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D. XVI METAI

RUOŠKIMĖS I KITA KONGRESĄ

Pasaulinė? Parodos metu 
1964 metais yra ruošiamas iš 
viso pasaulio Lietuvių Kata
likų Kongresas. Lapkričio 8 
d. pernai metais Rengimo ko 
mitetas svastė Kongreso ga
limybes ir suplanavo Kongre
so programą. Lig šiol sudary
ta labai svarbi Muzikos komi 
sija, Informacinė ir Finansi
nė. Jos jau pradėjo smarkiai 
veikti ir pateiks tolimesnių 
informacijų. Abu komitetai: 
pasaulinės liet parodos komi
tetas ir religinio Kongreso

VAŠINGTONAS SUPRATO 
SAVO KLAIDĄ

Šiaurės ir Pietų Amerikos 
iki šiol buvo «tauių lydymo 
katilas». Ir tai skubinosi visus 
sulieti i vieną «amerikonų 
tautą*. Dabar tik pamatė, kad 
tai buvo daromą nedovanoti
na klaida Brazilijoj toji klai
da d'ar mažai pastebėta. Va
šingtono politikai jau supra
to, kad ateivių atsineštas kul
tūrinis lobis su jų kalba rei
kalingi Amerikos užsienių po 
litikai ir jos pajėgumui, ir be 
to — prestyžui. Tuo tikslu 
1958 metais rugpiūčio mėn. 
JAV bių kongresas priėmė 
atatinkamą įstatymą, vadina
mą «National Defense Educa
tion» ir paskyrė 2 bilijonus 
do’erių gelbėti žūstančias Ame 
rikes Suvienytose Valstybėse 
gyvenančias tautas nuo išny
kimo su jų kalbomis ir pa
pročiais.

Mums lietuviams labai reikš 
mingas to įstatymo šeštas 
straipsnis, pavadintas «Lan
guage Development». To įsta 
tymo įvykdymui yra paskirta 
8 milijonai dolerių —- vien 
neleisti žūti apleistoms įvai
rių tautų kalboms Amerikoje. 
Krašto Mokyklų biuras tokių 
apleistųjų kalbų priskaito net 
83, tarp jų ir lietuvių

JAV bių užsienio politikai, 
prekybai, pramonei ir kultū
riniams kontaktams palaikyti 
tos kalbos suskirstytos į 3 ka 
tegorijas, daugiausiai iš Vidu 
rio Europos, Azijos ir Afri
kos. Didelis dėmesys atkreip
tas ir į rusų kalbą Studentai 
raginami studijuoti tą kalbą 
ne vien nusistatyti prieš ko
munizmą, bet slavų kalbos 
reikalingos, kad pažinus ir 
mylėjus tuos žmones, kuriems 
komunizmas uždėjo vergijos 
jungą. Mes turime kalbėti su 
jais jų pačių kalba ir supras
ti juos, kai jie mums kalba, 
taip sakoma įstatymo paaiš
kinime.

Toms apleistoms kalboms 
palaikyti ir vystyti Krašto Mo 
kyklų biuras suorganizavo pla

komitetas sutartinai rengia 
reikšmingą Lietuvių Muzikos 
šventę didžiausiose NewYor- 
ko patalpose arba aikštėje. 
Ta proga nutarta išleisti milio 
nas informacinio leidinėlio 
apie pavergtą Lietuvą ir per
sekiojamą tikėjimą

Religinio Kongreso šūkis 
bus; «Už tylinčiąją Bažnyčią 
ir kenčiančią tautą» Lietu
vaitės seselės vienuolės jau 
planuoja ir rengiasi pavaiz
duoti seselių vienuolių Mar- 
bus religijai ir tautai.

čios veiklos programą, api
mančią universitetinius kalbų 
židinius, stipendijas studen
tams ir moksliškus tyrinėji
mus. Jau sutverti 46 un Įversi 
tetiniai apleistų kalbų židi
niai ir gaunama 1,575 000 dol. 
valdžios pašalpos. Šiuose ži 
diniuose galima įsigyti moks 
lo laipsnius, kaip magistro ir 
daktaro.

Tą dalyką, tikėkimės, pas
tebės ir Brazilija ir «lydymo 
katilą» kuo greičiausiai sus
tabdys. O mes, lietuviai, jau 
iš anksto atkreipkime dėme 
sį ir stenkimės gaivinti mūų 
tautinį lietuvišką atsparumą, 
kad neišnyktvme «lydimo ka 
tile» su savo gražiąja kalba 
ir tautiniais papročiais. Kolei 
dar nevėlu, pradėkime kalbė
ti šeimose su vaikais tik lie
tuviškai ir visokiais galimais 
būdais gaivinkime mūsų tau
tinį susipratimą.

LABAI PASISEKĖ VASARIO 
16 MINĖJIMAS

Šiais metais iš visur girdi
momis pastabomis labiausiai 
ir skaitling;ausiai pasisekė 
suburti lietuvius į vasario 16 
d. minėjimą Pripildyti per 
Mišias vasario 16 d. didžiulės 
São Paulo katedros navos 
abidvi pusės, tai ne eilinis 
dalykas, Bet ir sekmadienį 
vasario 17 d. taip pat sklidi 
nai pripildyt didžiulę Artur 
Azevedo Mokoje teatro salę, 
taip pat ne eilinis įvykis. Ma 
tyt, lietuviai pajuto didelį rei 
ka'ą vienytis, kad atgautų 
Lietuvai nepriklausomybę. Per 
iškilmingą posėdį apie lietu
višką vieningumą labai reikš 
mingas mintis pasakė Kalbė
tojai: São Paulo lietuvių kon
sulas A, Puliši itis taip pat iš 
Kanados atvykęs Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Dr. Juozas Sungailair 
pagaliau savo karštoj ir grau 
dingoj kalboj visus įtikino 
vienytis ir mylėti savo tautą 
remiantis Lietuvos himnu — 
kap Juozas Čiuvinskas. hsta- 
dualiais deputatas lietuvių 

draugas Dr. Modesto Gugliel- 
mi portugalų kalboje taip 
pat iškėlė labai svarbių min
čių, pasmerkdamas lietuvių 
tautos genocidą, kuris vykdo 
mas okupantų kruvinomis ran 
komis.

Bendruomenės choras labai 
gražiai padainavo iškilmėms 
pritaikintas dainas, o jauni 
mas, neišskiriant net pačių 
mažiausių, nepaprastai vik
riai pašoko tautinių šokių. 
Širdinga padėka ir pagarba 
visiems ruošėjams ir progra
mos dalyviams už tokį gražų 
paminėjimą Lietuvos 45 metų 
Nepriklausomybės sukaktu
vių, o lietuviškai visuomenei 
už gausų dalyvavimą

Ten buvęs

ADENAUERIO ĮPĖDINIS

Sekantį mėnesį bus paskir
tas Vakarų Vokietijos minis- 
terių pirmininko Adenauerio 
įpėdinis Taip nutarė krikš
čionių demokratų lyderiai sa
vo susirinkime vasario 19 d. 
net nedalyvaujant pačiam 
Adenaueriui,

ROMULO BETANCOURT
JAV-se

Šiuo metu JAV-se lankosi 
Venezuelos prez dentas Romu 
lo Betancourt. Prezidemas 
Kennedy labai iškilmingai jį 
priėmė ir pagyrė sakydamas: 
«Jūsų Ekscelencija atstovau 
ja politinį vadovą, kuris su
kelia mumyse pagarbą ir 
nuostabumą». Bet tuo pačiu 
metu, kai Venezuelos prezi
dentas lankosi Šiaurės Ame
rikoj, Caracas mieste vyksta 
teroristinė komunistų aventiū 
ra. Vėl žuvo vienas policinio 
kas kovoje su riaušininkais, 
o kitas asmuo buvo sužeistas.

SUOMIŲ M1NISTERIS PIR-
M NINKAS MASKVOJ

Pereitame ketvirtadienį iš
vyko į Maskvą oficialiam ap
silankymui Suomijos ministe 
rių pirmininkas Auti Karja- 
lainen Jis buvo sovietų val
džios kviečiamas ir matysis 
su Nikita Kruščiovu.

