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XVI METAI

Lietuvos biudžetas siekia 628 mil. rb.
Praėj metų gruodžio mėn. 

Maskvoje įvykusioje Sovietų 
Sąjungos Aukšč. Sovieto se
sijoje sovietų finansų minis
tras V. Garbuzovas, kalbėda
mas apie valstybės biudžetą, 
paminėjo ir paskirų sąjungi
nių respublikų valstybinius 
biudžetus. Visų 15 kos respu
blikų (čia įeina ir Rusijos Fe 
deracijos resp ) biudžetai nu 
statyti 47,3 milijardo rubl. 
Palyginti su 1962 metais jie 
padidinti 2,5 milijardo rb ar
ba 5,5%. Didžiausias biudže 
tas nustatytas Rusijos Fed. 
Respublikas 27.808 mil rb. 
Lietuvai paskirtas biudžetas 
siekia 628 milionus rb Pagal 
sumos dydį, jam tenka aštun 
toji vieta, po Azerbaidžano 
respublikos (759 mil.) ir prieš 
Latviją (523 mil.) ir Armėniją 
(471 mil). Mažiausias biudže
tas skirtas Estijai — 350 mil. 
rublių.
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Rajonai Lietuvoje su centrais
Lietuvos Aukšč. Sovieto 

gruodžio 8 d. įsaku panaiki
nus eilę rajonų ir nustačius 
41 rajoną, šiuo metu Lietuvo
je yra tokie rajonai: Alytaus, 
Anykščių, Biržų, Eišiškių, Ig
nalinos, Joniškio, Jurbarko, 
Kaišiadorių, Kapsuko, Kauno, 
Kėdainių, Kelmės. Klaipėdos, 
Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, 
Mažeikių, Molėtų, Pakruojo, 
Panevėžio, Pasvalio, Plungės, 
Prienų, Radviliškio, Raseinių,

— Baltų Draugija Vokietija 
je gruodžio 6 9 d.d, Friburgo 
mieste surengė didesnę gra
fikos parodą Pirmas parodos 
skyrius «Pabaltijo žemėlapiai 
ir miestų vaizdai iš penkių 
šimtmečių» apėmė originali- 
nes graviūras, medžio raiži
nius ir litografijas nuo XVI 
amžiaus iki musų dienų Pa
žymėtini; latvių kostiuminių 
graviūrų grupė iš XVI ir XVII 
amžių, eilė naujai atrastų Ry 
gos, Talino, Narvos ir Miniau 
jos vaizdinių raižinių. Aktua 
lūs Gambijos — buv. Kuršo 
kunigaikštytės kolonijos —- 
žemėlapis iš XVIII amž. ir 
Istambule rastas retas didelis 
karikatūrinis žemėlapis vaiz 
duojąs Europą Rusijos caro 
vergijoje (1899 m ) Ž Brovus 
stebino visų trijų Pabaltijo 
nepriklausomųjų valstybių ge 
neralinių štabų žemėlapių pa 
vyzdžiai, kalbų ir Mažosios 
Lietuvos dokumentiniai žemė 
lapiai. Eksponatai atrinkti iš 
Baltų Centrinės Bibliotekos

Garbuzuvas pripažino, kad 
sąjunginėms respublikoms 
skirtas didelis vaidmuo, nes 
jos turinčios užtikrinti finan
sinius išteklius, kad būtų 
įvykdytas 1963 m. liaudies 
ūkio planas Per tuos sąjun
ginių respublikų biudžetus nu 
matyta finansuoti 65 8% visų 
išlaidų liaudies ūkiui vystyti 
ir daugiau kaip 70% visų iš
laidų socialinėms kultūrinėms 
priemonėms Kaip tos sąjun
ginės respublikos iščiulpia
mos mobilizuojant Sovietų 
valsL biudžeto pajamas įro
do, pagal Garbuzovą, pvz. 
tai, kad «visas apyvartos mo 
kestis ir daugiau kaip 80% 
visos pelno sumos gaunami 
iš įmonių ir organizacijų, esan 
čių sąjunginių respublikų ži
nioje». Tad. esą. ypač turin
ti padidėti ir visų respublikų 
atsak mybė (.. ir jų koloniali 
nis išnaudojimas — E),

Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šiau 
lių, Šilalės, Šilutės, Švenčio
nių, Tauragės, Telšių, Trakų, 
Ukmergės, Utenos, Varėnos, 
Vilkaviškio, Vilniaus ir Zara
sų Panaikintieji rajonai.- Ak 
menės, Ariogalos, Jiezno, Jo 
navos, Kalvarijos, Nemenči
nės Pagėgių, Ramygalos, Rie 
tavo, Skaudvilės, Šalčininkų, 
Širvintų, Užvenčio, Varnių ir 
Vievio.

Mūnchene fondų.
«LIETUVIŲ GRAFIKA» pa

vadintas antrasis parodos sky 
rius eksponavo lietuvių grafi 
kų išeivių kūrybos 53 dar
bus, Lietuvoje subrendusių se 
nesnės kartos grafikų buvo 
išstatyta; Augiaus 7 medžio 
raižiniai, Dargio 4 spalvoti 
medžio radiniai, Jonyno 1 Ii 
tografija ir pašto ženklai, Pe 
travičiaus 9 medžio bei lino 
raižiniai, Rato 6 medžio rai
žiniai, Valiaus 2 spalvotos li
tografijos. Iš jaunesniųjų, jau 
užsienyje išaugusių eksponuo 
ta: Mikšio 11 lino raižinių, 
Prano 2 ofortai, Viesulo 6 Ii 
tografij s ir Virkaus 5 litogra 
fijos Parodai išspausdintas 
specialus prospektas «Lietu
vių grafika», nušviečiąs lietu 
vių grafikos istoriją, kuriai 
priminti parodoje eksponuota 
taip pat kelios lietuviškų rai 
žinių iš XVI-XIX amžių padi 
dintos nuotraukos, jų tarpe 
Marburge atrastos seniausios 
graviūros su lietuvišku įra

šu Pk čiai ir šiltai abu paro 
dos skyrius aprašė Freiburge 
išeiną laikraščiai «Badische 
Zeitung» ir «AZ Freiburger 
Rundschau». Parodą numato
ma kartoti kituose Vokietijos 
miestuose, visų pirma Ulme.

■— Pasibaigus finansiniams 
. metams, Lietuvii] Namų Akc. 

B vė Londone paskelbė savo 
apyskaitą. Iš jos matyti, kad 
per pastaruosius metus ben
drovė padarė didelę pažangą. 
1961 62 metai baigti su 2670 
svarų sterlingų gryno peluo

— Buenos Aires mieste vei 
kianti lietuvių «Laiko» spaus 
tuvė paminėjo savo veiklos 
dešimtmetį Minėjimo metu 
kalbėjo «Laiko» administr. P 
Gudelevičius, kun St. Saplis. 
ALB Tarybos pirm. I. Padvals 
kis, ALB Centro Vald pirm. 
Ant Balčiūnas, Argentinos 
Liet Organizacijų S gos pirm 
J Čikštas, «Arg. Liet. Bal o» 
leidėjas P Ožinskas, Lietuvių 
Susivienijimo Argentinoj>e 
pirm J. Stalioraitis ir kt Me 
tiinėje programoje dalyvavo 
šv. Cecilijos choras, vad muz. 
Vacį. Rymavičiui. Buvo su
rengta «Laiko» spaustuvės ir 
leidyklos leidinių parodėlė.

-—'Australijoje, Sydnėjuje, 
leidžiamas lietuvių savaitraš
tis «Mūsų Pastogė» savo 49- 
50 nr. paskyrė Sydnėjaus lie 
tuvių gyvenimui, veiklai nuš 
viesti. Numery toji veikla dau 
giau pavaizduota gausiomis 
nuotraukomis Paskelbti K. 
Bradūno, H, Radausko eilėraš 
čiai, įvairūs skyriai liečia: vi 
suomenės tarnybą (įv. organi 
zacijų valdybos), veiklą me
no srity (dainą, šokiai daili
ninkai ir kt.), sporto klubą 
«Kovas», Sydney Lietuvių klu 
bą «Lietuvių Namai», lietuvių 
veiklą savišalpos, prekybos 
ir kt. srityse.

— Gubernatorius CARVA
LHO PINTO spaudos atsto
vams pareiškė, kad savo įpė 
diniui, išrinktam gubernato
riui Adhemar de Barros per
duos estadą, ypač iždą gera
me stovyje. Ateinančiais me
tais numatyta daugiau paja
mų negu išlaidų.

