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Nauji vejai Kremliaus užsienio politikoj
Sovietų Sąjungos ministeris pirmininkas Nikita Kruščiovas pranešė, kad principi
niai sutinka su kontrole ato
minio nusiginklavimo kažku
riose Sovietų Rusijos terito
rijos dalyse Reiškia tam ti
kra tarptautinė komisija tu
rės galimybės patikrinti, ar
rusai vykdins pasirašytas ato
minio nusiginklavimo sutar
tis. ar ne.
Šitą Kremliaus sutikimą įsi

leisti kontrolę į Sovietų teri
toriją yra pareiškęs Nikita
savo susirašinėjime su prez.
Kennedžiu praėjusių metų
pabaigoje ir šių pradžioje.
Oficialiai ši žinia Maskvoj
ir Vašingtone buvo paskelb
ta šiomis dienomis.
Žinoma, čia dar tik princi
pinis sutikimas Dar daug
bus susirinkimų, ginčų, ligi
šis principinis sutikimas bus
įgyvendintas.

Maskva izoliuoja Kinija
Rytų Berlyne vokiečių Ko
munistų kongresas baigėsi
Iš šio kongreso pažymėtina,
kad kinų komunistų atstovui
išėjus kalbėti, buvo nuš
vilptas ir jo kalbą atsisakė
pr imti komunistų korespon
dentai ir spausdinti.
Jį paskelbė «kapitalis
tų* spauda.
Taip pat «del laiko stokos»
negavo žodžio šiame suvažia
vime Korėjos ir Vietnamo

komunistų atstovai, kurie pa
laiko kiniečius.
Reikšmingas yra faktas, kad
Maskva iš Kinijos atsiėmė
visus savo inžinierius, kurie
dirbo sunkiojoj kinų industri
joje ir atominės energijos
specialistus Tarp Maskvos ir
Pekino lig šiol buvusi ideolo
ginė kova virto politine.
Praėjusiais metais Rusijos
prekyba su Kinija nukrito ke
turiasdešimts procentų

PREZIDENCIALIZMAS GRIŽO
NAUJA VYRIAUSYBĖ

Sausio mėn. 22 d federali
nis parlamentas, dviem baisa
vimais patvirtino, senato jau
priimtą, prezidencializmo grį
žimą. Už prezidencializmą bal
savo dauguma atstovų

NAUJOS VYRIAUSYBĖS
SĄSTATAS

tūros — Josė Ermirio de Mo
rais; Susisiekimo — pasilieka
Helio de Almeida; Kasyklų ir
energijos — pasiliko Eltser
Batista; Industrijos ir preky
bos — Antonio Balbino; Svei
katos — Paul* Pinheiro Cha
gas; Švietimo — Tentonio
Monteiro de Barros ir Dar
bo — Almino Afonso.
Politit. ės tendencijos naujos
vyriausybės narių yra labai
margos Čia rasime šalia kon
servatorių, toli kairėn nuėju
sių. pačių radikaliųjų sočia
listų, kaip pavyzdžiui Darbo
ministeris Almino Afonso. Pas
kutiniu momentu buvo gan
dų, kad gubernatoriui Carva
lho Pinto siūlė žemės ūkio
ministeriją, bet jis atsisakęs.
Pirmasis ir didysis vyriau
sybės rūpestis yra sustabdyti
pinigo kritimą, infliaciją. Kaj
kurie esamos vyriausybės na
riai tvirtina, kad keturių mė
nesių laikotarpy penkiasde
šimts pro< entų atstatysią kru
zeiro vertę.
Finansų ministeriu paskir
tas Santiago Dantas. Bet jis
yra nedidelis draugas JAV ir
kitokios orientacijos užsienio
politikos, negu kad Vašingto
nas laikosi

Atstačius prezidencializmą,
respublikos prezidentas priė
mė atsistatydinimą buvusios
vyriausybės ir organizavo nau
ją. kurios nariai buvo pra
matyti.
Naujoje vyriausybėje São
Paulo gubernatorius Carvalho
Pinto nedalyvaus, nes reikia
spėti, jam negalėjo suteikti
jo prašytų sąlygų finansų ats
tatyme.
Žinių agentūrų paskelbto
mis žiniomis naują vyriausy
bę turėtų sudaryti:
Kariškų ministerijų ministe
riai lieka tie patys.
Karo ministeriu admirolas
Amauri Kruel, kuris turi pa
sitikėjimą tiek kariškių, tiek
visuomenės tarpe;
Jūrų — admirolas Araujo
Suzano; Aviacijos - brigad.
Reinaldo de Carvalho; Finan
sų — Santiago Dantas, buvęs
užsienio reikalų ministeris ir
prokubiškos politikos šalinin
kas; Užsienio reikalų — Re
— Prancūzijos krašto ap
nato Archer Politinės tenden saugos ministeris pranešė,
cijos neaiškios; Teisingumo kad Prancūzija šiais metais
— João Mamgabeira; Agrikul pasigamins atominę bombą.

METAI

Šiandien S Paulo švenčia 409-tą gimtadienį.

ADENAUER PARYŽIUJE
Šią savaitę Paryžiuje lan
kėsi Vakarų Vokietijos mi
nisteris pirmininkas Konrad
Adenauer Šio vizito pagrin
dinis tikslas suminkštinti pre
zidento De Gaulle nusistaty
mą Anglijos įsileidimo į Ben
drąją Europos Rinką atžvil
giu Kaip yra žinoma, prez.
De Gaulle nesenai viešai pa
sfcakė prieš Anglijos priėmi
mą į Becdrą Europos Rinką,
kurią dabar sudaro šeš os Eu
ropos valstybės Šitokio jo
nusistatymo priežastis yra bai
mė. kad Anglija gali dominuo
ti Bendroje Europos Rinkoje
Gi prancūzai nori, kad jų čia
balsas būtų jei ne pats sva
riausias, tai bent vienas iš
svariųjų. De Gaulle iš Euro
pos valstybių norėtų sudaryti
trečią pasaulinę jėgą. Kitos
— Prancūzija siūlo priimti
j Bendrą Europos Rinką Por
tugaliją ir Ispaniją.
— Prez Kennedy netolimoj
ateityje lankysis Italijoj ir
Vak. Vokietijoje

APTARĖ KOMUNISTŲ VATIKANO KLAUSIMĄ?
Nikita Chruščiovas, vykda
mas į Rytų Berlyną, buvo su
stojęs Lenkijoje ir vedė slap
tus pasitarimus su lenkų ko
munistų vadovu Gomulka Pa
sitarimų vieta taip pat laikom 1 paslaptyje, tik žinoma,
kad jie vyko šiaurinėje Len