STEVENSON AS SUS IR Ú PINES

Kruščiovas vėl sutiko iki 
kovo 15 dienos atitraukti 
esančius sovietų kariuome
nes Kuboje. Bet Adlai Steven 
eonas daugiau yra susirūpi 
nęs subversyviniu ir teroristi 
niu iš Kubos kylančiu prieš 
Pietų Amerikos santvarkas 
veikimu. Ypatingai reikia su
sirūpinti tuo faktu, kad šim
tai Pietų Amerikos jaunuolių 
iš kitų valstybių Kuboje pa
ruošiami techniškai Jteroristi- 

niams veiksmams savuose 
kraštuose.

—Venezuelos laivo» Anzoa- 
tegui» diama Maskvos inspi 
ruoti Venezuelos komunistai 
pagrobė laivą «Anzoategui», 
nuginklavo jo įgulą ir laivas 
užpuolikų diriguojamas atplau 
kė į Brazilijos uo-stą, Santa
na, netoli Belem. Bolševikiš
ka laivo įgula gavo azylo 
teisę Brazilijoje, o vyriausy
bė pažadėjo laivą grąžinti Ve 
nezuelai. Maskva pasidžiau
gė, kad užpuolikų tas žygis 
atstovauja «kovą už laisvę». 
Kokia gyvenimo žmonių iro
nija! Žudikai ir užpuolikai 
vieni kitus remia ir tarptuuti 
niais kriminaliniais nusikalti
mais džiaugiasi, giriasi ir 
inspiruoja.
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JAV Valst. Sekretoriaus D. Rusk Sveikinimas JAV 
Valdžios ir Tautos Vardu

(E) Ryšium su 45-iomis Lie 
tüvos Nepriklausomybės pas
kelbimo metinėmis, JAV Vals 
tybės sekretorius Dean Rusk 
š.m. vasario 8 d. Lietuvos Ats 
tovui Vašingtone pasiuntė to
kio turinio sveikinimą:

«Leiskite Jungt. Amerikos 
Valstybių Vyriausybės ir tau
tos vardu perduoti nuošir
džius sveikinimus lietuvių tau 
tai, 45 sios nepriklausomybės 
sukakties proga. Amerikiečiai 
toliau lieka giliai įsitikinę,

Vasario 10-sios Šventė Visame Pasauly

(E) Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 45 sios me 
tinės laisvajame pasauly kai 
kur pradėtos minėti vasario 
10 d. Daugumoje vietų, JAV- 
se, Europos kraštuose šventė 
paminėta vasario 16 17 d.d. 
Visose didesnėse J£ V lietuvių 
kolonijose (Čikagoje, New 
Yorke, Bostone, Clevelande, 
Los Angeles, Baltimorėje, Va
šingtone ir kt.) kalbas pasakė

Mirties Bausmės Sovietijoje

(E) Sovietų gynybos minis
terijos organas — «Krasnaja 
Zviezda» vasario 10 d. prane
šė apie penkių aukštų soyie 
tinių pareigūnų nuteisimą mir 
ties bausmėmis. Visi nuteistie 
ji dirbo Rusijos Federacijos 
Respublikos įmonėse — kari
nių reikmenų gamykloje Le
ningrado rajone Aukščiausia 
jame Teisme jie buvo kalti
nami specialiame fabrike už
sakę automatinius pieštukus 
(Ballpen), skutimosi aparatus

— ŠIO NUMERIO LEIDĖ
JAIS PASIDARĖ ANUPRAS 
KINDERIS SU ŽMONA MA
RIJA MARTINAITYTE IR VI
SA ŠEIMA, gyveną rua Rio 
das Pedras nr. 72, Viloj Zeli- 
noj. Administracija labai šir
dingai j:ems dėkoja.

CENTRINIS VASARIO 16 MI
NĖJIMAS FED. VOKIETIJOJE

(E) Centrinis Vasario 16 sios 
minėjimas Fed. Vokietijoj ren 
giamas PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos Hamburge. Minėji
mas įvyks vasario 23 d. Šalia 
pranešimų numatyta plati me
ninė dalis, dalyvaujant Vasa
rio 16 Gimnazijos taut, šokių 
grupei.

kad ir jūsų tauta, kaip ir ki
tos, turi teisę į laisvę ir tau
tinio apsisprendimo dėsnį. Dėl 
to mūsų vyriausybė ir toliau 
nepripažįsta Lietuvos įjungi
mo smurtu į Sovietų Sąjun
gą. Mes esame įsitikinę, kad 
tas, jau lietuvių ir JAV-se 
įrodytas prisirišimas prie lais 
vės ir teisingumo reikiamai 
pasitarnaus jų pastangoms pa 
siekti galimą jų teisių atsta
tymą.

(pas.) Dean Rusk.

žinomieji lietuvių veikėjai ar 
kviestieji JAV politikai, spau 
dos atstovai, įvairūs parei
gūnai.

Lietuvių Nepriklausomybės 
šventė vasario 16 d. paminė 
ta JAV Kongrese, buvo sukai 
bėtos lietuvių kunigų invoka 
cijos. Visos eilės JAV valsty 
bių gubernatoriai pasirašė 
«Lietuvių Dienos» aktus.

ir portfelius, vėliau 
juos pardavinėję, aišku, pasi
pelnydami. Penkių nuteistųjų 
mirti keturi bendrininkai, jų 
tarpe fabriko direktorius So
kolovas, nuteisti 15 m. kalė
jimo bausmėmis su turto kon 
fiskavimu.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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2 pusi,

— Sausio 22 d. visame pa
sauly ukrainiečiai paminėjo 
laisvosios Ukrainos nepriklau 
somybės paskelbimo 45 m. 
sukaktį. Ta proga Ukrainie
čių Žurnalistų S ga Munche 
ne surengė platų minėjimą 
su ukrainiečių tremties politi 
ko Zenono Pelenskij paskai
ta. Minėjime dalyvavo be pa
čių ukrainiečių žurnalistų ir 
jų politikų, ir nemaža kvies 
tų svečių, jų tarpe ir kitų pa
vergtų tautų atstovų. Minėji
me ELTĄ atstovavo J. Kai 
rys.

VU Ko Vykd. Taryba, ry
šium su Ukrainos 45 m. ne
priklausomybės sukaktimi, pa 
sveikino Ukrainiečių Tautinę 
Tarybą Munchene.

— Sovietų vyriausybės or
ganas «Izvestija» paskelbė 
straipsnį, kuriame pasmerkta 
keturių asmenų maskviečių 
šeima už tai, kad gauna iš 
savo giminaičio JAV-se dova 
nų siuntinius. Laikraštyje šei 
ma apkaltinta, kad savo laiš
kuose skundėsi maisto sto
ka. . Matyti, kad režimą la
bai erzina sovietų piliečių į 
vakarus siunčiami laiškai, ku 
riuose prašoma paramos.

ROMANO KONKURSĄ LAI
MĖJO V. KAVALIŪNAS

«Draugo» dienraščio dvylik
tąjį romano konkursą (jo me
cenatas buvo Jonas Tumosa 
iŠ Toronto), sausio 6 d. kon
kurso teisėjų komisijos spren 
dimu, laimėjo Vacys KAVA
LIŪNAS (Kavaliauskas) iš 
Cleveland, Ohio. Geriausiai 
įvertintas romanas pavadin
tas «Kalnų giesme» ir, teisė
jų nuomone, jis savo temati 
ka, kompozicija, intriga ir 
veikėjų charakteriais esąs 
ypatingai stiprus. Kiti prisius 
tieji aštuoni romanai pripa
žinti spausdintinais.

LIETUVOJE MINĖJO SOVIE
TŲ S-GOS ĮKŪRIMO 

SUKAKTĮ

1962 m. gruodžio 30 d. So
vietų S goję minint jos 40 ją 
įkūrimo sukaktį, ji plačiu ai
du turėjo atsiliepti ir Lietu
voje. Ją minėjo radijas, «Tie
sa» skelbė atitinkamą medžią 

gą, liaupsinančią paskiras so 
vietines respublikas. Tą die 
ną per Vilniaus radiją kalbė
jęs Aukšč. Sovieto prezid. 
pirm. J. Paleckis, žinoma, 
džiūgavo dėl nepaprastų «lai 
mėjimų», pasiekimų ir nepa
miršo įprastinio teiginio, kad 
ir Lietuva, po 1940 m., girdi, 
tapusi «iš tikrųjų laisva ir 
nepriklausoma»... Pagal Pa
leckį, Lietuva esanti tikra 
dėl Vilniaus ir Klaipėdos liki 
mo ir dar daugiau — lietuvių 
tauta esanti., šeimininkas sa
vo krašte ir, jis pridūrė — 
pilnateisis visos Sovietijos 
valstybinio gyvenimo dalyvis 
(pridurtina: pilnateisis Sovie
tuos, Kremliaus išnaudojimo 
objektas — E.).

