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40 metu nuo Klaipėdos prisijungimo prie 
nepriklausomos Lietuvos

1923 m. sausio mėn. 15 d. 
Klaipėdos krašto gyventojai 
sukilo ir prisijungė prie ne
priklausomos Lietuvos.

Kadangi Klaipėdos krašto 
istorinis likimas buvo skirtin
gas nuo kitos Lietuvos terito
rijos, tai jam buvo palikta au 
tonomija. Kraštas tapo inte
graline Lietuvos teritorijos 
dalimi, tačiau švietimo ir ūkio 
srif. se turėjo autonomiją Tu
rėjo ir krašto atskirai išrink
tą seimelį, nors taip pat kaip 
visa Lietuvos teritorija, turė
jo savo rinktus atstovus Lie
tuvos seime.

Klaipėda — vienintelis Lie
tuvos uostas, vartai į platųjį 
pasaulį Šito uosto labai pa 
vydėjo ir už jį kovojo Lietu
vos kaimynai — lenkai. Ne
priklausomos Lietuvos vyriau 
sybė Klaipėdos uostą moder
nizavo, pagerino sudėdama 
pagerinimo darbams daug ka 
pitalo. Į uostą tai įplauk

32 sovietu persekiojamieji prasėsi pagalbos pas 
amerikiečius

Sausio 3 d. Černogorsko, 
Sibire, 3 000 km. atstu nuo 
Maskvos, atvykę 32 kaimie
čiai įsiveržė į JAV ambasados 
rūmus, papasakojo, kad jie 
bijosi persekiojimo, galį pa
tekti į kalėjimus, būti atskir
ti nuo vaikų Černogorsko sri 
tyje esama Jehovos liudinin
kų, o tie kaimiečiai pasisakė 
esą evangelikų sektos nariai. 
Šeši vyrai, dvylika moterų ir 
14 vaikų ambasados rūmuose 
išbuvo 3 valandas, prašėsi 
leisti jiems išvykti į užsienį 
Paaiškinus, kad tai neįmano

Strateginis balansas 19Ó3 m. prasidedant

Kaip atrodo abiejų galiūnų 
karinis pajėgumas 1963 m. pra 
sidedant? Pagal neseniai Lon 
dono «Institut for Strategic 
Studies» paskelbtus duomenis 
tas pajėgumas toks:

VAKARAI — tarpkontinen- 
tinių raketų turi 450 500, vi 
dutinio nuotolio raketų 250,

J KAJECKĄ SVEIKINO PRÍ Z.
J. F. KENNEDY IR KT

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga, Lietuvos Atsto
vas ir Ponia O. Kajeckienė 
gavo sveikinimus iš JAV Pre 
zidento ir Ponios Kennedy, 
iš Valstybės sekr, ir Pon os 
Dean Rusk bei iš kitų augš- 
tųjų Valst. Departamento pa
reigūnų Juos sveikino ir Ki

ti ir didieji pasaulio prekybi
niai ir turistiniai laivai.

Dabar, kaip visa Lietuva 
taip ir Klaipėdos kraštas yra 
rusų okupuotas. Per Klaipė 
dos uostą ir šiuo metu vyks 
ta didelis judėjimas, vienas 
svarbiausių Rusijos prekybi 
nhj uostų. Taip pat yra svar 
bus strateginis punktas. Ru 
sai čia turi savo karo povan 
deninių laivų bazes

Įdomi, nors savotiškai tra
giška yra Klaipėdos, jos kraš 
to, kartu visos Prūsijos isto 
rija. Norėdami supažindinti 
«M.L » skaitytojus pradėjome 
spausdinti R Valsoncko *Prū 
su Lietuva*. Klaipėdos kraš 
tas ir bendrai prūsai, Lietu
vos istorijoje, ypač spaudos 
draudimo metais yra suva’- 
dinę didelį vaidmenį. Už 'at 
yra įdomu su šio lietuviško 
krašto ir jo kultūrininkais ar 
čiau susipažinti.

ma be Kremliaus žinios, jie, 
pavaišinti ambasados tarnau
tojų. vėliau atvykus sovietų 
pareigūnams, autobusu buvo 
išvežti

Visi 32 priklausė sektai, ku 
rios nariai priešinosi sovieti 
nei kolektyvizacijai, o iš tė
vų reikalavo vaikų neleisti į 
komunistines organizacijas. 
Tai ne pirmoji religinių sek 
tų narių grupė, bandžiumi pa
tekti į laisvuosius Vakarus. 
Prieš metus sektatų grupė bu 
vo patekusi į britų ambasa- 
pos rūmus 

tol. skridimo bombonešių 630, 
vid. nuotoFo bombonešių — 
1630.

RYTAI — tarpkontinentinių 
raketų 75, vid nuotolio rake
tų 700, tol skridimo bombo
nešių 200. vid nuotolio bom
bonešių 10 .

tų valstybių Dipl Misijų Va
šingtone Šefai, Apaštališkasis 
Delegatas JAV.

M IN. ST. GIRDVAINIS
PAS POPIEŽIŲ

Lietuvos ministeris prie Šv. 
Sos o St. Girdvainis buvo pri
imtas Jo Šventenybės Popie
žiaus Jono XX: 11 bendroje au 
diencijoje su kitais dipl. mi-

Klaipėdos uosto vaizdas

sijų šefais ir pateikė Šventa
jam Tėvui Kalėdų bei naujų
jų metų linkėjimus Lietuvos 
ir savo vardu.

H. GAITSKELL ^APRAŠYTAS 
REIKALAUTI LAISVĖS 

LIETUVAI

Ryšium su britų Darbo Par
tijos vadovo Hugh Gaitskell 
kelione į Maskvą. Lietuvių 
Socialdemokratų Partijos eg- 
zilyje vykd. komiteto vardu 
J Vilčinskas, gyv. Londone, 
su specialiu raštu kreipėsi į 
Partijos vadovą, tikėdamasis, 
kad šis kalbėdamasis su Chr š 
čiovu, iškels seną mintį su
daryti neutralių R. Europos 
kraštų zoną juostą. Priminę» 
Lietuvos paver imo faktą ir 
tai, kad tiek darbiečiai (1945- 
50 m ), tiek dabarinė britų 
vyriausybė atsisakiusios pri
pažinti Pabaltijo įjungimą į 
Sovietų Sąjungą, Vilčinskas 
paprašė Gaitskellį reikalauti 
nepriklausomybės Pabaltijo 
kraštams ir juos įtraukti į neu 
tralių kraštų zoną. Esą, to- 
kk>s neutralios plačios juos
tos sudarymas galėtų prisidė
ti prie pastovios taikos Euro
poje.

PERRINKTAS LIETUVOS 
LAISVĖS KOM. PREZI

DIUMAS

Gruodžio mėn.. New Yorke. 
Lietuvos Laisvės Komitetas 
savo prezidiumą perrinko dar 
vieneriems metams Jį suda
ro: Pirmininkas — V. Sidzi
kauskas, sekreto ius — dr. A. 
Trimakas ir iždininkas — M. 
B rakas.

— CARVALHO PINTO, São 
Paulo gubernatorius, praeitą 
savaitę buvo iškvies.as res
publikos prezidento, kuris jį 
kviečia į finansų ministerius.

Lig šiol C.P nedavė jokio at
sakymo, ar priims, ar ne pre 
zidento kvietimą.Spaudos ats 
tovame irgi atsisakė padaryti 
bet kokį pareiškimą Jei C P. 
sutiktų vadovauti finansų ar 
planavimo ministerijai, tai tik 
su sąlyga, kad galėtų turėti 
laisvas rankas, daryti visa, 
kas jo nuomone yra reikalin 
ga krašto finansų sutvarky
mui.

— Brazilijos ambasadorius 
Vašingtone ROBERTO CAM
POS prezidento kviečiamas, 
praeitą savaitę buvo atvykęs 
Brazilijon Ambasadoriaus nuo 
mone, Amerikos Brazilijos san 
tykiuose yra nereikalingo try 
nimosi, kuris sunkina ir eko 
nomines problemas išpręsti. 
To nesklandumo priežastis 
yra savotiška Brazilijos užsie 
nio po itika.