Spausdinto žodžio išlaiky
mas yra visų lietuvių, paski
rų asmenų ir organizacijų
reikalas. Todėl į šią talką vi
si kviečiami. Reikia pasi
džiaugti ir pasigerėti tiek pa
skirų lietuvių, tiek lietuviškų
organizacijų spaudos reikalų
supratimu. Beveik kiekvieną
savaitę laikraščio leidėju bū
na kuris nors paskiras asmuo
ar organizacija.
Šią savaitę yra leidėju
LIET. KATALIKIŲ MOTERŲ
DRAUGIJA, viena seniausių
São Paulyje lietuviškų orga
nizacijų, kuri buvo įsteigta
1937 m.
Ši draugija dirba be dide'ės
reklamos, bet dirba nuošir
džiai, remdama visus, reli
ginius, lietuviškus darbus ir
reikalus Ir šio «ML» ar. iš
leidimas yra dar vienas įna
šas į Draugijos kultūros isto
riją.
Laikraščio reikalams visi
aukojasi. Ir tik ta bendra au
ka ir bendras darbas 'įgalina
turėti savo spausdintą lietu
višką žodį. Administracija, re
dakcija, bendradarbiai negau
na nė cento už savo darbą.
O laikraščio reikalams jie
kas savaitę privalo pašvęsti
keletą, ar keliolika valandų;
Surinktų pinigų teužtenka ap
mokėti laikraščio surinkimą,
spausdinimą, popierį. Kainų
kilimą jaučia ir laikraš’is:
brangsta popietis, surinkimas,
spausdinimas. Tačiau bendra
talka ir šiuos sunkumus nu
galėsime.
LIET. KAT. MOTERŲ DRAU
GIJAI už šio «M.L » nr. išlei
dimą nuoširdus lietuviškas
AČIŪ.
«M.L.» Administracija.

dvi jėgos būtų Šiaurės Arneri
ka su Anglija ir komunistinis
frontas.
Tačiau šitoks susiskirsty
mas šiandien yra nepateisina
mas. Už tat visi kiti nariai
Bendros Europos Rinkos yra
priešingi De Gaulle politikai
Anglijos atžvilgiu. K. Adenau
erto uždavinys yra paveikti
j De Gaulle, kad jis pakeistų
savo nusistatymą.
Adenaueriui nuvykus Pary
žiuje buvo pasirašyta tarp
Prancūzijos ir Vak. Vokieti
jos tarpusavė pagalbos sutar
tis, kuri dar labiau sustipri
na vokiečių prancūzų drau
giškumą.
Kiek pavyks Adenaueriui
įtikinti De Gaulle pakeisti po
litiką Anglijos atžvilgiu, grei kviestas dalyvauti Antrame
tu laiku bus žinoma.
Pietų Amerikos Lietuvių Kon
' grėsė Urugvajuje, kuris įvyks
vasario mėn 23-25 dienomis.
kijos dalyje.
Švedų spaudos pranešimais, Galimas daiktas, kad pake
Varšuvos sluoksniuose kalba liui į Urugvajų, sustos ir S.
ma. jog Chruščiovas su Go Pauly bei Rio de Janeire.
mulka be kitų dalykų aptarė
— Sausio 15 d. Vilniaus uni
komunistinio bloko santykių
versiteto Istorijos-filologijos
su Vatikanu klausimą.
fakulteto taryboje apgynė di
— Federalinis deputatas sertacijas.- istorijos mokslų
EMILIO CARLOS staiga mirė kandidato laipsniui Anatolija
Brazilijoj sausio mėn 22 d, Beržinskaitė (tema: «LKPvei
naktį Buvo PTN lyderis ir kla auklėjant darbo žmones
per paskutinius rinkimus ėjo proletarinio internacionaliz
mo dvasia 1927-1940 m.») ir
išvien su Janio Quadros.
filologijos mokslų kandidato
laipsniui,
Liudvika Lisenkaitė
— Min. V. SIDZIKAUSKAS,
Laisvės Komiteto pirmininkas («Lietuvių tarybinės prozos
ir Vyriausio Lietuves Išlaisvi raidos problemos pokario me
nimo Komiteto narys yra pa tais 1945-1952»)
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MUSŲ LIETUVA

2 pusi,

Daina, Šokiai Turi Būti Komunistinimo Priemone
Rengiantis 1965 m Dainų šventei partija siūlo: daugiau
nelietuviškų dainų, šalin ligšioliniai tautiniai kostiumai
(Elta) Lietuvos spaudoje jau
pasirodė pranešimų apie 1965
m. numatytas iškilmingai reng
ti bolševikinio režimo 25 ąsias
metines, Partija ypatingai su
sirūpinusi surengti tradicinę
dainų šventę, o ji turinti gi
atspindėti Lietuvos (režimui
vadovaujant bei įsakant — E.)
pergales ir dvasines verty
bes. Plataus sąstato Dainų
šventei ruošti organizacinio
komiteto pirmininkė L. Diržinskaitė «Tiesoje» (282 nr,)
paskelbė savo, tiksliau — par
tijos samprotavimus, kuo, bū
tent, toji Dainų šventė turėtų
pasižymėti.
Pasirodo, daugiausia reikš
mės skiriama meninių savi
veiklos kolektyvų pasirody
mui, nes juk, teigiama, toji
«meno saviveikla tapo veiksminga komunistinio žmonių
auklėjimo priemone». Savi v ei
klos kolektyvų Lietuvoje da
bar veikią 111 kultūros namų
miestuose ir 831 — kaime.
Pirmininkė L. Diržinskaitė
atvirai pripažino, kad su ta
meno saviveikla, visų parti
jos nurodymų, patarimų, pas
katinimų nepaisant, dar toli
gražu ne viskas tvarkoje.
Esą, joje dar nemaža kūrybi
nio sustingimo ir šablono, ne
retai pasireiškiąs žemas me
ninis skonis ir netgi primity
vumas. Taigi, jeigu tai savi
veiklai dirbus ištisai metų
eilei, dar ir dabar daug priki
šama — ar galima tikėtis sku
bios pažangos, pasitempimo
ligi tos nepaprastosios Dainų
šventės dienų? Taip, tvirtina
pirmininkė (ir — partija), ręi
kia naujų narių saviveikloje,
reikia veiklos suaktyvinimo,
reikia, girdi, spaudoje šiais
klausimais reikšti savo min
tis, o samprotavimus siųsti
Kultūros ministerijai ir šven
tės komitetui.
Savuosius ir kitų samprota
vimus, mintis jau dabar skel

bia pati Diržinskaitė ir jie,
lyg raudona gija, aišku, turės
žymėti ir kitų mintis. Pasiro
do, tie sumanymai — radika
lūs, gerokai keičią ligšio inių
Dainų švenčių ne tik patį re
pertuarą, bet net ir daugiau
lietuvišką jų pobūdį. Taigi,
teigia Diržinskaitė, dabar rei
kia paieškoti labiau efektingų
priemonių, o tokiomis būtų
pvz. masinis vaidinimas, estra
dimai koncertai. Esą, «girdi
mi pageidavimai», kad atski
rai pasirodytų vyrų chorai,
atskiras dainas atliktų pajė
giausieji chorai. Lietuviško
mis dainomis jau nepasitenki
narna, matyt, jos jau įgrisusios, nes, esą, daugelis savi
veiklininkų ir žiū evų (žino
ma, prie jų priskirtina ir par
tija... — E.) prašą įtraukti,
greta «puikiausių mūsų liau
dies dainų ir šokių», daugiau
kitų «broliškų respublikų» liau
dies dainų ir jų kompozitorių
naujausių kūrinių». Girdi, tai
praturtintų dainų švenčių pro
gramas ir, svarbiausia, prisi
dėtų prie vad. internacionali
nio auklėjimo.
Komiteto pirmininkė vėlaiš
kiai kelia partijos lūkesčius,
kai ji nurodo — tikimės, kad
toje šventėje vėl nuskambės
naujos lietuvių sovietinių kom
pozitorių dainos, kurias pa
mils liaudis, dainos, apie «nau
jos epochos naują žmogų, švie
šią komunizmo ateitį» Jau
tai pakankamai aiškiai pavaiz
duoja būsimos Dainų šventės
pobūdį.
Tačiau dar ir to negana.
Jau blogi lietuviški tautiniai
kostiumai — taip, jie gražūs,
bet... teigia Diržinskaitė, see
noje jie ne^ą patogūs, o vyrų
kostiumai stokoją sceniškumo
bei išraiškingumo. Tad ir čia
dailininkų laukia nauji nuro
dymai — kurkite nūdienius,
taigi, naujai epochai tinkan
čius, sceninius naujus kostiu-