LIETUVOS ISTORIKAI
MASKVOJE

Gruodžio antroje pusėje 
Maskvoje įvykusiame visasą 
junginiame istorikų suvažia
vime dalyvavo ir 25 Lietuvos 
istorikai, jų tarpe žinoma, ne 
vienas ir agitatorius ar pseu 
do istorikas, kaip Lietuvos 
Mokslų Akademijos vicepre
zidentas J. Žiugžda Iš kitų 
istorikų, kandidatų, aukšt. mo 
kyklų dėstytojų, dalyvavusių 
Maskvoje, minėtini: J. Jurgi
nis, Aid. Gaigalaitė, Angelė 
Vyšniauskaitė ir kt.

LIETUVIS KANDIDATAS
LENINO PREMIJAI

Maskvos spaudos paskelb
tam® literatūros ir meno vei
kėjų, pristatytų lenininėms 
premijoms gauti, sąraše įtrauk 
ta ir jauno lietuvio skulpto
riaus — Gedimino Jakubonio 
pavardė. Lietuvos ir komunis 
tinių kraštų spauda yra garsi 
nusi, labai teigiamai įvertinu
si skulptoriaus paminklą na
cių aukoms Pirčiupyje. Už šį 
paminklą Jakubonis 1961 m, 
buvo apdovanotas Sovietų 
S-gos dailės akademijos sida
bro medaliu.

1863 M. SUKILIMĄ MINĖJO 
DRAUGE SU LENKAIS

Dalyvauti 1863 1864 m su
kilimo minėjime, į Vilnių at
vyko lenkų svečiai iš Mask
vos — Lenkijos pasiuntiny

MŪSŲ LIETUVA

Petras Babickas

Nemuno Mergaitė
Ar tu atsimeni tą vakarą svajingą,
Kai gęso danguje skaisčiai rausva žara, 
Saulėlydžio žieduos tavasis veidas dingo, 
O aš likau su siela atvira.

Prabėgo daug dienų, daug rudenio gyventa. 
Žiemos sidabras puošė mums galvas jaunas; 
Pavasaris aplenkia mano nykų plentą, 
Nors laukiu jo išsiilgęs alkanas

Svajoju, greit atskris pavasario kregždutės, 
Parneš jos man naujienų iš tėvų šalies;
Gal būt ilgai man teks vienam prie plento būti 
Nes mano siela amžinai mylės.

bės Maskvoje patarėjas Paš 
kovskis ir pasiuntinybės an
trasis patarėjas. Sukilimo mi 
nėjimo proga Kauno istori 
niame muziejuje eksponuota 
istorinė dokumentiaė medžia
ga: sukilimo vadų Lietuvoje 
Sierakausko. Kalinausko, kun. 
Mackevičiaus portretai, suki 
lėlių ginklai, Kauno guberna
toriaus raštas, draudžiantis 
nešioti gedulą, sukilėlių pa
gamintos dėžutės Kauno ka
lėjime. Žinoma, rusų pries
paudą. persekiojimus Lietu
vos gyventojams primenant, 
jie, dažnu atveju, straipsnius 
apie sukilimą skaitydami, mu 
ziejų eksponatus bestebėda 
mi, lengvai galėjo pagalvoti: 
kada gi teks minėti ir dabar 
tinės rusiškai-sovietiškosios 
priespaudos metus?

VILNIUJE PAGERBTI BUVĘ 
SUKILĖLIAI PRIEŠ TAU

TINE PRIESPAUDĄ

Sausio 30 d. Vilniaus ope
ros ir baleto teatre įvyko iš
kilmingas susirinkimas, skir
tas 1863-64 sukilimo 100 sioms 
metinėms paminėti. Šalia 
mokslo darbuotojų, į susirin
kimą buvo sukviestas ir besi 
mokantis jaunimas Susirinki
mą atidarė draugystės ir kul 
tūrinių ryšių su užsienio šąli 
mis draugijos (jos centras 

Maskvoje) pirm. L. Kapočius, 
be lenkų, dar pristatęs ir Vii 
niuje viešinčius Kubos ir P. 
Vietnamo jaunimo atstovus. 
Pranešimą padarė «istorikas», 
Mokslų akademijos vieepre- 
zid. J. Žiugžda, o partiją ats 
tovavo A. Sniečkus, Diržins- 
kaitė ir kiti Po susirinkimo 
buvo pastatyta B. Dvariono 
opera «Dalia.. Posėdžio gar
bės svečiai tą pačią dieną 
buvo susirinkę Lenino (b. Lu
kiškių) aikštėje, padėjo vaini 
kus ties paminkline lenta — 
joje atžymėti nužudyti 1863 
m, sukilimo vadai Kostas Ka
linauskas, Zigmuntas Siera
kauskas. '

ARTĖJA RINKIMAI, PARTI
JOS VAROVAI IR BUITIS

Ryšium su Lietuvoje ir vi 
soje Sovietijoje artėjančiais 
rinkimais, sausio 29 30 d.d. 
partija Vilniuje sukvietė pla
tų susirinkimą Pirmoje eilėje 
rūpintasi kuo plačiau išplėsti 
agitacinį darbą, o ka:mas ra- 
gimas ragintas daugiau susi 
rūpinti sėkla, gyvulių žiemo
jimu, žemės ūkio mašinų re
montu. organinių trąšų išveži 
mu Agitatoriai paskatinti :rū 
pinkitės komunistinės mora 
lės suformavime, kreipkite 
agitaciją į pastangas buičiai 
ir darbo sąlygoms pagerinti, 
jautriai reaguokite į darbo

1963 m. vasario 23 d

AR VATIKANAS UŽMEGS 
DIPLOMATINIUS SANTYKIUS

SU RUSIJA?

JAV bių laikraštis «The Re 
gister» paduoda kardinolo Igi 
no atsakymą į paklausimą, ar 
yra galimybė turėti Vatikano 
pasiuntinį Maskvoje?

Kard. atsakė: «Šv, Sostas 
yra visada pasiruošęs sueiti į 
diplomatinius santykius su 
kiekviena valstybe, kuri yra 
pasiryžusi pagerbti žmogaus 
teises ir kuri suteikia protin
gą laisvę apaštališkos tarny; 
bos vykdymui» ir pridėjo 
«sunku būtų pramatyti, kaip 
tikrai bedieviška valstybė ga
lėtų duoti pilnas garantijas 
žmogaus teisių laisvei» O dėl 
Kubos Vatikano diplomatas 
pažymėjo: «Nėra pagrindo už 
dalyti nunciatūrą, kol yra ka 
taliką, kurių teisės turi būti 
ginamos»

— Laisvės siekimas savo 
tautai yra ne tik kiekvieno 
žmogaus neginčijama teisė, 
bet ir besąlyginė pareiga, to
dėl politinė išeivija turi pasi
likti savo tautos laisvės Pie 
montu išeivijoje ir palaikyti 
Lietuvos respublikos tęstinu
mą, ginti Lietuvos reikalus, 
iš čia turimomis priemonėmis 
veikti pasilikusią savo žemėj 
tautą, kad jos veikla būtų 
pritaikyta gyvenimo aplinky
bėms ir kad jęs viltys neuž
gestų.;

M. Krupavičius

— Niekas negali pasakyti, 
kad lietuvių tauta nėra davu
si didelių talentų ir net geni
jų. Nelaimė ta, kad lietuvių 
tauta, gimdydama genijus, ne 
sugebėjo duoti tinkamų aplin 
kybių jiems lietuviškai prabil 
ti, ir jie arba žuvo, arba nuė 
jo svetimiems tarnauti, daž 
nai savo kūryba stiprindami 
mūsų priešus,

V. Mykolaitis Putinas 

žmonių poreikius.. Partijos 
CK atstovai vietos organiza
cijų pareigūnams priminė, 
kad reikia šalinti biurokra
tizmo, nejautraus elgesio su 
žmonėmis fakius.

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

ALBERTAS TARULIS

(tąsa)

Trečias ir svarbiausias pot 
varkis buvo padarytas VIII 24 
Tą dieną M misterių Taryba 
svarstė užsienio prekybos re* 
kalus ir nutarė: 1. likviduoti 
finansų ministerijos užsienio 
prekybos departamentą, per 
duodant jo bylas ir archyvus 
LTSR vyriausybėn; 2. finansų 
ministerijos muitinių departa 
mentą, muitines ir visus mui 
tų priežiūros organus su visu 
jų turtu (sandėliais, pakrovi
mo ir iškrovimo transportinė
mis priemonėmis, tarnybiniais 
pastatais ir 1.1) pavesti TSRS 
užsienio liaudies komisariato 
vyriausiai muitinių valdybai.