— Respublikos prezidentas 
J. GOULART planuoja naują 
ministerių kabinetą. Būsimos 
vyriausybės sudėtis dar neži
noma, kol kas eini tik pasi
tarimai

— Guanabaros gubernato- 
r us CARLOS LACERDA aebal 
savo Teisėjas jo prašo pasi 
aiškinti Gubernatorius del sa 
vo nebalsavimo paaiškino ši
taip: Jis kaipo gubernatorius 
padarė viską, kas buvo reika 
linga padaryti. Tačiau kaipo 
pilietis, vadovaudamasis savo 
sąžine negalėjo balsuoti, nes 
šis plebiscitas buvo tik rinki
minė komedija («palhaçada*) 
Už nebalsavimą sumokės tei 
sėjo nustatytą pabaudą.§

— Brazilija gavo paskolą. 
Amerika šiomis dienomis Bra 
zilijai paskolino 30 milijonų 
dolerių Bet praktiškai pinigai 
iš Amerikos neišeis, nes jais 

ŠIO «M.L.» NUMERIO LEIDĖ
JAI YRA MIELI SVEČ’AI 

IŠ VAŠINGTONO.

‘Lietuvių Dienų* ir «Dirvos» 
specialus atstovas Pietų Ame 
rikoje, lankydamasis su Ponia 
São Pauly, paaukojo 10 000 
kruzeirų vienam «ML.» nume 
riui išleisti ir užsimokėjo pre 
nu m e ratą 1963 metams.

Dėkinga «ML» Administra 
cija linki Garbingiems Sve
čiams iš Dėdės Šamo Žemės 
graži usių atostogų Brazilijoj 
ir nepamiršti su patirtais įs- 
pūdž ais iš Kryžiaus Žemės 
pasidalinti su <Mūsų Lietu
vos* skaitytojais.

Brazilija apmoka iš Amerikos 
perkamas prekes.

Paskolos gavimas atsi iepė 
ir į dolerio kainą krašto vi
duje doleris krato nuo 852 Ii 
gi 750 kruzeirų.

— ARGENTINOJEparlamen 
to rinkim .i atidedami. Jie bus 
numatyti birželio mėn. 16 d. 
Vidaus reikalų ministerija pra 
nešė, kad dar data nėra nūs 
tatyta. Argentina dar vis ne 
išbrenda iš ekonominės ir po 
litinės krizės.

— PERU vyriausybė praė 
jusią savaitę suareštavo visą 
eilę komunis:ų vadų Vyriau 
sybė sužinojo iš saugumo or 
ganų, kad komunistai ruošia 
sukilimą. Kaikuriose provinci 
jose įvestas karo stovis

— NEW YORKE buvo užsi 
degęs didžiausias pasaulio na 
mas, 102 aukštų. Gaisras kilo 
32 aukšte, bet gaisrininkai jį 
likvidavo. į šį pat dangoraižį 
1945 m. liepos mėn. atsimušė 
vienas karo lėktuvas, kuris, 
irgi buvo išprovokavęs gaisrą
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2 pusi, MŪSŲ LIETUVA 1963 m gausio 12 d.

Ckupuotoje Lietuvoje
KONFERECIJA SU 1 000 ZE- 

MÉS ŪKIO SPECIALISTŲ

Gruodžio 11 d. Dotnuvoje 
prasidėjo, kelias dienas užtru 
kusi, mokslininkų konferenci
ja, chemijos mokslo laimėji
mų panaudojimo žemės ūkyje 
klausimais. Dalyvavo apie 
1.000 žemės ūkio specialistų 

. Dalyviai išklausė, žinoma, te 
orinių pranešimų apie šių die 
nų chemijos panaudojimą že
mėje, apie žemės ūkio Lietu
voje aprūpinimą chemijos pra 
moaės gaminiais.

LIETUVOS PRAMONĖ DIRBA 
AFRIKAI, KUBAI, MON

GOLIJAI

Lietuvos ūkio tarybos, ry
šių su užsieniais pareigūnais 
Lukoševičius gruodžio 13 d. 
per Vilniaus radiją pasakojo, 
kad daugiausia iš Lietuvos j 
tropinius kraštus eksportuoja 
ma staklių ir ypač tiksliųjų 
prietaisų. Didelė produkcijos 
dalis pritaikoma tropikų kli
mato sąlygoms Nuo ateinan
čių metų gamins eksportui: 
Utenos laboratorinių krosnių 
gamykla (tieks Kubai, Mongo 
lijai, Kambodžai, Irakui, Indi
jai), Kybartų gamykla duonos 
raikymo mašinėles tieks Afga 
nistanui ir Mongolijai, o Aly
taus *Ukmašina» gavusi užsa
kymą Mongolijai gaminti ly
ginimo presus.

NAUJA GAMYKLA 
LIETUVOJE

Tauragėje statoma nauja 
gamykla, užimanti 11 ha plo
tą — tai keramikinių vamz
džių gamykla. Ligšiol tie 
vamzdžiai buvo įvežami iš ki 
tur. Drenažo vamzdžiai būsią 
gaminami iš vietinio molio, o 
kanalizacijos vamzdžiams ža 
liava numatyta gabenti iš Bo 
rodičio uolynų.

KAUNE — PER 250.000 GYV., 
NAUJI RAJONAI

Gruodžio mėn. vidury pas

kelbtas Aukšč Sovieto įsakas 
apie Kauno m. padalinimą i 
administrac’nius rajonus. V. 
Komiteto pirm. Lengvinas nu 
rodė, kad 1962 m pabaigoje 
Kauno teritoriją sudarė 108 
kv km., o gyventojų buvo 
daugiau kaip ketvirt s milio- 
no Žaliakalnyje statomas nau 
jas pramonės rajonas, jo plo 
tas būsiąs 6 kv. km. Statoma 
visa eilė gamyklų, jų didžiau 
šia — acetatinio (dirbtino) šil 
ko gamykla. Naujai sudaryti 
Lenino, Požėlos ir Panemu
nės rajonų vykd. komitetai, 
parinkti darbuotojai (dar dau
giau pagausės biurokratų — 
E), Šalia vykd. komitetų, dar 
numatyti steigti įvairūs sky
riai, kaip liaudies švietimo, 
sveikatos apsaugos ir kt.

VILNIUJE 14 LIGONINIŲ

Vilniaus radijas gruodžio 10 
d. pranešė, kad Vilniuje vei
kia 14 ligoninių, keturi moks
linio tyrimo institutai, keli 
dispanseriai, vaikų tuberku
liozės sanatorija ir 8 0C0 vil
niečių dirba medicinos įstai
gose. Tačiau Vilniaus mies
tui tiek sveikatos įstaigų ne
pakanka ir Lietuvos spaudo
je nuolat užtiksi nusiskundi
mų netinkama ligonių priežiū 
ra, slaugių, seserų ir gydyto
jų nesąžiningumu, apsileidi 
mu ir pan.

LIETUVOJE VEISIAMOS IR 
RUSIŠKOS ŽUVYS

Šiais metais Nemune žve
jai sugavo nematytą dar Lie
tuvoje žuvį — sterlę, prieš 
trejus metus atvežtą iš Obės 
upės. Tai erškėtinių šeimos 
žuvis. Specialistai jau eilę 
metų bando šią žuvį veisti Lie 
tu vos vandenyse, ir bandymai 
pavykę 1963 m. numatyta su 
leisti dar didelį kiekį sterlės 
ikrų arba lervų.

— Vilniaus universitete is
torijos ir filologijos fakultete 
gruodžio 11 d. apgynė diser
tacijas: istorijos mokslų kand.

V. AliŠas

VEibpooir
Žemiau smūtkelio Kertėje — gyvai menu — 
Kabojo veidrodis. Susenęs, negražus.
Nutrynė laikas rėmų auksą ir dažus 
Su laime motinos mergautinių dienų.

Linksmai spindėdavo jame gimti kampai:
Ir gėlės ir langai, ir paukštė obely, 
Ir viskas, ko ligšiol užmiršti negali. 
Su kuo skaiščios vaikystės metuos sutapai.

Kur dingo visa tai? Ir aš — kur aš esu? 
Kur mudu esame? — Ak, nieko nebėra.. 
Tas veidrodis kertėj... O akyse tamsu —

Užgeso paskutinė vakaro žara.
Ir rūko juodą ranką mojant pamačiau — 
Einu, einu aš į tave. Greičiau, greičiau!

laipsniui — Stef. Čepulienė 
jos tema: «LKP kova už prof
sąjunginio judėjimo išvysty
mą ir vadovavimą jam Lietu 
voje 1919 1926 m.») ir filolo
gijos m. kand. laipsniui — 
Aleks. Šešelgis («Žemaitės raš 
tų tekstologiniai klausimai»). 
Dar kitos disertacijos: Aro- 
nas Liakas — «Tarybinio teis 
mo Lietuvoje istorijos pagrin
diniai bruožai, 1918 1958», Arv. 
Pajuodis — «Mažmeninio pre 
kybos tinklo vystymo klausi
mai Lietuvos miestuose». Gruo 
džio 20 d. Kaz. Meškauskas 
gynė ekonomikos mokslų dak 
taro laipsniui disertaciją «Ta
rybų Lietuvos industrializavi
mas», jo oponentais buvo 
prof dr. N. Rogozinas, dr. K. 
Klimenka, prof dr J Bučas.

