit; už tų krūmų
mūsų rugių laukai; nueikite,
o mes čia su šoferiu sudėsim
šakėm kotus ir nutašysiu! kar
tį». Turėjome dar nutarti, kas
moka vežimą krauti. Visos
tylėjome, atsiliepė ponia Š ,
kurios giminės yra Ameriko
je Visos išlaipiojom ir iykiu
miškeliu ėjome į rugių lauką.
Kampuose stovėjo po kele
tą gubų, o ruį ių padalgės jau
suleidusios šaknis į žemę ža
liavo. Pagalvojau, juk jei šį
rugių lauką kolchozas būti
atidavęs į ūkininko rankas
nuosavybėn, tai po vieną pė
dą būtų sunešęs pastogėn;
kiek gero būtų žmonėms ir
kiek padėkos Dievui už der
lių! Šaulė labai gražiai švietė
pro debesėlius. Tikrai malo
ni diena buvo darbui, bet ką
mes nuveikėm iki 11 valan
dos ryto?

tik šakos augštai. Viena vik
resnė sako: «Jūs mane pakel
kit, aš įlipsiu ir papurtinsiu».
Vos pradėjome pasiruošti, štai
ga atsirado šaukdama mote
riškė: «Ką jūs čia darote?
Negalima obuolius skinti!» Ši
obelis esanti pirmininko, ir ji
ją saugojanti bei tvarką pri
žiūrinti Kolchoze ji dirbanti
kaip valytoja. Mes klausėme
kur tas pirmininkas? «Tai sa
ko, jis čia negyvena, tik at
vyksta kai būna susirinki
PIRMININKO OBELIS
mas» O viena iš moterų atsi
Šoferis pažiūrėjo į laikro liepė: «Kai obuoliai prinoks
dį — jau po 9. Moterys nuta ta, turbūt atvyksta nusiimti?» SUSIGINČIJOM SU PIRMI
rė jieško’i sodo — gal rasim Aš pridūriau: “Kaip tai? Juk
NINKU
ką užkaisti. Vis< s pasileidome pirmininkas nuosavybės netu
bėgti į užduralį ir tikrai kaip ri kolchoze. Juk sakoma, kad
Pagaliau atvažiavo sunkvetyčia sena obelis su vaisiais, viskas kolchozo ir visuome- (pabaiga 3 pusi)
vėje dvaro kumečiai geriau
gyveno. Dabar kolchozininkė
lis tuščią maišelį pasiėmęs
eina pėsčias duonos jieškoti
į miesto parduotuvę ir dar su
baime. Juk jei didesnė šei
ma, tai žiūrėk jau stotyje ar
ant kelio milicininkas sulai
kys ir turėsi įrodyti kodėl 8
kepaliukai duonos. Juk vie
nas asmuo gali laisvai pirkti
tik vieną kepaliuką Kitaip
reiškia esi spekuliantas.

VII.15; 6. kurie kiti veiksniai
kliudo ar gali sukliudyti įmo
nės veikimui; 7. kiek mėne
sių per metus dirba sezoni
nės įmonės.
Taigi, ir finansų ministeris
ir valstybės kontrolierius rei
kalavo iš įmonių kai kurių tų
pačių žinių. Tiktai vienas da
vė laiko beveik dvi savaites,
o antras — 4—5 dienas Taip
pat ir finansų ministeris ir
valstybės kontrolierius tikri
no įmones per savo organus,
kaip jos veikia ir kaip apsi
rūpina žaliavomis bei kita s
reikmenimis. Ar čia buvo ne
žinojimas kompetencijų, ar
valstybės kontrolierius jautė
si turįs teisę ir reikalą eiti
tarybinio prokuręro pareigas
— neaišku.

Pačiu finansų ministério
įsakymu, atrodo, norėta iš
karto nušauti du ar net tris
zuikius.- sužinoti gamybos asor
timentą, sužinoti žaliavų pa
reikalavimą ir sužinoti pra
monės gamybinį pajėgumą.
Tai jau aiškios tarybinio pla
navimo tendencijos — pavytį
ir pralenkti kapitalistinį pa
saulį! Juo labiau, kad tuo lai
ku sutapo ir ūkinio planavi
mo tarybos statuto paskelbi
mas (VII 20). Ši taryba, kaip
jau buvo nurodyta, turėjo
ruošti bendrąjį tautos ūkio
planą ir jų atskirų šakų pla
nus ir būti finansų ministério
žinioje, savo darbe vadovam
jantis ir nurodymais ir darbą
vykdant per ūkinio planavi
mo įstaigą, taip pat esančią

finansų ministério žinioje.
Prie šitų «priešrinkiminių»
finansų ministério darbų ten
ka dar priskirti pradžioje im
tą praktikuoti skyrimą pra
monės įmonėms administrate
rių. Tuo tikslu iš finansų bei
darbo ministerijų ir profesi
nių sąjungų cenko biuro ats
tovų prie finansų ministeri
jos buvo sudaryta įmonių ad
ministratoriams parinkti ko
misija, kuriai buvo pavesta:
1. nustatyti, kurioms įmonėms
reikalinga skirti administrate
rius ir 2. parinkti į įmonės
administratorius kandidatus,
kurie paimtų savo žinion bei
a sakomybėn įmonės turtą,
sąskąitybą ir įmonės veikimą
ir kurie rūpintųsi normaliu
įmonės veikimu. Komisija tu
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pusi.