Tai buvo natūrali Stalino 
konstitucijos įgyvendinimo pa 
sėkmė, nes tos konstitucijos 
14 str. sako, kad užsienio pre 
kybą sudaro valstybinį mono
polį, kurį vykdo TSRS užsie
nio prekybos liaudies komisą 
riatas. Vėliau sąjunginės įstai 
gos ėmė dygti kaip grybai po 
lietaus.

Šito komisariato įgaliotiniu 
buvo paskirtas Š Efanovas. 
Jis tučtuojau paskelbė, kad 
visi iki tol bet kieno išduoti 
leidimai prekėms įvežti arba 
išvežti laikomi nebetekusiais 
galios ir kad ateityje visos 
užsienio prekybos operacijos 
galės būti daromos tik su jo 

leidimais.
Iki tol užsienio prekyba vy 

ko gana normaliai. Užsienio 
prekybos komisija lengvai da 
vė leidimus naujiems sandė
riams, kaip buvo numatyta 
finansų ministério VI.22 įsaky 
me. Vyko atsiskaitymas už se 
nuosius užsakymus, Prekės 
plaukė. Dargi dienraščiuose 
buvo galima aptikti užsienio 
firmų ar jų atstovybių skelbi 
mų Tiktai po Š, Efanovo įsa 
kymu užsienio prekyba buvo 
kaip ranka, nukirsta. Nauji 
leidimai prekėms įvežti buvo 
duodami nepaprastai sunkiai, 
o išvežti nebuvo ko, nes mais 
to produktai buvo reikalingi 
raudonajai armijai ir Maskvai. 
Vieną dieną net sviesto ir 
kiaušinių pakrauti vagonai, 
telegrafiniu įsakymu iš Mas 
kvos, buvo sulaikyti Kretin
gos stotyje ir nukreipti ne į 

Klaipėdą, bet į Liepoją, o iš 
ten į Leningradą. Tokia pre
kyba buvo nesuderinama su 
klyringiniais susitarimais, pa
remtais prekybos santykiais. 
Tad apyvartos bematant su
mažėjo.

Ryšium su tuo buvo jaučia 
mas vis didesnis prekių trū
kumas. Šito trūkumo nebuvo 
kam išlyginti, nes Lietuvos 
pramonė gamino tik labai siau 
rą prekių asoriimentą, o iš 
Tarybų Sąjungos nieko kita 
pirmai pradžiai nebuvo gali
ma gauti, kaip.., arbūzų «ba
daujančiai Lietuvai».

Dar ankščiau už Efanovą, 
liepos mėn. muitines perėmė 
Satarovas. Jis pasiuntė savo 
atstovus į visas didžiąsias 
muitines Vokietijos pasienyje. 
Pereinamieji punktai daug 
kur savaime nustojo veikti, 

nes tarnautojus išvaikė pasie 
nio kariuomenė.

Prie finansų ministério J. 
Vaišnoros darbų priklauso 
taip pat Prekybos, Pramonės 
ir Amatų Rūmų likvidavimas. 
Tai buvo padaryta specialiu 
VII.30 įstatymu, likvidatorium 
paskiriant agr. A. Andrašiūną 
Rūmų pirmininkas V Kurkaus 
kas buvo atleistas VII 22.

Nors Rūmai savo laiku bu
vo susilaukę, dėl nepakanka 
mo veklumo ir nebuvimo aiš 
kios lietuviškos politikos, stip 
rios kritikos, ypač iš lietuvių 
verslininkų pu?ės, vis dėlto, 
tai buvo reikalinga ir naudin 
ga organizam ja. Patys Rūmai, 
nors ir nerodė didelės inicia 
tyvos, tačiau atpalaidavo fi 
nansų ministerį nuo kai kurių 
darbų ir pratino prekybinin
kus bei pramoninkus prie ben
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Išniekinti Lietuvos kunigai

Klebonas L. Pavilonis
' Jau iš šių veidų teismo sa
lėje ma'yti, ką daro bolševi
kai su mūsų kunigiis Lietu
voje. Kad galėtų prisidengti 
avinėlio kailiu, būk komunis
tai nepersekioja bažnyčios, 
«mielu* noru davė kun. Liu
dui Pavilòníui ir kun. Broniui 
Burneikiųi statyti Klaipėdos 
bažnyčią. Bet kai pastatė, tuo 
jau iškėlė bylą kunigams ne
va neteisėtai rinkusius aukas, 
nuteigdami kun, 
kleboną L. Pavilonį 8 metams 
laisvės atėmimu, kas reiškia 
sunkiųjų darbų kalėjimą ir 
viso turto konfiskavimą, o vi
karą kun Bronių Burneikį nu 
teisė t metams kalėjimo ir 
viso turto atėmimu Gi pačią 
bažnyčią pavertė profaniš 
kiems tikslams nuversdami 
nuo jos bokštą su kryžium.

Po tokio jvykio ar dar ga
lime sakyti, kad bolševikai 
nepersekioja bažnyčios ir ku 
nigų? Patys priešai teisme 
pripažint kun L, Paviloniui 
aukštą išsilavinimą ir kilnius 
siekinius, nes buvęs marijo- 
nų vienuolis (be abejo ir bū-

Moteris Žmonijos Vienytoja
M, VE Vi RIK 

Pasaulinės Katalikių Mergaičių Federacijos Pirmininkė

(tąsa)
MOTERIS - VIENYTOJA 

VISOSE SRITYSE.
Sritys, kurios reikalingos

Vikaras B. Burneikis
tų buvęs, jeigu bolševikai ne 
būtų panaikinę vienuolyno!), 
baigęs mokytojų seminariją, 
universiteto teologijos fakul 
tetą ir redagavęs žurnalą «Šal 
tinėlj» (bolševikai ir spiudą 
užgynė), kun B. Burneikis ir
gi pačioj jaunystėj kunigas, 
pilnas idealizmo ir noro dirb
ti Dievui ir Tėvynei Bet bol
ševikai uoliausius ir griebia, 
kad sustabdytų jų darbą, o 
bailesniems kunigams įvarytų 
baimės, idant bijotų ir prade 
ti, ką nors rimtesnio savo 
brolių sielos išganymui Jei 
gu vyskupas jais pasitikėjo ir 
pavedė tokiais sunkiais lai
kais drįsti statyti bažnyčią, 
tai matyt, kad tie kunigai bu
vo verti pagarbos ir pasitikę 
jimo Eina gandai, kad kun. 
L Pavilonis jau yra miręs 
kalėjime, nes po tokių kanki
nimų, tardymų ir išniekinimų 
ir stipriausio vyro palūžta 
jėgos, bet kun B. Burneikis, 
kaip jaunesnis, dar esąs gy
vas.

moters bendradarbiavimo, y- 
rą plačios, kaip pasaulio plo
tas Visų pirma šeimoj, Dabar 
moterų uždaviniai šeimoje

Balys Sruoga

Berniokas
Mėlynus kalnus, purpuro dangų
Vien tegodojau, vien sapnavau...
Dangų, pakalnes, kalnus dainuoju — 
Dainos iš kalno skamba toliau..

Jovarai didūs lenkias po kojų,
Ašei neboju džiaugsmo, skundos — 
Mano vainikas — vynuogės sunkios —
Apynio juostos — amžius žaliui s -

Staigiai žydėjęs, vytęs kaip lapas, 
Mylimai sesei audžiu sapnus — 
Sutemą tykią — lūkaną nykią — 
Viskas po kojų — viskas jai bus!

daug kuo skiriasi nuo buvu
sių kitais laikais. Pasikeiti
mai, įvykę visuomenėje, pa- 
lietė ir šeimą. Išorinis pašau 
lis ir šeima paveikė vienas į 
kitą. Šeimos siauras ratas at
sidarė ir įsiveržė į ją išorinė 
įtaka Mes neprivalome nusi
minti dėl tos evoliucijos ir 
nesiūlome grįžti į senus pa
pročius. Priešingai, šios nau
jos aplinkybės atidarė plačius 
akyračius žmogaus asmeny
bei išvystyti, o taip pat šei- 
nu s bendruomeniškam gyve
nimui sustiprinti Žinoma tai 
ne be pavojų šeimos solida
rumui Mūsų pareiga panau
doti visus teigiamus būdus 
išlaikyti šeimą visuomenės 
centru šiose naujose sąlygo
se. Tuo reikėtų labai susirū
pinti ypatingai moterims.