— Lietuvoje išleista «Lietu 
vių grafika», su 33 dailininkų 
65 darbais. Surinkti darbai 
grafikų: B. Demkutės, R Gi- 
bavičiaus, V. Jurkūno, V, Ka
linausko, V. Kisarausko, J. 
Kuzminskio, A. Makūnaitės, 
A. Steponavičiaus, D Tarabil 
dienės, B Žilytės ir kt.

— Vilniuje paskelbta apie 
1963 m. numatytą išleisti lie
tuvių literatūrinės kalbos gra 
matiką Pirmasis tomas apims 
fonetiką, daiktavardį, būdvar
dį, skaitvardį, įvardį.

— Šiuo metu Lietuvoje dir
ba apie 40 mėgėjiškų kino 
studijų. Gruodžio 8 d, Vilnių 
je buvo surengta ketvirtoji ki 
no mėgėjų filmų peržiūra. 
Mėgėjai ypatingai nusiskun
džia sunkumais išaiškinti jų 
filmų kadrus.

NORI MUZIEJAUS B. VARNIŲ 
SEMINARIJOS RŪMUOSE

Varnių kai kurie gyventojai 
susirūpinę buvusiuose semina 
rijos rūmuose įsteigti vad. 
kraštotyros muziejų. Esą, tuo
se rūmuose mokėsi A. Straz
das, A. Vienažindys, A. Bara
nauskas, botanikas A. Pabrė
ža, gyveno ir kūrė M. Valau 
čius, lankėsi Žemaitė, vėliau 
rūmai buvo susiję su 1863 m. 
sukilimu, dar vėliau buvusi 
koncentracijos stovykla, Var
nių skulptorius D. Lukoševi
čius net diplomatinį darbą 

paskyręs buv. politiniams ka
liniams Tad, norima kuo 
nors atžymėti buv. laikus ir 
tai atlikti «kraštotyros» var
du. Ligšiol kultūros ministeri 
ja Vilniuje nutarusi vieną rū
mų kambarį sutvarkyti «visuo 
meniniais pagrindais”.

KINAI PUOLĖ BENDRĄJĄ 
EUROPOS RINKĄ

Pasaulio komunistinių prof, 
sąjungų kongrese Leipcige, 
gruodžio 16 d kinų delegatas 
Liu Šan tšang puolė Bendrąją 
Europos Rinką ir visus jos 
šalininkus Jo nuomone, toji 
Rinka siekianti įvesti kapita
listinio pasaulio hegemoniją. 
Kinas pasmerkė italų delega
to žodžius: siekti komunistų 
atstovavimo B Rinkos įstai 
gose — tokie siekimai esą 
kenksmingi Kinų delegatas 
puolė ir rytų ir rytų ir vaka
rų ūkinio suartėjimo galimy
bes. Vakarų kraštų stebėtojai 
Leipcige padarė išvadas: ita
lams ir lenkams pasisakius 
už B. Rinkos privalumus dar
bininkijai, o kinų delegatui 
prieš, jau ryškėja ir skilimas 
pasaulinėje prof, sąjungų or 
ganizacijoje.

— Išeivija t< 1 yrą gyva, 
veikli ir ideali, kol ją gaivi 
na tikra nesuinteresuota, karš 
ta tėvynės meilė, kol jos pas 
togėse skamba lietuvių kalba, 
kol jos aukščiausias žemiškas 
idealas — laisvoji Lietuva, 
kol jos gyvenimo aukščiau
sias šūkis — visa Lietuvai, o 
man, kas nuo jos atliks, pa
galiau pasirinktas išeivijos me 
tui kraštas — ne antroji tėvy
nė, bet tik kraštas, kuriame 
sustoja pasiganyti pakeliui į 
laisvąją tėvynę.

M. Krupavičius.

—- Nuskambėjai daigeliais 
[plieno.

Drobių raštai vargais užaugti 
Mes regėjom Tave Pilėnuos 
Mūs regėjime augai skaisti.

A. Miškinis

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

ALBERTAS TARULIS

(tąsa)

Jis išryškino seimo dekla
racijoje neaiškiai nustatytą 
stambiosios pramonės sąvo
ką, būtent: 1. nacionalizuoja
mos visos pramonės įmonės, 
kuriose dirba daugiau kaip 20 
darbininkų, ir tos pramonės 
įmonės, kurių darbininkų skai 
čius ne mažesnis kaip 10, bet 
kuriose yra varikliai, ypatin
gai svarbūs tos pramonės ša
kai; 2. įmonės, kuriose dirba 
mažiau kaip 10 darbininkų, 
nors ir turėtų mechaniškus 
variklius, nenacionalizuoja
mos.

Tas pats įstatymas nustatė 
ir tvarką pramonėms nacio
nalizuoti: 1. pramonės minis- 
teris kartu su valstybės kon
trolierium tuojau paskiria vi- 

, soms stambesnėms ir ypatin 

gai svarbioms nacionalizuoja
moms įmonėms vyriausybės 
komisarus; visoms kitoms įmo 
nėms komisarus skiria aps
kričių valdybos, susitarusios 
su profesinėmis sąjungomis; 
2. nacionalizuojamoms įmo 
nėms perimti sudaromos 3 5 
asmenų komisijos iš pramo
nės ministerijo®, profesinių 
Sąjungų ir darbininkų komi
tetų atstovų; perėmimo komi
sijos dirba komisarų vadovau 
jamos; 3 komisarai įpareigo
jami užbaigti įmonių naciona 
lizavimą per 5 dienas nuo šio 
įstatymo įsigaliojimo dienos 
ir pristatyti perėmimo aktus; 
4 komisarai privalo laiduoti 
normalų nenutrūkstamą įmo
nių darbą, visi įmonės savi
ninko ar direktoriaus patvar
kymai ir visi jų išduodami do 
kumentai, be komisaro para

šo, neturi reikšmės; 5. tech
niškai administracinis nacio
nalizuojamų įmonių persona
las įpareigojamas dirbti savo 
pareigose, pasireiškus sabota 
žo reiškiniams, kaltieji bus 
nubausti visu įstatymų griež
tumu.

Nustatytoji tvarka pašalino 
savavalę, kuri buvo pradėju
si reikštis pramonės įmonė
se. Dar VU 25 praslinkus vie
nai dienai po «Bankų ir stam
biosios pramonės nacionaliza 
vimo deklara ijos» priėmimo 
seime, spaudoje buvopaskelb 
ta, kad patys darbininkai, be 
jokios sistemos ir be jokio 
atskiro partijos ir vyriausy
bės nutarimo, pradėjo perimi 
nėti įmones, ir jiems paaiš
kinta, kad be specialių atitin 
karnų organų instrukcijų įmo
nės perimti neleistina.

Taip pat ir teisingumo mi
nisters VII.27 įspėjo darbi
ninkus ir jų komitetus dėl sa 
vavališko įmonių, ūkių ir na
mų perėmimo. O profesinių 

sąjungų centro biuras įspėjo 
profesines sąjungas, ligi įmo 
niu nacionalizavimo, nesiimti 
jokių kitų žygių, išskyrus jų 
apsaugą.

įstatymą paskelbus, spau
doje pasipylė žinios apie ko
misarų skyrimą ir nacionali
zavimo eigą VII.30 Ministe- 
rių Taryba sudarė nacionali
zacijos komisiją iš laikinai ei 
nančio pramonės ministério 
pareigas Ch. Alperavičiaus, 
valstybės kontrolės generali
nio sekretoriaus J. Kalvinio 
ir finansų departamento direk 
toriaus A. Drobnio. Komisijos 
tikslas: a) reguliuoti ir koor
dinuoti įvairių ūkio sričių na 
cionalizacijos klausimus, b) 
tvirtinti ir skelbti sąrašus įvai 
rių nacionalizuotų įmonių, ban 
kų ir 11., c) tvirtinti vadovau 
jamus organus nacionalizuo
tose įmonėse.