Žurnalistų paklaustas dėl 
jo kvietimo į finansų ministe 
rius, atsakė, kad buvo kvies 
tas. Ar užims tvarkyti finan
sų ministeriją, tai čia priklau 
so nuo respublikos prezi
dento

Finansų ministeriui, kuris 
norėtų pakelti pinigo vertę ir 
krašto ekonominį gyvenimą 
atstatyti turi būti duota pilna 
laisvė šioje srityje. Visos įs
taigos surištos su finansų mi 

nisterija, turėtų vykdinti mi 
nisterio planus. Su finansų mi 
nisterija turėtų bendradar
biauti, derinti planus, darbo 
ministerija. Finansų atstaty
mui didelės reikšmės turi už
sienio reikalų minsterijos ve 
dama politika, nes Brazilijai 
yra reikalingi svetimi kapita 
lai. O tų kapitalų investavi
mas priklauso nuo užsienio 
reikalų ministerijos. Joks kraš 
tas nekis savo pinigų Brazili 
jon, jei jos politika links Ku
bos ar Maskvos linkui. Bruta 
lūs kaikuriuose estaduose sve 
timšalių kompanijų nusavini
mas, paskutiniais metais su
laikė svetimo kapitalo plauki 
mą Brazilijon.

Yra tikra, kad gubernato 
rius be čia minėtų sąlygų, ne 
sutiks užimti finansų ministe 
rijos. O tas reikalingas sąly 
gas sudaryti gali respublikos 
prezidentas.

KRUŠČIOVAS BERLYNE.

Kruščiovas per Varšuvą at 
vyko į rytinį Berlyną, į Rytų 
Vokietijos komunistų partijos 
kongresą. Kaip paprastai, ko 
munistų kongresuose daugiau 
šia vietos užima kilometrinės 
lyderių kalbos, kurios nebūna 
diskutuojamos. Šiame kongre 
se rytinės Vokietijos komunis 
tų lyderis pasakė net šešias 
valandas trukusią kalbą, kuri 
praėjo be didesnio atgarsio 
užsienyje. Gi Kruščiovas kai 
bėjo tik pustrečios valandos. 
Jis savo kalboje palietė, nes 
negalėjo išvengti, santykiai 
su vadinamais stalinistais, Ku 
bos klausimas ir Berlyno li
kimas.

Kai dėl santykių su Kinijos 
ir Albanijos komunistais, jis 
gynė savo užimtą, taikaus su 
gyvenimo poziciją. Girdi, Ame 
rika turinti tiek tūkstančių 
atominių bombų, kad karo at 
veju ir pati komunistinė Kini 
ja būt pelenais paversta.

Kai del Kubos, tai Kruščio 
vas išgelbėjęs iš pavojaus pa 
saulinę taiką ir įrodęs, kad 
nori taikaus sugyvenimo su 
visais kraštais.

Berlyno k aušimu pakarto
jo, yra reikalo sudaryti taikos 
sutartį ir Berlyną, vakarinį, 
perleisti Jungtinių Tautų Orga 
nizacijai globoti, atitraukiant 
iš jo JAV, Prancūzijos ir An 
glijos ginkluotas pajėgas. Ta 
čiau kalbėjo tik bendrai, nes 
tatydanaas jokių griežtų, su 
nustatyta data, reikalavimų. 
Kiniečiai buvo siūlę sušaukti 
pasaulinį komunistų kongresą 
tarpusavio ginčams išspręsti. 
Tačiau pasiūlymas nerado pri 
tarimo, nes momentas yra ne 
patogus.g

ŠIO «M L » NR. LEIDĖJA S 
YRA BALYS TŪBELIS IR JO 

DRAUGAS J. L

B. Tūbelis gimė 1911 m. spa 
liaus mėn. 7 d., Bimbų kai 
me, prie Panemunėlio stoties.

Nors Lietuvoje B. T, tėvai 
nelengvai vertėsi, bet ryžosi 
sūnų leisti j mokslus. Baigęs 
Skapiškio vidurinę mokyklą 
(progimnaziją). Rokišky stojo 
į gimnaziją. Bet jos nebaigė, 
nes 1929 m. gruodžio mėn. 
Brazilijon išvyko. São Pauly 
susipažino su Vince Bieliūnai 
e, kilusia iš Panemunėlio 

valsčiaus, Joneliškių kaimo 
ir 1931 m. spaliaus mėn. 20 
d. sukūrė lietuvišką šeimos 
židinį, išaugino gražiai išau
klėtą šeimynėlę. Vyresnysis 
sūnus Vincas yra advokatas. 
Antras sūnus Antanas, prie 
Makenzie universiteto baigė 
matininkų mokyklą Ir šiais 
metais baigs inžinieriaus agro 
nomo mašinų mekanikos sky
rių Piracicabos mieste «Esco 
Ja de Luiz Queiroz» uni versi 
tete. Kadangi studentas Anta
nas yra pirmaujantis savo ga
bumais mokinys, tai jis eina 
mokytojo (suplente) pareigas.

Dukrelė Rožytė lanko «Li
ceu Eduardo Prado», chemi
jos skyrių.

Tūbelių šeima yra tikras 
lietuviškumo židinys. Skaito 
ir remia lietuvišką spaudą, da 
lyvauja lietuviškose organiza 
cijose, yra plačiai pažįstami 
lietuviškoj visuomenėj.

Tūbeliai gyvena Moinho Ve 
Iho, Rua Abauna, 188, B, Tū
belis turi batų dirbtuvę su 
krautuvę batų ir drabužių toj 
pačioj gatvėj nr. 196 200.

Mielam spaudos prieteliui, 
rėmėjui, moderniškam knyg
nešiui ir jo draugui J. L. už 
šio «M.L.* išleidimą tariame 
nuoširdų lietuvišką ačiū.

«M.L.» Administracija.

— VAKARŲ EUROPOJE yra 
nepasitenkinimo De Gaulle 
vedama politika, ypač kas lie 
čia Anglijos priėmimą į Ben
drą Europos rinką. De Gaulle 
laimėjęs Prancūzijoje savo va 
lią nori primesti ir kitiems 
kraštams.'Prieš jo norą domi 
nuoti Vakarų Europos politi
ką, kyla reakcija kituose 
kraštuose.

— Italijos ministeris pirmi
ninkas FANFANI yra nuvy
kęs Amerikon tartis eu prez. 
Kennedy. Žiniomis iš Vašing- • 
tono, prez, Kennedy dar šiais 
metais žadėjęs Italiją aplan
kyti.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Susirūpinta Usnimis Lietuviško Jaunimo Tarpe
Jaunimas kaltinamas — jis nesugebąs teisingai 

įvertinti tikrovės

Lietuvoje pakilęs susirūpi
nimas dėl jaunimo. Jei spręs 
ti iš laikraščiuose skelbiamą 
laiškų, diskusinių straipsnių, 
tai bolševikinio režimo sąly
gose išaugęs jaunimas kai ku 
riais požiūriais nėra toks, ko
kį vaizduoja komunistiniai 
agitatoriai. Vilniaus «Tiesoje» 
šio jaunimo, jo elgsenos, po
linkių klausimais iškilo kelių 
asmenų ginčai. Pirmasis susi
rūpinimo ženklą savo laiške 
partiniam dienraščiui iškėlė 
M. Kilčiauskas («Tiesa», 244 
nr). Jo nuomone, «mes au
gom ponų ujami, kunigų mul
kinami», o dabar, girdi, jauni 
mui viskas prieinama, tačiau 
jis negalįs pasigirti nei sąži
ningumu, mandagumu, o po 
švenčių girtų jaunuolių esan
čios pilnos pakampės, primė 
tyta sudaužytų butelių..

Tame pačiame laikraštyje 
atsiliepė komjaunimo CK mo 
kyklų sk. vedėjo pavad. A. 
Markevičius ir mok. S. Svei- 
kys (283 nr.). Pirmasis jų ne
sivaržydamas pateikė jauni
mo heroizmo pavyzdžius (gir
di, juk jis įsisavina plėšinius 
Kazachstane, dirba kolchozuo 
se), o antrasis Markevičių lai 
ko optimistu ir teigia, kad lie 
tuviškame atžalyne vis dėlto 
veisiasi ir dilgelės ir usnys.

Būdingas Skeivio teiginys 
— kad dabartinė Lietuvos jau 
nuomenė nesugebanti teisin
gai įvertinti tikrovės, kurioje 
gyvena. Kitais žodžiais, tam 
jaunimui vargiai suprantami 
komunistiniai reikalavimai ir 
pati bolševikinė tikrovė. Ar 
čia jaunimas kalias? Aiškiai 
ne, nes ir mok Skeivys pri
sipažįsta: mes (suprask, vy
resnieji ar komunistinės tikro 
vės aiškintojai — E ) per daug 
tam jaunimui kalbėjome apie 
Donbaso herojus, apie nema
rius Marytės Melnikaitės žyg 
darbius, ir, jo teigimu, ver
čiau tyrinėti savo apylinkės 

«revoliucinę praeitį» ir į to
kius tyrinėjimus įtrauktini net 
ir turistai ar kraštotyrininkai. 
Čia kils klausimas — ar vie
tos, apylinkės komunistas, jo 
žygiai jaunimui įdomesni už 
Lietuvos «didvyrę» Melnikai- 
tę ar ukrainiečių herojus?