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

ALBERTAS TARULIS
(tąsa)
PREKYBA

Iš to, kaip gyventojai puo
la į bankus atsiimti indėlių
ir į krautuves susidaryti bū
tinų ir nebūtinų prekių atsar
gų, galimą spręsti apie pani
ką. kuris atsiranda kiekvie
no didesnio pavojaus valsty
bei metu.
Tokių didesnio ir mažesnio
masto panikos reiškinių Lie
tuvoje, pradedant 1938 m. pa
vasariu (Lenkijos ultimatumas
Lietuvai), buvo visa eilė Ta
čiau jie panešėjo į šiaudo
liepsną — kaip ūmai iškilda
vo, taip ūmai ir atslūgdavo.
Prekyboje didesnių panikos
reiškinių iš viso nebuvo. Di
dėsnis puolimas į krautuves
buvo pastebėtas tik prasidė
jus Vokietijos karui su Lenki

ja (1939 IX 1) Tada teko įves
ti kai kurių pirkimo suvaržy
mų. Bet tai neilgai truko, ir
prekyba grįžo į normalias
vėžes.
Visai kitaip dėjosi Tarybų
Sąjungos ultimatumą priėmus.
Jau VI, 15 (šeštadienį) gy
ventojai Kaune, Vilniuje, Šiau
liuose ir kituose miestuose
puolė į krautuves. Žydai, lau
kę VI15 įvykių ir vieninte
liai iš to turėję naudos, patys
pirmieji davė panikos ženklą.
Prie krautuvių susidarė ilgiau
sios eilės. Bematant maisto
produktai buvo iš krautuvių
išgrobstyti. Kai kurie preky
bininkai, nelaukdami jokit pa
raginimo, patys savo iniciaty
va įvedė prekybos suvaržy
mus — ėmė parduoti prekes
tik savo nuolatiniams pirkė

J. Augustaitytė-Vaičiunienė

Mano Sieloje
Mano sieloje viršūnės saulėtos
Kalnų mėlynųjų ir juodos bedugnės;
Čia rymo ir plačiosios dausos žvaigždėtos;
Sušvinta ir gęsta čia rytmečio ugnys.
Mano sieloje ka>pai ir šventovės,
Vėliavos laisvės, varpai išganingi;
Metais po metų čia augo ir krovės
Bokštai ant bokštų, dvarai pasakingi.

Mano sieloje kryžiuojas perkūnai,
Pasakos tylios prie vygės lig ryto;
Deimantai, perlai, sukrauti karūnai,
Gėlės pražydo ir vėliai nuvyto.

na savo brolių mažlietuvių
aukštą valstybinį supratimą
ir jų nuoširdžias pastangas
sujungti į vieną nedalomą vie
netą abi tautos dalis, kurios
per daug šimtmečių svetimų
jų jėgų buvo viena nuo kitos
atskirtos, o taip pat, kai Lie
tuva vėl pavergta, jų aktyvų
dalyvavimą bendroje Laisvės
kovoje.
Ši reikšminga sukaktis te
primena mums visiems ano
meto ryžto ir kovos dvasią,
kad, sekdami tais pavyzdžiais
visi būtume ištvermingi ir vie
ningi atkaklioje kovoje su da
bartiniu Lietuvos pavergėju
— Sovietine Rusija. Pusiaukelyje nesustosime, kol Lietu
va su savo pajūriu vėl bus
laisva!
VYRIAUSIAS LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETAS.

Mano sieloje, kaip tropikų girioj,
Klaiku; ir paklydus šaukiuosi:
( , Dieve, kokioj užburtoj karalijoj
Mane tu slaptybių slaptybėms apjuosi?!

mus. Tiesa, daroma ir viena
nuolaida - tektų išlaikyti tų
tradicinių kostiumų būdin
giausius elementus.
Dabar rengtis Dainų šven
tei kviečiama prisidėti, be
Kultūros, dar ir Švietimo mi
nisterija ir šioji paraginta ge
rinti estetinį lavinimą moky
klose, geriau vadovauti vai
kų muzikos mokykloms. Dirb
kite ir ruoškitės — šaukiama
Gi visai atvirai ir šių dienų
Lietuvos tikrovei būdingai pa
sisakoma — visos tos dainos
ar šokiai turį tapti ne tik es
tetinio lavinimo priemone,
bet... politinio — visuomeni
nio auklėjimo mokykla. Dai
nomis ir šokiais gilinkime
Lietuvon jaunimo komunistini
mo darbą — štai pats esmi
nis partijos, jos varovų rei
kalavimas.

— Nuo 1699 iki 1796 m. Liš
keva su visais dvarais ir kai
mais priklausė vienuoliams
domininkonams Liškevai tuo
met priklausė: Aukštojo dva
ras su Vilkiaucinu, Liškevos
bažnytkaimis, Panara, Žei
miai, Gudeliai Burbonys, Kros
nininko palivarkas su GabiLIETUVA SU SAVO
niais ir Riceliais ir Snaigupės
PAJŪRIU VĖL BUS LAISVA palivarkas su Gailiūnais, Ringeliške ir Baltotiške.
(F) Mūsų, Lietuvos pajūrio,
Domininkonams dar priklau
broliai mažlietuvi&i, ilgai bu
vę atsk rti nuo savo tautos sė vienuolika ežerų, didelis
kamieno, prieš 40 metų (1923 sodas Liškevoje, Samuliškės
I 15) sukilo, sėkmingai nusi miškas ir daug pušynų, ber
kratė svetimųjų varžtus ir žynų ir alksnynų.
bendromis pastangomis su vi
Liškevoje buvo 6 smuklės,
sa tauta Mažosios Lietuvos o visuose kaimuose, išskyrus
dalį įjungė į laisvos ir nepri Burbonis, po vieną. Viena
klausomos Lietuvos valstybės smuklė tekdavo 98 asmenims,
sudėtį.
įskaitant ir vaikus.
Šios reikšmingos sukakties
proga, VLIKas reiškia gilią
pagarbą to didelio įvykio su
kilimo sumanytojams, vykdy
tojams ir sukilimo kovose žu
vusiems Mažosios Lietuvos
sukilimo šauksmą išgirdo Lie
tuva ir suprato jo reikšmę.
Kova buvo laimėta.
VLIKas labai aukštai verti

jams ir kiekiais, neprašokan
čiais normalaus pirkimo, Vis
dėlto sekmadienio rytą mais
to krautuvės buvo tuščios —
nebuvo galima gauti net
duonos.
Pirkimo psichozas teikia pa
lankiausių sąlygų karnoms kel
ti ir spekuliacijai varyti. To
dėl prekybos reikalų tvarky
tojas — finansų ministeris
inž. E. Galvanauskas pirmiau
šia ir paskelbė atitinkamą įsa
kymą, kad būtų užkirstas ke
lias vienam ir antram nepa
geidaujamam reiškiniui. VI.17
paskelbtu įsakymu buvo už
drausta: 1. kelti, be finansų
ministério leidimo, prekių kai
nas bei sunkinti prekybos są
lygas ir varyti bet kokią spe
kulia eiją; 2. prekybos ir p ra
monės įmonėms slėpti prekes
bei sudarinėti normalias atsar
gas, kol vartotojų paklausa
nėra patenkinta; 3. vartoto
jams supirkinėti prekes nor
malioms atsargoms sudaryti.
Be to, buvo įsakyta: 1 laiky

