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Ir vėl viskas tvarkei
JAV užsienio reikalų mi

nisterijos pareiškimas, kad 
Brazilijos vyriausybėje 25 ko 
munistai ūžimą svarbias vie
tas, Brazilijos vyriausybės, ir 
JAV opoziciniuose sluckšniuo 
se buvo sukėlęs didelio nepa 
sitenkinimo. Brazilijos vyriau 
sybė buvo pareikalavusi JAV 
vyriausybės paaiškinimo dėl 
padaryto pareiškimo, kurio 
autoriumi yra laikomas JAV 
ambasadorius Lincoln Gordon 
Buvo gandų, kad net Brazili
jos prezidentas Santiago Dan
iui buvo įsakęs sustabdyti de

Pekinas Maskvai stato
Nepaisant kai kurių diplo

matinių pasikalbėjimų, patiki 
nimų apie numatomus pasi
kalbėjimus, pastarosiomis sa
vaitėmis Kinijoje paskelbti 
reikalavimai Maskvai žymi vi 
sai skirtingą linkmę — gali
mo lūžio tarp Maskvos ir Pe
kino kryptimi. Vakarų stebė
tojai teigia, kad
skirtumai tarp abiejų komu
nistinių krantų pradėję reikš
tis prieš septynerius metus —• 
20 me Sovietų Sąjungos par 
tijos suvažiavime, 1956 m. Ta 
Čiau, pagal kinų teigimus, ti
krasis konfliktas prasidėjęs 
1959 m.

Anuomet skirtingumai pasi
reiškę trijuose klausimuose:
1. 21 me partijos suvažiavime 
1959 m, Maskva atstovavusi 
tezę, kad kapitalizmui tebe
veikiant, esą galima likvidu ti 
karus ir sukurti pasaulį be 
karo bei ginklų, Tuo tarpu 
kinai skelbė — toji tezė prieš 
taraujanti 1957 m. lapkričio 
mėn. nutarimams (kai Mask
voje buvo susirinkusios pasi
tarti 64 komunistų partijos).
2. Ryšium su kinų indų kon
fliktu, Maskva 1959 m. rugsė 
jo 9 d paskelbusi «anti—ki
nišką» pareiškimą, visai neat 
sižvelgdama į Kinijos padėtį, 
nei į jos patarimus ir 3. Pasi 
tarimai, kuriuos 1959 m rug
sėjo mėn. JAV se, «Dovydo 
stovykloje», turėjo Chruščio
vas su JAV prezidentu Eise- 
nhoweriu, pagal kinų sampro 
tavimus, prieštaravę warksiz 
m ) — leninizmo principams ir 
anksčiau padarytiems nutari
mams.

Kinai savo tezes, abiejų 
kraš ų ideologinius prieštara
vimus jau kelios savaitės skel 
bia Pekino «Liaudies laikraš
tyje” (Jen Min Ji Pao) ir per 
Pekino radiją Ta pačia pro 
ga jie viešumon iškėlė visą 
sovietų - kinų priešingumų rin 
kini, nuo 1956 m, ilgi pasku 

rybų eigą paskolos gavimo 
reikalu. Bet iš didelio debe
sio lietaus labai maža buvo. 
Brazilijos ambasadorius Ro
berto Campos Vašingtone ir 
Amerikos ambasadoriaus Bra 
zilijoje dėka, kilę nesklandu
mai be didesnių paseku buvo 
likviduoti. Viskas užmiršta, 
geri, kaimyniški santykiai li
ko nepažeisti, finansų minis- 
teris toliau tęsia derybas sko 
lų išmokėjimą nukelti tolyn 
ir dar gauti naujos paskolos. 
Kiek gau* dolerių ir kuriems 
reikalams, neužilgo paaiškės.

ultimatyvius reikólàvimus

tinių dienų Iš kinų ideologų 
lūpų bei plunksnų pasaulis iš 
girdo kaltinimus, kad «Sovie 
tų Sąjunga išdavė proletarinį 
internacionalizmą» ir kad so
vietinių partinių suvažiavimų 
nutarimai galioją tik Sovietų 
Sąjungai, tuo tarpu pasaulinis 
komunizmas pro juos galįs

ideologiniai praeiti negirdomis. Pekinas vo labai
pabrėžia: ‘ Niekas negali rei
kalauti, kad broliškosios par 
tijos turėtų paklusti kurios 
nors partijos tezėms”. Tuo bū 
du Pe&inas atsisako pasiusti 
Sovietų Sąjungos siekiamam 
vadovavimui.

Vasario 27 d. Pekinas per 
“Liaudies laikraštį., reikala
vo: Chruščiovas turįs laikytis 
1957 ir 1960 m Maskvos nu 
tarimų, drauge prisipažinda
mas klydęs; jis turįs atšaukti 
puolimus prieš Kinijos kom. 
partiją bei jos narius, ir So
vietų Sąjungoje paskelbti ki 
nų d skusinius pasisakymus; 
jis turįs iš naujo pasmerkti, 
neseniai sovietti malonę atga 
vusį maršalą Tito; pagaliau 
atsižadėti vadovaujančio vaid 
mens pasauliniam komunia- 
mui.

Kinai smogė ir komunisti
niams Vak Europoje vadam-, 
pvz. Prancūzijos komunistų 
vadui Thorez'ui. Jis su ben 
dradarbiais apkaltintas, esąs 
silpnavalis, tarytum beždžio
nė medžiojus kiekvieną Mask 
vos posūkį. Kinų žodžiais, 
prancūzų komunistai, tai... ti 
kros papūgos.

Kovo 4 d kinų laikraštyje 
‘ Raudonoji Žvaigždė,, pasiro 
dė nukreiptas prieš italų ko 
munistų vadą To liatri straips 
nis. Šį kartą Pekinas apkalti
no Maskvą, kad šioji ne tik 
nutylinti kinų diskusinius pa 
sisakymus, bet ir trukdanti 
Pekino radijo programas ru
sų k iba.

Kinai dar klausė: “Kodėl 
Jūs (Kremlius — E.)neišdrįs-

— BRAZILIJOS Prez. J. 
GOULART šiais metais yra 
pakviestas aplankyti visą ei
lę valstybių Balandžio mėn. 
22 d. vyks į Čilę. Birželio 
mėn. lankysis Italijoj, Vak. 
Vokietijoj, gal ir Prancūzijo
je, jei «vėžių incidentas-» bus 
užmirštas. Taip pat ir Lenki
ja nori turėti savo svečiu Bra 
zilijos prezidentą Jis yra 
kviečiamas atvykti į Pozna»- 
niaus mugę- parodą.

— SENATORIUS CALAZANS 
patvirtina. Žurnalistų paklaus 
tas, ką mano senatorius apie 
amerikonų tvirtinimą, kad Bra 
zilijos vyriausybėje yra įsi
brovusio koomunistinio ele
mento, atsakė, kad tai visi 
žino ir gal būt tik vienas pre 
zidentas to «nežino».

— GUANABAROS vagys ir 
žulikai bėga São Paulo lin
kui. Kaip jau yra žinoma, 
Guanabaros gubernatorius 
Carlos Lacerda paskelbė ne 
gailestingą karą valkatoms, 
vagims, netikriems ubagams, 
kurių ten paskutiniu metu bu 

privisę ir užpuldinė 
jimai, net dienos metu, kas 

tate papunkčiui atremti straips 
nių, jei juos laikote nesąmo
nėmis? Jūs bijotės teisybės! 
Vadinamo dogmatizmo pabai
sa jums sudaro pavojų, nes 
jūs nepasitikite savo t^uta ir 
tauta nepasitiki jumis. Juk — 
toliau skelbė kinai — tarp 
jūsų tautos ir jūsų pačių ste 
bime prarają ir tik dėl to jūs 
taip nepaprastai baidotės tei
sybės» Pagaliau, dar Krem 
liaus komunistai apkaltinti iš 
išorės esą drąsūs kaip jau
čiai. tač au viduje bailūs lyg 
pelės.

Vakarų stebėtojų nuomone, 
tie kinų puolimai prieš Chruš 
čiovą komunizmo istorijoje 
tegali būti sulyginti su Leni
no puolimais prieš menševi
kus ir vakarų socialdemokra
tus.

O kokie tų puolimų atgar
siai Maskvoje, r\ tų bloke?. 
Maskvoje vyrauja įvairūs bū- 
kštavimai, manoma, kad Krem 
liūs nebus linkęs kapituliuo 
ti, nusižeminti

Būdinga, kad tiek pačioje 
Sovietų Sąjungoje, tik sateli
tiniuose kraštuose gyventojai 
nebuvo painformuoti apie vi
sus tuos pas arojo meto ne
sutarimus. ačiau susipažinti 
šių su kinų puolimais asme
nų skaičius nesąs mažas. O 
eilinis pilietis daugiausia apie 
įvairius įvykius gali path t 
tik iš užsienių radijo siųs 
tuvų.