O pats gi jaunimas, maiyt, 
elgiasi netinkamai, jei jo 
veiksmai ir mok. Skeiviui 
krenta į akis. Žinoma, moky
tojas tikisi, kad mokykla gal 
prisidės tinkamiau auklėti jau 
nimą. Tačiau ir čia pilna, vi 
šokiausių kliuvinių: taigi, pe 
dagogai esą per daugapkrau 
ti darbu, mokyklose vis dar 
neatsikratoma «procentomani 
jos», kai dar daug kur reika 
laujama, kad mokykla, tarsi 
fabrikas, «užtikrintų aukštus 
darbo rodiklius».

Taip, anot Skeivio — «die 
ve gink», kad tas jaunimas 
nesustingtų, kad jis darytųsi 
naudingesnis visuomenei. Jau 
kitas klausimas, ar tai leng
vai įvykdomas uždavinys, kai 
mokyklose, girdi, atsirandą 
moksleiviai ateiną «iš labai 
užkrėstos aplinkumos ir labai 
pavojingi». Kas toji užkrėsto 
ji aplinkuma ir kodėl lietu
viški jaunuoliai sudarą pavo
jų kiJems savo draugams — 
nepasakoma. Tiek aišku, kad 
tikrovė, lietuviško jaunimo ne 
tik elgesys, bet ir jo nuotai
kos Lietuvoje, partiniuose 
sluogsniuose jau kelia tam ti
krą rūpestį. Priešingu atve
ju, jie nekalbėtų apie tikro
vę, su kuria negalima nesis
kaityti.

— Menas ir mokslas tautiš 
kosios kultūros žiedas.

Ką sukuria menininkas ar 
mokslininkas, tai eina iš kar 
tos j kartą, tai niekuomet ne
sensta, tai lieka amžina

A. Smetona

' Maironis

PRAEITU
Praeities gilų miegą kas pažadint galėtų?
Kas jos dvasią atspėtų? Jai įkvėptų gyvybę?
Kas suprasti pajėgtų tamsią amžių tolybę?
Kas bent uždangos kraštą mums praskleisti mokėtų?

Jos paveikslas, kaip žaibas, kartais dvasia pagauna, 
Kartais, rodosi, dvelkia stebuklingas jos kvapas;
Kartais prašneka širdžiai amžiais kerpėtas kapas
Ir sušildo krutinę ir vaidentuvę jauną

Štai senelis į kapą žengia, drebąs ir baltas...
Man jo gaila: daug matęs, apsakyti daug'gali...
Ten po pilį apleistą vėjas šūkauja šaltas:

Kas amžiais kalbėta, kad paskelbtų nors dalį!
Nemuns matė kryžiuočius, plieno ginklais apkaltus 
Apie žilą senovės apsakytų jis šalį.

Jus Gėdingai Kapituliavote — Kinai 
Užvožė Maskvai

Pekinas Chruščiovui prikišo —- skaldote stovyklą, metatės į 
atomines aventiūras

(Elta) Kinų komunistai gruo 
džio mėn. viduryje tarė atvi
rą žodį Maskvai ir Chruščio
vą išvadino aventiur'stu. Tie 
kinai Maskvą apkaltino — tik 
ji esanti kalta dėl skirtumų 
gilinimo rytų bloke, tik ji to
liau varanti kylį vad socialis 
tinių kraštų stovykloje.

Pagal pastaruosius Vakarų 
komentatorių samprotavimus 
(pvz. H Hamm, FAZ ir N Z. 
Z. 346 nr.) Kremliuje pasi. 
reiškiąs blaivesnis protas, net 
ir jis nenorįs žmonijai pražū
tingo atominio karo Tuo tar
pu raudoniesiems Mao komu
nistams Amerika, tai — «po

pierius tigras», jo netenka bi
joti. Kinų komunistų pareiški 
mą paskelbė kinų kom. partí 
ja ir jų partinis laikraštis 
«Jenminjipao» - «Liaudies Bal 
sas» (gruodžio 15 d vedama
sis) Kinai ne tik atpasakojo 
visus prieš juos nukreiptus 
puolimus kom. partijų suva
žiavimuose Bulgarijoje, Ven
grijoje, Italijoje ir Čekoslova 
kijoje, bet jie ir duoda atkir
tį paskutiniesiems Chruščio
vo pasisakymams. Partinis ki 
nų laikraštis rašo, kad, jie, 
kinai, remiasi ir toliau mark
sistiniai- leninistiniais pagrin
dais, tačiau jie randą skirtu
mą taktikoje imperialistinio 
priešo požiūriu. Jei, esą, ku
ris nors nekreipia dėmes o į 
strateginę pusę, tas priešui 
kapituliuoja.

Chruščiovas, kinų akyse, aiš 
kus aventiuristas, nes, girdi, 
jis metęsis į priešingumus, 
siuntęs raketas į Kubą, vė
liau gi pametęs nervus, kai 
priešas pagrasino atomo gin
klais.

Mao Chruščiovo neprikiša, 
kad šis atgal išsigabenęs ra
ketas, tačiau laikąs klaida, 
kai Kremliaus valdovas iš vi 
so Kubon jas pasiuntęs. Tad 
— įvykęs gėdingas traukinta
sis. Tuo būdu, kinų nuomonė 
čia sutampa su Vakarų pa
žiūromis.

Žinoma, kinų Mao visai ne
rūpi pateisinti amerikiečius 
Kinai dabar aiškiai suintere 
suoti pulti Chruščiovą, sumen 
kimi jo padėtį rytų bloke. Juk 
komunistiniai pasiteisinimai 
jų suvažiavimuose, ilgi Chruš 
čiovo išvedžiojimai dėl Ku
bos Aukšč. Sovieto posė 
džiuose Maskvoje jau aiškiai 
liudyjo, kaip įvairių kraštų 
komunistus sukrėtusi Kubos 
krizė ir jos padariniai Dabar 
Chruščiovas ir prieš komunis 
t-s ir pr,eš pasaulį vaidina 
«taikos angelą» ir, žinoma, 
įvairūs pareigūnai patenkin 
ti, kad išvengta karo Tačiau 
klausiama; ar nebuvo galima 
išvengti tų gėdingų pasiteisi- 

(pabaiga 3 pusi.)

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

ALBERTAS TARULIS

(tąsa)

Nacionalizuotose įmonėse 
tvarkėsi komisarai, kuriuos 
vėliau pakeitė daugiausia iš 
darbininkų parinkti direkto
riai. Joms jau rugpjūčio vidu
ry buvo pradėti nustatinėti 
gamybiniai planai, dėl kurių 
įvykdymo įmonės ėmėsi rung
tyniauti (VII.19 socialistinių 
rungtynių pradžia dėl plano 
įvykdymo tarp «Neriets», «Li- 
vielos» ir «Metalo»). Jų gami
niai buvo pradėti skirstyti 
per naujai įs eigtas pramonės 
gaminių paskirstymo konto
ras.

Esminiai pramonės pertvar 
kymai (Jungimas įmonių į vie 
ną, trestų steigimas ir kt.) 
priklauso nebe pramonės mi
nistério Ch. Alperavičiaus, 
bet vietinės pramonės liau

dies komisaro M. Šumausko 
laikotarpiui.

Vis dėlto pramonės ministe 
rija verta poros žodžių. Pats 
pramonės ministeris Ch. Alpę 
ravičius, vėliau įspėjęs, kad 
buvusieji įmonių savininkai 
nesikreiptų darbo gavimo rei 
kalu ir kad darbininkai ne
rinktų parašų dėl buvusiųjų 
savininkų palikimo įmonių ve 
dėjais, buvo stambių įmonių; 
akc b vės «Broliai Alperavie 
čiai» Kaune ir Pirmojo Lietu 
vos baltinių fabriko GeA(Ge- 
brúder Alperowitz) Kybartuo 
se dalininku Lietuviškai kal
bėjo labai silpnai, todėl ypač 
mėgo rusų kalbą, o raštbs ra 
šydavo tik rusiškai.

Būdamas žydas, ir į minis 
teriją telkė daugiausia žydus. 
Rugpiūčio vidury iš94tarnau 

tojų 48 (51%) buvo žydai. Ta
čiau žydai buvo direktoriai, 
viršininkai, referentai, juris
konsultai. o lietuviai kurje
riai, raštininkai, sąskaitinin
kai (aukštesniųjų tarnautojų: 
žydų 70%, lietuvių 30%; že 
mesniųjų — žydų 10%, lietu
vių 90%) Pirmieji vyriausi 
nacionalizacijos reikalams vai 
dininkai: Benjaminas Roma- 
nauskas ir Tauba Maimi- 
nienė.