ti visas parduotuves nustaty
tu laiku atidarytas; 2 visoms
prekybos ir pramonės įmo
nėms tenkinti normalias pre
kybininkų, pramoninkų ir var
totojų paklausas.
Šis įsakymas buvo vienodai
nukreipta® tiek piieš panikos
apimtus vartoti jus, tiek prieš
į spekuliaciją linkusius pre
kybininkui. Turint galvoje,
kad beveik visa detali pre
kyba buvo žydų rankose,
lengva suprasti, kiek daug to
kių prekybininkų buvo.
Su vienais ir antrais įvai
riai buvo kovojama. VI.19
pramonės ir prekybos depar
tamentas įsakė manufaktūros
krautuvėms išduoti kiekvie
nam pirkėjui sąskaitą, kurios
nuorašas turėjo būti laikomas
krautuvėje. Šituo būdu norė
ta sudaryti įspūdį, kad sąs
kaitų nuorašai bus tikrinami
ir atsargų sudarinėtojai bau
džiami Įspūdį dar išryškino
spauda, nešykštėdama grasi
nimų (Atsargų sudarinėtojai
iš akių neišleidžiami1),

Tuo pačiu metu pirkėja
spaudoje buvo įtikinėjami,
kad Lietuvoje ir maisto pro
duktų ir pramoninių prekių
yra pakankamai, kad raudo
noji kariuomenė paims tik pro
dūktų perteklių, kad ji pati
visa su savimi vežasi ir 1.1,
Stambiosios ūkinės organiza
cijos skelbėsi turinčios pilnus
sandėlius ma'sto produktų bei
prekių ir galinčios visas pa
klausas patenkinti. Tuo pačiu
metu akc. b vė «Maistas» pra
nešinėjo pradėjusi racionuoti
mėsos gaminių prekybą. Prak
tikoje daug ko tikrai stigo.
Su prekybininkais buvo ko
vojama baudomis. Spaudoje
beveik kasdien buvo skelbia
mi ilgi nubaustųjų sąrašai Iš
sąrašų matyti, kad kainų kė
limas buvo pasidaręs visuoti
niu reiškiniu - už tai iekda
vo bausti tiek stambų urmo
pirklį, tiek smulkų detalistą.
Ir tai visoje Lietuvoje. Tik
kur ne ku’" nubaustųjų sąra
šuose galima aptikti lietuviš
ką pavardę
(B. D.)
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J. Augustaitytė- Vaičiūnienė

Laisvės Troškimas Spręs Žmonijos, Lietuvos
Ateiti ir Tarptautine Santvarka
IŠ LIETUVOS DIPL. ŠFFO
ST i OZORA’Č O ŽODŽ O
PER RADIJĄ

(~lta) Naujų Metų proga
kalbėjęs per radijų į tautie
čius krašte ir užsieny, pareiš
kęs nuoširdžius sveikinimus
Lietuvos Diplomatinės tarny
bos vardu. St Lozoraitis pa
sisakė negalįs reikšti jokių
pažadų svarbiausiu mums vi
sierns klausimu - sovietų
okupacijos Lietuvoje pašalini
mo klausimu. Niekas dar ne
gali pasakyti, kada mūsų tau
ta galės Įvykdyti savo teisę
— atstatyti savo laisvą, ne
priklausomą valstybę ir pati
tvarkyti savo gyvenimą, ben
dradarbiaudama su civilizuo
tuoju pasauliu, kaip ji tai da
rė ligi sovietų okupacijos.
Tačiau remdamasis aiškiais
duomenimis kasdieniniu paty
rimu, toliau St Lozoraitis nu
rodė, kad niekas, išskyrus so
vietus, neginčija lietuvių tau
tos teisės sugrįžti Į nepriklau
somą gyvenimą Nėra Vaka
ruose atšakiu: o valstybės vy
ro ar vyriausybės, kurie lai
kytų Lietuvą neturint teisės
užimti priklausančią jai vietą
suvereninių valstybių, laisvų
tautų bendruomenėje. Antra,
visame civilizuotame p šauly
je, visur, kur nesiekia sovie
tų valdžia, tautų apsisp endimo teisė yra Įgijusi visuotinį
negi čijamą pripažinimą ir
yra vykdoma. Vien tik Afri
koje, 200 milionų žmonių turi
savo valstybes Nuo I! jo pa-^
saulinio karo galo ta teise
pasinaudojo 1 miliardas žmo
nių ko ouialinėsė teritorijose
Az joj ir Afrikoj Tų žmonių
valstybės dalyvauja lygiomis
teisėmis su vis^m kitom Jung
tinėse Tautose ir kitose tarp
tautinio bendravimo organiza
cijose, — tose organizacijose
kuriose Lietuva, būdama ne
priklausoma, turėjo savo gar
bingą vietą.
Taigi, yra neginčijamas fak
tas, kad istorijos raida eina
tiek tautų, tiek atskirų žmo
nių laisvės gerbimo bei vyk

dymo kryptimi. Tas laisvės
troškimas yra vyriausias veiks
nys, kuris sprąs žmonijos atei
tį, jos susitvarkymą !r tarp
tautinę santvarką Juo labiau
svarbus yra laisvės troški
mas mūsų tautos ir kitų bol
ševizmo pavergtų tautų, nes
jis yra geresnės ateities lai
das.
Neteisybė, kad mažos vals
tybės negalinčios egz stuoti
nepriklausomos, kaip tai tvir
tina sovietai, siekdami papi
ginti Lietuvos ir kitų Baltijos
valstybių užgrobimą. Neteisy
bė, kad — vis sovietų tvirti
nimu — esantieji tarp Sovie
tų Sąjungos ir Vokietijos kraš
tai negali išsilaikyki ir tari
priklausyti arba Vok etijai ar
ba Sovietų Sąjungai Islandi
ja. Liuksemb rgas Manretanija yra daug mažesnes už
Baltijos valstybes. Belgija,
Šveicarija tokio pat didumo
kaip Baltijos valstybės, bet
niekas Vr karuose neneigia jų
taisės į nepr kkaosomybę ir
prieš jas nesikėsina Pakan
ka vien tik gerbti tarptauti
nę teisę ir vykdyti tarptautini
solidarumą, kad kiekviena tau
ta kad. ir kaip maža ji būtų,
galėtų, jei nori, būti politiniai
bei ekonominiai savarankiška.
Baigdamas savo žodį St
Lozo.aitis pabrėžė, kad sovie
tai atkakliai kovoja prieš lie
tuvių tautos laisvės troškimą.

rrúsu Lietova
Panašiai būta ir Ragataės
Pirmoje XVI amžiaus pusėje
tankumyno vietoje atsirado
visa eilė naujų sodybų, kurių
pavadinimai pans už save
liudija, pavyzdžiui (sena trans
kripcija); Griszpai.igk, Polum
pi, Tylczewyrs, Glaudwyrs,
Kirkutlaukt, Griszpalligk, Mel
dicklauk, ųwentoy, Kussickenen, Pilkall, Giberlaukt, Rau
donassede, Dirbanup, Balup,
Leponischke ir t,t. Bendras
Ragainės apylinkės naujų so
dybų gyventojų skaičius apie
1540 m. siekė beveik 7 000
žmonių.
Tilžės apylinkėje apie 1540
m taip pat galima buvo pasebėti visa eilė lietuviškų so

Saulėtekio skaros išdryko,
Ir žvakės užgeso naktų,
O deimantai ryto vainiko
Pabiro ant lapų — rasa apsnigtų.