(pabaiga iš 2 pusi)
žirnis, ir kibome į darbą. Sun
ku buvo rinkti rugius, nes įki
bę į ražus, labai susisukinėję.
Matyt, pjaunamoji mašina nu
pjovė prieš porą savaičių
Taip mes visos bėdavojom, o
tie ražai negailestingai brai
žė rankas ir kojas iki krau
jo. Pradėjome pavydėti po
niai Š., kad jai sunkvežimyje
geriau O mūsų senelė L. ran
kiojo pėdas ir guldė po 3 į
krūveles Jau buvo po pietų
Žiūrime per laukus atvažiuo
ja patingas vyras. Visos mo
teris sukru o žiūrėti.’bet neto
Ii buvęs brigadierius sako:
«Tai pirmininkas ateina, pasi
tempkit su darbu!» Aš kaip
tik tuo momentu rišau pėdą,
o pirmininkas jau žengė pro
mane, Aš nebeiškentusi pir
moji sakau: «Padėk, Dieve!»
Jis kryptelėjo galvą į tą pu
sę ir sako: 1 Ką jis gali pade
ti, jei jo nėra”. Aš taip greit
susigriebiau sakyma: «Ar jūs
neapsirinkat? Juk ir Chruš
čiovas tiki, kad nuo Dieve
priklauso; kalbėdamas Čėkos
lovakijoje minėjo Dievą, o
jūs, sakau, kitaip galvojate;
užtat ir rugiai jau baigia su
pūti laukuose». Pirmininkas
pasijuto užgautas. Atsigrįžęs
sako: «Kas jūs būsite?» Atsa
kiau: «Šiandieną kolchozininkė>. Kitos moterys įsikišo į
mūsų kalbą sakydamos: «Pir
mininke, mes jūsų obelį nore
jome apvogti, bet turite gerą
sargą». O kita sako: «Pavaka
rė reikal nga>. Jokių pažadų
negavome Aš dar priminiau,
kad norėčiau duonos su pie
nu užvalgyti Į tai pirminin
kas atsakė nežinojęs, kad
prisius šiai dienai darbinin
kų; esą pažada iš miesto dar
bo jėgą, o jos negali sulauk
ti. Moterys pradėjo klausti
kada galim namo važiuoti.
Pirmininkas pasižiūrėjo į sau
lę ir sako — 5 valandą galit
važiuoti 6 moterys ir 2 vy
rai dirbame ir žiūrime kada
ateis ta penkta valanda. Mo
terys mane truputi apibarė,
sakydamos, kad aš perdaug
neatsargi ir dar Chruščiovą
paminėjau.

r ėjo glaudžiai bendradarbiau
ti su įmonių komitetais ir ad
ministratorius skirti pirmoje
eilėje tose stambesnėse įmo
nėse, kuriose, pasak oficia
laus pareiškimo, «gresia pa
krikimas».
Pakeitus Nepaprastuoju me
tu tautos ūkiui tvarkyti įsta
tymą (VI 1.29), skirti įmonėms
administratorius ir skirti bei
atleisti visų rūšių įmonių vai
domuosius organus (tačiau,
tik susitaręs su valstybės kon
trolierium) turėjo teisę jau
vienas pats finansų ministeris
(taigi ir pats vienas pramo
nės ministeris, kuriam visos
finansų ministério teisės pra
monės tvarkymo srityje pėrė
jo VIII.5 Pramonės ir amatų
tvarkymo bei priežiūros įve
damuoju įstatymu)
Įmonių administratorių sky
rimas buvo priemonė pasta
tyti įmonėje atsakingą asme
nį vietoje savininko, kuris