Elta 

kart vis dažnėjo. Guanabaros 
apvalymui sumobilizavo poli
ciją, talkon pasikvietė kariuo 
menės dalinius Per kelias 
dienas virš poros tūkstančių 
neaiškaus elemento uždarė 
daboklėm kurie bus pristaty
ti prie viešųjų darbų. Kiti gi 
pamatę, kad žulikams Guana- 
baroj tikrai vietos nėra, bėga 
į kaimyninius miestus. Jų dau 
guma keliauja São Paulo lin
kui, per Vale do Paraiba. Va 
le do Paraiba ir São Paulo 
miestų administracijos yra su 
sirūpinusios ką reiks daryti 
su masiniu vagių ir valkatų 
antplūdžiu. Žinoma, jų daugu 
mas mėgins patekti į S. Pau
lo, kur jau ir taip mieste ne 
trūksta improvizuotų elgetų 
ir apgavikų S. Paulo miesto 
administracija irgi planuoja 
paskelbti karą nepageidauja
mam elementui.

— Užsienio agentūrų 
žiniomis, Rusijos komunistų 
partijos vadovybėje yra dide 
lė opozicija prieš Kruščievą. 
Ar jis sulikviduos opoziciją, 
ar opozicija jį — netolima 
ateitis parodys.

— ARGENTINOS vidaus po 
litika dar vis neturi pastovu
mo. Skleidžiamos žinios apie 
galimą perversmą, kurį pada 
rytų aršiausi Perono priešai. 
Perversmo šalininkai yra prieš 
rinkimus numatytus birželio 
23 d, ypač, kad rinkimuose 
dalyvautų ir peronistų parti
ja po nekaltu vardu pasislė
pusi. Prieš peronistų dalyva
vimą rinkimuose yra priešių 
gi ir karo laivyno karininkai.

— Kovo mėn. 15 d. Peru te 
ritorijoje nukrito Bolivijos ke 
leivini- lėktuvas Visi kelei
viai žuvo. Žuvusių tarpe yra 
ir Brazilijos komunistinio sa
vaitraščio «Novos Rumos» re 
daktorius. Tame lėktuve bu
vo ir du Kubos «diplomatai», 
kurių čemodanuose policija 
rado du rankinius kulkosvai
džius. mikrofilmų, kuriose yra 
nufilmuota slaptų dokumentų 
-ir kai kurių Pietų Amerikos 
strateginių vietovių. Ši doku- 
mentalinė medžiaga rodo, kaip 
komunizmo infiltracija vyks
ta per Kubą į kitas Pietų A- 
merikos valstybes. Iš rastų 
dokumentų kaikurios valsty 
bės bus priver tos padaryti 
praktiškų išvakų santykiuose 
su Kuba.

GYVENSIME PO 200 METŲ

Los Angeles universiteto 
profesorius dr E. Cordy tvir 
tina, kad ateityje žmogus gy 
vens net 200 metų. Širdies li
gų tyrimai pažengiu pirmyr. 
Įvairios kitos ligos bus nuga 
lėtos ir tuo būdu žmogaus

ŠIO «M.L » NR. LEIDĖJAS YRA
JURGIS SLIESORAITIS

Uolus ir nuoširdus lietuviš
ko darbo rėmėjas, taikiniu 
kas, skatintojas.

Už šio numerio laikraščio 
išleidimą nuoširdžiai dėko 
jame.

«M.L.» Administracija

amžius bus padvigubintas. Ta 
čiau šitas gražus pranašavi
mas neliečia mus, nes mes 
dar to nesulauksime ir mirsi
me kaip ir paprasti mirtingie 
ji. Tarp kibą ko nurodoma, 
kad žmogaus širdies struktū
ra sutaisyta taip, kad ji gali 
plakti 300 metų, o tačiau mes 

( matome, kad šiandien žmonės 
miršta sulaukę vos 50 ar 60 
metų amžiaus ir tai daugiau 
šia nuo širdies ligų, kurios 
šiuo metu labai išsiplėtė ir 
rodo tendencijos dar labiau 
plėstis.

PASINAUDOJO SKELBIMU

Viena firma Denveryje, JAV 
pardavinėjanti vartotus auto
mobilius, paskelbė laikrašty
je: “Pirkėjai, kurie turi vaikų 
gaus 10 dol. nuolaidos už kiek 
vieną vaiką”. Neilgai trukus 
a»vyko Richard Watson, išsi
rinko seną Chevrolet auto
mobilį už 160 dol: pakišo par 
davėjui laikraščio skelbimą 
in įrodymą, kad turi 10 vaikų. 
Nesumokėjęs nė cento išva
žiavo tuo automobiliu.

— JAV pasiekė žinios, kad 
sovietinė valdžia norinti at
siųsti į JAV Kauno arkivys
kupijos ir Vilkaviškio vysku
pijos valdytoją kan J. Stan
kevičių, Vilniaus arkivyskupi 
jos valdytoją kan. Č. Krivai
tį ir Kaišedorių vyskupijos 
valdytoją kan. P. Bakšį. Tuo 
tarpu tai yra tik projektas.

— Apdegė iš viršaus aukš 
čiausias pasaulyje pastatas 
— New Yorko Empire State 
Building (buvo ir žmonių 
aukų).

— Tunise uždrausta komu
nistų partija.

— Queenslando, Australijo 
je, medžiotojai per 1962 m, 
nušovė daugiau kaip 500 000 
kengūrų (kai kurie medžioto 
jai užsidirbdavo po 100 aus 
fališkų svarų per savaitę žie 
mos metu).

- 1962 m. per vėnuolika 
mėnesių Vakarų Vokietija pa 
gamino 2.190 000 automobilių 
40 OC0 daugiau negu per visus 
1961 metus.

Lietuvos nacionalinė
M. M až.v y d o b i b 1 io t eka.
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Lietuvos Liaudies Ūkio Tarybai Priskirta
Karaliaučiaus Srities Pramonė

Sustambinamas ekonominis rajonas — Vilniaus pabitarime 
dalyvavo Kaliningrado srities pareigūnai

Pagal «Tiesą« (43, 44 nr) 
vasario 19 d Vilniuje įvykti 
šiame Liaudies ūkio tarybos 
pramonės darouotojų aktyvo 
pasitarime dalyvavo Sovietų 
Sąjungos Kaliningr do (K ra 
liaučiaus) srities pareigūnai, 
gi šalia A. Sniečkaus dalyva
vo ir tos srities komiteto 
pirmasis sekr N. Konovalo
vas «Ties s» (44 nr ) žodžiais, 
minėta-; aktyvas Vilniuje bu
vo sukviestas «po to, kai 
prie Lietuvos Liaudies ūkio 
ta>rybos buvo prijungtos buvu 
šios Kaliningrado Liaudies 
ūk<io tarybos pramonės Įmo
nės», o dieną anksčiau toji 
pati «Tiesa» (43 nr) dar buvo 
pastebėjusi, kad «Kaliningra- 
< o srities pramonei pavesta 
vadovauti Lietuvos Liaudies 
ūkio tarybai».

Šis nutarimas, Vilniaus spau 
doje nepasirodęs, buvo paste 
betas Fed. Vokietijos spau
dos agentūros (dpa) — kovo 
3 d. žinioje iš Maskvos pas
kelbta: “Karaliaučius ūkiniai 
prijungtas prie Lietuvos,, ir 
toliau; “Ryšium su sovietinės 
ūkio administracijos pertvar
kymu, pokario metu prie Ru
sijos Federacijos prijungtoji 
Rytprūsių dalis dabar pavers 
ta pavaldžia Lietuvos sovieti
nės respublikos Liaudies ūkio 
tarybai,, (tenka suprasti ūkio 
srities pavaldumą — E).

Apie tái aktyve kalbėjęs 
Liaudies ūkio tarybos pirm. 
P. Kulvietis dar pabrėžė, kad 
tuo būdu sustambinus tą ūkio 
tarybą Lietuvoje, įvyko ir kai 
kurių organizacinių pakeiti
mų — dabar sudarytos dvi 
valdybos; Celiuliozės ir popie 
riaus pramonės valdyba Kali
ningrado bei Baldų ir medžio 
apdirbimo pramonės valdyba 
Vilniuje, dar steigiama ir odos 
avalynės pramonės valdyba. 
Atskirą valdybą sudarys sta

klių ir įrankių gamybos bei 
prekybos įrengimų įmonės o 
ryšium su specifinėmis mėsos 
bei pieno pramonės darbo są
lygomis nutarta įkurti Kali
ningrado mėsos ir pieno pra
monės valdyba.