Praktiškai gyvenime mote
rų darbas labai palengvėjo, 
bent kai kuriose pasaulio da
lyse. Techniški pagerinimai 
žymiai palengvino moters dar 
bą šeimoje Bet dvasiniu po. 
žiūriu jos uždavinys pasida
rė daug sunkesnis. Šių Įtaikų 
gyvenimas jąsidarė daug la
biau painus ir neramus. To' 
dėl moteriai tenka dar labiau 
susirūpinti, kad jos vyrui ir 
vaikams šeima pasiliktų ra

mybės vieta, kur kiekvienas 
galėtų pailsėti nuo pasaulio 
triukšmo ir pasisakyti esąs 
«namie».

Šių laikų visuomeniniai san 
tykiai sužadino didesnio inty
mumo ir asmeninių santykių 
norą Šis asmeniškas kontak
tas reikalauja, kad moteris 
dalyvautų savo vyro ir vaikų 
gyvenime, domėtųsi jais ir ži 
notų, kas dedasi jų širdyse. 
Kaip gali ji auklėti vaikus, 
kaip galės ji padėti spręsti 
jiems įvairias problemas, jei
gu j? pati nieko nežinos, kas 
darosi pasaulyje? Vis labiau 
pasitvirtina šeimos dvasios 
įtaka vaikų ugdyme. Jeigu 
mes norime duoti pasauliui 
taiką ir meilę, tai visų pirma 
taika ir meilė turi užviešpa-. 
tauri šeimos židinyje. Neįma-j 
noma peržengti šį tarpsnį Ir; 
pagaliau, kas gali geriau už| 
moterį sukurti tą nuotaiką?! 
Vadkas turėtų jau šeimoje pa-! 
tirti, kad atsižvelgimas į kitust 
ir pagalba kitiems duos jam 
laimę. Jau šeimoje reikia prak 
tikuoti artimo meilę ir pagar 
bą kitiems. Turint galvoje 
moterį kaip šeimos centrinį 
asmenį, ištekėjusios moters 
darbas už šeimos ribų iškelia 
labai rimtą klausimą. Mes ne 

galim smerkti dirbančiu n’Ote 
rų, nežinant visų aplinkybių. 
Bet tuose atvejuose, kada jai 
nesant šeimoj susidaro šeimai 
moralinis bei dvasinis pavo
jus, jos darbo vaisiai bus abe 
jotini. Jeigu šeima taip svar
bi asmeniui ir visuomenei, tai 
šeimos ir visuomenės vyriau, 
sias rūpestis turėtų būti pa
rengti vaikus jų būsimiems 
uždaviniams. Mes pastebim 
trūkumą tokio vaikų auklėji
mo nevykusiose šeimose. Šie 
je srityje dar daug reikia pa 
sidarbuoti visuose pasaulio 
kraštuose.

Iš to, kas anksčiau buvo 
pasakyta, aišku, kad šeimos 
ir visuomenės gerovei mote
ris neprivalo domėtis tik šei 
ma. Pusė žmonijos negali bū 
ti abejinga problemoms, ku
rios paliečia gyvenimą ir kiek 
vieno egzistenciją Daugelyje 
šalių moteris jau yra visuo
menės dalyvė; ji suprato, kad 
išorinis pasaulis reikalingas 
jos įnašo, o taip pat ir ji rei 
kalinga visuomenės, kad pa
tvirtintų savo asmenybę. Mo
ters gyvenimo ratas prasiplė 
tė ir negali apsiriboti tik vai 
kais, virtuve ir bažnyčia, ji 
jaučiasi įtraukta į visuomeni 
nį gyvenimą kaip niekad an 
ksčiau. Betgi ne visos šalys 
dar tai praktikuoja vienoda
me laipsnyje. Didesnėje pa
saulio dalyje tai tik šviesu© 
menės klausimas. Bet jau ma 
tome reiškinių ir jie žmonijai 
išeis į naudą, jei bendros at
sakomybės sampra a įgaus nor 
malią eigą ir įjungs visas 
moteris. (B. D)

dro darbo, jungė juos į sąjun 
gas ir sekcijas. Gerokai bu 
vo išjudintas amatininkų tvar 
kymo ir kvalifika ijų kėlimo 
reikalas. Tokia organizacija, 
atstovaujanti privačius intere 
sus, socialistinėje valstybėje 
nebuvo toleruojama.

Rūmų likvidacija vyko ke
liais etapa;s Visų pirma, dar 
birželio viduryje, visas perso 
nalas raudonosios armijos bu 
vo išmestas į gatvę, ta pačia 
proga sekvestruojant invento 
riaus už 60 000 litų. Paskyrus 
likvidatorių, buvo pasišauta 
likvidacija baigti per 3 4 sa
vaites, tačiau tas darbas už 
truko net iki vasario mėn 
Taigi net ir šiuo atveju nebu 
vo išlaikytas terminas. Ne be 
reikalo tad Komisarų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas S 
Brašiškis vėliau smarkiai pik 
tinosi, kodėl taip ilgai terlio- 
jamasi su buržuazine įstaiga.

Likvidatorius dar mėgino 

užmegzti ryšius su Maskvos 
prekybos rūmais ir išsiaiškin 
ti, ar negalėtų būti Lietuvoje 
įsteigtas šių rūmų skyrius (ju 
ridiškai tai buvo galima). Iš 
ten l)uvo atsakyta.- . šiuo me 
tu mes nerandame tikslinga 
organizuoti Lietuvos respubli 
kinius prekybos rūmus. Pras
linkus tam tikram laikui, prie 
šito klausimo bus galima 
grįžti»,

Grįžti nebeteko. Rūmų išlai 
komos amatų mokyklos, kur
sai, psichotechnikos kabine
tas, žurnalas «Amatininkas», 
visas rūmų turtas (per 2 mil. 
litų) buvo išblaškytos tarp 
įvairių įstaigų. Dvidešimt vie 
na privaloma verslo sąjunga 
(sekcija) buvo paleista. Rū
muose neteko darbo 86 tar
nauto jai.

Visai panašiomis sąlygomis 
vyko ir Žemės Ūkio Rūmų lik 
vidacija, kuri tačiau buvo pra 
dėta lygiai mėnesiu vėliau.

KREDITAS, FINANSAI

Įžygiavus į Lietuvą raudo
najai armijai, taupytojų tarpe 
kilo didžiausia panika. Kiek
vienas iš jų, lygiai sutaupęs 
tūkstančius ar dešimtis litų, 
puolė į banką ar taupomąją 
kasą atsiimti indėlio. Prie 
langelių pasidarė nematyta 
spūstis ir eilės. Atrodė, kad 
taupytojai pasiryžę visus sa
vo 150 mil litų indėlių (tiek 
jųtuo me u buvo) iš karto 

išimti. Jie buvo tikri, kad in
dėliai anksčiau ar vėliau bus 
nusavinti Ir jie neapsiriko. 
Visų pirma indėliai, pakilus 
visoms kainoms ir nustačius 
labai žemą lito kursą santy
kyje su rubliu, buvo nuver
tinti iki 1/3 ar 1/4, o vėliau 
(1941.1 II 25) ir nusavinti, pa
liekant vos po 1 000 rublių.

Tokio indėlininkų spaudimo 
nebūtų išlaikęs joks bankas. 
Nebent Lietuvos Bankas būtų 

suteikęs apgultiems bankams 
pakankamų kreditų. Bet tai 
buvo galima pasiekti vien 
bankno.ų apyvartos išplėtimo 
keliu Su tuo, žinoma, niekas 
sutikti negalėjo.