MŪSŲ
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LaisVė ir Taika Lems Pasaulio ir Lietu
vos Rytoju
VLIKo PIRMININKO DR. A. TRIMAKO ŽODIS PAVERGTAJA1 TAUTAI
Broliai ir Sesės !
jimas bus panaikintas ne tik
tai tolimuose žemynuose, bet
Baigiasi didžiojo mūsų tau ir Lietuvoje. Šia prasme netos atgimimo ir laisvės dai sen ai pasisakė beveik visų
niaus Maironio metai. Šis mū laisvųjų kraštų atstovai Jung
sų tautines dvasios galiūnas, tinėse Tautuose. Jie pasmer
tebegyvendamas rusų, kaip ir kė sovietinį kolonializmą, kur
jūs dabar, pnespaudes laikus, jis tiktai palaikomas.
išpranašavo Lietuvai laisvę.
Šio tarptautinės politikos
Jis ja tikėjo, jos viziją matė
ir laisvės sulaukė, nepaisant, posūkio akivaizdcje Maskva
kad tuomet, kaip ir dabar, ru atsidūrė kaltinamųjų suole ir
sams kraštą valdant, buvo yra pasaulio opinijos spaudžia
ma leisti jos pavergt ems
tamsu ir juoda.
kraštams tvarkytis, kaip jie
Daug ką rusiškieji komunis nori. Siekdami tačiau išlaiky
tai pernai žadėjo, įvairius pla ti okupuotuosius kraštus savo
nūs siūlė Ne maža laiko bu kontrolėje, sovietai visaip ma
vo sugaišta planams ruošti ir nevravo Kuboje ir kitur. Jų
administracijai kaitalioti, bet betgi pakrikę santykiai su
reikalavimas dang au dirbti Raudonąja Kinija, Maskvos
už tą patį vargšaną atlygini reikalų nepagerino.
mą liko nepakeistas. Priešin
Bandymas komunistinę sis
gai, kasdieninių prekių kainos
temą
gelbėti, pritaikant kai
buvo dargi pakeltos. Išpūsto
mis kainomis buvo norima nu kuriuos ka r Balistinius meto
dus ir būdus, nieko nepadėjo,
slėpti prekių trūkumą.
nes žmonės liko pavergti, be
Su išnaudojimu žmonės yra reikiamo paskatinimo ir ini
kovoję nuo pat istorinių lai
ciatyvos laisvės Tai aiškiai
kų Toji kova tebetęsiama ir parodo, kad ne komunizmo,
vyks, kol kolonialinis išnaudo bet laisvės ir laisvo ūkio yra
ateitis.
Neišgelbės rusų komunistų
MIESTIEČIAI NEŽINO KAS vergijos sistemos nė jų pas
YRA KOLCHOZAS
tangos vis daugiau atgabenti
rusų ir primesti rusų kalbą,
5 vai. sukrutome į namus. kultūrą ir papročius Visais
Saulutė dar gerokai švietė ir laikais rusai bandė šiuo būdu
anų laikų laisvos Lietuvos at veržtis į svetimus kraštus, bet
siminimas atgijo visų širdyse. niekur jie neprigijo ir niekur
Visi supratome, kad šiandien nesutapo su vietinių gyvento
pavergta, pagrobta mūsų Lie jų tautinėmis nuotaikomis, šie
tuvos žemė. Joje diktuoja as kiais ir reikalais.
meninis kultas, kuris neturi
Daugel metų neturėjome sa
meilės ir pagarbos žemės
duodamam vaisiui Gaila iš.ka vo žodžio ir spaudos laisvės
muotų žmonių Bet kas tą vis carų laikais, bet netapome
ką gali suprasti? Juk, kaip rusais, nei stačiatikiais. Toly
jau minėjau, čia pat už kele giai dabartinė rusų komunis
to dešimčių kilometrų ir aš tinė sistema nesurusins lietu
nežinojau kaip dirbama šių vių tautos, nei nesukomunisdienų sistemos kolchoze; tik tins jos Tik ištvermingai tu
tad supratau, kai pati padir rime puoselėti savo laisvės
lūkesčius, tebetikėti Kai dine
bėjau,
(pabaiga 4 pusi.)
Iš «Tėviškės Žiburių*
'■ Wi i»8■ nfc 1
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J. Baltrušaitis

Rudens Vargonėliai
Apėjęs darželį, kol dienos dar žiba,
Ir vėl apsižvalgęs po visą sodybą,
Stebiu, kad nei rūtų, nei rožių vainiko
Beveik nebeliko.,.

Po viso, kas verpės ir raizgės, ir grūdos,
Vien drykso, vien klojasi samanos rudos...
Ir to, kas dar skursta, kas dar tebevysta,
Širdis nepažįsta;..

Štai, mano aušrinės vyšnelė didžturtė —Ją degino saulė ir darganos purtė...
Žiedais apsikrovus, ji tarpo kadaise —
Nūnai ji bevaisė...
Ant, stūkso už vartų liepelė palaikė —
/ Pavasario kasos, gaurai išsidraikė
Ir skraistė nu kuro — kiek nori, dairykis,
Tai tavo laimikis !
Bet sveikink, širduže, ir delčią, kaip duoklę —
Grąžins tavo žiedus slaptinga švytuoklė,
Atželdins voratinkliais klotas rugienas —
Aš, skurdęs, ne vienas!

-----------

buvo ar pabėgęs iš Lietuvos,
ar pas šalinęs nuo darbo įmo
nėje, ar net, po liepos 11—12
naktų, suimtas. Tuo galima
buvo išgelbėti įmonę nuo vi
siško «pakrikimo», pakeičiant
dezorientuotą ir gal net šute
rorizuotą privačią iniciatyvą.
Reikia tačiau pasakyti, kad
iš pradžių privačios iniciaty
vos lyg dar ir būta. «Tautos
Úkis» iki liepos pabaigos
skelbė ilgus sąrašus leidimų
bei princip nių pritarimų pra
monės įmonėms steigti, plėsti
ir pertvarkyti Tokius leidi
mus bei pritarimus duodavo
finansų ministeris per pramo
nės ir prekybos departamen
tą. Iš antros pusės, reikia su
abejoti, ar šios rūšies privati
iniciatyva bepasireiškė. Vei
kiausiai, tai buvo sprendimas
seniau gautų prašymų, kad
privati iniciatyva tikrai galė
jo klestėti.
Tokiomis sąlygomis priartė