O psalmių linksmiausiųjų varsos
Pasklydo sapnų pakraščiais...
Nubudusi žemė tik klausos,
Kaip atskrenda gandas pasauliais plačiais.
Gesinsiu aš savo žibintą
Ir tyliai iškelsiu rankas,
Kur jaunas gyvenimas švinta
Uolas palytėjęs granito plikas
Ir skubinsiu kalnų takeliais
Parnešti aušros spindulių...
Nors eisiu sukruvintais keliais,
Bet likti pakalnėj nykioj negaliu.

— Po 1831 m. tukilimo ru
sų valdžia daugybę valstybi
nių ir iš dvarininkų atimtų
dvarų visoje Lietuvoje dova
nojo savo generolams, Suval
kų krašte daugiausia vis vo
kiečiams, sudarius iš tų dva-

Tebūnie mumyse gyvas tikė
jimas, kai sovietai tą kovą
pralaimės ir kad Lietuva pri
sikels nepriklausomam gyve
nimui.

Gražus Lietuvos vai z? elisį

R. Valsonokas

(tąsa)
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dybų, pavyzdžiui (sena trans
kripcija): Stumbrigire, Deme
raw, Pictupeen, Widdighe,
Wirkoen, Bogeen, Lupeen,
Schaken ir 11.
Stipresnis vokiečių koloni
zacijos procesas prasidėjo tik
tai XVI! amžiuje Bet ir tada
vokiečių kurtasi daugiausia
ne kaime, o miestuose, Ben
drai imant, ta vokiečių kolo
nizacijos banga ypatingos
reikšmės neturėjo, nes tuo
pačiu laiku pasireiškė gaiva
lingas lietuvių priešjudėjimas.
Mat, prasidėjusi Lietuvoje, pa
livarkų sistemą įvedant, že
mės nuosavybės koncentraci
ja, stūmė lietuvį kaimietį išei
ti į vakarus Sąryšy su tuo
lietuvių kolonizocija, vis to
liau plisdama ta kryptimi,

XVII amžiaus gale pasiekė
Priegliaus upę.
Savaime suprantama, kad
tokiomis sąlygomis Ry<prūsių
germanizacijos procesas gale
jo vykti tiktai labai lėtu tem
pu. Ir iš tikrųjų, iki XVIIam
žiaus, t y. iki Prūsų karalys
tės Įsisteigimo, germanizacija
palietė tik miesius ir bajori
ją Kad gyventojų dauguma
tada germanizacijos dar nebu
vo paliesta, puikiausiai liudi
ja 1545 metais išleistas prū
siškas katekizmas. Iš jo gali
ma spręsti kad XVI amžiaus
pusėje ne tik vietiniai prūsai
dar nebuvo perėmę svetimos
vokiečiij kalbos, bet k. d sa
vo kalbos laikėsi net prieš
dvejis šimtmečius ordino per
kelti čionai sm ūviai, apie ku
riuos minėto katekizmo įžan
goję pasakyta: «Die Sudawèn
aber wiewol įhre rede etwas

rų vadinamuosius majoratus.
Vokiečiai majoratuose įve
dė labai tikslią, tiesiog pa
vyzdingą žemės sklypų nuo
mininkų, tikriau tariam t, pusbaudžiauninkų prievolių atli
kimo tvarką, kuri geriausiai
primena tikrą, nors Napoleo
no ir panaikintą baudžiavą.
— Kai Garliauskas statė
pirmąjį dvarą Freidą prie
Kauno, toje vietoje buvo 10
gyventojų turėjęs Šidiškių kai
mas. Garliauskas jėga žmo
nių trobas išgriovė, žmones
išvaikė ir jų žemėse pasista
tė dvarą.
Toks pat likimas ištiko ir 7
Stuobrinės ūkininkus maž
daug už kilometro nuo dabar
tinęs Garliavos. Ten buvo gra
žus, gerai gyvenusių ūkiniu
kų kaimelis su sodais, naujo
mis trobomis, prūdais. Gar
liauskas viską išnaikino, iškir
to, išdegino ir pastatydino Za
grados dvarą.

lo, kritikos ir publicistikos
darbai. Jų tarpe: studijos ir
straipsniai apie pirmą lietu
višką knygą, Donelaičio «Me
tus>, A. Strazdą, A Baranaus
ką, Žemaitę, Maironį. L. Girą.
Sudėtos ir svarbesnės V. My
kolaičio kalbos, recenzijos
apie rusų, kitų kraštų klasi
kus.

— Nuo gruodžio 24 d. Vil
niaus kinuose pradėtas rody
ti ilgai garsintas lietuviškas
(keturioliktas iš eilės) filmas
«Žingsniai naktį». Pagal raš.
VI. Mozūriūno scenarijų fil
me vaizduojama Kauno kom
jaunuolių pagrindinė kova (pa
bėgimas iš 9-jo forto) Šį fil
mą vertindama «Tiesa» (298
nr.) sukritikavo Mozūriūno
scenarijų, iškėlė jo silpnąsias
puses. Tačiau dienraštis pa
sidžiaugė, kad naujame filmo
esą, vykusiai perduota hitle
rinės okupacijos nuotaika
Kaune, i*š viso filmas primi
nęs «fašizmo, rasizmo, militarizmo pavojų». Kadangi, Lie
tuvos (ir Maskvos) agitatorių
nuomone ir JAV ir V. Vokie
tijoje kelią galvas karo kurs
tytojai, tad šis filmas jau...
aktualus. Jo režisierius —- R.
Vabalas, operatorius —- J. Gri
cius, komp. — E. Balsys, o
aktorių (ir mėgėjų) tarpe —svarb. vaidmeny V. Rygertas,
S. Kosmauskas, A, Masiulis,
J. Miltinis ir kt.

LIETUVOJE ŠALČIAI PRIEŠ KALĖDAS

Kai Vak. Europoje dideli
Šalčiai siautėjo pačioms Ka
lėdoms, tai Lietuvoje jie dau
giausia reiškėsi apie gruo
džio 20-22 d Tomis dieno
mis, temperatūrai kritus že
miau 20 laipsnių nuliaus, per
radiją lietuvių kalba ir... ru
siškai skelbta, kad 1-4 klasių
moksleiviai galį neiti į moky
klas. Gruodžio 21 d. šaltis
Vilniuje siekė 26-27 žemiau
nulio, Utenoje — 29, Klaipė
doje — 16. Nuo gruodžio 23
d. oras jau atšilo ir Kalė
— 1962 m pabaigoje Lietu doms temperatūra laikėsi apie
voje aštuntasis v. Mykolai 15 17 ir žemiau laipsnių. Nau
Cm Putino Raštų Tomas (696 jiems Metams vėl pakilo.
pusi ) Jame paskelbti rinkti
niai rašytojo literatūros moks
nyderiger wissen sich doch
Įhndiese pneusnische Sprach:
wie sie alhie įm Katechismo
geJiruckt ist: auch wol zu
schicken unnd vernemea alle wort».
Lietuvių kolonizacijai be pa
liovos plintant, šitie Rytprūsių
aborigenai, vis daugiau ašimi
liuodamies su giminingaiž že
maičiais, XVII amžiaus gale
sudarė vienalytį lietuvių kal
bos plotą, kuris, apimdamas
visą kraštą, dešinėje Prieg4 aus pusėje siekė Karaliau
čių, o kairėje tos upės puse
je — Darkiemį ir Galdapę.
Tuo metu jau ir nebepaslebima par ikuliarinių genčių —
sembų, nadruvių, sūduvių, ar
žemaičių — visur būta lie
tuvių.
Vadinasi, prasidėjusioji, kry
žiu o čių karams pasibaigus, mil
žiniškoji žemaičių ekspansija