Siekdamas sustabdyti žalin
gų taupytojų panikos padari
nių plitimą, finansų minis te ri» 
nustatė šitokią indėlių 
išmokėjimo tvarką: 1. Kredi
to įstaigoms leidžiama išmo
kėti kiekvienam indėlininkui 
termininių, netermininių ir ei
namąja sąskaita indėlių ne 
daugiau kaip po 250 litų per 
savaiię; 2. Nustatytoji 1 str. 
tvarka netoikoma tais atve
jais, kuomet kredito įstaigai 
pristatoma dokumentinių įro
dymų, kad pinigai indėlinin
kui yra reikalingi: 1) diskon
tuotiems bei inkasuotiems li
gi šių metų birželio 17 d vek 
sėliams kredito įstaigose iš 
mokėti; 2) prekių dokumen
tams išpirkti bei mokėjimams 

už prekes atlikti; 3) mokes
čiams bei algoms mokėti; 4) 
skoloms mokėti ir kitoms 
prievolėms vykdyti Nustaty
toji indėlių išmokėjimo tvar 
ka taip pat netaikoma valsty 
binių, savivaldybinių, kredito 
ir draudimo įstaigų indėliams. 
3. Perkėlimas pinigų iš vienos 
indėlininko sąskaitos į kitą 
toje pat kredito įstaigoje ar
ba perkėlimas pinigų iš indė 
lininko sąskaitos vienoje kre
dito įstaigoje į kitos kredito 
įstaigos sąskaitą toje pat kre 
dito įstaigoje indėlio išmokė
jimu nelaikomas 4. Nustaty. 
toji 1 str. indėlių išmokėjimo 
tvarka netaikoma indėliams, 
įmokėtiems į kredito įstaigas 
nuo š m. birželio 17 d

(B D.)
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RAMOVES
Kilmė - Reikšmė - Išraiška -

Ramovė yra židinys skirtas 
atskiro vieneto reikalams, spe 
cialiau įrengiamas ir pritai
komas Susirinkę nariai joje' 
gali posėdžiauti, pabūti, pas
kaityti spaudą, pažaisti. Ra
movė yra atvira, pastoviai 
naudojama patalpa, kurioje 
nariai jaučiasi lyg savo na
muose. -

KILMĖ — Savo praeity atei 
tininkai buvo priversti nau
dotis privačiomis patalpomis. 
Rusų laikais jie rinkosi ma
žomis grupėmis į privačius 
butus. Nepriklausomybės lai
kais, 1922-1927 metais, nevi- 
sose gimnazijose jie galėjo 
naudotis mokyklos patalpo
mis; posėdžiaudavo privačiuo 
se kambariuose. Visi moks- 
leivai ateitininkai 1930—1940 
laikotarpyje rinkosi tik pri
vačiose patalpose. Aišku, tai 
nebuvo ramovės. Bet priva
tumas, tam tikras uždarumas, 
buvimas tik savo tarpe, pasi
rodė, turįs gerų pusių.

Sayo ramovę, tikra to žo
džio prasme, buvo įsirengę 
Kauno studentai ateitin nkai 
centriniuose Ateitininkų na
muose. Nuo 1932 rudens čia 
rengė savo pobūvius su pas
kaitomis atskiros ateitininkų 
korporacijos. Turėjo savo ra
movę Liaudies namuose ir 
studentų abstinentų korpora
cija. <5ia buvo jų raštinė, bi
blioteka, skaitykla. Ramovėn 
rinkosi korporaritai posėdžiau 
ti, pasirinkti medžiagos pas
kaitoms, draugiškai praleisti 
laiką.

REIKŠMĖ — Kaip savi na
mai suartina šeimos narius, 
taip ramovė — organizacijos. 
Namuose susikuria, išauga ir 
išsilaiko tradicinis šeimos na
rių bendravimas. Panašiai es
ti ir ramovėje. Ramovės turi 
ugdomosios reikšmės ypač 
jaunesniesiems, kurie ieško 
draugų. Ramovės pratęsia ir 
papildo jauno žmogaus dėme 
sį, kurio nebepatenkina šeima 
ir mokykla. Užuot ėjęs į gat
vę ar jieškojęs kitų vietų, jis 
čia ateina, randa draugus, su 
jais gali žaisti, pasikalbėti ir 
dirbti. «Mes dirbti galime su 
malonumu tik turėdami mūsų 
pačių rankomis išpuoštą kam 
pelį. — Pagražinę užuolaido
mis, paveikslais, su pasiten
kinimu galim rinktis savoj ra 
movėj> (At. 48, Nr. 8, 30).

IŠRAIŠKĄ — tokioms ra
movėms paprastai duoda pa
tys jos lankytojai ir vadovai. 
Iš centrų, berods, nebūta jo
kių instrukcijų. Tačiau vyrės 
nieji turi patisčių ir gali pa-

Tvarka
tarti. Galima mokytis ir iš 
įvairių buvusių pavyzdžių Sa 
kysim, Eichstaetto kuopa bu
vo įsirengusi ramovę lietu
viškos menes pavyzdžiu: su 
skobniais, rūpintojėliu, pa
veikslais — triptikais iš Lie
tuvos gamtovaizdžio ir istori
jos. Ramovės puošiamos tau
tiniais audiniais, juostomis, 
drožiniais. Jose būna dekora- 
tyviškai pritaikytas — savas 
ženklas, šūkio įrašas, Šv. glo
bėjo, steigėjo, ideologo pa- 
veikšlai. Aišku, pagarbiausioj 
ramovės vietoj yra kryžius. 
— Svarbu, kad visi papuoši
mai būtų tinkamai suderinti.

Ramovėj viena kertė su 
staliuku ir kėdėmis skiriama 
posėdžiauti. Būna spintelė kny 
gynėliui ir raštinės reikme
nims ir savai vėliavai pasidė 
ti. Toliau — sportiniai ir ki
tokie įrengimai, jei patalpa 
pakankamai erdvi

Ramovės patalpa turi būti 
šviesi, jauki, miela pabūti, pa 
togi užsiėmimams. Ji neturi 
priminti klasės ar gyvenamo 
kambario.

TVARKAI palaikyti išrenka 
mas ar paskiriamas ramovės 
seniūnas. Tvarkos taisyklės 
iš anksto parengiamos ir kuo 
pos valdybos patvirtinamos. 
Jos paprastai išrašomos ir pri 
segamos atitinkamoj ramovės 
vietoj, kad visi nariai žinotų. 
Nedera ramovės lankytojus 
pakrauti gausiomis taisyklė
mis. Nariai turi jaustis laisvi, 
perdaug nesuvaržyti, kaip ir 
savo namuose. Ramovių tiks
las — pratinti prie tvarkos ir 
disciplinos laisvu įsipareigo
jimu.

Iš Ateitininkų Vadovo — 
Stasys Yla

— VASARIO 16 — Tiekšeš 
tadienį mišiose, tiek sekma
dienį minėjime, lietuviškas 
jaunimas gausiai dalyvavo 45 
metų Lietuvos Nepriklausomy 
bės Šventės sukaktuvėse. Šie 
met beveik kiekvienoje pra
kalboje buvo ryškiai pabrėž
ta, kad Lietuvos ateitis pri
klauso nuo jaunimo. Buvo pa 
raginta, kad jaunimas tvirtai 
laikytų savo tėvų papročius 
ir kalbą. Tad. kviečiame vi
sus, kurie jokioje organizaci
joje nepriklauso, kad prisi
jungtų prie mūsų veikimo.

— Praeitą sekmadienį São 
Paulo Moksleivių Ateitininkų 
kuopa išrinko naują valdybą 
1963 metams. Rinkimams va
dovavo Julius Guiga. Susirin-

Kazys Binkis

Gėlės Iš šieno
Aš surinksiu alei vieną 
Visus pievos žiedelius 
Iš nupjauto rytą šieno 
Ir svirnelio kampelius 
Jų galvutėms iškabinsiu. 
O kai grįš jis iš lankos 
Ir prie kiemo apsistos, 
Aš jį tyliai prakalbinsiu 
Ir svirnelin pavadinsiu 
Atsikvėpti nuo kaitros...

O dėl to kad sužinočia, 
Ar jis myli kiek mane, 
Kai paklaus manęs, del ko čia 
Tie žiedeliai balzgani 
Taip pat žydi, kaip lankoje 
Ir taip pat kvepia, kaip šile, — 
Nesakysiu, kad del jo jie,

Tik užminsiu, kad atjoja 
Man bernužis iš toli.,. 
Ir žiūrėsiu Tylumoje 
Į jo veidą, į akis, 
Kol man jis tik pasakys, 
Ką jis mąsto, ką dūmoja 
Apie tą, kuris atjoja.