Jau rugpjūčio pradžioje na
cionalizacijos komisija prade 
jo skelbti ilgus sąrašus nacio 
na’izuotų bankų ir pramonės 

įmonių.
Su pramonės nacionalizavi

mu buvo panašiai kaip ir su 
žemės reiorma. Nacionalizavi 
mą buvo įsakyta baigti per 
5 dienas, vadinasi, ne vėliau 
kaip VIII 3 (pats įstatymas 
Luvo pasirašytas VU.29, bet 
galiojo nuo VII.26). Tačiau tai 
datai praslinkus, duotame «Tie 
saL pasikalbėjime, pramonės 
ministeris galėjo pranešti, kad 
«nacionalizavimas dar ne vi
sur baigtas Ypač jis nėra 
baigtas ten, kur dirba 10—20 
darbininkų. Pramonės Minis 
terija dabar rūpinasi išgauti 
šių įmonių sąrašus ir kiek
viena įmonė bus atskirai ap
tarnauta (?)».

Vargu, tačiau, ar reikėjo 
pramonės ministeriui rūpintis 
tokiais sąrašais. Mat, tokie 
sąrašai buvo sudarinėjami ne 
pramonės ministerijoje ir net 
ne centriniame komunistų par 
tijos komitete. Kažin ar daug 
kas žino, kad tokie sąrašai 
buvo sudaiii.ėjami. «Vneš
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AR ŽINAI KAD .

— Žuvinto ežere gulbės pe 
ri kasmet nuo 1938 m . išsky
rus 1945 ir 19 r6 m , kada Žu 
vinte visi paukščiai buvo nai
kinami Perinčių porų kasmet 
daugėja. 1956 m perėjo 26 
poros, o 1959 m. apie 50 porų.

— Nuo 1919 m pradžios Lie 
tuvoje ėjusioji ostmarkė buvo 
imta vadinti auksinu, o pfe 
ni'gis skatiku. Bet nei auksi 
nu. nei skatikų notos nebuvo 
išleistos: pasikeitė tik vardas, 
bet ae pats pinigas.

Bet dokumentuose — ak
tuose, algalapiu se, vekselių 
blankuose ir kitur — visur 
jau buvo naudojami naujieji 
pinigų pavadinimai.

— Mirties slėnys Lietuvoje 
yra smėlio klonis prie Kuršių 
marių į pietus nuo Nidos.

Jisai iš trijų pusių yra ap
suptas Parnidžių kopkalnių, 
turinčių iki 60 metrų, o vieto 
mis net ir daugiau aukščio.

Jame neauga jokie augalai, 
išskyrus marių pakrantėje sau 
suoles smilgas.

Po vokiečių prancūzų 1870- 
71 m. karo slėnyje buvo įs
teigta prancūzų belaisvių sto 
vykia, kurioje išmirė daug 
belaisvių.

— Vėlyvą rudenį ir žiemą, 
kol Nemunas ir Neris nėra 
sustoję, juose galima matyti 
didelius ančių pulkus, net ir 
tuomet, kai vanduo neša sun
kias lytis, antys vikriai plau 
kioja tarp jų.

Kai kurios neužšąlančios 
Lietuvos upės yra labai mėgs 
tamos ančių. Didelės jų ma 
sės žiemą praleidžia Merky 
je ir jo intakuose. Šventojo
je, ypač apie Sartų ežerą, 
Ventoje, Virvytėje ir kitur.

(iš T. Ivanauko «Lietuvos 
paukščių»)

— Letuvos Universitetas, 
įsteigtas 1922 m. vasario 16 
d., savo centrą turėjo Done 
laičio ir Gedimino gatvių kam 
pe Kaune.

1 R. Valsonokas

Prūsui Lietuva
Lietuvos valstybei besiku 

riant, vokietybės banga jau 
buvo užliejusi Pabaltijį Ker 
tės akmenį vokietybei plątin 
ti padėjo vyskupas Alber
tas iš Bremos, įkurdamas 
1202 m Rygos miestą. Netru 
kus į kuršių bei latvių kraš 
tus, taip pat ir į ėstų žemes, 
kardininkų ordinas, ir 1225 
m. visur jau vyravo jo vieti
ninkai Tuo pačiu laiku kita 
vokietybės banga, apsėmusi 
vakarų slavų žemes, pasiekė 
Prūsus.

Prūsų šalis yra buvusi su 
dėtinė žemė iš visos eilės 
sričių. Prūsų vardas yra bu 
vęs sudėtinis tautovardis ki
lęs ne vėliau kaip IX-X 
amž., pietinėje šalies dalyje, 
pasienyje su lenkais Ši tau 
ta. susidėdama iš keliolikos 
kilčių, gyveno dideliame plo
te tarp Vyslos ir Nemuno. 
Bene galingiausi yra buvę su

Jo pirmasis rektorius buvo 
prof. J. Šimkus

Universitete veikė šie fa
kultetai: Teologijos-Filoscfi-
jos, Evangelikų Teologijos, Hu 
manitarinių Mokslų, Teisių, 
Matematikos Gamtos, Medici
nos ir Technikos.

Studentų skaičius būdavo 
apie 4 500

Specialių patalpų neturėda
mas, Universitetas buvo iš
blaškytas įvairiose miesto vie 
tose.

— Lie uvių tautai savo dva
sinės kultūros — mokslo, me
no ir literatūros reikalas yra 
toks būtinas kaip duonos kąs 
nis. Kai mes nugirstame iš 
mūsų kaimynų, o ypač prie
šų. kad mes esame tauta, ku
ri neturi savos literatūros ar. 
ba teturi ją labai menką, tai 
toks priekaištas skamba ne 
tik panieka, bet ir noru bei 
grasinimu mus nužudyti.

V. Mykolaitis Putina® 

dūviai, gyvenę visoj dabarti
nėj Suvalkijoj iki Gardino ry
tuose ir Bugo upės pietuose. 
Nadruvių ir skalvių gyventa 
Nemuno žemupiu, sembų — 
Priegliaus žiotyse, o pagudė- 
nų -- lenkų pasieniu iki Osos 
upės. Prūsų kalba yra seniau 
virtusi atskira kalba, nekaip 
lietuvių ir latvių. Vis dėlto 
prūsai lygiai, kaip kuršiai ir 
aukštaičiai, lengvai susikalbę 
davo su žemaič ais

X amžiaus gale prūsams te 
ko susidurti su lenkais, kurių 
karalius Boleslovas Nar 
susis 995 metais įsiveržė į jų 
žemes. Boleslovo pa
siųstas prūsų atversti vysku
pas Adalbertas 997 m. 
buvo jų užmuštas Be pasėkų 
liko ir visi karo žygiai, dary
ti Boleslovų Kreivabur 

Paskutinis mūsų vakaras.
Širdis kaip varpas skamba neramiai. 
Palydi mielą brangią vasarą, 
Ir ji negrįš, negrįš jau amžinai.

Smėlėtas kelias iš pajūrio.
Su tavim eit nenuobodu.
Ir mes, palikę linksmą burj, 
Keliavom tylūs vieni du.

Tyloj skambėjo mūsų žingsniai, 
Tyloje skaudūs atdusiai.
Ką šiąnakt jur mums kalbėjo, 
Tik aš jaučiau ir tu jautei.

Naktis juoda ir pilkas keliasi 
Naktis, kaip motina gera, 
Surišo drebančias mūs širdis 
Ji skausmo priesaika tyra.

------ ----------------

nio ir Garbiniuotojo. Negalė
dami patys savo jėgomis vyk
dyti krikščionybės misijos prū 
sų žemėse, lenkai pasikvietė 
į talką vokiečius. Mozovijos 
kunigaikštis Konradas pa 
kvietė kovai prieš prūsus kry 
žiuočių ordiną, duodamas jam 
kaip operatyvinę bazę, Kul
no apylinkę.