per dvejis šimtmečius radi k
liškai sulietuvino visas kur
šių, sudūvių, skalvių, nadru
vių ir sembų žemes XVIII
amžiaus pradžioje ne tik Ne
muno, bet ir Priegliaus būta
lietuviškų upių. Lietuvių kal
bos plotas vakaruose siekė iki
Karaliaučiaus, o pietuose —
iki Mozūrų ežerų. Tačiau li
kimo buvo lemta, kad lietu
vybei liktų tik tos sulietuvin
tos prūsų žemės, kurios turė
jo laimės nepajusti vokiečių
globos. Ir iš tikrųjų, tuo tar
pu kai Sudūvija vis daugiau
lieiuvėjo, Priegliaus 'pakran
tėmis iš lėto prasidėjo lietu
vybės nykimas.
(B D.)
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M. Krupavičius

...Ten Musu Tėvynė...
(tąsa)

Anų iš panemunės priešo
sugeležiniuotos rankos ir ko
jos, o burnos devyniomis spy
nomis užrakintos. Už Lietuvą
nei žodžio tarsi, nei ranką
pajudinsi. Rašytojams, moks
lininkams, menininkams nu
kaišyti siauri takai, iš kurių
Lietuvos pusėn iškrypti ne
galima. Tad visas laisvinimo
darbas, visas lietuviškosios
kultūros išlaikymas ir ugdy
mas laisvas ir nevaržomas
pasiliko tiems, kurie atsidū
rė už tėvynės ribų. Ir tuo bū
du gyvenimo sąlygų verčia
ma šiomis aplinkybėmis mū
sų tautinės istorijos pagrindi
nė tėkmė j išeivijos pasaulį
pasuko. Ją pasuko ta kieta ir
žiauri būklė, kurioj atsidūrė
mūsų tėvynė.

tautos charakterį ir jos kul
tūrą.
Lietuvos geopolitinė pade
tis pavojinga ir sunki. Bet jos
nepakeisi, kad ir dėl tos men
kos priežasties, jog nieks ne
duos savų žemių naujai vals
tybei steigti. Negali būti Lie
tuvos Afrikoje, Australijoje,
Pietų ar Siaurės Amerikoje,
nei bet kuriame kitame pašaulio krašte Lietuva gali bū
ti tik ten, kur dabar yra —
kur bėga Šešupė, kur Nemu
nas teka. Lietviai myli tą ne
didelį Europos gabalėlį. Jie
čia išaugo, čia prasisekė vi
so, ką turėjo, dėl tos žeme
lės kovojo, čia guli jų kuni
gaikščiai, vadai, mokslinin
kai, menininkai ir tie, kas pa
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klojo savo galvas už tėvynę.
Tauta jų atmintį gerbia ne
dėl mandagumo, bet dėl to
ryšio su vertybėmis, kurias
mirę reprezentavo, dėl kurių
gyveno, dirbo, kentėjo ir mi
rė Tas vos įžiūrimas pašau
lio žemėlapyj žemės gabaliu
kas, nutįsęs abiem Nemuno
pusėmis, kuris mėlyna srove
vingiuoja lietuviškomis lygu
momis, mūsų labiausiai myli
mas, nes tai mūsų tėvynė ku
rios etimologiška prasmė —
tėvų žemė, tėvų paveldėji
mas. amžiais jiems >rikausomas. Tėvynė tai ne ketvirtai
nių kilometrų suma, bet vi
sos mūsų istorijos vieta, tai
erdvės ir laiko susidūrimo
taškas, tai abiejų tautos da
lių — iš ten ir iš čia — su
sitikimo punktas, kurios tik
kartu gali garantuoti esimo
realumą.

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Naujas Žiburys
Nupūsiu pelenus, kurie dienas mano apklostė,
Prikelsiu rytmečio svajones ir sapnus,
O varis, graudžiai bevaitojęs bokšte,
Iš naujo skelbs gyvenimo žalius metus.
Jaunutės valandos, pasaulin nusileidę,
Ir vėl šnibždės, suskridę lauko žieduose,
Nuslinks šešėliai, iki šiolei žaidę veide,
Vėl atsigaus pailsusi jauna dvasia...

Nupūsiu pelenus žynyno šalto plytų,
Atvers u saulės rūmų langus ir dūris,
Kad vėl rytų spalvoms gausiai prilytų,
Sužibtų džiaugsmo naujas žiburys.

Lietuvos valstybės sienos
keitėsi anTių bėgyje tai jos
naudai, tai nenaudai, bet pa
IV.
grindinis mūsų tėvynės, pa
grindinis mūsų lietuviškumo
Vokiečių okupacijos metu
kamienas augo, brendo, bujo
ėjau šnekučiuodamas Kauno
jo ilgais šimtmečiais Nemuno
Laisvės alėja su vienu jaunu
pakrantėse Tą simbolį varto
akademiku. Abi alėjos pusės
ju savo esminei tezei nuro
nustatytos traukiančiomis į
dyti. Tas problemas, kurias
rytus patrankomis, tankais,
mes
išgyvenome čia svetimo
sunkvežimiais ir motociklais.
joj, jas išgyveno ir ten pa
Mano akademikas pastebėjo:
nemunėse. ir mes ir jie j eš
vakarai, traukdami į rytus,
kojome išeities savo tautai,
sustoja pas mus pasiganyti. O
sau. ateičiai. O išeitis yra
kai rytai trauks į vakarus,
viena: Mūsų tėvynė Lietuva
mes juos turėsime taip pat
prie Nemuno.
vaišinti. Lietuva tiltas tarp
Esame reto istorijoj įvykio
dviejų didžių neramių grobuo
liudininkai: atstatymo valsty
niškų valstybių — rusų ir vo
bės, kurios nebuvo per du
kiečių. Dėl tilto vaidmens
tūkstančius metų. Per du tūks
Lietuvai per visus savo am
GERIAMAS VANDUO...
tančius metų žydų taut* gy
žius turėjo iškentėti tik poli
Beveik keturis milijonus litrų kasdien jūrų sūraus van veno išeivijoj, saugodama nu
tinių sunkumų ir pavojų, ko
dens
iš Pacifiko okeano paverčia gerismu vandeniu šitoj sistebėjimo vertu užsispyrimu
kių nepatyrė kitos valstybės.
Namai pastatyti prie didžiojo naujoj dirbtuvėj de Point Loma, Californijoje, JAV. Dirbtu ir pasišventimu savo tradici
jas ir tautinę kultūrą. Tai bu
kelio negali laukti ramybės vę pastatė JAV vidaus reikalų ministerija.
Tokių
dirbtuvių
Amerikoj
yra
5:
Texas,
Naujoj
Meksi

vo tauta be tėvynės, tauta išir saugumo. Mūsų geopolit nė
veldėta. Išimtį sudarė tik tie
padėtis formavo nuo amžių koj, Pietų Dakotoj, Pietų ir Šiaurės Karolinoje.
Pulgis Andriušis