Kaip atrodo Kaliningrado 
srities pramonės šakos, maty 
ti iš kai kurių N Konovalovo 
paskelbtų duomenų Pasirodo, 
kad Kaliningrado srities pra
monėje vyrauja žuvies pra
monė — 43% (Ši pramonė 
priklauso žvejybos bazei Ry
goje). Antroji stambiausia ša
ka — mašinų gamyba — 21%. 
Svarbi sritis, tai celiuliozės- 
popieriaus pramonė — pasi
rodo, toji sritis išleidžia 11% 
visos Sovietų Sąjungos celių 
liozės. Maisto ir lengvoji pra 
monė jungia 42 įmones ir toji 
pramonė bendroje gamyboje 
sudaro 12%. Pagaliau, Kono- 
valovo teigimu, toje Kalinin
grado srityje esą stambiausi 
pasaulyje gintaro telkiniai — 
jis gaunamas ir menininiai, 
pramoniniai perdirbamas, o 
per ketveris metus bendro
sios gintaro produkcijos apim 
tis padidėjusi 1.6 karto.

Konovalovas dar nurodė į 
stambios pramonės skatinimo 
tiek Kaliningrado srityje, tiek 
Lietuvoje neigiamuosius bruo 
žus. Jis pažymėjo, kad atsira 
dęs reikalas specializuotis pre 
cizinių instrumentų gamybo
je, kur reikalinga kvalifikuo
ta darbo jėga ir mažai žalia 
vos, ypač dėl to, kad vietoje 
nesą žaliavii šaltinių ir kad 
metalą tenka vežti iš toli, kas 
brangiai kainuoja.

Pagaliau, dar primintina 
apie gintarą. Sovietinio parei 
gūno nuomone, tikimasi, kad 
1965 m. gintaro kombinatas 
padidinsiąs gamybą iki 500 to 
nų per metus, beveik pusan 
tro karto daugiau, negu fak

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Palaužta širdis
Svajotojo ryto aidą -sugautą
Giliai aš paslėpsiu palaužtoj širdy...
Sugrįžk, numylėta, sugrįžk amžia s laukta, 
Sugrįžk, kibirkštėle, iš tolo skaidri!

Įžiebsi užgesusius aukurus vėliai, 
\ ėl degs žiburiai ir varpai atsigaus. 
Ten peržengus slenkstį vienai valandėlei, 
Išaugs mano bokštai ik žydro dangaus.

Pilkuojančios drenos, kaip rudenio sodai.. 
Tu, saulę užpūtus, gėles užmigdei, 
Tarp liūdinčių plotų ir man nenubodai, 
Paklydusis aidas dar skamba saldžiai.

Lydėki mane vėl į platųjį lauką, 
Prisegus sparnus, išbučiavus akis, 
Kur degina sutemos rytmečiui auką, 
Kur saulė sudievu kalnams nesakys.

Išskridusio ryto šešėlių šešėliai, 
Dienos užsimerkusios mirga dažai... 
Tu peržengus slenkstį, akis dar pakėlei, 
Ir oro, ir laisvės Čia buvo mažai

tiškai buvo gauta 1962 m. 
Esą, pernai buvo rastas stam 
bus gintaro telkinys Jantarno 
gyvenvietėje. Ten vykstą geo 
loginių paieškų darbai, girdi, 
leidžia tikėtis, kad «artimiau 
šioje ateityje» bus rasta naf
tos. E.

- KAIP ATRODO KARA
LIAUČIUS SRITIS? Pagal vo
kiečių šaltinius, 1939 m. Ryt 
prūsiuose buvo apie 2 5 mil. 
gyventojų, o Karaliaučiaus 
(buv. Koenigsberg) mieste — 
370 tūkst. gyv. 1945 m. Pots
damo susitarimu pietinė (ma
žoji) Rytprūsių dalis pavesta 
administruoti Lenkijai o ryti
nė, su Karaliaučiaus miestu 
(tuo metu gyventojų buvo li
kę vos 200 tuksi) — pavesta 
valdyti Sovietų Sąjungai, ^tam 
bus žemės ūkis buvo sukol- 
chozintais — susmuko ir jis ir 

pramonė Sovietai naudoja Ka 
raliauč ų ir pajūrį kaip žuvi
ninkystės bazę 1959 m. sau
sio 15 d. Sovietų Sąjugos gy
ventojų surašymo duomeni
mis Kaliningrado (Karaliau
čiaus) srityje iš viso rasta 
610 tūkst gyventojų, jų tar
pe: miestuose — 393 tūkst, 
kaimuose — 217 tūkst.

— Kovo 1 d , klausytojams 
kolchozininkams mokslei
viams, daugiausia iš Žemaiti
jos. pageidaujant, per Vilniaus 
radiją buvo pastatyta Lands
bergio Žemkalnio drama «Ta
das Blinda*. Šalia jaunosios 
kartos aktorių, vaidino ir se
niau pasireiškę — V Derkin- 
tis, Al. Kernagis, B Luko
šius, Gražina Jakavičiūtė, Juo 
zas Kanopka, P Zulonas ir 
kt. Dramą režisavo K. Ky
mantaitė.

— Vilniaus. V. Kapsuko var 
do universitete, kovo 5 d E. 
Boreikaitė apgynė disertaciją 
ekonomikos laipsniui įgyti 
(tema: «Du Lietuvos industri 
nio vystymosi keliai»), filolo
gijos laipsniams įgyti Zuzana 
Jonikaitė (tema: <Frazeologi
ja Lietuvių kalbos žodyne») 
ir Bronius Kalinauskas (tema; 
«Ženaitės raštų kalbos fra
zeologija»).

— «Tiesos» dienraščiui pa 
skelbus apsakymo konkursą, 
buvo atsiųsti 135 apsakymai, 
jų tarpe 16 buvo atspausdin 
ta «Tiesa» (-3 nr.) jau pas 
keibė ir konkurso rezultatus 
— pirmoji premija, 400 ru 
bliu, paskirta Aldonai Baltru - 
nienei (už apsakymą «Skola»), 
kitos premijos IgO-300 rb pas 
kirtos Alg. Pociui, Ant. Bie
liauskui ir Juozui Šiupšins- 
kui.

— Vasario 23 d Akad, Dra 
mos teatras Vilniuje pastatė 
M, Pagnol pjesę «íopazcs». 
Pagal «Tiesą», šioji pjesė pa
vaizduojanti «buržuazinio pa 
šaulio moralės apgaulę, vil
kiškus šios santvarkos įstaty 
mus»... Spektaklį pastatė J. 
Rudzinskas, dail. - J. Surke 
vičius, pagr. vaidmenis atliko 
G. Jackevičiūtė, V Jurkūnas 
ir H. Kurauskas (Topazas).

— Vasario 23 d. Kauno mu 
zikinis teatras pastatė Offen- 
bacho komišką operą «Gra
žioji Elena». Režisavo R. An 
drejevas, dirigavo komp J. 
J Indra, dekoracijas atliko 
M. Labuckas. Pagr. vaidme
nyse pasirodė V. Rimkevičius 
L, Stanevičius, S. Repečkai- 
tė ir kt.

— 1904 m. birželio 24 d. Kam 
piškiuose, A. Panemunės vai., 
gimė Jonas Aistis Aleksandra 
vičius.

— 1895 m. liepos 26 d. Ma 
žučiuose, Vilkaviškio apskr., 
gimė J. Augustaitytė-Vaičiū 
nienė.

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

ALBERTAS TARULIS

(tąsa)

Prie pasižadėjimų išpirki
mo naštos buvo pridėti dar 
ir nesumokėti valstybiniai mo 
kesčiai, kurių išieškojimą 
Liaudies Komisarų Taryba X. 
21 nutarė vykdyti priverstine 
tvarka per mokesčių inspek
cijas. Negana to — l iaudies 
Komisarų Taryba XI.23 buvo 
nutarusi: 1. Sumažinti atlei
džiamą nuo verslo pelno mo
kesčio minimumą ligi Lt 600, 
— 2. Padidinti verslo pelno 
mokestį už 1940 metus priva
čioms prekybos bei pramo
nės įmonėms ir su samdomais 
darbininkais dirbantiems ama 
tininkams taip; a) prekybos 
įmonėms — V rūšies 50%, IV 
rūšies 80%, kitų rūšių 100%, 
b) pramonės įmonėms ir su 
samdomais darbininkai® dir
bantiems amatininkams — Vili 

rūšies 25%, VII rūšies 5 %, 
kitų rūšių 100%. 3) Atlikti ga 
lutinį mokesčių apskaičiavi 
mą dabar nacionalizuotų pre
kybos bei pramonės įmonių 
savininkams už 1939 —1940 me 
tus ligi nacionalizacijos die 
nos imtinai. 4) Pavesti finan
sų liaudies komisarui:a) įvyk 
dyti ligi 1941 m. sausio 1 d 
1 ir 2 punktais papildomai nu 
statytą mokesčių išieškojimą; 
b) išieškoti ligi 1941 m. sau 
šio 1 d. priklausančius mo 
kesčius iš dabar nacionali
zuotų prekybos bei pramonės 
įmonių savininkų.