Ministerijoje nebuvo jokios 
tvarkos, Iš pradžių panašu 
buvo į kažkokį turgų ar be
protnamį Skyrių viršininkai, 
vesdavosi be jokio priėmimo 
tarnautojus. Pagaliau pats mi
nisteris nebegalėjo atskirti, 
kas tarnautojas ir kas klijea- 
tas, ir buvo priverstas VII 13 
išleisti įsakymą; «Nuo š. m. 
rugpiūčio 13 d. ateina dirbti 
į ministeriją tik aukščiau iš
vardinti tarnautojai Skyrių 
viršininkai įspėjami, kad jie 
neturi teisės, be ministério 
sutikimo, priimti į darbą nė 

vieno tarnautojo».
Kitas V III.10 įsakymas duo 

da vaizcą apie ministerijoje 
buvusią tvarką: «Pastebėta, 
kad kai kurie skyrių virši
ninkai ir tarnautojai korido
riuose priiminėja interesan
tus» ir atlieka visus tarnybi
nius reikalus. Toks tarnauto
jų tarnybinių pareigų atJiki 
mae yra nepageidaujamas, nes 
kenkia darbo našumui, neša 
dezorganizaciją. Perspėju, kad 
klijentus galima priiminėti tik 
skyrių patalpose, bet ne ko
ridoriuose. Apie nesilaikan
čius šios tvarkos tarnautojus 
bus daromos atitinkamos iš
vados».

Anekdotu atrodo, kad vie
ną kartą darbo ministe ija 
grąžino pramonės ministeri- 
popiergalį su prierašu, kad 
iš atsiųstojo rašto nematyti, 
nei kas rašo, nei kokiu rei
kalu rašo, nei kas pasirašo! 
Tai negalėjo nustebinti, nes 
raštai labai dažnai buvo ra
šomi ne ant ministerijos bit n 

kų, o ant paprastų popierga 
lių. Net patys klijentai rašy- 
davosi raštus. Dirbama buvo 
kuone 24 vai per parą, bet 
kas būdavo dirbama nakti
mis, lietuviai tarnautojai ne
žinojo.

Tokiu organizatorium pasi
rodęs, Ch. Alperavičius į Liau 
dies Komisarų Tarybą nebu
vo paskirtas Dėl to jis liko 
vietinės pramonės komisaro 
M. Šumausko pavaduotoju ir 
iš tikrųjų savo rankose turė
jo didelę galią pramonės 
tvarkymo ir ypač jos nacio
nalizavimo srityje

Pažymėtina, kad pramonės 
ministerija buvo viena iš pir
mųjų įstaigų, kuri susilaukė 
«patarėjo». Juo nuo liepos pa 
baigos buvo paskirtas, bene 
«Vneštorgo» tarnautojas, armė 
nas ar koks kitas pietietis 
draugas Balockis. Matomai, 
pramonės buvo laikoma ypa
tingai svarbia įstaiga.

(B D.)
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Duosnios Rankos Dar Nepavargo!
(BALFO VE KLOS METAI)

* Bendr ji Amerikos Lietuvių 
šalpa (Balfas) kasmet vis la
biau pereina j globalinę 
apimtį.

1962 darbo metų knygas už 
darant yra šis tas įdomaus 
platesnei Balio narių ir rėmė 
jų šeimai pranešti. Balio šei
ma nėra didelė — ne milioni 
nė, o tik keletas tūkstančių 
rėmėjų ir per 1 600 Balto ti
krųjų narių susibūrusių 62 se 
skyriuose Jie visi per metus 
suaukoja Balto darbams arti 
80 000 dolerių pinigais ir dvi- 
gybai tiek vartotais rūbais; iš 
jų beveik trečdalis yra ski- 

(pabaiga iš 2 pusi.)

nimų? Pareigūnai tarp Vladi
vostoko ir Pankavo dabar tei 
sėtai gali pagalvoti — kas di 
dėsnis aventiuristasrkinų Mao 
ar Kremliaus Chruščiovas?

Beje, tas aventiuristas, kaip 
žinoma, yra atmetęs kinų te
zę apie Vakarus — kaip pe- 
pierinius tigrus, nes juk jie 
turį «atominius dantis». Tuo 
tarpu kinai čia teigia: girdi, 
reikia tikėti, kad Vakarai ne
išvengiamai turės pralaimėti 
ir tai priartinsią revoliucijos 
laimėjimą. Ne — dabar šau
kia kinų partinis laikraštis — 
sovietai esą menki marksis
tai leninistai, nes juos pagau
nanti baimė dėl atomų gin
klų imperialistų rankose. Tad 
Maskva jau . atsisakanti re
voliucinės kovos Tuo tarpu, 
Pekino nuomone, žmonijos li
kimą lemsią ne atominiai gin 
klai, bet liaudies masės. Jei 
jie, kinai, esą nusistatę prieš 
Vakarų gąsdinimus, tai jie ir 
nesutinką, kad ir komunistai 
atominiais ginklais šantažuo
tų savo priešus. Čia daroma 
išvada — aklai pasitikėta ato 
miniais ginklais, visiškai ne
tikėta masių jėga ir štai dėl 
ko Maskva turėjusi kapitu
liuoti

riamas Vasario 16 gimnazi
jai.

Nors Balfo rėmėjų šeima 
nedidelė ji duosni ir palygin 
ti veikli. 1962 metais Balfo 
šalpa buvo vykdoma įvairiais 
būdais: pinigais, siuntiniais, 
gėrybėmis, įeisiniais patari
mais. Vien pinigais buvo šel
piami J* V, Afrikos, Azijos ir 
dalinai Europos lietuviai Siu» 
tiniai buvo siunčiami lietu
viams į Lenkiją ir esantiems 
sovietų okupacijoje. 1962 m. 
dar oavyko gauti 383 443 sv. 
maisto iš JAV ir 99 366 sv. rū 
bu iš lietuvių Jie nug benli 
tremtiniams į Vokietiją

Be šalpos gėrybėmis Balfas 
atliko gana daug kitų šalpai 
artimų darbų: padėjo dauge
liui atvykti į JAV Į JAV at
vyko lietuvių iš Brazilijos, 
Australijos. Italijos, Vokieti
jos ir įvairių kitų kraštų. Tų 
imigrantų dokumentacija, afi- 
davitai, darbo ir butų suradi 
mas buvo taip pat didelė Bal 
fo Centro darbų dalis 1962 
metais.

Praeitais metais Balfas pa
dėjo daugeliui tvarkyti doku
mentus gimines iš Lietuvos 
atsikviesti, parūpino formas, 
davė nurodymus, rersiuntė do 
kumentus į Maskvą diploma
tiniu keliu ir pan Centro įs
taigoje talkinta ir nukentėju
sioms nuo nacių Kai kurie, 
Balfui tarpininkaujant, jau ga 
vo iš Jungtinių Tautų, liesa, 
mažiukes, bet vis šiokias to 
kias pašalpas.

ŠEŠI SIUNTINIAI KASDIEN.

Per metus Bal'as išsiuntė 
virš 1 500 individualių siunti 
nių, kurie beveik visi lipo ir 
lindo per geležinę sieną. Dau 
guma ėjo Lenkijon: 889 siun
tiniai su vartotais rūbais, 219 
— su vaistais Lietuvon išsiųs 
ta 393 naujų medžiagų siunti 
niai Visų Balfo siuntinių ver 
tė siekė 75,000 dolerių. Metų

V. Ališas

LIETŪS
Pailsę lietūs, kaip širdis manoji, 
Sunkiu šlamėjimu prislėgė upę 
Toks liūdnas, susimąstęs ir be ūpo 
Ateina vakaras, po langu stoja.

Ten šalto žaizdro pelenai išblėsę 
Traškių liepsnų atsiminimuos snūdi.. 
Kur vyzdis brenda per įkirią liūtį, 
Ko graudžios akys ieško — ar atspėsi?

Į juodą naktį viskas nukeliauja: 
Žiedai ir put' s, popierio laiveliai —’ 
Skandina viską nešvarioji srauja.

Kodėl kančios, kur krūtinėje gelia, 
Jinai nunešt, nuskandint nevalioja, 
Kodėl tiktai jos... — Žinai gal, mieloji?

pabaigoje galima Balfo rėmė
jus užtikrinti, kad visi prašy
mai. jei tik rimtai pagrįsti, 
buvo patenkinti Ačiū Dievui, 
užteko ir lėšų, ir medžiagų, 
ir rankų jiems supakuoti Ži
nia. daugelis ypač iš Lenki
jos, rasė įvairiais adre-ais, 
įvairiais vardais, todėl Balfo 
valdyba apsisprendė siųsti 
tik po vieną siuntinį metams 
tam pačiam adresautui. ne
bent buvo svarbūs motyvai, 
pvz labai gausi šelmi, ypa- 
t nga šelpiamųjų nelaimė: ga s 
ras, kalėjimas, duondavio 
mirtis.

1963 m. Balfo siuntiniai dar 
pagausės, nes teks paštu siųs 
ti individualias siuntas ir Vo
kietijos lietuviams, n at, vo
kiečiai atsisakė Balfo gėry
bes veltui laivais pervežti, Vo 
kietijoj veltui išskirstyti, kaip 
buvo iki šiol.

NAUJA ŠALPOS TVARKA 
V. VOKIETIJOJ.