Jeigu veidas greit nubalęs, 
Staiga rausti vėl pradės, 
Jeigu lūpos lyg gėlelės 
Nejučiomis sudrebės 
Ir be vilties nusiminęs 
Jis paleis žemin akis 
Ir «sudie» man pasakys,—

Oi, tad aš prie krutinės 
Jį priglausiu aip tvirtai, 
Kaip meili i jam pasakysiu, 
Kad jis vienas man tiktai <
ir š.rdyje, ir mintyse;
Kad žiedeliai tie iš šieno 
Anksti rytą sulig diena 
Rūpestingai atrasti 
Ir svirnelin del jo vieno, 
Del mielužio sunešti,.

Bet.. Jei jis nenusimintų 
Ir juokais tik paverstų 
Mano žodžius tiesią mintį. — 
Oi, tada jau nuraminti 
Nieks manęs nebistengių 
Nieks tada nesužinotų, 
Kam tos gėlės iš lankos 
Čia tarp šieno samanotų, 
Lyg lankoj dailiai marguotų, 
Niekas, miekas niekados...

ko nemažas skaičius narių 
Naują valdybą sudaro; Osval 
das Švitra, Paulo Nedzvega, 
Claudete Mackevičiūtė, Julija 
Kraujalytė, Julija Jurgelevi 
čiūtė, Irena Šimonytė ir Pau
lo Verzbickas Pareigas pasis 
kirstys sekančiame posėdyje, 
kurs turės įvykti dar šią sa
vaitę. Linkime naujai Valdy 
bai daug sėkmės ir dėkojame 

senajai už visas padėtas pas
tangas ir darbus.

— JAUNIME — Kiekvieną 
pirmadienį 20,00 vai. Naujoje 
Ateitininkų Ramovėje susiren 
ka būrelis jaunuolių redaguo 
ti «Jaunimo Aidą» Kad šis 
kampelis būtų visada įdomus 
ir patrauklus, prašom visiems 
prisidėti patarimais straips-

«TRYS, KETURI, PASI
JUOKT,

DEFINICIJOS
PLAUKAI — Toks dalykas 

nuo kurio «Pasišiaušęs» (O. 
Švitra) turėjo atsisveikint ei 
nant į kariuomenę.

TAUTINIAI RŪBAI - Toks 
dalykas kurio nesiveža į Uru 
gvajų, dėl to kad užima visą 
čemodaną.

LIGA — Vienintelis dalykas 
kuris laiko «Visus, namie

ŠLUOTA — Didžiausia Atei
tininkų Ramovės draugė.

PING-PONG AS — Dalykas 
kuris prišaukia atitolusius atei 
tininkus.

TAUTINIAI ŠOKIAI - Toks 
dalykas kuris be Guigos nie 
kad neišeina.

JUOKTIS SVEIKA

— Moteris žiūri į vyrą. Tas 
neišlaiko jos žvilgsnio ir su
sinervinęs sako: — Žiūrėk į 
žemę, kam čia į mane spog- 
sai?

Tu žiūrėk į žemę, atkirto 
m< teris, nes tu iš žemės pa
imtas, o aš iš vyro, tai ir 
žiūriu į vyrą.

— Ligonis; Kiek, daktare, 
esu jums skolingas?

Daktaras: Tūkstantį už ke 
lionę, o du už vizitą.

Ligonis ir duoda daktarui 
tūkstantį.

Daktaras: O už vizitą?
Ligonis: Kai pasveiksiu, aš 

atsilyginsiu tamstai vizitu.

— Jonas: Kaip sekasi tams 
tos broliui Antanui?

Petras: Jis ligoninėje
Jonas: Tai kas jam atsitiko?
Petras: Nieko ypatingo — 

jis šiemet baigė medicinos 
fakultetą.

— Mama, mane vaikai moky 
kloję vis vadina gyvuliukų 
vardais.

Motina: Tai malonu Kuo ta 
ve vadina, gal balandėliu ka
tinėliu, šlrmonėliu?

O ne, mama, jie mane va
dina stambesniais vardais: asi 
lu, veršiu, rupūže.

niais, juokais, bei įdomiomis 
žiniomis.

- LAIMINGOS KELIONĖS 
— Tarpe Vykstančiųjų Uru- 
gvajun, yra keletą ateitinin
kų, kur e atstovaus S. Paulo 
Moksleivius Antrame Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongrese. 
Linkime savo draugams ir vi 
siems kitiems dalyvaatojams 
ekskursijoje laimingos kelio
nės ir pasisekimo.

S. Paulo Moks.
Ateitininkai
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

|4.o - Sala 7 - Tel. 37-0324 
no 14,00 ikJ 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações lt vai;
Casa Verde, 17,15 vaL
Antrą:

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

T r e č i ą į

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 • c/lOllJ.02 Rua Coelho Neto, 281

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

Escritório Contábil Vila Zolina S/C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

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

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

FONE: 63-6005 • VILA ZULINA - SÃO PAULO

& ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
"Enderêço Telegráfico: « C A BI LLN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Agua Rasa 8 val., 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą!:
Vila Guilhermine 17 vai.
Pask utinį:"
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 trans

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

ANTANC IPAVIL€)NIC
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

KIRPIMO IRI SIUVIMO MOKYKLA

“JOEIJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
---- — Rua da Graça, 381 — casa 6 .— Bom Retiro ------

liuojama SEKMADIENIAIS 
7 vai. 15 min.

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYl

IKA4ÃOJ CARKIERI
iadoya vanduo yre doaai žinomas gėrimas 

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

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO'

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.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų/indų bei darbo įrankių^ | 
j krautuvė tiktai pas j Į

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
S _ . ' . i!

UCDITCDIC CONTAEIL

^AJCIiMIENTC
Irmãos Nascimento

RE«i 0.0.C. SP. Mro 1.414

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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PRANEŠAMA PAVĖLUOTAI,

Kad vasario 12 d. šiais me
tais, Vila Chorą Menino, San- 
paulyje, rua dos Timoneiros, 
138, mirė Zigmas Vidmantas, 
Antano ir Sofijos sūnus, gi
męs Kelmėje 1901 m. ir j Bra 
ziliją atvykęs 1927 m. Didžia 
me liūdesy jis paliko savo 
žmoną Antaniną ir jau vedu
sius savo vaikus: Zigmantą, 
Eugeniją Gražutę Bandonienę, 
Antaniną Aldutę Henck ir iš 
viso 8 anūkus. Velionis kilęs 
iš didelės šeimos. Buvo net 5 
jo broliai: Alfonsas. Zuzana 
Edvardas, Petras ir Jonas. Pa 
laidotas kapinėse Araęa. Die
ve, suteik jo sielai amžiną 
ramybę. Nuliūdusi šeima ir 
giminės.

LIET. KONGRESAS 
URUGVAJUJE

— Atėjo žinios iš Urugva
jaus, kad Lietuvių Kongresui 
labai ruošiamasi. Net rengi
mo valdyba išleido dviejų rū
šių Rėmėjų Pažymėjimus.- Gar 
bės Rėmėjų po 100 pezų, kas 
sudaro 7 00J krnzeirų ir eili
nių rėmėjų po 50 pezų. Su 
tais pažymėjimais—kvietimais 
be kito jokio mokesčio galės 
dalyvauti visuose Kongreso 
parengimuose.

— Iš Argentinos atvyksta 
liet, tautinių šokėjų grupė 
«Rambynas». Ji susideda iš 
14 porų su savo direktoriais. 
Šokėjai pasirodys įvairiuose 
Antrojo Pietų Amerikos Lietu 
ylų Kongreso aktuose, Taip 
pat atvyksta šv. Cecilijos di
džiulis choras ir krepšininkų 
komanda.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

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

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUANIA» 
Piazza Asti 25 (Fza 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.

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

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

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

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

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

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

— Pranešama kad ištisa ei
lė šeimų, ruošiasi priimti iš 
Argentinos ir iš Brazilijos at
vykstančius svečius Pav. Ona 
ir Feliksas Satygai, važinėję 
po Braziliją ir patyrę daug 
svetingumo, dabar nori tuo 
pačiu atsilyginti ir sutiko pri
imti net kelis Kongreso daly 
vius, taip pat visi ekskursan
tai, kurie;>viešėjo pernai Bra
zilijoj irgi pasiilgę laukia iš 
Brazilijos svečių.

— Antradienį išdundėjo iš 
São Paulo autobusas su 35 ke 
leiviais delegatais ir eiliniais 
dalyviais, Didžiai Gerb. Pre
lato Pijaus Ragažinsko vado
vaujami.