Ar tai nebuvo pasityčioji
mas — atimti iš žmonių paja
mų šaltinį ir reikalauti išpirk 
ti anksčiau duotus mokėjimo 
įsipareigojimus bei sumokėti 
100% už praėjusį laiką padi 
dintus mokesčius? Iš kur jie 
galėjo mokėti, jei buvo nus

tatyta: «Nacionalizuoti visus 
įmonių aktyvus ir pasyvus 
kartu su trobesiais, kuriuose 
įmonė veikė, jei tie trobesiai 
buvo nacionalizuojamos įmo 
nes savininko ar jo šeimos 
nario nuosavybė, o taip pat 
savininko ar jo šeimos nario 
asmenines bankines sąskai
tas, jei nustatoma, kad visa 
tai įgytt iš įmonės pelno ar 
kapitalo» (Aukš. Tarybos Pre 
«idiumo Xi 27 įsakas apie pri 
vatinių prekybos įmonių na
cionalizavimą)

Kaip buvn ieškoma, vaiz
džiai rodo Liaudies Komisarų 
Tarybos XII.24 nutarimas: «Pa 
vesi finansų liaudies komisa
rui paliepti mokesčių orga
nams, ieškant priverstinąja 
tvarka verslo mokesčius iš 
dabar nacionalizuotų preky
bos ir pramonės įmonių bu
vusiųjų savininkų, nedėti areš 
to tų savininkų gaunamai al
gai, drabužiams, skalbiniams, 
avalynei ir visiems jų namų 
apyvokos daiktams».

Tai pavyzdys, kaip buvo 

pradėti tvarkyti finansai. Taip 
pat anksčiau paskelbtas že
mės mokesčio bei mokesčio 
už mokslą panaikinimas, ne
mokamo gydymo įvedimas ir 
pan. pasirodė paprasta ap
gaulė.

Valstybės biudžeto pajamo
se ir išlaidose atsirado nau
jos pozicijos: valstybinių įmo
nių eksploatavimas ir paja 
mos iš jų. Tai neleidžia ly
ginti jų su ankstyvesniais mė 
nesiais ar metais Atsirado 
daugybė naujų įstaigų. Per
tvarkytose nepaprastai išau
go personalas Lietuvos Ban
kas turėjo kredituoti raudo 
nosios armijos išlaikymo iš
laidas.

Anksčiau buvusi labai sva<r 
bi pajamų pozicija — valsty
bės geležinkeliai, iškrito, nes 
TSRS susisiekimo liaudies ko 
misaras savo įsakymu palie 
pė organizuoti Lietuvos gele
žinkelius, kaip sudėtinę TSRS 
geležinkelių tinklo dalį, ir 
Lietuvos geležinkelių viršinin 
ku paskyrė M. Lochmatovą, 

įpareigodamas jį perimti sa
vo žinion Susisiekimo Minis
terijos turtą, bylas ir archy
vą ligi 1940.iX 1.

Iš antros pusės, buvo tau 
poma, sumažinant pensijas ir 
pensininkų skaičių (VII 29 įs
tatymas). Vals ybės biudžetas, 
buvo papildytas Ginklų Fon
do ir Karo Laivyno Fondo lė
šų paėmimu (VIII 31, 5 mil. 
litų) Tad ir faktas, kad res
publikos biudžetas 1940 m IV 
ketvirčiui buvo subalansuo
tas 324 mil. litų sumai, nieko 
nesako.

Visi duomenys buvo slepia
mi. Tačiau visi matė ir jau 
tė, kaip kasdien darosi sun
kiau gyventi, kaip pragyveni
mo kaštai kyla ir kaip spar
čiai smunka beveik 20 metų 
išlaikyto pastovaus lito ver
tė Sumaniai vairavęs valiu
tai Lietuvos Bankas nieko ne 
begalėjo padaryti, nes į jį 
atėjo nauji žmonės ir pats 
bankas virto Gosbanko respu 
blikine kontora. Litas gyveno 
paskutinius mėnesius. (B. D.)
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Rupi Gerinti Ateistine Agitacija Bei Auklėjimą
235 ateistiniai leidiniai pokario laikotarpyje — Parbija pri

mena: lengviau auklėti žmogų, kaip jį perauklėti

Vilniuje vasario 12 13 d. d. 
įvykęs LKP CK penktasis ple 
numas, daug dėmesio skyręs 
mokslinės ateistinės propagan 
dos sustiprinimui, dar kartą 
įrodė, kad ligšiolinė priešreli 
ginė agitacija negali paten 
kinti partijos Savo pranešime 
CK sekr. A. Barkauskas, be 
įprastinių teiginių, atskleidė 
ir vieną kitą tos nesėkmės 
bruožą, nurodė į agitacijos 
priemonių apimtį bei numato 
mus naudoti metodus.

Taip, anot Barkausko, au
klėjimas, sąmonės kėlimas 
esąs labai sudėtingas proce
sas Pasirodo, ir partija pri
mena svarbią tiesą, kad leng 
viau auklėti žmogų, negu jį 
perauklėti Dėl to partija ir 
siekia žmogaus auklėjimą pra 
dėti nuo kūdikystės, o iš abi
turientų, kitų absolventų rei 
kalauja, kad jie būtų giliai 
įsitikinę ir aktyvūs ateistai.

Reikalavimų sąrašas vis au 
ga ir apie tai galėjo įsitikinti 
Vilniuje buvusio plenumo da
lyviai. A. Barkauskas dabar 
skatino ateistinį darbą sti
printi moterų tarpe, o laik
raščiai, žurnalai, radijas, te
levizija ir leidyklos jau pra
dėję giliau, turiningiau vesti 
ateistinę propagandą, tačiau 
ir čia Barkauskas prikiša: 
trūksta sistemingumo, formų 
įvairumo. Rašytojai, dailinin
kai, kompozitoriai paraginti 
reikštis dar aktyviau.

Tai partinio varovo balsas. 
O dalyvavę diskusijose padė
tį ateistinėje veikloje nupa
sakojo dar ryškesnėmis spal 
vomis. Lietuvos Min, Tarybos 
Valst radijo ir televizijos ko
miteto pirm; J. Januitis pri
pažino vieną būdingą tiesą 
— visokios antireliginės lai 
dos per radiją ar televiziją 
esančios ruošiamos pagal ša 
bloną, neišradingai, jos — ne 
įtikinamos Kultūros min pa
vaduot Jakelaičio žodžiais, 
ateistinė agitacija dar labiau 

stiprinama filmų priemonė
mis — jau esą, baigiamas 
ruošti antrasis dokumentinis 
antireliginis filmas «Juodoji 
procesija»

Kaip partija susirūpinusi 
Lietuvoje plėsti tą sunkiai nu 
galimą «perauklėjimo darbą», 
liudija pokario metais išleis
tų ateistinės literatūros kny
gų skaičius bei tiražas. Tų 
leidinių pavadinimų, teigė Ja 
kelaitis, iš viso buvo 235, ti
ražas siekęs 1 mil. 154 tūkst. 
O švietimo ministras M Ged 
vilas pasigenda daugiau pro
pagandos su emociniu povei 
kiu ir tą spragą iš dalies ga
linti užpildyti ateistinė groži
nė literatūra, tuo tarpu, deja 
vo Gedvilas, jos turima labai 
nedaug, Kaip platinama ateis 
tinė propaganda, dar liudija 
knyga — vadovėlis agitato
riams, — «Mokslinio ateizmo 
pagrindai», atspausdinti nei 
75.000 egz. tiražu.

Kiti delegatai kalbėjo: esą, 
kunigai griebiasi visokių prie 
monių, kad «išlaikytų savo 
įtaką darbo žmonėms». Tad 
ir čia viena, ir svarbių, prie 
žasčių dar labiau gyvinti tos 
ateistinės agitacijos darbą, 
«perauklėjimą» Viena iš prie 
monių —- tai noras pertvarky 
ti civilinės metrikacijos įstai
gų veiklą. Komunistai nori 
pasiekti, kad naujos, «tarybi
nės šeimos kurtųsi be bažny 
čiės, be altoriaus» Blogiau 
šia, kad visoje toje veikloje, 
teigia delegatai Viniuje, tiūks 
ta kovingumo, kad net parti
jos nariai tik oficialiai pasi 
kalba su tikinčiaisiais. Kai 
nėra kovingumo, tai ir tenka 
susidurti su sunkumais, o par 
tija verčiama kviesti specia 
liūs plenumus.