Pasikeitus šalpos sąlygoms 
V. Vokietijoj, Centro Valdyba 
nutarė Balio įstaigą Mūnche- 

ne susiaurinti iki minimumo. 
Ten lieka tik vienas kamba
rys įstaigai ir vienas tarnau
tojas — Balfo reprezentantas. 
Kadangi visa šalpa vyks dau 
giau pinigais, bus galima be- 
tirpiai iš Centro nusiųsti. Ži
nia. prašantiems bus siunčia
mi ir rūbai. Šie paskutiniai 
pareikalaus daugiau pinigų, 
kurie bandoma ne tik rinkti, 
bet ir taupyti mažinant, kur 
galima, administracines išlai
das. Jei iki šiol V. Vokietijon 
ša! a maisto ir rūbų buvo {iš
leidžiama apie 12 000 dolerių, 
tai 1963 m. teks išleisti gry
nais pinigais dvigubai dau
giau, nes dar yra tūkstančiai 
mūsų brolių tremtinių ir jie 
laukia Balfo paramos. Ta pa
rama bus telkiama, tačiau šal 
pos norintieji turės patys į 
Balfo Centrą kreiptis ir prie 
prašymo pridėti atitinkamus 
pažymėjimus, kad šalpos rei 
kalingi.

KEIČIASI BALFO TAR 
NAUTOJAI.

i
P. VI. Kulpavičius paskuti

niu laiku susižeidė bekrauda
mas Balfo siuntas ir turi ope 
ruotis. Jis ištarnavo Balfe 12 
metų ir sulaukė pensijos am 
žiaus. 1963 metais p. Kulpavi 
čius dirbs Balfe tik kelias 
dienas per mėnesį.

Mūnchene iš dviejų tarnau 
tojų liks tik vienas. Sutaupy 
tas išlaidas bus galima skirti 
tiesioginiai šalpai.

BALFO SANDĖLIAI PILNI.

Šiuo metu Balfe nebėr vie
tos vartotiems rūbams priim
ti. Turimos gausios dovanos 
atrenkamos ir pakuojamos, at 
laikai gana sunku parduot. 
Turime užtikrinimą, kad JAV 
vyriausybė duos Balfui 18 547 
vienetų naujų kariškų kelnių 
ir marškinių, kurių vertė vir
šija 100.000 dolerių. Tai bus 
didelė ir reali parama Balfo 
šelpiamiesiems. Labai gaila, 
kad Lietuvon negalima pasiųs 
ti vartotų drabužių, o reikia 
pirkti naujas medžiagas, ku
rios daug kainuoja ir jų pa- 
siuntimas labai brangus.

KITI GYVENTOJAI BALFO 
(\AME.

Ilgamečiai Balfo nuominin
kai pp Lūšiai ir pp. Kulpavi 
čiai sausio 1 d. išsikraustė į 
kitas miesto dalis, tačiau į jų 
vietas pavyko gauti naujus 
gyventojus. Senas Balfo na
mas nuolat reikalingas įvai
rių pataisymų, kurie daug 
kainuoja, tačiau nauji nuomi
ninkai galės atsikraustyti va
sario 1 d. Viena šeima į Bal
fo patalpas atvyksta tiesiai iš 
Anglijos.

BALFO CENTRAS GLOBOS 
PARODOS KONCERTĄ.

Pasaulinės parodos metu 
(1964 1965) vyks ir pasaulinio 
masto meninis pasirodymas: 
koncertai, chorai, vaidinimai. 
Visa ši parodos programa bus 
ne parodos rajono, bet pa
čiam New Yorke, Lincoln Čen 
ter. į ten patekti reikia augš-

(pabaiga 4 pusi.)

Lrúsu Lietuva
(tąsa)

Per visą XIV amžių kry
žiuočiai varginu Lietuvą nesi 
liaujamais karais Žalgirio mū 
šis padarė tam galą, o Mel 
no taikos sutartis (1422. vm 
26) likvidavo ordino ofenzyvi 
nę poziciją rytuose- Jo eks
pansijos banga, plakdamas! 
beveik dvejis šimtmečius įže 
maitijos uolą, atšoko atgal. 
Vytautas Didysis, pra 
plėtęs Lietuvos sienas iki 
Juodjūrio ir atsistojęs Girta 
koja Baltjūry. išsklaidė ambi
cingas ordino svajones vieš
patauti Rytuose ir įau ti Dau 
guvos bei Nemuno protarpy 
naują vokiečių galybę. Bet 
kaip tik po šito pralaimėjimo 
militariškai ir politiškai sus
mukęs ordinas ėmėsi didelio 
kolonizacijos ir vokietinimo 
darbe. Ir nors antroji Toru 
niaus taika galutinai likvida 
vo ordino politinę nepriklau

R. Valsonokas

somybę, tačiau kolonizacija 
plito

Nemuco žemupio koloniza
cija vyko ordinui nepalankio 
mis sąlygomis. Pirmiausia, jis 
galėjo imtis čia platesnės ko 
lonizacijos tiktai taikos san
tykiams nusistojus. Antra ver 
tus, jam trūko kolon zacinės 
medžiagos >š \ ok’etijos.

Žemaičių sodybų siena kry
žiuočių karų laikais vakaruo
se ėjo šalia milžiniško tanku 
myno, kuris per dvejis šimt
mečius abiems pusėms buvo 
militarinė ir politinė siena. Ji 
ėjo šiapus Nemuno maždaug 
nuo Medingėnų, pro Tverus, 
Laukuvą Nemakščius, \ idu 
klę iki Dubysos. Tarp šitos 
sodybų sienos iki pat Nemu 
no žiočių būta nesibaigiamo 
tankumyno Anapus Nemuno 
tankumynas ėjo per Sedūviją 
iki Narvės bei Bebros upių 
pietuose ir iki Mozūrų eže

rų, Ungurupės bei Nemunyno 
vakaruose.

Pusantro šimtmečio karams 
pasibaigus, tankumynas nete
ko savo militarinės-politinės 
reikšmės Sudūvijai perėjus, 
pagal Melno taikos sutartį, į 
Lietuvos ribas, pastebimas iš 
pradžių lėtas, o paskum vis 
intensingesnis gyventojų judė 
j mas iš Žemaitijos į pietus, 
t y. į tankumyną Tuo būdu 
buvo pradėta Sndūvijos kolo 
nizacija, kuri anapus Nemu
no sudarė grynai lietuviškąjį 
kraštą

Antroji Toruniaus taika ir 
vidaus politiniai bei finansi
niai sunkumai privertė ordiną 
atkreipti dėmesį į jo rytų pa 
kraščius Teko skubi: ! kolo
nizuoti ir racionalizt oti liku
sios jam tankumyno dalys 
Ordinas energingai griebėsi 
darbo ir išplėtė (XV amž.) 
tankumyno juostoje milž niš- 
ką kolonizacijos akciją Beje, 
ir čia ordinas turėjo tenkin 
tis esamąja žmonių medžia
ga, nes masinės kolonistų sro 

vės iš Vokietijos nebebūta. 
Mat, Toruniaus taikai įvarius 
kylį tarp vokiečių metropolis 
jos ir ordino kolonijos, vokie 
čiai dygiai, kaip ir nūdien, 
vengė kurtis šiapus korido
riaus Tuo būdu Žemaitijai 
ilgą laiką teko tarnauti žmo
nių rezervuaru didelei Ryt 
prūsių kolonizacijai.

Taigi, kolonizuojant buvu 
sius n .druvių ir skabių kraš’ 
tus, ordino daugiausia naudo 
tąsi vietos gyventojais, o ne 
atėjūnais iš Vokietijos. Tatai 
bent manyti iš įkurtų XV am 
žiuje gyvenamųjų vietų pava 
dinimų, pavyzdžiui (vokiškai 
rašant): Legitmųjų, Morittten, 
Brandlauken. Perkeinsten, Me 
dlaunken, Geidlauken, Schir- 
lauken. Rossritten Perkuiken, 
Schargillen ir 11. Šie pavadi 
nimai geriausiai liudija, kad 
Nemuno žemupis XV amžiuje 
toli gražu dar neturėjo vokiš 
ko pobūdžio

Tai pat galima pasakyti ir 
apie Klaipėdos kraštą, kuriam 
kolonizuoti vokiečių adminis

tracija panaudojo kuršius ir 
jų žemėse gausiai gyvenusius 
žemaičius. Tatai ir čia geriau 
šiai galima spręsti iš atsira
dusių XV ir XVí amž gyve
namųjų vietų pavadinimų, 
pav. (vokiškai rašant): Aspur- 
wen. I urmallen, Leituken, 
Lampsaten. Kurschlauken, 
Dautzkur, Lietlischken, Mui- 
scheninken, Suwehnen, Ste- 
ponkuhren ir 11.
_įsidėmėtina, kad Klaipėdos 

krašte, kur XV amžiaus pusė 
je, šalia Klaipėdos miesto, bū 
ta vos dar trijų sodybų, bū 
tent, Nidos, Nemarzatės ir Vi 
tės,. kaimo gyventojų skaičius 
sąryšy su žemaičių koloniza
cija per vieną tiktai šimtme
tį tiek padidėjo, jogapie 1540 
m krašte (be Klaipėdos mies 
to) jau būta, kaip rodo Klaipė 
dos komtūrijos vad «Grosses 
Aemterbuch» daviniai, daugiau 
kaip 8.000 žmonių. Taigi, vo
kiečių anais laikais krašte 
tūta dar visai maža Remian
tis to paties šaltinio davi
niais. galima konstatuoti, kad 
net pačiam Klaipėdos mieste 
vokiečių skaičius XV amžiu
je buvo palyginti itin nedi
delis. (B. D )
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(pabaiga iš 3 pusi) 

tų kvalifikacijų, rimtos pro
gramos. Balio Centro Valdy
ba, Liet. Kat. Komitetui Paro 
dai prašant, sutiko globoti lie 
tuviškų chorų pasirodymą 
Lincoln Center 1964 m. rug 
sėjo 6 d.