Landmeisterio H e r m a n n 
von Balke vedami kry
žiuočiai atsirado prūsų žemė 
se 1228 m ir tu< jau pradėjo 
kraštą Prūsams atkakliai be
siginant, kryžiuočiai buvo pri 
versti ieškoti militarinio kon
takto su įsigalėjusiais šiaurė
je kardininkais. Teritoriškai 
kryžiuočiai ir kardininkai bu 
vo perskirti sembų, nadruvių 
skalvių, kuršių ir žemaičių, 
kur e vargino abudu ordinus 
savo užpuolimais. įvykusi 1237 
m, kryžiuočių bei kardininkų 
ordinų unija nesumažino prū
sų ir žemaičių atsparumo. Ko

S. Nėris 

vodami prieš vokiečius, Sem
bai ir žemaičiai visad padė
davo vieni antriems, naudo
damies keliu per skalvių že
mę arba per Kuršių mares. 
Vokiečiai tad nutarė įvaryti 
tarp sembų ir žemaičių kylį. 
Ordino pavedamas, Eber
hardt von S e y n e įkū 
rė (1252 m) Užuotekio žioty
se Memelburgo pilį, o ties Ne 
munu pastatė Georgenburgo 
(dab. Jurbarkas) pilį. Tuo pa
čiu la ku lietuvių valdovas 
Mindaugas, apsikrikšti 
jęs ir priėmęs iš popiežiaus 
Inocento IV karaliaus ka 
runą sudarė (1253 m.) su kry 
žiuočiais sutartį, kuria išsiža
dėjo prūsų bei žem ičių že
mių ordino naudai Tačiau že 
maičiai, tos sutarties nepripa 
žindami, apgulė kryžiučių pi
lis ir ties Darbėnais sumušė 
(1260 m.) gausią jų kariuome
nę. Tas žemaičių laimėjimas 
turėjo lemiamos istorinės rei 
kšmės. Mindaugas, grįžęs į 
pagonybę ir sudaręs su rusais 
sąjungą prieš ordiną, ūmai 
likvidavo ordino krikščiony
bės misiją Lietuvoje, o sukilę 
prūsai drauge su žemaičiais 
bei kuršiais paėmė visas or
dino pastatytas pilis ir priyer 
tė kryžiuočius pasitraukti už 
Priegliaus upės

Žemaičių pradėtas gaivalin
gas prūsų sukilimas trūko try 
lika metų. Neturėdami pagal
bos, prūsai galų gale buvo 
priversM pasiduoti Peržengę 
1274 m Priegliaus upę, kry
žiuočiai vėl įsiveržė į nadru
vių, o paskum ir į skalvių 
žemes Didysis prūsų karas 
vis dėlto truko dar iki 1283 m.

Penkiasdešimt metų nenuils 
darni gynėsi prūsai prieš vo
kiečių galybę, ligi buvo pri
versti sudėti ginklus ir pripa
žinti jų vyresnybę Paskutinie 
ji buvo pavergti sūduviai. Jų
jų dalis, nenorėdama pasiduo 
ti vokiečiams, ištraukė į aukš 
taičių kraštus, kur sudarė sa
vo sodybas ties Trakais ir Gar 
dinų, o kiti, priėmę krikščio
nybę, buvo ordino perkelti į 

(nukelta į 4 pusi.)

lorge».
«Vneštorgas» reiškia, Tary- 

bų Sąjungos užsienio preky
bos atstovybė, kuri paskuti
niais metais buvo įsikūrusi 
Kau-e, Grunvaldo 10, dar lie
pos pradžioje pi reikalavo rš 
finansų ministério duoti sąra
šą pramonės įmonių, kur.ose 
dirba 10 ir daugiau darbinin
kų ir turi mechaninius vari
klius ir kuriose nėra mecha
ninių variklių, bet dirba 20 ir 
daugiau darbininkų Drauge 
buvo pareikalauta ir sąrašo 
prekybos įmonių, kurios daro 
per metus daugiau kaip 150 000 
litų apyvartos. Šalia adresų, 
buvo reikalaujama ir visos 
eilės kitų duomenų.

Visų Šituo reikalu «Vneštor 
ge> rūpinosi Morozov. Finan
sų ministeris per savo įstai
gas reikalaujamus duomenis 
surinko i’ pateikė Morozovui 
Dar toli prieš Liaudies Seimo 
susirinkimą jie jau buvo iš
versti į rusų kalbą. CLuotas 
VII 29 Stambiosios pramonės 

nacionalizavimo įstatymas ir 
IX.27 Nutarimas dėl preky
bos įmonių nacionalizacijos 
apėmė tiktai tokias pramo
nės ir prekybos įmones, ku
riomis dar liepos pradžioje 
per savo Morozovą domėjosi 
«Vneštorgas».

Vis dėlto seimas rado rei
kalo įdėti į «Bankų ir stam 
biosios pramonės nacionaliza 
vimo deklaraHją» tokio turi 
nio įžangą: «Išlaisvintoji Lie
tuvos liaudis tavo susirinki
muose ir mitinguose, Kaune, 
Vilniuje. Šiauliuose, Panevė 
žyje, kaimuose ir dvaruose, 
vienbalsiai pareikalavo ban 
kų ir stambiosios pramonės 
nacionalizavimo. Liaudies sei 
mas laiko šiuos reikalavimus 
t-isėtais» Kas iš tikrųjų to 
reikalavo — nei rinkikams 
nei net seimo nariams nebu
vo aiškinama.

Grįžtant dar prie pramo
nės nacionalizacijos, tenka 
pridurti, kad ji, kaip ir že 
mės reforma, nebuvo baigta 

nei nu-tatytu laiku nei iki 
1941.VI.22. Mat, jau Ch. Alpę 
ravičius minėtame pasikalbę 
jime «Tiesai» buvo pastebė
jęs kad «nacionalizavimas vi
sur praėjo be incidentų, bet 
vietomis buvo per toli nuei
ta. Ypač tai galima pasakyti 
apie provinciją. Sakysim, bū
davo atsitikimų, kai darbinin
kai pašalindavo įmonininkus 
tokiose įmonėse kur dirba 4- 
5 žmonės. Pramonės mi iste 
rija į tai kaip reikiant reaga
vo ir pataisė padarytas klai
das».

Gal tai buvo ir tiesa Ta
čiau vėliau reagavimo nebū
davo. Nors stambiosios pra
monės nacionalizavimo įsta
tymas įsakmiai draudė nacio 
nalizuoti tokias pramonės 
įmones, kuriose dirba mažiau 
kaip 10 darbininkų, nors jos 
ir turėtų mechaninius vari
klius, praktikoje buvo nacio
nalizuojama kiekviena smulki 
įmonė, kuri tik turėjo kokiam 
nors trestui ar kombinatui 

reikalingų mašinų ar pati bu
vo reikalinga įjungti į trestą 
ar kombinatą. Tokio likimo 
susilaukė daugybė smulkių 
malūnų, leotpiūvių, stalių dirb 
tuvių, verpyklėlių ir pan smul 
kių amatinio pobūdžio įmonių.

Tai patvirtina oficialūs šal
tiniai 1940 m rugpjūčio pa
baigoje pramonės ministeri
jos planavimo skyriaus virši
ninkas A Petruševičius įrodi 
nėjo, kad nacionalizuotinų 
įmonių yra 589 (žiūr. Trumpa 
Lietuvos pramonės charakte
ristika nacionalizav.mo metu. 
«Tautos Ūkis» 1940 m. 33—34 
Nr ) Tuo tarpu vėliau komi
sarą tarybos pirmininkas M. 
Gedvilą, referuodamas liau
dies ūkio planą 1941 metams, 
pranešė, kad pramonės įmo
nių esą nacionalizuota 902, 
taigi pusantro karto daugiau, 
negu buvo numatyta.

Daugelį smulkių pramonės 
ir amato įmonių palietė ne 
nacionalizacija, o jų varymas 
į gamybines arteles. Pirmo

sios žinios apie artelių kuri- 
mąsi pasirodė rugpiūčio pra
džioje (Jonavoje). Bet tiktai 
Ch. Alperavičius davė arte
lėms juridinį pagrindą, pa
ruošdamas pavyzdžius koope 
ratinės gamybinės artelės įs
tatus ir smeigimo taisykles (pa 
tvirtinta VII 1.28). Artelės, į 
kurių vadovaujamas vietas 
beveik visus įsiskverbė žy
dai, sunaikino daugelį gerų 
amatininkų lietuvių, toliau ne 
begalėjusių savarankiškai 
versiis

Varyti į arteles juridiškai 
nebuvo sunku, nes finansų mi 
nisteris — pramonės ministe
ris - viet nės pramonės liau
dies komisaras, pasiremda
mas Nepaprastuoju metu tau 
tos ūkiui tvarkyti įstatymo 
VII 29 pakeitimu pramonės į- 
monėse galėjo skirti adminis 
tratorius arba jas sekvestruo 
ti ir bet kam perduoti įmonę 
eksploatuoti.