Elta

Vincas Jonikas

Vidurnakčio Sapnas
Žaismingai šokdamos įbėga grakščios laumės, 
Pražydę rožės lūpose.
Mane pagauna jos, ir lekiame toliau mes, 
Kur šilko paukščiai supasi.

Po kojom nubertas žvaigždėm jaunystės takas, 
Mes renkam jas ir žavimės.
Kažin kur liepose pasvaigę širdys plaka
Kvapniam nakties alsavime.

Pragysta paukščiai mums. Tai džiaugsmas vakarykštis!
Tos pačios jo melodijos!
Liepsnojančiom srovėm į tuščią širdį trykšta
Ir ilgesiu apnuodija.

Per svaigų troškulį d<ar skubame toliau mes,
Dar kokio burtų lašo rast..
Akis aš praveriu — išnykę mano laumės,
Palikę tik po ašarą.

Kâda Prigijo «Vyresniojo Brolio» Sąvoką 

Pavergtuosiuose?
Kokie uždaviniai skiriami sovietiniams istorikams

Iš kur atsirado ir kaip gi
mė vyresniojo brolio veliko 
ruso sąvoką? Praeitį stud juo 
ją komunistų teoretikai nega- 
Įėjo nuslėpti to fakto, kad ca jama Sovietų Sąjunga
rinė Rusija buvo kolonialinė 
imperija, jos pavergtų tautų 
praminta tautų kalėjimu. Tas 
kalėjimas buvo žinomas ir už 
sieniuose cariiės Rusijos me 
ais.t
Lenkų valstybininko W S ud 

nieko apskaičiavimais, štai 
kokie skaičiai liudija apie 
dar carinės Rusijos laikme
čiu vykusią rusifikaciją. 1911 
m iš Lietuvos ir Lenkijos 
įvairiomis progomis buvo iš
kelta: į Samarą — 4.475 gy
ventojai, į Ufą — 2 539, į Sim 
birską — i5. į Orenburgą — 
2 633 į Sibiro vietoves — 
19 814 ir dar kitur. Tai buvo 
vykdoma rusifikacijos sume- 

ir Len
kijon būtų galima atkelti ru

sus kolonistus Visų tų faktų 
komunistų istorikai, propa
gandininkai negalėjo ir nega
li nutylėti Komunistų vairuo 

nėra 
išsižadėjusi rusifikacijos ir ją 
varo dar sparčiau tačiau, pri 
s dengdama komunizmo skrais 
te, toji Sąjunga naudoja pa
čias žiauriausias priemones.

Komunistai, beieškodami pa 
siteisinimo, 1951 m. «Voprosy 
istorii» žurnale paskelbė jiems 
išganingą M. Nečkinoj straips 
nį. Kalbėdamas apie padary
tas žalas žmonėms, jis išvedė 
mintį, kad jei, girdi, pasiren
kama tarp dviejų žalų — ma 
žesnioji, tai tuo pačiu žalos 
sąvoka anuliuojama.

Toliau, to paties autoriaus 
žodžiais, istorikai privalą įver 
tinti carinės Rusijos valdytų 
tautų įjungimą į Sovietų Są
jungą, tie istorikai privalą 

kreipti dėmesį, ką «didžioj 
rusų tauta įnešusi teigiamo», 
carizmo nepaisant). Istorikai 
privalą įrodyti reikalą jung 
tis tautoms, žinoma, «vyres
niajam broliui* vadovaujant.

Taigi, 1951 m. minėtam 
straipsniui pasirodžius, ir pa
vergtoje Lietuvoje nuolat pra 
dėta linksniuoti «vyresniojo 
brolio* sąvoka, ją kartojo 
A. Sniečkus, J. Paleckis ir 
kiti okupaciniai pakalikai Kai 
pažvelgiame į šių dienų Lie
tuvą, vėl stebime naują posū 
kį - «vyresniuoju broliu» jau 
tiek nusididžiuojama. Paverg 
tųjų tautų tarpe toji sąvoka 
jau virsta pajuokos žodžiais

Elta

ŽEMĖS GYVENTOJAI

Manoma, kad apie 1000 me
tus žemėje buvo apie 275 mi 
lijonai žmonių. Tik po septy
nių šimtmečių jų skaičius pa 
dvigubėjo. O vėliau žmonių 
skaičius ėmė sparčiau didėti. 
1800 metais žmonių jau buvo 
1 milijardas, 1900 metais — 
1,5 milijardo, 1960 metais — 
apie 2,8 milijardų.

Mokslininkai skaičiuoja, kad 
apie 2000 metus žmonių skai
čius pasieks jau 5 milijar
dus.

— M. Sleževičius ir jo vy
riausybė, atsikėlusi iš Vil
niaus, tuojau pasijuto ant 
naujų žarijų, kol dar nebuvo 
suspėta sudaryti reikalingos 
ginkluotos pajėgos tvarkai ir 
saugumui mieste palaikyti. 
Tačiau niekas dėl to nepabū
go. Giljs pasitikėjimas savo 
tauta ir jos genijumi visiems 
teikė vilčių, kad iš kritiškos 
padėties išsiirsime. M Sleže
vičius, nežiūrint smūgio, kurį 
jis pajuto priverstas pasi
traukti iš Vilniaus, neatrodė 
parblokštas. Jis, lyg kokia ne 
aplaužkma gairė, ir toliau ro 
dė gelbėjimosi kelią, kuris 
matė energingame ginkluotų 
pajėgų organizavime.

(Iš knygos «ivykolas
Sležev.čius»)

Nuostabūs įvykiai Pavergtoje Lietuvoje 
NEPAPRASTOS APRAIŠKOS SKIEMONYSE SUJUDINUSIOS 

VISĄ LIETUVĄ. IR NET LIETUVOS KOMUNISTUS
Paskutiniu laiku iš įvairių Lietuvos vietų žinių, pagaliau apie 
tai savaip rašė ir “Tiesa,, jog praėjusių metų liepos 13 14 
dienomis, Jul, Janonio kolchoze, Skiemonių parap'jojt, 18 m. 
mergaitei Romai Macvytei apsireiškusi šv. Marija. Apsireiš
kimą matė ne tik Macvytė, bet ir kelioliolika kitų asmenų.

(Apie tą įvykį buvo jau ra
šyta «Tėviškės Aiduose» pra
ėjusiais metais ir kai kuriuos 
davinius paskelbėme praėju
siame šio laikraščio nr. Šį 
kartą mūsų malonių skaitytojų 
informacijai pateikiame pla
tesnį aprašymą, nurodant ir 
Ką rašė komunistinė spauda. 
Red )

«TIESOJE» V. MINOTAS IL
GAME STRAIPSNYJE RAŠO:

«Roma Macvytė vakare išė
jo parsivesti iš ganyklos kar 
vės Dobilienoje netoli balto 
kuolo pasirodė šviesos stul- 
. as ir Mergelė Marija. Mer

gaitė išsigandusi puolė ant 
kelių ir apkabino Madonos 
kojas. Dievo motina liepėjai 
ateiti sekantį vakarą. Buvo 
šeštadienis Saulė jau buvo nu 
sileidusi ir Roma vėl nuėjo į 
dobilieną Marija stovėjo ant 
altoriaus, ant ku io degė žva 
kės Macvytė jos paklausė, 
kodėl ji nepasirodant) vysku
pams ir kunigams Ši jai at
sakė: «Tu esi verta ir dėl to 
pasirodžiau tau».

Marija, pagal davatkos paša 
kojimą, nusiškundusi, kad Lie 
tuvoje tiek daug ateistų. Ji la 
bai verkė ir jos ašaros krito 
tokio dydžio, kaip 5 kapeikos.

Roma jos prašė duoti kokią 
nors ašarą, kad ji galėtų pa
rodyti žmonėms ir įtikinti, kad 
ji iš tikrųjų yra mačiusi Mer
gelę Mariją. Marija j tai at
sakiusi: «Ag pati padarysiu ste 
buklą ir pasirodysiu su dviem 
angelais». Paskui Marija bai
gusi pokalbį šiuo pareiškimu: 
‘Po to pasiliksiu t gipte du me 
tu. V. Miniotas toliau įrodinė 
ja, kad visa ta istorija yra su
montuota Skiemonių klebono 
A. Pagučkos ir to iau išaiški
na Marijos pasirodymą su 2 
angelais taip:

«Jaunieji kolchozo komunis 
tai dar užpylė vandens ant 
klebono ir davatkų malūno. 
Jie, išgirdę, kad Marija pasi
rodysianti su dviem angelais, 
aprengė baltai dvi moteris ir 
šios pasirodė kai kuriems jau 
nuoliams grįžtantiems iš šo
kių. Jie norėjo pajuokti ste
buklus, bet jų šposas geriau
siu atveju buvo nelaimingas*. 
Iš įvairių iš Lietuvos ateinan

čių žinių matyti, kad Skiemo 
nyse tikrai kas nors panašaus 
buvo. Apie tai visa Lietuva 
kalbėjus’, tačiau dvasiškija į 
tai nesikišo, nes komunistinė 
spauda tuojau paskelbė, kad 
tai kunigų machinacija. Ką 
nors tyrinėti, tardyti dvasiš
kąja nesiėmė. Visa kaltė su
versta Skiemonių klebonui A. 
Papučkai.