PASKUTINIS 1962 M. 
BALFO «DERLIUS».

Lapkričio-Gruodžio mėne
siais į Balio Centrą atsiuntė 
bendrai šalpai aukų: Chicagos 
57 sk. — 250.00, Stamfordas
— 454,00, Chicagos 95 skyr.
— 300.00, Chicagos Balfo Aps 
kritis — 450 00. Sudbury, Ont. 
Canada — 40,00, Clevelandas
— 1.000,00, Los Angeles — 
1,300 00, Dayton, Ohio — 385. 
00, Elizabeth, N.J. — 503 00, 
Akron, Ohio — 320.00, Bayo- 
ne, N.J. (Klebonas dr. J Star
kus) — 75.00, E. St. Louis — 
120.00, Brockton, Mass. — 
500.00. Detroito balfininkai — 
2.3 25.00.

Kai kuriuose skyriuose Bal 
fo vajai dar tebeina, pvz. New 
Yorko šimtasis Balfo skyrius 
dar neuždarė Balfo vajaus 
knygų, nors jau surinko 
5,361 00.

PADĖKOS GERADARIAMS.

Balfo Centras' nuolat gauna 
gražius padėkos laiškus už 
suteiktą šalpą Tų laiškų ir 
įvairių atviručių, net kalėdi
nių plotkelių, iš Lietuvos ir 
Lenkijos gauta labai daug 
švenčių proga.

Šią informaciją noriu už 
baigti perduodamas visiems 
Balfo nariams ir Rėmėjams, 
visiems Amerikos ir Kanados 
lietuviams geradariams kuo 
širdingiausią šelpiamųjų AČUJ 
ir ašarotą prašymą: «Neuž
mirškite mūsų, nes vargo da
lia prispaudė mus.»

Kun. L. Jankus
Balfo Reikalų Vedėjas

M. Krupavičius

...Ten Musu Tėvynė...
(tąsa)

Tai liečia lygiai tai, kas 
praeityje buvo laikoma gėriu 
ir tai, kas buvo laikoma blo
giu. Žmogus nėra atitraukta, 
abstraktinė samprata, yra sa
vo praeities turėtojas, savi
ninkas, jis gali ją prievartau
ti ir klastoti, bet negali jos 
visai atmesti, ja nusipurtyti. 
Žmogus negali gyventi už is
torijos ribų, nes negali gyven 
ti už laiko ribų.

Mindaugas suvieiijo Lietu
vą prieš 1236 m. Tiksliai da
ta nežinoma. Tad suvienytoji 
Lietuva jau turi virš 726 me
tų senumo. Lietuva buvo po
litiniai organizuota dar prieš 
suvienijimą. Istoriniais šalti
niais galima prisiirti ligi Lie 
tuvos politinio organizuotumo 
dešimtame amžiuje. Tad or
ganizuotos Lietuvos istorija 
turi jau apytikriai 10 amžių 
senumo. Tokiu ar kitokiu bū 
du organizuota Lietuva nega 
Įėjo būti išspirta iš kelmo. 
Skandinavai lietuvius mini de 
vfhtojo amžiauš pradžioj Ro-’ 
menai aisčius mini pirmojo 
amžiaus gale. Aisčių tarpe 
buvo ir lietuviai Tad nuo tų 
laikų prasidėjo ir lietuvių ir 
Lietuvos istorija. Tiesa, pir
mieji Lietuvos istorijos lapai 
paskendę amžių miglotoj glū 
durnoje Ji sunkiai išskiitoma 
iš archeologų surastų mūsų 
žemėje negausių iškasenų. 
Tad jau tada buvome tam ti
krų, mums dar nevisai aiškių 
formų visuomen nis vienetas. 
Nuo tada jau formavosi ir 
reiškėsi Lietuvos charakte
ris, papročiai, suge ėjimai, 
gyvenimo formos. Tų amžių 
bėgyje išmynėme mūsų tauti
niame kely gilius takus. Ir 
šiandien, bent tam tikrame 
laipsnyje, į juos turime atsi

žvelgti. Praeities klastojimas 
didelė žala. Suklastota praei
tis stumia veiklą į klystke
lius, nes praeitis surašyta ne 
tik knygose, ji realiai gyve
na ir žmoguje Norėdami sa
ve suprasti, turime suprasti 
praeitj, iš kurios esame išau
gę. Praeitis gyvena mumuse, 
tad klastodami praeities vaiz 
dą, klastojame ir dabartj, ap
sunkindami ir kliudydami tei
singą ir teisyklingą dabarties 
ve klą.

Praeities savininkai - ir 
išeiviai, ir tėvynėj pasilikę. 
Dėlto abipusis supratimas tu
ri būti grindžiamas praeitimi, 
bendra istorija.

Bet istorija nėra užvožta 
knyga. Ji yra priauganti struk 
tūra. Praeitis gyva. Nors ji 
pasitraukusi už dabarties ri
bos, bet tiesia savo pirštus į 
dabartį ir nepaliaujamai jos 
akimirkas traukia į savo vieš 
patiją. Praktikoje dabartimi 
mes skaitome ne tik dienas, 
sav. ites. mėnesius, bet net ir 
metų — metus. Faktinai gi 
dabarties yra tik akimirkos. 
Ištartas žodžio skiemuo atsi
duria praeityje, o ta tini skie 
menys stovi ateityje Dėlto 
kaikurios senos kalbos savo 
gramatikose neturi esamojo 
laiko Tad kaip negalima pra 
dėti tautos gyvenimo nuo « u 
linio» punkto, taip negalima 
jo sulaikyti ant betkurio punk 
to ir nebepripažinti tolimi s- 
nes istorijos žygiuotės Dabar 
gyvenamais laikais pasikeiti
mai vyksta nepalyginamai 
greičiau, negu vyko netolimoj 
praeityj Mes, išeiviai, atsis
kyrėm su savo broliais pasi 
likusiais tėvynėje 1940 -44 
metais Abu šie tautos pada
liniai nuo to laiko einame 
skirtingus vieni nuo kitų ne-

Vincas Jonikas

Balti Drugiai
Pabudino švelni giesmė pagojų, 
Aidais virpėdama džiugiais.
Aš pakeliu akis, — žiedų varpais linguoja 
Balti drugiai.

Rytojaus liūdesį regėjau dar iš tolo
Ir burtais lepkaus pigiais:
Aš ištiesiu rankas, — į jas aistringai puola 
Balti drugiai.

Širdis per svaigulį rudens nebeišgirsta, 
Aidais dūsaujančio baugiais.
Aš paliečiu ranka, — žieduos sušalę miršta 
Balti drugiai.

priklausomu keliu ir gyvena
me labai skirtingose sąlygo
se. Dėl to šių skirtingų isto
rijų žmonėms kartais neleng
va susiprasti, nors mūsų isto
rijos išskyrė dar tik, bendrai 
imant, apie 20 metų. Tas 
trumpas laikotarpis suskubo 
stambių atmainų įsprausti į 
mūsų galvosenas ir elgsenas. 
Seną praeitį turime bendrą, 
ir ji mus riša. 3et naująsias 
praeitis turime labai skirtin
gas. Jos pas atė tarp mūsų 
tvorą, kurios ir vieni ir kiti, 
ir mes, išeiviai, ir iš Nemuno 
pakrančių labai nenorime

Ši nrujausioji praeitis yra 
susitarimo ir susivienijimo 
sprendėjas Sprendžiant šį 
klausimą.išky a klausim; s ku 
rią minėtų dviejų praeičių pri 
pažinti mūsų tėvynės praeiti
mi — tą iš panemunių, ar iš 
plataus laisvojo pasaulio. Is
torijos skelt negalima, nors 
mus žiaurus likimas ir sus
kaldė. Pasidarėme jūs ir mes, 
nors ir vieni ir kiti to neno
rėjom ir dabar nenorime. Tad 
jūsų ar mūsų praeitį pasirink 
ti mūsų bendrąja ir vadovau
jama praeitimi. Į tą klausima 

vieną kartą turime turėti aiš
kų ir teisingą atsakymą: mes 
čia, svetimose žemėse ir jūs 
iš panemunių, kur senoji Lie 
tuva, kur teka jos pagrindi
nė tėkmė, kur susitinka erd
vė su laiku, kur susiduria jū
sų ir mūsų gyvenimas, sieki
mai ir idealai, kurie tik kartu 
garantuoja būvio realumą

Mes iš čia labai gerai ži
nom, vertinam ir didžiuoja
mės tų iš ten, kur broliai ar 
tojai lietuviškai šneka, didžia 
vyriškais, herojiškais žygiais, 
pasigėrėtinu aukingumu, drą 
sa ir atsižadėjimu kovoj su 
raudonuoju priešu už Lietu 
vos laisvę Mes žinom, kad 
ten už Lietuvą paklojo daug 
tūkstančių tauriausių lietuvių 
savo galvas. Mes žinom, kad 
vergais paversta visa gyvoji 
Lietuva ir šiandien «dūžį ver 
gų, sunkių naštų eisią ji dzie 
non». Žinom, kad Lietuvoj 
plaukė ir tebeplaukia plati 
lietuviškos martirologijos upė 
ka’p yra plaukusi mūsų isto 
rijos pagrindinė tėkmė. Bet 
žinom ir kitą lapą.