jo ir VII 23, kada seimas pri
ėmė «Bankų ir stambiosios
pramonės nacionalizavimo de
klaraeiją», kuri pavedė vy
riausybei «tučtuojau sudaryti
ir patvirtinti priklausančių na
cionalizacijai bankų ir stam
biųjų įmonių sąrašą».
Iš priklausomybės šito dar
bo ėmėsi finansų ministers
J. Vaišnoras. VII.25 finansų
ministerijoje įvyko platus tarp
vadybinis pasitarimas, kuria
me dalyvavo, be kitų, ir LKP
(b) CK, darbo ministerijos,
valstybės kontrolės ir profe
sinių są.ungų centro biuro
atstovai. Šitame pasitarime
buvo padaryta išvada, kad
pramonės nacionalizaciją įvyk
dys finansų ministeris pier
pramonės ir prekybos depar
tamentą, kaip organą, turintį
ir patyrimo ir kvalifikuoto
personalo, tiek Kaune, tiek
kitur (pramonės inspektoriai)
Kaip tik nuo VIII šis dvigu

bas departamentas, pagal se
niai priimtus etatus, turėjo
būti padalytas į atskirus pra
monės ir prekybos departa
mentus.
Koks buvo (o gal ne visų)
pasitarimo dalyvių nustebi
mas, kai jie kitą dieną (VII.
26) perskaitė spaudoj, kad įs
teigta pramonės ministerija ir
pramonės ministério parei
goms laikinai paskirtas Ch
Alperavičius!
Šituo paskyrimu pramonės
tvarkyme at irado savotiškas
dualizmas Remiantis visokiais
įstatymais, pramonės tvarky
mą, kuris priklausė finansų
ministeriui, dabar perėmė į
savo rankas naujai paskirtas
pramonės ministeris. Teisiškai
tai buvo sutvarkyta tik po
dviejų savaičių, priėmus (VII.
5) Pramonės ir amatų tvarky
mo bei priežiūros įvedamąjį
įstatymą, kuriuo pramonės ir
amatų tvarkymas bei priežiū

ra pavedama pramonės mi
nisterijai. Iki šiol išleistus
pramonės ir amatų tvarkymaui
bei priežiūrai įstatymus ir tti
sykles, kuriuos vykdė finan
sų ministeris per Finansų Mi
nisteriją ar kitas įs aigas, da
bar vykdo pramonės ministe
ris per atitikamus Pramonės
Ministerijos departamentus ir
vietos įstaigas. Finansų mi
nisterijos pramonės depa tamentas ir jo vietos įstaigos
pereina pramonės ministeri
jos žinion.
Naujasis pramonės ministe
ris Ch. Alperavičius labai
energingai šoko tvarkyti pra
monės reikalus, pirmiausia,
kiek tai lietė jos nacionaliza
vimą. VII,26 buvo paskelbta
pramonės įmonėms nacionali
žuoli instrukcija, o VI 1.29 —
Stambiosios pramonės nacio
nalizavimas galiojąs nuoVH26.
(B. D.)
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AR ŽINAI, KAD...
— 1316 m. mirus kunigaikš
čiui Vyteniui, kryžiuočių or
dino magistras Karolis Betar
tas norėjo į Lietuvos sostą pa
sodinti savo atstovą Tada
kryžiuočiai užpuolė Žemaiti
ją, paėmė Jurbarką ir artėjo
prie Kauno. Lietuviams tada
pirmą kartą nepavyko išsau
goti Kauno. Bet netrukus lie
tuviai vis dėlto atsiėmė ne
tik Kauną, bet ir kitas žemes,
kurių buvo netekę.
1341 m. kada mūšyje ties
Veliuona žuvo didysis Lietu
vos kunigaikštis Gediminas,
kryžiuočiai vėl ruošėsi užimti
Kauną, bet jiems nepasisekė.
Gedimino sūnus surinko į Kau
ną 40 tūkstančių kariuomenės
ir ne tik sumušė smarkiai
kryžiuočius, bet dar įsiveržė
j jų pačių žemes ir tol nioko
jo jas, kol kryžiuočiai papra
šė taikos.

— Daugiausia miškų pašau
lyje turi Lotynų Amerikos
kraštai — apie 901 milijoną
hektarų, o tai sudaro apie 40
% viso tų Kraštų turimojo
žemės ploto.
Afrikoje yra 801 mil. hek
tarų.
Sov. Sąjungoje 743 mil. ha.
Azijoje 526 mil. ha.
Europoje, be Sov. Sąjungos,
136 mil. ha.
Maža miškų turi Kinija,
Olandija, Anglija, Iranas, Pa
kistanas, Urugvajus, Sirija,
Kenija. Alžiras, Pietų Afrika.

— Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse yra 72 upės ilgesnės
kaip po 500 kilometrų ir 22
ilgesnės kaip 1000 kilometrų.
Pati didžiausia upė yra Mis
sissippė, 4203 km. ilgumo, pa
ti ilgiausia upė pasaulyje po
Amazonės ir Nilo. Kartu su
savo intaku Missouri jos ilgis
yra 6016 km. ir ji surenka
40% viso Amerikos ploto v n
— Vytauto laikų dokumen
tai rodo, kad jau XV amž. dens.
Sekančios po jos savo ilgu
Lietuvos miško medžiaga bū
mu yra Missouri, Kolombija,
davo gabenama į Dancigą.
Koloradas, Rio Grande, Hudso
Žymiausią vietą užėmė pu
siau apdirbti ąžuoliniai rąs nas, Potomakas.
tai. Tai buvo branginama už PRISIMINTI MOKYKLINĖMS
sieniuose medžiaga, ir dėl to
DIENOMS
buvo iškirsti visi ąžuolynai,
ypač kai imta tokia medžiaga
Rygiškių Jonas (Jonas Ja
naudoti laivų statybai.
blonskis) mirė 1930 m. vasa
rio 23 d., turėdamas 69 m 1
— Kai Kolumbas atrado mėn., 23 d. amžiaus. Kada
Ameriką, tai ją kolonizuoti Rygiškių Jonas gimė?
pradėjo tuojau ispanai, pran
Kova su rusų valdžia už
cūzai, anglai, švedai ir olandai
Floridoje išsikėlė ispanai ir lietuvišką spaudą truko 38 m.
1565 m įsteigė savo pirmąją 8 mėn. 1 d Kada rusų valdžia
koloniją. Jų žinion pateko uždraudė lietuviams spaudą,
Teksas,. Kalifornija ir dar ne jei 1904 m. gegužės 7 d, vėl
ją leido?
maža vakarinių žemių.
Prancūzai savo pirmąjį cen
Lakūnas Vaitkus su «Litua
trą 1608 m įsteigė Kvebeke
iš Niujorko į Lietu
ir valdė Kanadą, pratęsdami nika
vą
išskrido
1935 m. rugsėjo
savo valdžią iki Luizianos pa
21 d. Prieš 2 m. 2 mėn. 4 d.
gal Mississipę.
Anglai 1607 m. koloniją įs Atlantą perskridę žuvo laku
teigė Virginijoje. Olandai 1609 nai Darius ir Girėnas. Kada
m. savo centrą įsteigė apie žuvo mūsų didvyriai Darius
dabartinį Naujorko miestą. ir Girėnas?
Švedai turėjo koloniją Dela
— Lietuvoje muitai buvo
ware upės žiotyse.
jau imami XIII amžiuje.
Tada vyko prekyba su sla
vų kraštais ir su Rygoje įsi
(pabaiga iš 3 pusi.)
kūrusiais vokiečių kolonistaisdvasia ir ja gyventi Sovietų
— Patriotizmas tai ne filo
vergijos laikas ribotas. Su ja
šiądien visi kovoja. Laisvės, sofinė sistema, kurią žmonės
vienodo inteligentiškumo ir
taikos ir geros valios žvaigž
dė, o ne kūjis ir priekalas moralinio lygio gali priimti
lems pasaulio ir Lietuvos ar atmesti. Patriotizmas tai
moralinis asmens santykis su
rytojų.
savo visuomene, tama ir sa
Linkiu šviesesnių ir laisves vo tėvyne Asmens, pasiekę
nių Naujųjų Metų, savųjų ir tam tikro moralinio lygio, to
savosios kalbos ir kultūros santykio atmesti negali.
meilės, ir giedresnių vilčių 1
M. Krupavičius
Laisvė ir ateitis bus jūsų !
Dr, A. Trimakas
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto Pirmininkas
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gina savo priklausomybę Lie
tuvai ir laiko save Lietuvos
vaikais. Jie nori turėti tėvy
nę, ir nieks iš jų negali jos
atimti. Jų tėvynė ant Nemu
no krantų.

II.
Maironis,
* ☆ *

Ne vienas
Štai mano
O penktas
Vargiai ko

metas, riščia prabėgęs.
galvą širmai aptraukė;
kryžius, pečius prislėgęs,
gero poryt belaukia.

Išnyko aukso dienų svajonės,
Kurios dainavo aušros g esmelę
Kapuos nurimo pavargę žmonės,
Kurie man rodė gyvatos kelią !
Pati Dubysa sriaunesnė teka;
Aukšti jos kalnai lyg kad nuslūgo;
Anuomet kalbios, dabar maž šneka
Žvaigždėtos naktys!... Rudens pabūgo?
Nejaugi laikas į bočių šalį,
Kur meldžias kryžiai, liūdnai palinkę?
Iš kur numirę sugrįžt nebegali,
Ramybę amžina sau pasirinkę!