(B. D.)
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AIDAS
M Krupavičius

...Ten Musu Tėvynė...
(tąsa)

Išgvildenę ir išanalizavę nu 
rodytu būdu kalbamus elemen 
tus, pamatysime nustebę, kad 
jie patys savyje, in se, abs
trakcijoj, išvilkti iš grynai tau 
tinių formų yra visos žmoni 
jos pagrindinės vertybės — 
taurumas, garbingumas lais
vė, teisingumas, solidarumas, 
brolybė, kūrybingumas, paži
nimas, moralinės ir estetinės 
vertybės ir tt. ir tt. Pasiro
dys, kad tos vertybės yra vi
siems amžiams ir visoms tau 
toms Suprantama, kad jos, 
kaip gyvos, turi pasiduoti vys 
tymosi, valymosi ir tobulini
mosi procesui. Tuo būdu nuo 
to, kas yra tėvynė, prieina
me prie to, kas yra žmoniš
kumas, žmogus, žmonija

Bet tos bendrosios verty
bės, jei nepaliekamos gryno
mis idėjomis, ir norima jas 
paversti tikromis vertybėmis, 
kurios pavidalina, formuoja ir 
apglėbia visą žmogaus asme 
nybę, turi reikštis ir konkre- 
tinis realiai esamomis gyve
nimo formomis O kadangi

(atkelta iš 3 pusi) 

sembų kraštą, kur jų pėdsa 
kai atsispindi tos vietos pava 
dinime — «Sudauischer 
Winkel».

Taip pasibaigė prūsų žemių 
užkariavimas, vieną pusšimt 
metj sulaikęs germanizacijos 
bangą Ir kai vokiečiai susto 
jo ties Nemunu, žemaičiai ir 
aukštaičiai jau buvo valstybiš 
kai tiek sustiprėję, kad galė
jo patys gintis

(B. D) 

žmogus pilnutiniai pavidalina 
si ir formuojasi visuomenėje, 
tad tos formos turi būti visuo 
meninio charakterio, supran
tama, įgyvendintos erdvėje ir 
laike Tas formas pats žmo
gus visuomeniniai kuria Jo 
tai kūrybai duoda kryptį ir 
turinį tos sąlygos, kuriose jo 
visuomenė ar bendruomenė 
gyvena ir dirba. Tų aukščiau 
šių žmogiškų vertybių įkūni
jimas į gyvenimo kcckretu- 
mą, jų surišimas su apribotu 
laiku ir erdve, jų ugdymas ir 
vystymas amžių bėgyje vie
noj teritorijoj, sukuria nepa 
kartojamų ir vienintelių ver
tybių telkinį, kuris yra vie
nos žmonių bendruomenės ar 
tautos pastangų ir darbo vai
sius. Tas telkinys — tėvynė. 
Nieko nuostabaus, kad mums 
ji brangiausia vertybė, kad 
dėl jos esame pasiryžę mirti 
ir dėl jos gyventi. Ir aiškiai 
žinome, kad mūsų tėvynė to 
yra verta.

Tačiau tuo pačiu metu tos 
vertybės yra visos žmonijos, 
universalinėmis vertybėmis. 
Mano tėvynė yra tam tikra 
prasme nuosavybė visos žibo 
nijos, mano tėvynė yra lietu
viškoji forma to, kas žmoni
jos Klystų tas, kas manytų, 
jog tai internacionalizmas Tai 
tik įvairumų vienybė ar įvai 
rumai vienybėje. Jei tos ben 
drosios gėrybės nerealizuotos 
neįkūnytos, neįrėmintos kon 
kretumu, turi tik grynos idė
jos reikšmės Tačiau realizmo 
tos gyvosios tautos, gyvojo 
visuomeninio organizmo sa
vose formose jos įgyja visos 
žmonijos reikšmės ir vertės. 
Dėlto galime prisiimti graikų 
meną ir filosofiją, įvairių tau

Viskas kas išaušo, kaip svajonės gyvos. 
Ar kaip džiaugsmo liepsnos, lakios ir vėlyvos — 
Rūtos ir žibutės ir margi jurginai — 
Visa tu, nelabas likime, pamynei...

Kur, gimtoji pieva, tu žėlei, žydėjai, 
Šiandie tyrų smiltis pusto gūdūs vėjai 
Ir klajoklio taką, kaip našlaitės skraistę, 
Ilgesio ir graudžio ašaros aplaistė.

Daug trumpos gegužės buvo krauta, tverta — 
Giltinės aklosios kirvis šiandien kerša
Amžių ąžuolyną, drebulę ir uosį - 
Motinos kalneli, tu nebežaliuosi!

tų literatūrą, romanišką ir go 
tišką architektūrą, galime 
džiaugtis Dikenso angliškumu, 
Čechovo rusiškumu, negrų 
tautiška muzika ir nustosime 
būti tuo, kuo esame, savimi. 
Tų tautinių vertybių neprisi- 
imam egzotiškai, vertiname 
jose tai, kas yra bendražmo- 
giška, bet negriškoj, prancū 
ziškoj. vokiškoj ir angliškoj 
formoj, tačiau prisiimam jas, 
adaptuotame saviškai, lietu
viškai Prisiėmimas svetimų 
kultūrinių apraiškų gali būti 
dvejopas: jas priimti ir nau
doti šalia savos tautinės kul
tūros. Tuomet turėsime šąlu 
tinį ne savąjį pastatą ar tri
sienį, bet galima ir adoptuo- 
ti, įjungti į savuosius rėmus. 
Jei jas prisiimsime, nesuteik
dami joms lietuviškos formos 
ir dvasios, jos styros kaip 
svetimo milo lopas ant lietu
viškos plonos drobės. Jei to

J. Baltrušaitis

kių lopų be atodairos ant sa
vos drobės didinsim. galėsim 
savo tautinę kultūra palaido 
ti svetimuose lapuose

Mūsų šimtametė kova su ca 
rizmu dėl savos tėvynės lais
vės ir dabartinė kova su bol
ševizmu tapo pasauline nuo
savybe net tų žmonių ar tau
tų, kurie mūsų naudai nei 
pirštu nepajudino Bet ji, kaip 
kokia bakterija, po oda ne
matomai ir nejuntamai prasi 
veržia į teisingumo jausmą, 
kuris nuolatos yra paminamas 
ir nuolatos vėl atgyja.

Grubi nacionalizmo klaida, 
vedanti prie tokio išsigimimo, 
kokį matėme Hitlerio nacio 
n-alsocializme ir Chruščiovo 
bolševizme, reiškiasi tuo, kad 
praranda tą bendražmonišką 
tautinių pasiekimų vertybės 
prasmę, kad absoliutizuoja sa 
vas tautines formas ir kad nie 
kiną ir trypia kitų tautų pa

siekimus ir laimėjimus. Toks 
savos tautinės formos perver 
timas nuveda į barbariškumą, 
kuris baigiasi eksterminacine 
politika savos tėvynės vardan. 
Iš tikrųjų gi tai yra savos tė
vynės išdavystė, — naikini
mas bendražmoniškos p as
inės, jos universalinio turinio, 
kurį turėtų įkūnyti į savos 
tautinės būties formas
įįjBaimė būti išveldėtais iš tė 
vynės, jos neturi nieko ben 
dro su sentimentalizmu Tai 
yra baimė būti išmestais į žmo 
aiškumo paraštę. Dėlto kiek 
vienas žmogus t iri teisės į tė 
vynę. Jos nieks neturi teisės 
iš jo atimti, kaip nieks netu
ri teisės atsižadėti neįžeidęs 
ne tik savo garbės, tėvynės 
teisių, teisingumo reikalavimų 
ir krikščioniškos moralės.

Kaip visa, kas laikina ir že 
mišką, taip ir žmogaus tėvy
nė turi paklusti esminėm pa
saulio kategorijoms, turi būti 
erdvėj ir laike. Be to ji tam 
pa tik idėja.

Tėvynės laiko kategorija 
yra jos istorija Dėlto apsiga
vimas būtų, kas manytų, kad 
galima dirbtinėmis priemonė
mis atsiplėšti nuo istorijos nu 
traukti jos eigą ir prad* ti gy 
venimą taip, lyg niekad nebū 
tų turėjęs praeities. Praeitis 
negali prapulti, be pėdsakų 
nuskęsti negrįžtamai kokioj 
laiko prarajoj, negalima jos 
užmiršti ir išbraukti, nes ji 
formavo tautą ir žmogų Ji 
gyvena mumyse, ji praėjo, o 
tačiau ji yra. Ji sukūrė cha
rakterį, paprotį, pomėgius ir 
pasibjaurėjimus, bendrus ide 
alus, gyvenimo stilių ir visą 
dvasinę ir medžiaginę furmą, 
kuri yra tėvynės įkūnijimu, 
kuri yra pati tėvynė.