«Ateitis»
(B. D)

Pulgis Andriušis

Kelionė Tauragnuos
(tąsa)

Šilta lygumėlė, per amži
nai išvėpusį tiltelį įsukam ap 
link pašiurusį klojimą į Sir
vydžius. Ir koks klojimas! Ai 
kišęs į pravažiuojančius savo 
seną paskuigalį, apžėlęs var 
nalėšomis ir builiais, pajuo
dęs, švyti kaip giltinės šon
kauliai .

Ne linksmesnė ir Gapono 
Ravakasio pirkia, aplink ku 
rią nors ir kelis kartus apė 
jęs, nerasi nė jurgino, nė vie 
no nasturto. NiČ nieko, plika 
kaip ant krumplio. Et, ko čia 

norėti iš sodybos, kur laiko
mos žąsys ir palaidos kiau
lės! Kur eina kur neina, bet 
palikt vis palieka pakojoj

Vienas langas užkimštas pe 
lų maišu, ir tas pats per me
tų eilę jau visai su riušęs, 
žiurkių nušiurentas, sunkiai 
bepajėgia atlikti jam uždėtas 
pareigas.

Sušėręs arkliui, nusisuki į 
dešinę, kur dauburyje te kš© 
žaliai pripelėjęs tvenkinys, 
dvarysčių laikais puošęs po 
no rūmus, kurių nė akmens 
jau nebeliko: toj vietoj tik 
tirštas kiečių ir usnių debe 

synas. Tur būt, prie to tven
kinio kažkuomet vaikštinėjo 
baltos dvaro panelės ir kar
kluose giedojo lakštingala.

Pakilus į staigu kalnelį, iš
važiuoji iš Sirvydžių ir pasi 
leidi risčia akmenų prisėtu 
lauku, kemsynėmis, vilkaplau 
kėmis, o po to vėl pamažėle 
kopi aukštyn sausomis kojo 
mis. Kairėje vis toliau maty
ti: juodalksnių raistai su var- 
nalizdžiais, gelsvi smėliakal- 
niai, o už jų šilai ir amen

Po to krenti pakalnėn ir 
ratams įsivėlus smėlyje, pir
mą kartą turi išlipti iš vežė
čių, nes čia bus nors ir ne 
aukštas, bet labai gailus kai 
nelis Pakelėmis žydi balti, 
kvapūs barkūnai. Tai yra pir 

mas pasirūkymas važiuojant 
Tauragnuos, nes bėgančiuose 
ratuose niekaip negali susi
sukti papiroso: tai taboka iš
sibarsto, tai popierius pro ša
lį nusiplėšia, tai ugnį vėjas 
nupučia, o jeigu ir užsikabi 
na, tai. žiūrėk, kreivai įside
gė papirosas. O be šito, dar 
ir ką kita žmogus atlieki, iš
lipęs iš ratų prieš kalnelį

Po to jau pakanka vieno 
botago, kad įvažiuotum į Ba
jorų lauką, kurio sieną saugo 
viduramžių alksnių eilutė, o 
paskui staiga lyg nuo p čiaus 
atsiveria Žydabala Prikupėju 
si lendrių, valerijonų ir ar 
kliadančių stambėtų Kaip jau 
pats vardas sako, kartą pava 
sario tvanų metu ėjęs r; au 

ragnų žydelis ir čia nugar
mėjęs su visu savo kromeliu. 
Kitame Žydabalos krante sto 
vi tamsia s ena išsirikiavę 
juodalksniai, visi toki rūstūs, 
matyt, nepatenkinti kad jiems 
tenka būti tokių nema onių is 
tor jų liudininkais ir, iš viso, 
kad jie turi augti tokioje įtar 
tino garso vietoje

Dešinėje k-lio pusėje vėp 
so nedidelė žvyrduobė, kurio
je guli pusiau perskeltas ak 
muo Vieni kalba, jo tai 
griausmo darbas, o kiti — 
kad žmonės skėlę girnapuses 
Minčios malūnui. Senesnieji 
bajor škiai tvirtina, kad dar
bininkai buvę girti ir kreivai 
nuskėlę.

(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

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

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadieni. 

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.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

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

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

Trečią:

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ cllOllJ.02 Rua Coelho Neto, 281 

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente PRANAS & ČIA. LTDa:

Escritório 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 
merda] - Registros de firmas na Junta Comerdal - 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 JOSÊ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 

FONE: 63-6005 - VILA ZBLINA - SÃO PAULO

Madeiras em gerai
\ SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 022' i
i ’Endereço Telegráfico: «GABIU N A» į
; Rio de Janeiro
! Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
í Nanque - Estado de Minas Gerais
į ’

«WWStTOMMUMWtMiíitilMmtTOataGneWtitfntMaraU.tfGtftUUUMSGtiftneMU»

Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
K e t v i r t ą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:^
Vila Anastacio 8,30 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

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

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane
liuojama SEKMADIENIAIS

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

ANTANO OAVILON1O
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

KIRPIMO IRI SIUVIMO MOKYKLA

“ÍCFIJA”
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 --------

7 vai. 15 min.

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

V..... it

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

í®2MÃ€>jf CAKRIEKI
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

■ ■■nt!

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

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

SÃO PAULO"Caixa Postal 3967

Casa Sprindys & Cia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

ESCRETOEIO CCNTAEIL

NAJCIMENTC
Irmãos Nascimento

REC. C.R.C. SP. 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 — Tel. 63-7140 - S. Paulo

5



AV. ZELINA, 515 — CA»XA POSTAL, 4118 — SAO PAULO

LIETUVOS NACIONALIN 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK. KAO SAVAITRAŠTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAI P 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
G AS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MŪSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

Vaclovas Kontautas 3 000 
er , Kazys Musteikis 1.500 er., 
Jonas Bagdžius 2.000 cr., Juo 
zas Skurkevičius 1.000 cr., 
Juozas Madeika 1.000 cr., Jur 
gis Stočkūnas 1.000 cr., Justi
nas Braknys 1.000 cr.

Seniau (praėjusiais metais) 
per p. BALĮ TUBElĮ įteikti, 
bet per apsirikimą nepaskelb 
ti prenumeratoriai:

Kazimieras Toleikis 1.000 
cr., (Toleikis taip pat apmo
kėjo prenumeratą 1.000 cr, už 
savo sesutę vienuolę gyvenan 
čią Braganęoje), K. Maciule
vičius 700 cr., Povilas Urbo
nas 700 cr., Juozas Vaitkevi 
čius 700 cr.

— IEVA KUTKIENÉ, viešė 
jusi septynis mėnesius pas sa 
vo dukreles, žentus ir anū
kus Kanadoje, sausio mėn. 13 
d. grįžo į São Paulo. Visur ge 
rai — namie geriausia^

— LIET. KAT. MOTERŲ 
DRAUGIJOS narių susirinki
mas šaukiamas šį sekmadie
nį, 4 vai. po piet, mokyklos 
patalpose, Vila Zelinoje

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
| bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku 
I mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
* Av. Liberdade, 47 - 9 o Andvr Res.: R. Fernando Falcão, 35 

Fones: 37 0395- 35-5650 . 33-6011 São Paulo

— Mokytoja FELICIA SLA
VICKAITE, Juozo ir Kostan- 
cijos Slavickų duktė, praėju
sį šeštadienį Vila Zelinos pa 
rapijos bažnyčioj sumainė žie 
dus su G. Ragonese. Jaunieji 
ir jaunosios tėvai persikels 
nuolatiniam apsigyvenimui į 
São José dos Campos.

— Šį sekmadienį, vietoj Tė 
vo Bružiko išvykusio į reko
lekcijas, vilose pamaldas lai
kys prel. P Ragažinskas.

- Mokytoja FELICIA BAL 
TRÚNAITÉ, gyvenanti Berise 
praėjusį sekmadienį suargen 
tiniečių ekskursija lankėsi S. 
Pauly. Buvo atvykusi į Vila 
Zelina Aplankė bažnyčią, se 
sėlių vienuolyną, mokyklas.