įVYKSTA ATSIVERTIMŲ I 
TIKĖJiMĄ

Stebuklo gandas taiojau pa
plito plačiai po visą Lietuvą. 
Minios žmonių ėmė rinktis j 
apsireiškimo vietą Paaiškėjo 
kad teji vieta (žemė) kitados 
buvo paaukota bažnyčiai pas 
tatyti, bet kilęs karas tai su
kliudė. Iš Lietuvos rašoma, 
kad jau yra įvykę keletas st-e 
b klų ir labai daug atsiverti 
mų tokių asmenų, kurie buvo 
žinomi kaip aršūs ateistai ir 
ilgą laiką nustoję praktikno i 
religiją. Skiemonyse dabar esą 

begalės darbo su išpažintim' ^ 
ir Sakramentų teikimu.

MINIA NORĖJO NULJNČIUO 
TI EKSKUNIGĮ RAGAUSKĄ

Valdžia, matydama, kaip rei 
kalas vystosi. įpareigojo eks- 
kunigį Ragauską, kad jis nu
vykęs į vietą išaiškintų žmo
nėms, jog jokio stebuklo ne
buvę. o tik haliucinaciją. Bet 
kai Ragauskas susirinkusiai 
miniai ėmė kalbėti, kad čia 
ik apgaulė, priemrai, tai mi 

nia įsiutusi ji apkūlė ir būtų 
visai nulinčiavusi, tik policija 
išgelbėjo, skubiai įsodindama 
automobiliu ir nusiveždama 
šalin

Jau minėta «Tiesa* bara 
vietos komunistų organizaci
jas, kam nieKO nedaro, kad 
sukliudytų žmonių lankymaisi 
apsireiškimo vietose «Ką pa
darė kolchozo partinės orga
nizacijos?

(B. D.)
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Pirmas
Būdama antram pradinės 

mokyklos skyriuje, per vieną 
katekizmo pamoką seselė pa 
k.ausė, vaikų, kas nori eiti į 
dangų. Keletas vaikų nedrą
siai pakėlė rankutes, bet kaip 
dauguma kitų, pati nedrįsau 
iškelti savo, nes pagalvojau: 
«Kaip galiu išdrįst norėt eit 
į Dangų! — tai ne mano va
lia, bet Dievo!» beselė tada 
ėmė aiškinti, kad jeigu mes 
tikrai norėsim, visi įeisim į 
Dangaus Karalystę Tik tai, 
aišku, stengdamies visada už 
laikyti Dievo įstatymus.

Nuo to laiko, pradėjau pas
tebėti, kad netik į Dangaus 
Karalystę galime įeit jeigu 
tvirtai norėsim, bet viską gy
venime galima įvykdyt turint 
tvirtą norą.

«Mūsų Lietuva» yra čia, o 
pačiam vidury, kaip širdelė, 
«Jaunystės Aido» skyrius. Mū 
sų savaitraščio finansinė pa
dėtis, kaip dauguma skaityto 
jų žino, ne iš geriausių, ta 
čiau tik labai nesenai jauni
mas pradėjo tą nujausti ir su 
prasti. Suėję būrelis vyres
niųjų moksleivių ateitininkų, 
tvirtai nusprendėm kad NO
RIM toliau turėti savo tėvų 
kalbos laikraštyje kampelį, 
per kurį galėtume pasiekti

LAIŠKAS IS LĖKTUVO
Erdvė, 1200 metrų aukštyje, 1962 metų, 
Gruodžio mėnesio 24 dieną

Kai atsikėliau anksti ryte 
lį, ėmiau rašyti aš Jums laiš
kelį.

Mano laikrodis rodo 7 vai. 
15 min ryto, bet atrodo, kad 
kai aš miegojau, laikrodis 
taip pat užmigo ir atsiliko, 
bet tas, tai niekai, nes lėktu
vas greitas ir gal taip pasi
vysime.

Bet gal man reikės pradėti 
nuo San Paulo. Tikrai buvo 
džiūgu, kad toks didelis bū
rys draugų susirinko aerodro 
man atsisveikinti. Ir man bu 
vo sunku sulaikyti ašarą, bet 
kai ji iškrito, jau buvau tam
soje. ir gal niekas nematė. 
Labai ačiū Jums ir visiems.

(Lėktuvas truputį krato).
Kelionė į Rio de Janeiro 

mums užtruko truputį dau
giau negu 40 minučių. Paskui 
sukinėjome virš Rio apie va
landą laiko. Lėktuvas buvo 
žemai, lijo (lauke) ir labai 
kratė. Tėtė, mama ir Laimis 
jautėsi gerai, bet aš nekaip.

Buvo mums davę saldumy
nų ir «laranjada», bet nuo tų

ingsnis
visus savo organizacijos na
rius ir visą São Paulio lietu
višką jaunimą, jiems perduo
dami pranešimus, perrašyda
mi įdomius straipsnius iš ki
tų knygų bei žurnalų, apra
šydami mūsų veiklą, pasvei- 
kinnami draugus ypatingose 
progose ir 11.

Mes norim, ir bandysim šį 
norą įvykdinti. Kokiu būdu 
ir kaip ilgai ištversim šitam 
darbe, nežinom, nes ne tik 
nuo mūsų priklauso. Tačiau, 
tikrai bandysim. Šiam reika
lui buvo išrinkta nauja redak 
cijos grupė, - kurią sudaro: 
LUCIA JODELYTÉ, JULIA ir 
IRfíNÊ JURGELEVIČIŪTĖS ir 
IRENA ŠIMONYTE.

Esame dar visiškai be pa
tyrimo šioje sritije. Kartais 
trūksta idėjų, o dar dažniau 
trūksta gražių ir reikšmingų 
lietuviškų žodžių savo min 
time išreikšti. Dar gerai ne- 
valdom turtingąją mūsų tėve 
lių ir prosenių kalbą Bet ti
kimės, kad nebūsime vienos 
šioje kovoje. Tikimės, kad tė 
vėliai bei <Mūsų Lietuvos» 
patyrę redaktoriai ir skaity
tojai mums padės, patars.

«Jaunimo Aidų» Re 
dakcinis Kolektyvas.

kratymų aš jiems visa graži
nau, sudėjęs į maišelį.

Po lėktuvo nusileidimo Ri- 
juje turėjome laukti iki 2 ir 
pusės, kol atskrido tas «Bo
eing». Šitame lėktuve tai daug 
geriau. Davė mums vakarie
nę, labai skani buvo. Lėktu
ve suolai yra po tris, o aš sė 
dėjau vienas, nes lėktuvas le 
buyo pilnas, tai taip įsitaisiau 
ant trijų suolo ir keletą va
landų teko prasnūsti. Gal su
klydau apie vakarienę, nes 
ją valgėme 3 vai. 40 minučių, 
tai gal jau pusryčiai buvo.

Lėktuve girdisi toks įkyrus 
burzgimas, bet kad tie moto
rai mus čia išlaiko, tai net 
malonu juos girdėti. Aš sė‘ 
džiu virš sparnų, tai daug kas 
nematyti. Bet už jų jau kelios 
valandos matau tokią ramią 
mėlyną jūrą, atrodo kaip vei
drodis. Kartais koks laivas 
pasimato, visai mažiukas Šiuo 
momentu per langą matyti 
vien debesys, kurie yra apa
čioje Dabar jau pradeda da
rytis šalta. Po poros valandų 
jau nusileisime Naujorke. Aš

M IE R A N lt) L
Kur tik žiūriu, 
Visur tamsu. 
Tavęs ieškau...
Nerandu.

Tave aš mylėjau 
Su visa širdim, 
Siela 
Ir protu.

Ar ne juokinga?
Tu ir aš,
Mes vieni, 
Dabar jau atskiri.

Ne tik tada, 
Bet ir dabar 
Myliu tave 
Visada.

Paukšteliai čiulbėjo 
Širdelė drebėjo 
Bet kur gi tu, 
Nerandu.