— Misijonierius Jonas Bru- 
žikas apsigyveno Vila Zelinoj 
ir abudu su Prof. Dr. Ant. Mi 
lium pavaduos išvykusį Prel. 
P. Ragažinską. Misijonierius 
atlaikęs šv. Mišias 8,30 vai. 
vasario 24 d Vila Anastacio, 
skubinsis į Vila Zelina Sumai 
ir pamokslui. Vila Guilhermi- 
ne tą dieną pamaldų nebus.

— Liet. Broliai komunistai 
Urugvajuje neriasi iš kailio, 
norėdami kaip nors pakenkti 
Kongresui, dėl to griebėsi 
per savo laikraštį ir radiją 
melo ir šmeižimo priemonių. 
Matyt, tas Kongresas parslda 
vėliame Maskvai yra daugiau 
negu druska akyje.

— Pagal apskaičiavimus S. 
Paulo ekskursantai, jeigu ke 
lionėje neįvyks jokių kliūčių 
Montevideo mieste pasirodys 
vasario 22 d. anksti rytą. 
Grįš apie kovo 1 ar 2 dieną.

Dieve, jiems padėk!

— Visi su pasiilgimu lauk
sime žinių, kaip pasisekė Kon 
gresas ir išvažiavusių kelionė.

PASKUBĖKITE Į PAGALBĄ

Pernai jau gręsė pavojus 
dėl lėšų stokos uždaryti di
džiausios Pietų Amerikoj lie 
tuvių kolonijos vienintelį lai 
kraštį «Mūsų Lietuvą». Jau 
pora savaičių laikraštis nepa 
sirodė. Bet susirinkus aktivis 
tams, vėl nutarta daryti vis
ką, kad laikraštis nesustotų. 
Sugalvota leidėjų sistema. Per 
nai išsiversta, dar ir kasoj li
ko keli kruzeirai, bet šiemet 
pakilus išlaidoms dvigubai, o 
kai kur net trigubai, laikraš
tis vėl pasijuto didžiausiame 
pavojuje. Daugelis Brazilijos 
laikraščių dėl brangumo jau 
užsidarė, o mes nutarėme dar 
laikytis ir šiais metais. Bet 
atsišaukiame į skaitytojus, 
kad nors šiais metais dar ne 
atsisakytų skaitę, nors ir lė
šos sumažėjo, ar sveikata ne 
beleidžia. Kas mirė, su šir
dies skausmu išbraukėme iš 
skaitytojų skaičiaus, bet kas 
gyvas, nesileiskite išbraukia 
mi, bet kuo greičiausiai at 
siųskite už prenumeratą 1.000 
kr. su pridėta auka (kas gali) 
ir atsiliepkite neorašomi, kas 
galite išleisti nors vieną nu
merį. Šiemet leidėjai vieni ar 
susidėję įneša nuo 12 iki 15 
tūkstančių Nekantriai lauksi 
me atsiliepimų

Dėkinga «M.L.» 
Administracija.

BRANGUS TAUTIETI, AT SI 
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE- 
NÍNTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAI P 
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:

Antanas Sėjūnas 1000 kr., 
Magdalena Makarevičius 1000 
Pranas Mikuckis už 1962 m. 
1000 kr., Marija Savickaitė 
1000 kJ., Jonas Kaupas 1000 
kr., Povilas Kriaučiūnas 1000 
kr., Antanas Kairys 2000 kr , 
Juozas Bendžius 1000 kr., Ve
ronika Vaišnorienė 1000 kr., 
Vincas Banys 1000 kr.,

Pasinaudokite gera proga!
PARDAVĖJAI —PROPAGANDISTAI, su praktika, 

reikalingi įvairių lietuviškų ir vietinių gėrimų įmonei. 
Suinteresuotieji prašome kreiptis į fabriko savininką 
LAURINAVIČIŲ ANTANĄ & CIA. LTDA, Av. N S Apa

recida, 204, Vila Albertina. Tremembė, S Paulo. 
Susisiekimas: iš Praça do Correio važiuoti onibusu 

Vila Albertina iki galo

São Paulo miesto dangoraižiai.

— Laiškai: M. Jonavičius, 
I. Šimoni?, Ed Pažėra, H. Mo 
šinskienė, J. Bagdžius, A Gu 
davičienė, A Bakanauskas. 
M. Genevičius, D. Ruzgaitė, 
G. Valeika, M. Pupelis, J. Se 
liekas, J. Paukštys, A. Sejū 
nas J. Tyla, A. Navickas, A- 
Pavilonis, J. Antanaitis, A. 
Kairys, Ad Miliauskas, P Šu 
kys, A. Balčiūnas, Prel. Mi 
liauskas A. Žemaitaitis, F. 
Novickį, E. Petraitis, B. Kin- 
deika (ar Rindeika), Ed. Nor 
kus J. Ambrozevičius, VI. Šu 
kys, St. Rokaitis, St. Remen- 
čius, P Bartaškienė, J Dobro 
volskis B. Ajauskas, J. Sta
nevičius, V Krumblys, E. 
Mackevičius, H. Korsakov, J. 
Sirotkevičius.

— Moterų Dr ja šį sekma
dienį 16 vai šaukia visų na
rių s įsirinkimą Prašoma bū
tinai dalyvauti.

STIPRINAMAS LAISVĖS BAL 
SAS ORO BANGOMIS iŠ JAV

- (E) Vasario 8 d., po' trijų 
metų parengiamųjų darbų, 
Greenville vietovėje, N Caro 
liną valst, JAV, baigtas staty 
ti naujas, galingas «Amerikos 
Balso» trumpųjų bangų radijo 
siųstuvas. Jis iš viso atsiėjo 
23 mil dol ir jo stiprumas — 
daugiau kaip 2.400 kilovatų. 
Amerikos Informacijos tarny 

ba (USIA) pareiškė, kad tai 
stipriausias radijo siųstuvas 
pasauly Siųstuvą pastačius, 
bus siekiama laisvojo pašau 
lio programas perduoti ypa 
tingai kraštams už geležinės 
uždangos.

PABALTIJO 'KRAŠTUOSE 
TRŪKSTA VAISTŲ

Pagal vokiečių spaudoje, 
š.m pradžioje paskelbtas ži
nias, gautas iš Švedijos, Skan 
dinavijoje gyveną pabaltiečiai 
patyrę, kad privačiuose laiš
kuose iš pavergtų Pabaltijo 
kraštų vis dažniau užsimena 
ma apie vaistų trūkumą Tai 
kelia rūpestį Vakaruose gyve 
nančių tarpe. Pagal gautas ži 
nias, sovietinės vaistų garny 
klos produkcijos planus išpil 
dančios tik ligi 30-70%, o so 
vietų nustatytos vaistams iš 
užsienio gauti sąlygos neįvyk 
domos. Vaistų trūkumas, be 
to, būtų stoka, jų blogos sąly 
gos sukėlus.os kai kurių ligų 
pvz. plaučių susirgimų, padi 
dėjimą.

VALSTYBĖ GELBSTI BAŽ
NYČIAI

Haga. Ola’ dų senatas priė
mė vyriausybės pasiūlymą, 
kad naujų statomų bažnyčių 
išlaidos visais 30 nuošimčia s 
būtų padengiamas iš valsty 
bės iždo tarp 1961 ir 1971 m. 
Tuo tarpu Lietuvos valdžia 
ne tik neremia bažnyčių sta 
tybos, bet per didelį vargą ir 
kunigų bei tikinčiųjų pasišven 
timą naujai p statytą Klaipė 
dos bažnyčią panaudojo pro 
faniškiems tiks'ams o kunigus 
L. Pavilonį ir B. Burneikj nu 
baudė daugelio metų kalėjimu 
konfiskuodama jų nuosavybę

— PARDUODMAS namas iš 
3 kambarių 1 sale virtuve ir 
banheira su dideliu barakonu 
Via Anchieta 15 kl prie fab 
riko Mercedez Benz ir Fon- 
tora, gerom sąlygom. Smul 
kesniu informacijų Rua Caio- 
vaá, 1363 — Sumare.

-- VILA ZELINOS LIET1.
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Rev. Jonas Bružikas, S. J. 
Igreja de São Gonçalo. Pra 
ça João Mendes, São Paulo, 
tel. 36 2628, Brasil.

■M
6


	1963-nr08-MUSU-LIETUVA-00176
	1963-nr08-MUSU-LIETUVA-00177
	1963-nr08-MUSU-LIETUVA-00178
	1963-nr08-MUSU-LIETUVA-00179
	1963-nr08-MUSU-LIETUVA-00180
	1963-nr08-MUSU-LIETUVA-00181