M. Krupavičius

...Ten Musu Tėvynė..,
I.
Mūsų lietuviškąją išeiviją,
kaip ir kiekvieną kitą, gali
ma padalinti į dvi dalis; 1
tuos, kurie nusistatė jaugti į
dabt>r gyvenamą aplinką, į ku
rią juos attl škė likimas, pa
silikti joje visada, savo tėvy
nę iškeisti į gyvenamą kraš
tą, o naujai įsigytus namus
laikyti ne keliautojo laikiną
ja palapine, bet pastovia so
dyba, kurioje užbaigs savo
gyvenimą ir kurią paliks sa
vo vaikams. Šios rūšies išei
viją galima padalinti į du pos
kyrius: a. atsineštos kultūros,
gimtosios kalbos, savo tradi
cijų ir meilės savo tėvynei
Lietuvai. Tie žmonės pasako:
mano tėvynė yra čia, arba
mano tėvynė yra čia ir ten
(nors negali būti dviejų tėvy
nių, kaip negali būti dviejų
motinų), arba geriausiu atve
ju — mano vaikų tėvynė bus
šis kraštas ir su tuo faktu tu
riu skaitytis Jie gali ilgėtis
Lietuvos, bet negali naujai
pasirūktos pastoviai apsi yventi vietos laikyti svetimu
kraštu. Tokie žmonės, jei kar
tais ir ilgesnį laiką nenuta^s
ta, nustoja būti išeivija ir tam
pa, kaip čia priimta vadinti,
lietuvių kilmės amerikiečiais,
australais, brazilais ar dar ki

tokiais. b. Kitam poskyriui
priklauso tie išeiviai, kurie
galutinai nusisuka nuo Lietu
vos, nusipurto visu tuo, ką iš
jos yra gavę Tokie žmonės
Lietuvai tampa gyvais lavo
nais, o jų ieimos kapinynais.
2 Antrąją išeivijos dalį su
daro tie išeiviai, kurie, pasit;aukus iš Lietuvos, pasiryžę
f rįžti į savo tėvynę ir nenori
įaugi į svetimą žemę. Jie lai
ko save prievartos išeivija,
nes šiose sąlygose g jžti ten
iš kur yra išėję, neg Ii. Lai
kinai gyvenamasis kraštas
jiems yra svetima žemė. Jie

Kas gi iš tikrųjų yra tėvy
nė? Nublankęs, bet viliojantis
poetiškos vaizduotės kūrinys?
Atitraukta nuo žemės idėja?
Kažkas realu ir k nkretu, dėl
ko verta gyventi ir mirti? My
lime tėvynę Jei mylime, tai
turime žinot tiksliai, ką myli
me, kas yra mūsų meilės o b
jektas. Nerūpi mums fiktyvi
niai reiškiniai nei ore paka
bintas patriotinių išgyvenimų
komplektas. Mums rūpi kon
kretas, objektas, daiktas, ti
krovė. Jei tėvynė reikalauja
iš mūsų atsižadėjimų, aukų,
darbo, o tam tikrais atvejais
ir gyvybės, tad turime aiškiai
žinoti, kodėl dėl jos turime
ne tik aukotis ir diroti, bet
reikiamai valandai išmušus
net mirti. Ar visa tai verta,
ar užsimoka. Žmogus nori ži
noti savo gyvenimo ir savo
veiksmų prasmę, ir tas jo no
ras yra išmintingas ir pa
grįstas.
Gimtoji žemė, tauta, valsty
be, papročiai, kultūra, gyve
nimo formos, saviškumo iš
jautimas, tradicijos, istorija,
arba bendruomeniškumas lai
ke — visa tai ir das daugiau
— tėvynė. Pagaliau visas mū
sų gyvenimas žemėja jungti
nas į tėvynės sampratą. Bet
tokia tėvynės aptartis negali
mūsų patenkinti Ji miglota,
nepramatoma, i kis negali pra
simušti ligi jos branduolio,
esmės. Tokis protavimas į pa
statytą klausimą, kas yra tė
vynė, nepriveda prie a.ákios,
pilnos ir išsemiamos tėvynės
sampratos.
Kokiu tad būdu galima prie
jos prisisiekJ, kaip ją suda
ryti? Norėdami turėti tokią tė
vynės sampratą ir jos aptar
tį, turime tėvynės sampratts
ingredientus, paskirus elemen
tus gerai išanalizuoti, išgvd
denti, prisikapstyti ligi jų es
mingiausio turinio ir prad
inės. Jieškodami kiekvieno tų
elementų, kurie visi galutinėj
savo sumoj sudaro tėvynės
sampratą, prieisime prie jieš
komo tikslo. Eidam’ tuo ke
liu prie tėvynės sampratos ir
ją suradę, pamatysime, kad
tai yra pagrindinių žmogiškų
vertybių telkinys, komplektas,
kad jos nu-tato žmogiškojo
gyvenimo žemėje vertę ir
d soda kryptį ir jėgos išsivys
tyti mūsų žmogiškajai asme
nybei.
«Ateitis*
(B. D)

1963 in. sausio
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MUSŲ LIETUVA*
LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

ALEKSAS KALINAUSKAS

FABRICA DE MALHAS
Petras

LENDORIUS

Advokatas

Šukys

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

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

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
į4.o - Sala 7-Tel. 37-0324
no 14,00 ik: 18,00 vai.