(R. Sūkuraitis).

kelis kartus apsirikau, many
damas kad debesys yra kal
nai. Labai gražiai atrodo, rei 
ketų pačiam pamatyti, kad 
galėtum pajusti Šiandien ry
tą padariau keletą nuotrau
kų Gaila, kad nespalvuctos, 
nes yra pasakiškų spalvų 
kombinacijos. Jei kokia bus 
išėjus, tai Jums prisiųsiu. Kai 
žiūri į priekį, tai atrodo, kad 
krantas net matosi, bet pas
kui pasirodo, kad tai būta de 
besu Lekiame labai greitai, 
apie 1000 kilometrų į valan
dą. Bet kai žiūri į jūrą, atro
do taip palengva, kad rodos 
Irena su savo automobiliu 
mus galėtų pasivyti, nors ir 
dabar iš Brazilijos išvažiuotų.

O kad Jūs matytumėte, koks 
vaizdelis per langą matosi. 
Jūra mėlyna, virš jos balti 
debesėliai, kaip kokie pūkai. 
Debesėlių tiek daug, kad tik 
tarpais matyti jūra. O kai žiū 
ri į tolį, tai lyg susiduria kal
nai, balti kalnai su mėlynu 
dangum. Net sunku tikėti, kad 
tai yra dangus. Labai gražu.

Žinote, grąžo tai gražu, bet 
ta kelionė man «ja encheu» 
Beveik vienuolika valandų, 
kai skrendame. Tuoj many
siu, kad esu koks paukštis. 
Iš dalies būtų gera, nes iššok 
čiau per langą ir dar gal Ze- 
liną pasiekčiau.

Rytoj 25, kai švęsite mūsų 
eglutę, aš taip pat mėginsiu 
bent mintimi pajusti, kad esu 
Jūsų tarpe.

Pasilikite sveiki ir laimio 
gi, perduokite visiems linkė-

SÃO PAULO MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ KUOPA 

SVEIKINA SAVO DVASIOS VADĄ

DÊDE JUOZĄ
VARDINIO PROGA

IS STOVYKLOS PRISIMINIMU
Kai į stovyklą mes atvažiavom,
Darbų visokių daugybę gavom

Reik lėkštės plauti ir bulvės skusti.
Ir vadų tvarkai reikia paklusti.

Nijolė pečių kurt nemokėjo
Gerai, kad mamą ji čia turėjo.

Daugiausia maudės, tai Elenutė, 
O moteryną tvarkė Mariutė.

Leaukadės nosis labai nurudo, 
Gerai ji bulvių košę sugrūdo.

Albinas valgant mažai kalbėjo 
Pinigą išmest jis nenorėjo.

Mūsų Kaziukas, čionai nesnaudė
«Dideles» žuvis kasdieną gaudė.

Mariskų puodą virė Irutė
Sakė reik valgyt, kad būtum drūti.

O tas Robertas tur būdą gerą,
Davė lest vištom lašinių svarą.
Ar lietus lyjo, ar saulė šildė
Naujausio sporto mokėsi Milda.

Jos profesorius buvo Osvaldas, 
Sportuot skubėjo malkų priskaldęs.

Gerai Julytė sekretoriavo
Bausmių kiekvienas, nemažai gavo
(už braziliškus žodžius).

Lucija gavo čia pirmą vietą.
Už kurią teko brangiai mokėti.

Kasdien Antanas čionai garsėjo, 
Kaip inžinierius ir išradėjas.

Griešnykų bylą svarstė Vincentas
Kas eis į peklą, ir kas bus šventas.

O Dėdė Juozas sodus ravėjo.
Id šventą žodį į širdis dėjo.

— Praeitą sekmadienį, 17 
dieną du pilni autobusai ir 
dar keletą mašinų išvažiavo 
į São Roque pasveikinti Dė
dę Juozą vardadienio proga.

Buvo labai malonu sutikti 
Dėdę Juozą linksmą, sveiką

jimus. Mes jau tuoj leisimės 
žemyn.

Romas

Dedame šį gražų laišką, 
gaila, truputį pavėluotai, kaip 
pavyzdį, kad turint gerus no
rus ir tremtyje augęs jauni
mas, pakankamai išmoksta 
savo tėvų kalbos ne tik žo
džiu, bet ir raštu. Laiško kai 
ba neta syta. 

ir tokioje gražioje vietoje. 
Čia Zelinoje Dėdė Juozas da
bojo nemažai vaikų, bet te
nai jis turi net 180.

Mums atrodė, kad Dėdė Juo 
zas labai patenkintas naujuo
ju gyvenimu, nes gali su vai
kais darbuotis, gyvena prie 
gražios gamtos ir yra visų 
gerbiamas.

Dabar žinome, kad ne tiktai 
mes mylime D. Juozą, bet ir 
seminarijoje jį visi labai my 
Ii. Seminarijos viršininkas vie 
šai jį pagyrė ir džiaugėsi kad 
savo tarpe gali turėti tokį ku 
nigą, pagal viršininką: «KU
NIGĄ» tikroje žodžio pras
mėje.

«Dvda»
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FABRICA DE MALHAS ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 ik; 18,00 vai.
Lietuvi

Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną

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

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu.
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

sekmadienį,

Mons. P. Ra-

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
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

RESIDENCIA
Rua Coelho Neto\ 281 

Fone: 63-3697, V. Prudente

SÈDE:

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

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

Trečią;
Agua Rasa 8 vai,-į 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vaL,
Ketvirtą':
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:’
Vila Anastacio 8,30 vai.,

^4H,<,4hÍmíhM«MmÍhWhÍmÍmÍh9m(m#hÍhM><>

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Escritório Contábil Vila Zelina S/C ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

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

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÈ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 
FONE: 63-6005 - VILÃ ZtóLINA - SÃO PAULO

PRANAŠI ČIA. LTDA;
Madeiras em gerai

Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229 
"Enderêço Telegráfico: « C A B I UN A »f

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

fNanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IRI SIUVIMO MOKYKLA
66 99

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.

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

ANTANC PAVIIjC^BO
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.

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 d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ---------

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

.uinH””’

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

AGJA 
ACH VA POtf

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

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

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

Caixa Postal 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.

ESCCITCCIO CCNIABIIL

Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. SP. Nfo 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rušies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas -— Nejudomo turto pardavimas
Av Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo |

>a*a.aaaa3aaBaaB8aaaanaaBBaMaaBaBMBfl|aBaaBaeaaaaaaBDBaa£as.a 4n«>«aBcia«Mc»MaaDaBRMasBKaaaRaNBaRaa3«oag«aMaaaw8aaa«BBaannaeaa>i»9a»« .• iaavaaa8Ma«aaaaaaaBaaaaaaaaiã8BanBaaaBBaa8lBBaaaaaaaaaa«M8 i«4an*s»aaoaBBi "•m«ki.c«a«ii3ii*iaiaBka«aiaw«oai«ii»ii>«iiuM««*xiI:aaii Al

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktų,- indų bei darbo įrankiųg 
krautuvė tiktai pas

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 V/LA ALPINA
n:::::: ::i:k:n: u:::::;:;:::::;::;:;};:::::*'
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIC

ŽEMĖS SKLYPAS — VILA LUCj

Parduodama žemės sklypas: 28m. X 1:S 
KAMPINIS, tarp gatvių: Rua das Heras — Rua Dr. A. 
M. Lima. Vila Lucia Netoli Vila Zelinos lietuviškos 
bažnyčios

Tartis: Sra. Eleonora Eidrigevičius, Rua Guarican 
ga, 86, fundos, LAPA, São Pau>o.

TĖVAS GIEDRYS, S. J iŠ 
MONTEVIDEO RAŠO:

Nežiūrint visų kliūčių, Il
sis lietuvių Kongresas Pietų 
Amerikoj puikiai pasisekė. 
Vien svečių užsiregistravo 
175, be to dalyvavo vietinių 
Montevideo Vetuvių didelis 
skaičius. Visi svečiai apsigy
veno lietuviškose šeimose ir, 
kiek girdima, visi buvo labai 
patenkinti Montevideo lietu
vių svetingumu ir draugišku 
mu. Užsimezgė broliški ir 
draugiški santykiai. Ypatingai 
daug dalyvavo jaunimo. Tai 
mūsų ateities viltis!