«Ateitis»
(B. D)

Pulgis Andriušis

Kelionė Tauragnuos
Pakalnėn, paskui vėl į kal

ną, o kai ties Zvanelioko vyš 
niomis, juodo šunio aploja 
mas. vėl į pakalnę suragini 
arklį, tai jis tesustoja prie til 
to, jau Sirvydžių lauke. Net 
nepastebi, kaip pusėje pakal
nės prašvilpi Zvanelioko dar
žų ribą, apsodintą berželiais 
ir alksniukais. Ir dėl įvairu* 
mo vienas šermukšnis, kuris 
pavasarį baltom žiedų kepu
rėm, o rudenį raudonom uo
gų kekėm pralinksmina vie
nodai žalią lapų sieną. Tai 
paskutiniai mūsų kaimo ber
želiai, alksniukai ir paskuti
nis šermukšnis, o po to pra 
sideda svetimas pasaulis, kur 
įvažiavus pasidaro viskas vis 

viena: ar augs gražiausias 
ąžuolas, ar po juo plasnos 
gražiausia peteliškė, — vis 
tiek ne savo, svetima.

Bet, sakau, vienu botagu pa 
sileidus pakalnėn, nėra laiko 
apie tai pagalvoti ir tik, kai 
po ratais sudunda palaidos 
tilto lentos, kai arklys, atsar
giai keldamas kojas, uosto 
skersbalkius, tuomet pajunti 
visą svetimumą tų pievų, ku
riomis lyg perdaužta gyvatė 
rangosi Pavaidulio upelė. Kim 
synės, panuovaliuose vilka- 
plaukės, brūzgai laumių pe 
čiui kūrenti, susisukusios ra
ganų šluotomis blindės

Ir taip kairėje tęsiasi ta 
piktų dvasių pieva iki Stirte 

lių kalnų. Pavasarį ir rudenį 
visos tos velnių jodyklos pa 
skęsta vandenyje, o vasarą 
tiktai viksvos ir rūkštys čia 
subinka augti, o einant rudas 
vanduo čiurkši į paki klius.

— Brrr, tegu juos kur ga
las! — sušeri botagu arklį, 
pakilęs ant kalniuko, dėkoda 
mas dangui, kad jis neskyrė 
tau čia gyventi.

Vingiuoja kelias tėkmelėmis 
kauburėliais, šokinėja ratai, 
skeldami ugnį į akmenis, at 
krėsdami jaknas. kol kitoj 
pakalnėj arklys išlygina žings 
nj ties samanykščiumi, kur 
advento metu, akivaroms ap
sitraukus ledeliu, einam rink
ti spalgenų. O šiaipsamanykš 
čius neprieinamas, grėmingas 
savo tamsia karklų, šaltekš 
nių ir neūžaugų berželių 
siena.

Už samanykščiaus ant kal
no med nė cerkvė su bokštu, 
per kurį perkištas geležinKe 
lio bėglio gabalas. Per mas
kolių šventes kiekvienas pie
muo gali už 20 centų pamuš
ti su plakttuku į tą bėgį Vie 
nas mūsų žmogus kartą sek
madienio rytą nuėjo į Sirvy
džius savo arklių vaduoti, — 
iš nakties buvo įklydę į jų 
lauką, — ir maskolis jį pavai 
šin > arbata, po to prisispyręs 
prašė nueiti į cerkvę pa ižiū 
rėti, kaip jie meldžiasi. Per 
pamokslą popas pirštu rody
dama» į mūsiškį, paskutiniais 
žodžiais jį iškoliojo.

- Ką gi jis kita sakys, kad 
pats nemoka nei skaityt, nei 
rašyt, — kalbėjo po to mūsų 
žmogus. — O visa cerkvė dvo 
kia arklio prakaitu. Matai, 

sentikiai eina melstis po ge
rų pusryčių, ir jų mokslas sa 
ko. kad didžiausia nuodėmė 
laikyti garus viduriuose, res 
jie užnuodija sielą.

Žvyruotu keleliu kylam vis 
aukščiau, čia kiek praskai 
drėja nuotaika, nes ir dešinė 
je atsiveria platesni laukai, 
nors, tiesą pasakius, be krū
mokšnių ir žvyrduobių, nieko 
nematai Tai tikros blūdo vie 
tos, kur vienas mūsų žmogus 
grįždamas iš Utenos, vos ne
susalo. patekęs į velnio ran
kas: suko, suko ratu, arklys 
po puta tik švintant, susten
gęs. išsipainiojo Čia pat ant 
piliakalniuko seniai išartos 
dvarysčių kapinės Gal būt, 
turi kažką bendra su visais 
tais klaidžiojimais

(B. D)
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir 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

[4.o - Sala 7-Tel. 37-0324 
no 14,00 ik; 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.

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/101/102 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente rnAINAO OC <>IM. L. I UM,

Escritóxio Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

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

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSE DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 - 

FONE: 63-6005 • VILA ZELINA - SÃO PAULO

Madeiras em gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229 
í ’Endereço Telegráfico: «CABIUiNA»'

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

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

Jaçana klierikų kopi. 7,45 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:]
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 vah
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

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

RIO DE JANEIRO

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

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

ANTANO PAVILONIC
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

KIRPIMO IRI SIUVIMO MOKYKLA

“’J C IT II J A”
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 --------

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

H2MÃOJ CAKK1EÍ2I ™cI,

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

' indoya vanduo yr< denai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

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.

. . . . . HBBIB* . . . .

CÍCHTCdC COMIAESL

NAJCIMENT© I
Irmãos Nascimento

REC. C.R.C. »P. Nro 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 — Tei 63-7140 - S. Paulo

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

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 V/LA Aį_PINA
XBBBBWnBBBBBWMIBWHIBDaBWKBBBVRBaiiaBBBB&Bnll1
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOT

AV. ZELINA. 515 — CAÍXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO
... ,.K--------------- n.- ...L, . ........... 'V,..............   '=?

16 d. sausio, 7 vai. Vila Zeli- 
nos parapijos bažnyčioje Gi
mines ir pažįstamus prašo pa 
maldose dalyvauti.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
•MUSŲ 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 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MŲSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

Adv, Irenė Gritėnas 2.000 
cr., Evaldas Petraitis 1000 
cr., Antanas Skrebys 1:000 or., 
Mykolas Krutulys 1 000 cr., 
Juozas Masiulis 1.000 cr., Ka
zys Skarupskas 1.000 cr., An
tanas Butkus 1.000 cr.; Jonas 
Vitkauskas 1 500 cr ; Motiejus 
Veiveris 1 000 cr., Juozas Va
lavičius 1.000 cr., Elena Vai- 
vuckienė 1 500 cr , Juozas Jo- 
delis 1.000 cr., Juozas Šiau- 
džionis 1 000 cr.

— ATLIKITE SAVO LIETU 
VIŠKĄ PAREIGĄ, ĮTEIKITE 
SAVO AUKĄ JAUNIMO NA
MŲ STATYBAI.

PRANEŠIMAS.
Lietuvių Sąjungos Brazilijo 

je Valdyba praneša, kad 1963 
m. sausio mėn 13 d. 3 vai. 
p.p. įvyks visuotinis narių su 
sirinkimas Vila Belos rūmuose.

Visų tikrųjų narių dalyva
vimas būtinas.

Nustatytu laiku nesusiria- 
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.

LIETUVIS ADVOKATAS

Albertas Pavilavįcius
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 Andor Res.: R. Fernando F aido, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33-6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

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

*VILLA LITU AN IA* 
Piazza Asti 25 (Via Casalmonįerrato 33. Tel. 78.90.33. 78 00.14) 

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

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

— VASARIO 16 TOS minė
jime šiais metais (vasario 17) 
pakviesta kalbėti São Paulo 
parlamento vice pirmininkė 
deputatė MARIA CONCEIÇÃO 
DA COSTA NEVES. Ji dažnai 
kalba televizijoje ir ypač iš
garsėjo savo pranešimais per 
televiziją ir radiją apie gyve 
nimą Sovietų Sąjungoje, ku
rią ji yra aplankiusi

— PAMALDOS Lietuvos ne 
priklausomybės 45 metų šven 
tės proga, São Paulo katedro 
je bus vasario 16 d. 18,30 
vai, kurias laikys J. E. Dom 
Antonio Macedo.