Kelionė Tauragnuos
(tąsa)
Ak, visokias kalbas leidžia
žmonės, — neužčiaupsi jiems
burnų! Kaip ten bebūtų, ta
čiau ši duobė virtusi į saulę,
visuomet prišildyta kaip pe
čiuje, jos dugnas aptrauktas
minkštu samanų kilimu, ir ji
nai kėpso čia pat prie kelio.
Risčia važiuojant, ypač mo
terys dažnai čia turi žegno
tis, nes žiūrėk jau kokio vai
katos apžėlusios kojos kyšo
arba guli pasiklojęs barzdą
maskolis. Kitą kartą ir doras
žmogus čia atsisėda persiau
ti arba parūkyti. Vieną sykį
šioje duobėje matę kruviną

žmogų, ir taip kruviną, kad
net nebuvę galima įžiūrėti
nei jo veido, nei akių.
— Nuo—o—o—o! — ragini
arklį, kad kuo greičiau pro
tas nešvankybes pravažiuo
turn.
Na, o toliau, pasisukaliojus
vingiais, išsivarai į Dievo
šviesą, ant jaukaus kalnelio
su žydinčiais barkūnais o nu
sibrukus apačion, varlėms ku
riant, pravažiuoji Bajorus Pir
miausiai suki palei teletninką, kur prie šulinio, kalavi
juose murkso subyrėjusiomis
lentelėmis diečka. Matyti, ją
prieš daugel metų bus atne
šę čia, kad subrinktų, bet

taip ir pamiršo. Rūdas suėdė
lankus, o po kelių metų ne
bebus ir lentelių! Aukštyn nuo
šulinio, į klojimą, prižėlę mo
čiaklapių Vėjui papūtus, atsi
verčia jų žilos ap.čios, šaky
turn, nušutę žiurk'ų paslėps
niai.
Nusisuki į dešinę, kur nrie
pat kelio kiurkso kažkieno
pirkia. Ir t’ip ji arti kelio,
kad nebėra vietos smidrams,
jazminams ir piliarožėms, ku
rios, atrodo, nebežino kur dė
tis: ar lipti ant sienų, ar pul
ti po pravažiuojančiais ratais.
Ir tokia pilka pirkelė, su už
simerkusiais langiūkščiais, su
amžinai uždarytomis durelė
mis, į kurias beldžiasi balan
dos su kiečiais. Tiktai ant
gonkelio, — jeigu 10 vardo
nusipelno ant kaladžių per

mesta lenta. — pastatytas ki
biras vandens ir mėlynių kas
pakulomu užkimštu dugnu ro
do, kad ir čia gyvena žmonės
ir nepamiršta pakeleivingųjų.
Toliau, klimpdamas iki ste
bulių. įvažiuoji į amžiną liep
tų naktį, kur po garbanotom
šakom paspausta kita grjčiutė, visa pažaliavusi, juodais
langeliais, kurie kaip gyvi
nėra matę saulės palaimos.
Paskui pakalnė, pasisuki
mas po laukine obelim, kuri
savo šakomis uždengia visą
dangų, ir pačioje ke’io užian
koje, pačiame vežėčių įsibė
gėjime kaip tyčia išsikišęs
gyslotas akmuo, visas degutu
apvarvėjęs, nes jei ne pats
ratas, tai bent buksva turi jį
būtinai užkliudyti, visą trenks
mą suvarydama į važiuojan

žydai, kurie savo tėvynę su
rado kur kitur, kinie nustojo
būti žydais Šiandien matome
Izraelio milžiniškus valstybi
nius užsimojimus, kaip pa
grindiniai vienos kartos laiko
tarpiu pasikeitė trs tautos cha
rakteris. Tie menkaverčiai,
pajuokiami dėl savo bailumo
dviejų tūkstančių metų bėgy
je, kariai, trumpu laiku įgijo
geriausių karių savybių Tie
amžini pirkliai, prekininkai,
finansininkai, amatininkai ir
pramonininkai, vengę žemės
ūkio ir darbininso duonos,
šiandien kolonizuoja savo kraš
tą ūkininkais di ba fabrikuo
se, prie geležinkelių ir viso
se valstybės srityse, kurių
pirmiau nemėgo ir
ku
riose neturėjo latyrimo. Pasi
likusi tik knygose ir liturgi
joje hebrajų kalba virsta gy
vąja žydų kalba.
«Ateitis»
(B. D)

čio inkstus
Čia kel-ias išsivaduoja iš
lieptų, laukinės obelies, ir sau
lė vėl išsineria ant pažlingu
šių ajarynų, išsidraikiusių kar
klų. Sudreba tiltelis, kurį sau
go šv. Jonas, o prie klojimo
g.ndro gūžta. Dumblo šutas,
aitrus trilapių ir lakišiu kva
pas. varlių ištęstinės ir viso
je nykybėje balta šv. Jono
kamža ir baltas gandras prie
karklo. Tai du neatskiriami
Lietuvos upelių draugai.
Už šv Jono vėl pradedam
kilti giliai įsiraususiu keliu,
kurio viduryje vėl pašiuręs
akmuo, — kad jį kur griaus
mas trenktų Kafėdų pirmą
dieną!
(B. D.)
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LIETUVAI

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

ALEKSAS KALINAUSKAS

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).

LENDORIUS

Advokatas

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

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

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

no 14,00 iki 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir remk

Trečią:
Agua Rasa 8 vai;,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvi r t ą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:’
Vila Anastacio 8,30 vai.;

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadieni,
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 3 L
metro bangomis.
'
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

MALONI

ŽINIĄ LIETUVIAMS

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/1011102
Fone 33-9951

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

RESIDÊNCIA
Rua Coelho Neto. 281
Fone: 63-3697, V. Prudente

PRANAS & ČIA. LTDA;
Madeiras em gerai

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

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

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229
“Endereço Telegráfico: «CABIUJ4A»!
Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés -— Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co
mercial - 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 ZíLINA - SÃO PAULO

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

ANTAMÊ) PAVILONI©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

PLÁSTICOS

KIRPIMO IRi SIUVIMO

MOKYKLA

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo inokytojas
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 — Boin Retiro ------

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa
postal 4118 - Vila Zelina, Tél. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

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 trans
liuojama
SEKMADIENIAIS
7 vai. 15 min.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIU8
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

VANDENS

L INDO Y A

ÍIRMaWjT CAKK1EID1
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

' indoya vanduo yrr d^aai žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

^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

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

Caixa Postai 3967
« h « " :s

ss0■

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.