Kongreso kliūtys buvo šios: 
visuotinis streikas. Neveikė 
visą laiką elektra, dėl to šal 
dytuvuose neišsilaikė paruoš 
ti kongreso dalyviams val
giai. Reikėjo išmesti paruoš
ti Kongreso dalyviams val
giai. Reikėjo išmesti paruoš
tą gardžią košelieną, 17 viš
tų ir kitus dalykus, bet vėl 
žmonės suaukojo ir vaišės 
įvyko gražiausios. Nėjo auto 
busai. bet Urugvajaus valdžia 
atėjo j pagalbą ir privatūs 
ž nouės aukojo savo patarna 
vimus automobiliais Apsiėjom 
be telefonų ir telegramų, nes 
viskas buvo suparalizuota 
streikais Vietoj elektrinių 
lempų salėse sužibo daugybė 
žvakių Pasidarė daug įspūdin 
giau, lyg katakumbose. Šiaip 
viskas spraėjo labai gražioj 
nuotaikoj ir kongresas pasi
sekė daug geriau, negu buvo 
tikėtasi. Mūsų broliai lietuviai 
komunistai nėrėsi iš kailio 
niekindami Kongresą, ir va
dindami jį fašistin u, visur po 
miestą ištepliojo, kaip jų pri 

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

menių 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

PRANEŠIMA S

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

«.VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko^būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.
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 V INA DEL M AR
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

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

imta, ant sienų ir tvorų pa
niekos žodžius, bet tas daly 
kas dar labiau išgarsino Kon 
gresą, nes visi žinojo, kad 
čia ne fašistai, o Tėvynės my 
lėtojai susirinko Už tą išgar 
sinimą broliams komunistams 
Kongreso dalyviai ypatingai 
yra dėkingi. Kitaip būtų la
bai žymiai trūkę reklamos ir 
išgarsinimo.

Braailijos dalyviai irgi, kiek 
teko patirti, išvažiavo labai 
patenkinti ir lauks iš Monte 
video ir iš Argentinos eve 
čių, kai įvyks III-sis Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresas 
1965 metais S. Paulo miestė. 
Ir jie žada ne tik nesumažin 
ti, bet dar pralenkti montevj 
diečins savo įprastu svetingu 
mu Montevideo ir Argentinos 
lietuviai žada skaitlingai vyk 
ti į S Paulį ir iš anksto ruo 
šis prie būsimo Kongreso.

— NAUJA CHORO VALDY
BA. Kovo mėn. 17 d. Liet, 
Kat. Bendruomenės choras 
rinko šiems metams valdybą, 
kurion, slaptu balsavimu, iš
rinko: Joną Bagdžių, Petrą 
Šimonį, Joną Pakalnį, Vincą 
Žalį. Bronę Pranuškevičiūtę, 
Juzefiną Buzaitę, Irenę Klišy 
tę ir Andrių Balčiūną. Valdy 
bon automatiškai įeina ir cho 
ro vedėjas - dirigentas Vikto 
ras Tatarūnas. Revizijos ko
misijom «.onas Razulevičius, 
Vanda Strolytė, Bruna Kaz 
lauskaitė, Nina Vorosilaitė. 
Tarp kitų planų, choras po 
Velykų planuoja suruošti dyje 
jų dienų išvažiavimą į Poços 
de Caldas.

f’TTP-’W'“ TÍTITCF

A, A. KLEMENSAS DILYS
— Kovo mėn 18 d. mirė ii 

gametis \ ila Zelinos gyven
tojas KLEMENSAS DILYS, ei 
damas 74 tus metus amžiaus 
Velionis yra senosios emigra 
cijos, po pirmo pasaulinio ka 
ro, atstovas, kilęs iš gražiųjų 
Anykščių Nuliūdime paliko 
žmoną Pauliną, dukterį Rožę 
Černiauskienę, sūnų Praną, 
marčią, žentą, anūkus. Palai 
dotas S Caetano kapuose. 
Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių nes velionis savo švel 
niu būdu buvo įsigijęs daug 
draugų. Septintos dienos mi 
šios—egzekvijos bus ateinan 
tį pirmadienį, kovo mėn. 25 
d. 8 30 vai Vila Zelinoje. Ve 
lionies šeima ptašo gimines 
ir draugus atvykti į šv. mi 
šias.

— LIET. KAT MOTERŲ 
DRAUGI JOS susirinkimas šau 
kiamas šį sekmadienį, pusiau 
ketvirtos valandos po piet, 
mokyklos patalpose. Vila Ze
linoje. Bus renkama valdyba.

— ORGAN ZACIJŲ VAIDY 
BŲ DĖMESIUI Balandžio mėn 
1 d 20 vai Vj’ą Ze'inoje šau 
kiamas organizacijų atstovų 
susirinkimas tartis genocido 
(pirmųjų masinių trėmimų Si 
biran) ir išeivio — Dariaus ir 
Girėno dienoms minėti Taip 
pat jau laikas pradėti planuo 
ti ir Trečiojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso S. Paulyje 
planai Palyginant su darbų 
daugumu ir atsakomybe, lai
ko nėra daug Pageidautina, 
kad kuo daugiau organizaci 
jų valdybų narių susirinkiman 
atvyktų Labai mielai buslau 
kiami ir tolimesnių priemies
čių atstovai.

— SVETIMŠALIŲ organiza 
sijų atstovų pasitarimas šau 
kiamas šį šeštadienį, kovo 
mên. 23 d. 15 vai. hungarų 

Pasinaudokite gera proga!
PARDAVÊJAI — 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 
-

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.

klubo patalpose, Rua Vitoria, 
964, arti Praça da Republica. 
Valdybos yra prašomos minė 
tan susirinkiman savo atsto 
vus pasiųst’, nes bus svarsto
mi visiems bendri klausimai.

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

«MŪSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

Jonas Kazlauskas 2000 kr., 
Jonas Bratkauskas 2000 kr., 
Mariją Vyšniauskienė 1000 kr.

— Laiškai: J. Šimonytei, J. 
Antanaičiui, J. Jurkonienei I. 
Skurkevičiūtei, E. Pakalnytei. 
O Švitrai, J. Masiuliui. V. 
Kutkai, J Gudanavičiūtei, M. 
Jonavieiūtei, M. Jurkcniui, A. 
Sejūnaitei, A. Kairiui, V, Bi 
levičiui, Ed, Žalaadauskui, A. 
Zabielai, I. Kutkie ei, L Šia 
pelienei H Guzikauskui, A. 
Masienei. N. Vinkšnaitytei. V. 
Kušeliauskierei, V. Vosylie 
nei.

— Vila anastaziečiai ruošia 
si vakarui, kuris yra numaty 
tas gegužės mėn 18 d. Pro 
gramoj bus Įdomus vaidini 
mas «Ant bedugnės krašto»,..

Ar žinai kad. .

— 1860 m rugsėjo 8 d. Ku 
ronyse, Pagirių valse, gimė 
Alesandras Dambrauskas JaKš 
tas (mirė 1938 m. vasario 19 
diena).

— 1907 met. rugsėjo 10 d. 
Šiauliuose gimė Antanas Rū
kas.

— 1922 m rugpjūčio 1 d pas 
kelbta Lietuvos Konstitucija.

SKLYPAI - 11 HABELA
250 metrų nuo pajūrio 

sklypai iš 560 kv. mt 
Ilgam išsimokėjimui.

Smulkesniu Informacijų: 
Av. Zelina. 515 — V. Zelina 

su L. šukevičius.

— 1915 m. rugsėjo 15 d. 
Gruzdžiuose, Šiaulių apskr., 
gimė Marius Katiliškis

— 1874 m. rugpjūčio 10 d. 
Užulėny, Vadoklių valsč., gi 
mė Antanas Smetona (mirė 
1944 m. sausio 9 d).

— 1853 m. rugsėjo 16 d. 
Deksniškiuose, Gižų valsč., 
gimė Petras Arminas (mirė 
1885 m. kovo 18 d.).

— 1908 m. rugpjūčio 1 d. 
Galų vienk., Balninkų valsč., 
gimė Petras Pilka.

— 1932 m. birželio 28 d. 
Kaune mirė Maironis.

— 1917 m. liepos 4 d. Tali 
ne gimė Balys Auginąs.

ŠUO IR ARKLYS

Daržininkas prieangyj turė
jo pastatęs pintinę su morko 
mis. Vieną kartą jis pastebė 
jo, kad morkų skaičius ma 
žėja. Jis ėmė saugoti. Žiūri 
— jo šuo dairosi, artinas prie 
pintinės. Pasislėpė daržinin
kas, laukia - kas bus. Šuo 
nutvėrė morką ir nubėgo į 
arklydę. Daržininkas nusekė 
paskui ir žiūri pro langą; ma
to — šuo padėjo morką prieš 
sergantį arklį, vėl nubėgo — 
ir jau neša kitą. Norėjo šu
nelis pavaišinti seną draugų: 
juodu visados kartu važiuo
davo vandens vežti, o dabar 
apsirgo arklys, ir visą dieną 
arklidėj stovi.

- IŠNUOMOJAMAS Sunkve 
žirnis, greitas patarnavimas 
susitarus viksta į Santos ar 
kitas vietas žuvauti.

Aleksandras Jančiauskas 
Av. Zelina, 444 — Tel. 63-6068

— IŠNUOMOJAMA 2 kam 
bariai (tinkanti gydytoju kon- 
sultorijai),
Rua Manaias, 183 — V.Zelina

»I« *1* »ž* 4* »I< »I< *I< *1* *ž* 4* 4*

— 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.
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