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

Lietuvi
Klausyk ir temk

Trečią:]
Agua Rasa 8 valą
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą):

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
į 14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.
i

Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:"
Vila Anastacio 8,30 vai.,

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
IRENE GRITĖNAS
Advogada
ESCRITÓRIO
RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 • dl01ll02
Rua Coelho Neto, 281
Fone 33-9951
Fone: 63-3697, V. Prudente

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)
VATIKANO RADIJAS

PRANAS & ČIA. LTDA;
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52 0228
Enderêço Telegráfico: « C A BIILN A > >
Rio de Janeiro
Serraria « I T A > — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

Escritórie Contábil Vila Zelina S/C Itda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

KIRPIMO IRI SIUVIMO MOKYKLA

Kasdien 20,15 iki 20,50 vah
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.
»<M^4h(hÍ>*4^h|híhW>4hMhí^4>4h(híh|hm

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama
SEKMADIENIAIS
7 vai. 15 min.

“JOFIJA”

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

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 --------

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

ANTANO OAVILONBO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa
postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.
.

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

VANDENS

L I N D O Y A

ÍKMÃCJ CARI2IEKI
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

r indoya vanduo yrc susnai žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

ISIUVYKLOJE LA URO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Rua Dino Bueno, 795 a §35
Telefones: 51-4019 e 51-2223
Caixa Postai 3967
rbbsĮS
bbtsb"

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.

EJCCITCEIC CCNTABIL

NATCIMENTO
Irmãos Nascimento
REfi; C.R.e. BP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvark© 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

1
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų,indų bei darbo įrankių®,
• krautuvė tiktai pas

LIETUVOS NACIONALIN
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO
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ganizavo parapijos organiza
cijos, kurio pelnas buvo pas
Su šiuo numeriu <M L.» pra kirtas Jaunimo Namų staty
deda šešioliktus savo gyveni bai.
mo metus. Kitados buvo dau
Programoj buvo meninė da
giau lietu viškų laikraščių Bra lis. kurią organizavo H. Šimo
zilijoje. Bet sunkėjant leidi nytė. Programos dalyviai —
mo sąlygoms, beliko tik vie jaunimas. Programa buvo ga
na «M,L.», kurios tolimesnis na įvairi, įdomi.
likimas yra jos skaitytojų, pre
Publikos prisirinko daug.
numeratorių rankose. Viskam Visi staliukai, žinoma užsimo
brangstant, brangsta ir lai kėjus, buvo užimti. Nuotaika
kraščio popieris, tiesiog šuo buvo puiki, aplinka kultū
liais kainos kyla, brangsta ringa.
laikraščio surinkimas, spaus
dinimas. Nemaža mažesnių lai
— V. ANASTACIO Naujų
kraščių, spaustuvių, knygų Metų sutikimą kasmet orga
leidyklų Brazilijoje užsidarė, nizuoja Dr. J, Basanavičiaus
nes negali išsiversti del ne Mokyklos Globėjų būrelis.
žmoniško kainų kilimo. «M.L.» Šiais metais irgi nuotaikingai
organizatoriams
leidėjams, praėjo Naujų Metų sutikimas.
pradžioje laikraščio leidimui
— Šiais metais sueina vasa
įdėjus nemažas sumas, kurios
niekaip nebuvo gražintos ir rio 16 d. 45 metai nuo Lietu
negrįš, yra džiugu matyti lai vos Nepriklausomybės paskel
kraščio nueitus 15 metų. Jo bimo. Šią sukaktį S. Paulo lie
puslapiuose atsispindi visa tuvių organizacijos ruošiasi
Brazilijos lietuvių kultūrinės kaip galint iškilmingiau atžy
mėti. Šv. Mišios už Lietuva
veiklos istorija.
bus 16 d, vasario 18,30 vai.
«ML.» faktinai yra tęsinys S. Paulo katedroj. Praça da
prieš karą ėjusio savaitraščio Sé, kurias sutiko laikyti J. E.
«Šviesa». Kaip yra žinoma, Dom V. Zioni. Lietuviai iš
kilus antram pasauliniui ka anksto jau yra kviečiami į
rui, Brazilijoje buvo sulikvi- Vasario 16 tos minėjimą. Ofi
duota visa svetimšalių spau cialioji ir meninė programa
da, kurios tarpe užgęso ir bus viename S. Paulo teatrų.
«Šviesa». Vėliau, po karo,
«M.L.» perėmė jos pozicijas
- ATLIKITE SAVO Lkki'TU
— žadinti tautinę sąmonę, ska
VIŠKĄ PAREIGĄ, ĮTEIKITE
tinti kultūrinį veikimą, kovo
ti už Lietuvos išlaisvinimą. Ši SAVO AUKĄ JAUNIMO NA
tas yra «M.L.» kelias.
MŲ STATYBAI.
«MŪSŲ LIETUVAI» 15 METŲ

— NAUJŲ METŲ SUTIKI
MĄ V. Zelinoje kiekvienais
metais organizuodavo Kat.
Bendruomenės choras Tačiau
šiais metais N. M. sutikimą or

— LAIŠKAI: F. Slavickaitei
J. Baužiui, A. Sejūnui, L. Ado
mavičiūtei, V. Vosyliui, J. A.
Krutuliui, P. Šimoniui, E. An
tanaitienei, R. Lunekiui, Bar-

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicjus

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 • 9 o Andar
Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 • 33-6011
São Paulo

Vaizdai iš Brazilijos įvairių miestų.

taškienei, V, Sprindžiui, A. Au
senkienei, I. Skurkevičiūtei,
O. Švitrai, J. Ambrozevičiui,
B. Ajauskui, VI. Pociui, P. Za
gorskienei, C. Mačiulaitytei,
Pikunams, J. Stankevičiui, Re
menčiams, S. Bakšiui, P. Ma
buškai, Ad. Miliauskui, A Na
viekui, J Paukščiui, A. Pangonienei A. Tatarūnienei, A.
Lazdauskui K. Bacevičiui.