— DOMICĖLĖ KEMEKLIE- 
NÉ, sausio mėn. 10 d. eida
ma per Av. Zelina, buvo už
kliudyta lengvos mašinos ir 
smarkiai pritrenkta, kad ne
užilgo mirė.

— Šį sekmadienį, sausio 20 
d. Vyrų Brolija ruošia išvažia 
vimą pajūrin.

— LIET. KAT, BENDRUO
MENĖS CHORAS išvažiavimą 
pajūrin organizuoja 3d. va
sario mėn.

— ANA BUZAITÉ ir PE
TRAS KORK1ŠKIS sumainys 
žiedus 24 d. sausio mėn. 18,30 
vai. Vila Zelinos parapijos 
bažnyčioje.

— JULIA KRAUJALYTÉ 
gruodžio mėn praėjusiais me 
tais baigė Instituto de Educa 
ção Coronel Bonifacio de < ar 

valho de S. Caetano do Sul. 
Naujoms mokytojoms diplo
mai bus įteikti sausio mėn, 
18 d. 20 vai, AuditorioSantos 
Dumont, Av. Goias, 1101, São 
Caetano do Sul

- JUOZAS RIMKUS mirė 
plaučių uždegimu, S. Bernar 
de 7 d. gruodžio Už velionį 
šv. mišias sesuo užprašė Vila 
Zelinoje 22 d, sausio 9 vai

— JOSEFINA KAVALIAUS-
KIENĖ, 56 metų, gyv. Av. Ze 
liną, 516, sausio mėn. 15 d. 
nuėjo aplankyti į Cidade Var 
gas savo anūko, .kuris gyve
no kaip tik viename tų namų, tuva liečiama įva riose 
Rua Ingás, 119, ant kurio už
krito lėktuvas, žuvo kartu su
anūku ir yra 13 aukų sąraše 
lėktuvo Cruzeiro do Sul ne 
laimėje.

— LAIŠKAI: A. Dirsytei, N. 
Antanaičiui, D. Ruzgaitei, A. 
Lazdauskui, A. Kairiui, H. But 
kienei, Juozui Bagdžiui, J. 
Baužiui, J Tylai, J. Ivanaus
kaitei, O. Švitrai; L Šlapelie 
nei, Eug. Pakalnytei.

— Sausio mėn. 27 d. 5 vai. 
p.p. Vila Zelinoje, gimnazijos 
salėje rengiamas pobūvis—at 
sisveikinimas su kun. Juozu 
Šeškevičium, kuris 8 metus 
išbuvęs vikaru V. Zelinos pa 
rapijoj, vasario mėn. 4 d. iš 
vyksta į São Roque profeso 
riauti Mažojoj Kunigų Semi 
narijoj.

Visos parapijos organizaci 
jos prašomos sausio mėn 24 
d. 8 vai. vak. atsiųsti atsto 
vus į pasitarimą Klebonijoje.

Pobūvyje kviečiami daly 
vauti ir kitų vilų lietuviai. 
Apie dalyvavimą reikia pra 
nešti iki ketvirtadienio vaka 
ro organizacijų valdyboms er 
ba toliau gyvenantys gali pa 
skambanti Petrui Šimoniui te 
lefonu 63 4938.

— Su dideliu susidomėjimu 
laukiama Vakarų Vokietijos 
ministério pirmininko Adenau 
er 6 d vasario kalbos, kurio
je bus paliesta pasaulinė, ir 
ypač Europos valstybių san 
tykiai bei politika Vokiečiai 
paskutiniems De Gaulle pa 
reiškimams nepritaria.

- ATLIKITE SAVO Lifi'TU 
VIŠKĄ PAREIGĄ, ĮTEIKITE 
SAVO AUKĄ JAUNIMO NA
MŲ STATYBAI.

PABALTIJO ATSTOVŲ PA
SITARIMAS VAŠINGTONE

Gruodžio 20 d., Lietuvos 
Atstovo JA\-se, J. Kajecko 
iniciatyvą Lietuvos Pasiunti
nybės patalpose įvyko Pabal
tijo valstybių Atstovų pasita
rimas.

— NAUJAUSIOJE BERTELS 
MANO ENCIKLOPEDIJOS LAI 
DOJE, kuri išėjo šiemet, Lie- 

vieto
se Specialiai apie Lietuvą 
kalbama 1079 tos skilties sky
riuje. Pažymima, kad Lietuva 
buvo anksčiau laisva valsty
bė, o dabar sovietinė respu
blika, kad jos plotas turi 
65.200 kv. km., kad gyvento
jų yra (pagal 1959 m statisti
ką) 2,7 milijonai, kad sostinė 
Vilnius (anksčiau Kaunas). Pa 
tiekiama geologinės padėties 
apibūdinimas ir šiek tiek is
torinių žinių nuo Gedimino 
iki naujųjų laikų. Pabrėžia
ma, kad Lublino unijos su 
lenkais dėka Lietuvos diduo
menė buvo lenkinama, o esant 
rusų valdžioje kraštas buvo 
rusinamas. Po to atžymėti 
1918 m kaip nepriklausomy
bės atnaujinimas ir 1940 die
tai, kai Lietuva buvo Sovietų 
Sąjungos anektuota.

Atskirai minima, kad lietu
vių kalba priklausau i indo
germanų baltų šakai ir esan
ti labai senoviška, išlikusi 
kalba. Apie lietuvių kalbą 
yra rašoma dar ir 153 skilty
je, skyriuje apie pabaltiečių 
kalbas. Čia ir pridurta, kad 
šita indogermanų šeimos kal
ba turinti labai senoviškas 
formas. Lietuva liečiama ir 
bendrame skyrelyje apie Pa
baltijį, pažymint, kad Lietu
va, Latvija ir Estija iki 1940 
m. buvo nepriklausomos vals 
tybės Dar minimas Nemunas, 
Klaipėda (su 89.000 gyvento 
jų), Klaioėdos kraštas Atski
rai minima iš Lietuvos sosti
nė Vilnius su 235 000 gyven 
tojų ir «daug bažnyč ų bei 
vienuolynų ir universitetų». 
Pažymėtina, kad Vilnius jau 
15 me amžiuje buvo Didž. Lie 
tuvos kunigaikštijos sostinė.

- Iš dar XV 
tų audyklų išs: 
Šiaulių ekonomijoje.

XIX amž. buvo įsteigtos au 
dyklos Paverpėnuose ir Kra
žiuose, Strėvininkuose ir Šil
kinėje.

Jos priklausė dvarams.

— Lenkai yra atlikę keletą 
visuotinių ir sritinių gyvento 
jų surašinėjimų. Kiekvienas 
iš jų skiriasi. Paimkime, štai, 
gyventojų surašymą 1919 m. 
gruodį ir 1921 m. rugsėjį. 
Gruodį Breslaujos aps. rasta 
12.367 lietuviai, o po 2 metų 
tik.. 5.361 lietuvis. Gardino 
aps. gruodį rasta 1.546 lietu
viai, o rugsėjį — 976 lietu
viai. Gal per tą laiką Vilniaus 
kraštą nusiaubė badas, ma 
ras, cholera? Niekur nieko! 
Tai kas lietuvių istorijoj ne 
regėtos negirdėtos priežas
tis? Nagi, ponų Varšuvos pa
siryžimas lietuvius numarin 
+i, o lenkų, lyg Gogolio «Mi- 
ru.-iose sielose», prigimdyti.

J. Cicėnas (iš «Vilnius 
tarp audrų*)

— XVII amž., kai kur Lie 
tuvos valstiečiai jau ėmė tro 
bose dėtis stiklinius langus 
Stiklas būdavo ne ištisinis, o 
iš mažų šukių, sutvirtintų sto 
Tomis balanomis. Jei atsitik
davo kokia nelaimė, tai su 
duždavo tik viena kita šukė. 
Stiklas tada buvo dar bran
gus.

— 1377 m. didelė kryžiuo
čių kariuomenė įsiveržė į ry 
tų Lietuvą. Kryžiuočiai tada 
puolė Vilnių, Trakus ir plėšė 
kitas Lietuvos vietas. Trakų 
ir Vilniaus nepajėgę užimti, 
plėšė ir naikino, kur tik pasi 
sukdami.

Kęstučio ir Vytauto vado
vaujami lietuvių kariniai dali 
niai ir ginkluotų gyventojų 
būriai pradėjo užpuldinėti kry 
žiuočius, kur tik jie pasirody 
davo. Užpuolę naikindavo kry 
žiuočius, gabenamas maisto 
ir pašaro atsargas.

Šitaip užpuldinėjami ir per 
sekiojami, kryžiučiai pradė
jo jausti badą ir traukėsi at
gal, bet lietuviai jų ir tada 
neatleido

Iš to žygio grįžo tik maža 
kryžiuočių dalis.

PRANEŠIMAS

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

—■ 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 Krupninke, 
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.

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

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Rev. Jonas Bružikas, S. J.

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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