EJCKITORi© CONTAEIL
NAJCIMENTO
Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. 3P. 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
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų,'indų bei darbo įrankiųg
krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA-

W
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DEŠIMTMETIS «ELTAI»
VOKIEČIŲ K.
(E) Šių metų sausio mėn.
sukanka lygiai 10 metų, kaip
VL'KO leidžiamas «Elta Pres
sedienst* biuletenis vokiečių
kalba
VYKSTANČIŲ Į ANTRĄ
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ
KONGRESĄ MONTEVIDEO
ŽINIAI

Norintieji vykti kartu su
ruošiama ekskursija privalo
užsirašyti pas ekskursijos or
ganizatorius nevėliau kaip
sausio mėn., 30 d. nes priešin
gu atveju nebus galimybės
garantuoti važiavimo priemo
nių bei apsistojimo vietos.
Primename, kad dokumentų
sutvarkymas bei vizos gavi
mas tunka nemažiau poros
savaičių.
Iš S. Paulo ekskursija iš
vyks vasario 19 d. autobu
sais.
Vykstant autobusais bus pro
gos pažinti pietinę Braziliją,
jos didesnius miestus, kaip
Curitiba, Porto Alegre ir eilę
kitų.
Montevideo lietuviai sve
čius apgyvendins šeimose. To
del jie nori skubiai žinoti at
vykstančių skaičių, kad galė
tų nakvynėmis aprūpinti.
Kelionė autobusu kainuos
apie 15 tūkstančių kruzeirų.
Užsirašyti arba informacijų
gauti galima pas Misijonierių
Tėvą Bružiką ir pas prel.
Ragažinską, Fone 63-5975.
PRANEŠIMAS
Lietuvių S-gos Brazilijoje
Valdyba praneša, kad š. m.
vasario mėn. 10 d. 15 vai. (3
vai. p.p) įvyks visuotinis
S-gos narių susirinkimas Vila
Belos rūmuose. Visų tikrųjų
narių dalyvavimas būtinas.
Nustatytu laiku nesusirinkus kvorumui, praėjus pusva

landžiui, bus skelbiamas an
tras narių susirinkimas ir
skaitysis teisėtu bet kuriam
narių skaičiui dalyvaujant.
L S.B. VALDYBA.
— Kun. J.ŠEŠKEVIČIUS su
būriu vyresnių ateitininkų
yra išvykęs kelioms dienoms
pajūrin, salon, arti Ubatubos.
GrjŠ sausio 25 d..

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAIP
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS,
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA
TINA IR PRENUMERUOJA
«MUSŲ LIETUVĄ».
Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus;
Emilija Pupienienė 1.000
cr., Uršulė Joteikienė 1 000
cr., Jonas Dimša 2 009 cr.,
Kryžinauskienė 1 000 cr.

— 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 saus o mėn 24
d. 8 vai. vak. atsiųsti atsto
vos į pasitarimą Klebonijoje.
Pobūvyje kviečiami daly
vauti ir kitų vilų lietuviai.

LIETUVIS ADVOKATAS

Albertas Pavilavicius
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku4 mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 ■ 9 o And or
Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 • 33-6011
São Paulo

Šį šeštadienį, sausio mėn 26 d, 17 vai. São Paulo ka
tedroje, stos prie altoriaus ir sumainys žiedus JONAS JA
KUTIS FILHO, sūnus Jono ir Adelės Jakučių, su NEIDE
SOUZA FERNANDES. Jaunasis domisi Lietuvos ir lietuvių
reikalais, ir juos, kaip ir jo tėvelis, remia Jauniesiems lin
kime saulėtų gyvenimo dienų.

Apie dalyvavimą reikia pra
nešti iki ketvirtadienio vaka
ro organizacijų valdyboms ar
ba toliau gyvenantys gali pa
skambanti Petrui Šimoniui te
lefonu 63 4938

tienei, A. Lazdauskui, J. A
Krutuliui, I. Kutkienei.

- ATL IKITE SAVO"! 1ETU
VIŠKĄ PAREIGĄ. ĮTEIKITE
SAVO AUKĄ JAUNIMO NA
MU statybai.

(E) Sausio 19 d, išleistas
500 sis ;< Itos informacijų* nu
meris
Jos pradėtos leisti
1946 m.

500 «ELTOS INFORMACIJŲ»
‘ NUMERIŲ

f Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
«VILLA LITUAN IA*
Pįazza Asti[25 {Via Casalmonferrato 33. Tel 78.90.33. 78.00.14~)
ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą .
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko^būtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

— MARIJA VIŠNIAUSKAITĖ sausio mėn 18 d išskri
do į New Ycrka, JAV, kur
mano bent keletą mėnesių
pabūti.
— VALQUIRIA VIGELIS CA
RŪSIO gruodžio mėn. baigė
komercijos mokyklą ir praė
justą savaitę gavo kontadoros diplomą.
— LOSINSKŲ šeima, gyv
V. Beloje, praneša, kad už
/.A VYTAUTĄ LOSINSKĄ
mišios egzekvijos yra užpra
šytos 4 d vasario 7,3 vai Vi
la Zelinoje.

— LAIŠKI: S. Bakšiui, Ant
Balčiūnienei, J Slaviskui, P.
Šukiui, I. Skurkevičiūtei, Eug
Bacevičienei, Ant Sejunui,
Ad Miliauskui, J. Jurgelevi
čiūtei, J Tylai, M Jonavičiū
tei, Ant. Navickui, E. Antanai

Gruodžio mėn 8 d Jacarei p rapijos bažnyčioje sumai
nė žiedus «M L skaitytojo ir nuolatinio rėmėjo Vii co Kli
meikos dukrelė mokytoja JUD1TE su Carlos Zanutto. Jauno
ji su savo tėveliais daug kartų yra lankęsi S Paulo lietuvių
parengimuose bei minėjimuose. Jauniesiems linkime laimin
go gyvenimo.
___________ _____ ____

— Nauja Kat. Federacijos
Valdyba Australijoje. Liet, ka
talikų suvažiavime, gruodžio
27 29 d.d. Australijoje, gauta
daug sveikinimų iš viso pašau
lio katalikų organizacijų. <Tė
viškės Aidai» (1 nr ) pranešė,
kad suvažiavimo prezidiume
buvo: kun. Kazlauskas, dr.
Mauragis ir Petraitis, o į nau
ją kat. Federacijos valdybą
išrinkti: Bakaitis Butkūnas,
Šeštokas, Miliauskas, Juška,
Vaitiekūnas, Žiogas. Zumeris.

Vila Albertina — Tremembė, Av. N. S. Aparecida, 204,
São Paulo mieste, nuo šių metų, spalio mėnesio, veikia
įvairių lietuvišku 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.
i

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).

—- Nauja PLB Australijos
kr Valdyba. Adelaidėje įvy
kusiame lietuvii] bendruome
nės suvažiavime išrinkta nau z
ja Krašto valdyba: Keraitis.
Labutytė, Maskvytis, Nagys.
Protas, Jonaitis. Zakaras. Sci
mo atstovais (jis vasarą vyks
Kanadoje) išrinkti: J, Bachu
nas, J. Vaičaitis (abu gyvena
JAV), Čibiras, Jakutis, Valys
ir Kovalskis.

— ANASTAZIJA KŪNIŠKAI
TÊ praėjusią savaitę atvyko
porai mėnesių iš Chicago į
S. Paulo tėvelio ir brolio ap
lankyti.

— Naudinga Žinia Lietuviams —
PRANEŠIMAS

— Nauja lietuvių k, radijo
valandėlė Clevelande Praėj
metų pabaigoje, Clevelande,
Ohio, pradėta pabaltiečių ra
dijo programa «Baltijos Ai
dai». Lietuvių k programos
vedėju paskirtas Jonas F. Dau
gėla Clevelando lietuviai jau
daugiau kaip dešimtmetis turi
J. Stempužio vadovaujamą
pastovią lietuvišką radijo pro
gramą.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš
RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,
kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.
j
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio j
vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
São Paulo. Fone: 63-5975.
_______ i
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— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
Rev. Jonas Bružikas, S. J.
Igreja de São Gonçalo, Pra
ça João Mendes, São Paulo,
tel. 36 2628, Brasil.