NORINČIŲ VYKTI Į ANTRĄ 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESĄ MONTEVIDEO, 

DĖMESIUI

Kaip jau yra žinoma, Uru
gvajaus sostinėje, Montevideo 
mieste, vasario 24 26 dieno
mis» vyksta Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresas. Norintie
ji vykti kartu su ruošiama 
ekskursija privalo Ugi 20 d. 
sausio užsirašyti pas Nijolę 
Vinkšnaitytę arba prel P. Ra- 
gažinską. Kelionė autobusu, į 
ten ir atgal kainuos apie 
Cr $ 15.000,00.

— ORGANIZACIJŲ ATSTO
VŲ susirinkimas posėdis, va 
sarto 16 tos minėjimo bei ki
tais reikalais yrá šaukiamas 
sausio mėn. 18 d 20 vai., atei 
nahtį penktadienį, Vila Žoli
noje.

— JUOZAS JUODGUDIS pra 
neša, kad už A. A. žmonos 
Onos t ijų metų mirties su 
kakties proga, šv. mišios bus

— ŠV. JUOZAPO VYRU BRO 
LIJOS narių susirinkimas šau 
kiamas ši sekmadienį, tuoj po 
sumos, Vila Želi, oje, moky
klos patalpose.

— Misijonierius Tėvas Bru- 
žikas iš Montevideo į São 
Paulo grįžta šį šeštadienį.

— Laiškai: Br L. Matelio- 
niui, A. Lazdauskui, I. Šimo
nytei, V. Pundzevičiui, V. Kut 
kai, H. Šimonytei, V. Bogar, 
H Nadolskiui, Gudanavičiams 
D. Ruzgaitei, H Vinokurovas, 
A. Sejūnui, F. Slavickaitei, 
J. Gudanavičiūtei, Ad, Miliaus 
kui, P. Makuškai, O. Švitrai, 
L. Žukienei, J Jurgelevičiū
tei, J, Tylai, E. Antanaitienei, 
Bartaškienei, Br. Ajauskui, J. 
Stankevičiui, rJ. Karpavičiui, 
R. Lunskiui.

— Ambasadorius Roberto 
Campos savo pranešime in- 
dustrialų susirinkime pareiš
kė, kad užsienio kapitalistai 
nepasitiki Brazilija del dide
lio pinigo kritimo. Brazilijos 
balansas yra suvedamas su 
nuostoliais. Vyriausybė dau
giau išleidžia negu pajamų 
gauna.

- TUNISIJOJE uždarė ko
munistų partiją del jų veiki 
los kenksmingos krašto rei
kalams bei saugumui.

— KUBOS reikalais Sovie
tų Sąjungai ir Rusijai dar ne 
pavyksta susitarti. Sovietai iš 
Kubos neatitraukė kelių tūks
tančių kareivių. Nepavykus 
susitarti, Amerika pasilieka 
laisvas rankas Kubos reikale.

— Demokratinės valstybės 
savo kariuomenę iš Vakaių 
Berlyno atitrauksiančios tuo
met, kai bus nugriautas «gė
dos mūras».

— NIKITA KRUŠČIOV su 
savo palydovais išvyko Len
kijon Iš ten vyks Rytų Ve- 
kietijon, į komunistų partijos 
kongresą Rytų Berlyne, kuris 
prasidės 12 d sausio. Sklinda 

— Naudinga Žinia 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 Krupninks. 
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.

gandai, kad Kruščiovui atvy
kus Berlynan, susitiks su Va 
karų Vokietijos ministeriu 
Konradu Adenaueriu.

— PREZ KENNEDY, sausio 
mėn. 9 d visą valandą kalbė 
josi su Sovietų Sąjungos mi- 
n sterio pirmininko pavaduo
toju Kuznetsov.

— KRUŠČIOVAS Naujų Me 
tų proga sveikino POPIEŽIŲ, 
kuris Kruščiovui pasiuntė pa 
dėkos telegramą

— MASKVA sutinka, kad 
SUOMIJA būt apj.irkluota ato 
minerals, vidutinio nuotolio, 
raketomis. Šie ginklai apugy 
nimo tikslams skiriami. Atro
do, kad Suomijos apginklavi
mas atominiais ginklais nori
ma pavartoti kaipo argumen
tas prieš Ameriką Kubos ap 
ginklavimo reikale.

EUROPINIO SĄJŪDŽIO SU
SIRINKIMAS LONDONE

1962 m, gruodžio 10 d. Lon 
done įvyko Europinio Sąjū
džio Centro ir Rytų Europos 
Komisijos susirinkimas, kuria 
me dalyvavo daug Vakarų Eu 
ropos politikų. Iš Pabaltijo 
kraštų Lietuvą atstovavo Pa
siuntinybės patarėjas prof, 
dr. J. Baltrušaitis, Estiją — 
Min. Torman. Susirinkime nu 
matyta ateinančią vasarą su 
rengti didelę Europėjinio mas 
to manifestaciją Londone (kaip 
1951 metais).

Suruoštame bankete tarė 
žodį Thomas Amery, Anglijos 
vyriausybės narys (aviacijos 
ministeris) Suvažiavimas vy
ko Lordų Rūmų patalpose Pir 
mininkavo Sir Edward Bed
dington Behrens, Didž Brita 
nijos Europėjinio Sąjūdžio Ta 
rybos pirmininkas.

— 1962 m. gruodžio 8 d. 
Paryžiuje. France Baltiųue 
Draugijos gen. sekr, H Mont 
fort suruošė pietus Pabaltijo 
kraštų atstovų garbei. Iš pran 
cūzų dalyvavo Parlamento na 
rys, France Baltiųue garbės 
pirmininkas Maurice Schu. 
manu, buv. Senato vicepirmi 
ninkas Ernest Pezet, buv. se 
natorius ir Draugijos pirmi
ninkas gen Ganeval Iš baltų 

dalyvavo miniVHUMBBBBHl 
raitis, J. Baltrušaitis ir P. 
Pusta.

— Iki XVI amž. pradžios 
Panevėžys buvo tik Upytės 
pavieto kaimelis.

Būdamas geresnėje geogra 
finėje padėtyje, prie vandens 
kelio, jis netrukus pradėjo ap 
lenkti nepatogioje ir balotoje 
vieloje esančią Upytę

1518 metais į Panevėžio se
namiestį jau persikėlė iš Upy 
tės visos teismo įstaigos. Ne
trukus pradėjo statytis nauja 
mieštis, pradėjo į jį keltis pir 
kliai ir bajorai, steigti preky
bos įmones.

-- Iš senųjų Lietuvos pas
tatų tapybos atžvilgiu pačiu 
turtingiausiu yra laikoma Pa
žaislio vienuolyno bažnyčia. 
Žymi dalis freskų yra kur a 
italų dailininko Delbene, ku
ris atvyko į Lietuvą XVII 
amž. viduryje.

Jis dekoravo freskomis dar 
Vilniaus katedros šv Kazimie 
ro koplyčią ir Sapiegų rūmus 
Antakalnyje.

— Kai kurie Lietuvos mies 
tai jau iš seno garsėjo savo 
tam tikrų prekių turtais.

Varniai garsėjo arklių tur- 
gaiš. Čia 1820 m. birželio 29- 
30 d d mugėje dalyvavo apie 
20 000 žmonių ir buvo parduo 
ta apie 3.000 arklių Pirklių 
suvažiuodavo iš Vilniaus, Kau 
no, Rygos.

Šalia arklių, stambiais kie
kiais vykdavo rūkytos mė
sos, grūdų ir pieno gaminių 
prekyba.

Trakai garsėjo grybais.
Panevėžys linais ir grūdais.

— 1831 m. sukilėlių karines 
pajėgas Lietuvoje sudarė Gel 
gaudo, Chlopov-kio ir Dem 
binskio kariniai daliniai. Atvy 
kę iš Lenkijos, jie persikėlė 
ties Gelgaudiškiu per Nemu 
ną Dalinius sudarė keliolika 
tūkstančių žmonių, ir jie be 
didesnių mūšių užėmė Kauną 
ir jo apylinkes.

— 1863 m„ panaikinus bau 
džiavą, Kaune buvo 24 000 
gyventojų. 1897 m., per visuo 
tinį gyventojų surašymą, mies 
te buvo užregistruota 71.000 
gyventojų, o 1914 m — 91.006.

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

><■ ** * * » »■!<»«Į »>!■ <■ ■!< į. Il< į. >l-fr

— 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 V INA 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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