PRANEŠI MAS.

Lietuvių Sąjungos Brazilijo
je Valdyba praneša, kad 1963
m. sausio mėn. 13 d. 3 vai.
p.p. įvyks visuotinis narių su
sirinkimas Vila Be oš rūmuose.
Visų tikrųjų narių dalyva
vimas būtinas.
Nustatytu laiku nesusirin
kus kvorumui, praėjus pusva
landžiui, bus skelbiamas an
tras narių susirinkimas ir skai
tysis teisėtu bent kuriam na
rių skaičiui dalyvaujant.
L S B. VALDYBA.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS
«MÚSU LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI
KRAŠTIS BRAZILIJOJE.TAIP
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS,
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA
TINA IR PRENUMERUOJA
«MUSŲ LIETUVĄ».
Aleksandras Švitra už 1962
ir 1963 metus po 1 000 cr.,
Kazys Čemarka už 1962 m.
1 000 cr., Aleksandras Vjnkš
naitis už 1963 m 1 500 cr', Al
fonsas Lisauskas už 1962 ir
1963 metus po 1,000 cr., E.
EidringeviČienė už 1963 m.
2.000 cr , Antanas Bulkus už
1963 m. 1 000 cr., Jonas Viskauskas už 1963 m. 1500 cr.,
Antanas Lazdauskas 1 000 cr.

ti laivais į saulėtąją Kubos
salą. Esą, trys sovietų laivai
du kart per mėn. plauksią iš
Latvijos uosto — Rygos. Ne
buvo nurodyta, kiek ilgai truk
sianti kelionė ir kiek ji kaš
mosianti. Gruodžio 16 d. jau
išplaukęs pirmasis laivas su
Kubon grįžtančiais kubiečiais
studentais.

SĖKMINGI V. VOKIEČIŲ —
LENKŲ PASITARIMAI

Gruodžio mėn Varšuvoje
vykę palankioje dvasioje vak
vokiečių ir lenkų i.asitarimai
ūkio klausimais prieš šventes
buvo nutraukti ir toliau bus
tęsiami apie sausio mėn. vi
durį.
SUSIRINKO IR LENKŲ KO
MUNISTŲ CK

Gruodžio 17 19 d d. Var
šuvoje vyko kelis kartus ati
dėtas partijos CK plenumas.
IŠ RYGOS UOSTO LAIVAIS Partiniai lenkų sluogsniai jau
nuo seniau nesutaria ūkinės
Į KUBĄ
— PIRK JAUNIMO NAMŲ
politikos klausimais. Viena
LOTERIJOS BILIETĄ, parem «Tass» agentūros pranešimais grupė pasisako už tolimesnes
si statybą ir turėsi progos lai sovietiniai pi iečiai šią žiemą laisves ūkyje, kita — už tos
mėti labai vertingas premijas. gali (jei juos leis — E) vyk politikos sugriežtinimą. Skir
tingumai buvę tiek dideli, kad
ūkio klausimai buvo išbrauk
ti iš plenumo dienotvarkės, o
diskutuoti aukštųjų mokyklų
reikalai.
Vila Albertina — Tremembė, Av. N. S. Aparecida, 204,
Lenkijoje turėjo didelį at
São Paulo mieste, nuo šių metų, spalio mėnesio, veikia
garsį
Chruščiovo puolimai
įvairių lietuviškų ir vietinių gėrimų fabrikas, būtent:
prieš kinų, albanų «dogmati
Guaraná, limonada, laranjada, cerejinha Gioconda
kus». Visa tai padrąsina veik
Champagne, Tubaina ir vėliau lietuviškas Krupninks,
ti įvairių reformų šalininkus
Atsilankiusieji bus labai nuoširdžiai aptarnaujami ir jų
Lenkijoje. Laikoma teigiama
pageidavimai patenkinami.
Maskvos artėjimas su Belgra
ŠIO FABRIKO SAVININKAS:
du ir vad, nustalinimo banga
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA.
sovietų literatūroje.
Av. N. S. Aparecida, 204, Vila Albertina, São Paulo.

—-Naudinga Žinia Lietuviams^-

PRANEŠIMAS
Ą.
Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
«VILLA LITUANIA»
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14)
ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą.
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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, Ruà 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.
j
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio -i
vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa poętal 4118.
São Paulo. Fone: 63-5975.

- VILA ZELINCS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
Rev Jonas Bružikas, S. J.
Igreja de São Gonçalo, Pra
ça João Mendes, São Paulo,
tel. 36 2628, Brasil.
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