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ryje žurnale «The (New Lea 
der* yra įdėta recenzija ne
senai išleistos anglų kalba 
knygos pavadintos «Guerrilla 
Warfare on the Amber Co
ast*. Recenzijos vardas: «Lie 
tu vos pamoka». Tai yra kuy- 
g< s «Partizanai» angliškoji 
laida Ši knyga parašyta K. 
V Tauro ir yra išleista Voya 
ges Press, — apimtis — 293 
psl., kaina $ 4, — Knygos re
cenziją žurnalui yra parašęs 
p. Gerald L STEIBEL, Ame
rikos Tyrinėjimų Instituto už 
sienio reikalų redaktorius. Šio 
straipsnio kiek sutrumpintą 
vertimą čia pateikiu «M. L.» 
skaitytojams

Stebėtojas
Šią knygą pasiskaityti mes 

siūlome visiems, kurie bolše
vikų suklaidinti tiki, kad tik 
komunistai gali būti partiza
nais ir kad tik komunistai 
tūri partizaninės kovos ypa
tingus gabumus At--it la's 
vieji. kr kščioniško:o pasau
lio at<o partizanais būti 
negali lintaro Krantas» yra 
Lietuvos vardas ir partizanai 
kurie ten kovojo ir mirė, ne
bekovojo už komun etinio re
žimo įsigalėjimą, bet už Lie
tuvos išlaisvinimą Tai yra 
kovos istorija, kokių yra reta 
partizanų karuose ir kuri pa 
rašyta ne komunistų, bet jų 
mirtinų priešų.

Pati kovos istorija yra ne
įtikėtina. Nors Lietuvoje te
buvo nepilni trys milijonai 
gyventojų, bet per tris vo
kiečių okupacijos metus, Lie 
tuvos partizan i sukūrė sti 
prias pajėgas, kutios kovojo 
prieš komunistus veik aštuo 
nerius metus Laisvės Armi
jos jėgą negalima matuoti 
ti tuomi kad ji sunaikino 
4.000 NKVD, saugumo kariuo
menės. Ne! Ši jėga buvo su
telkta organizacijos pobūdy 
je. šie Laisvės Armijos dali 
niai buvo pajėgūs kirsti prie 
šuį stiprius smūgius ten, kur 
jis to mažiausia laukdavo. 
LFA buvo taip išsikerojusi, 
kad sovietai privalėjo į Lie
tuvą atsiust: savo žymiausius 
«ramintojus», kaip Michailą 
Suslovą bei Sergejų Kruglovą. 
Žinotina kad LFA spausdino 
savo laikraščius; organizaci
ja buvo tokia pajėgi kad su
gebėjo kuriam laikui sustab 
dyti krašto sukolchozinimą, 
priversdama Lietuvos ūkinio 
kus nepasiduoti komunistų 
prievartavimui; organ zacijo- 
je buvo įvesta griežta draus
mė prieš tuos, kurie išgėrę 
nemokėjo valdyti savo liežu
vio. Klasiški partazanų kovos 

būdai, kuriais tain mėgsta d i 
džiuotis bolševikai, kai jų 
partizanai miškuose kovojo 
prieš barbariškus nacių oku
pantus — šį kartą turi kitą 
spalvą: NKVD daliniai yra tie 
azijatiški gruobuonys, kurie 
atnešė į kraštą terorą, prie
vartavimą, girtuokliavimą, ve 
nėrinės ligas bei aukščiausio 
laipsnio plėš’kavimą. Vienas 
LFA konsJtucijos sakinys jun 
gė visos lie uvius be politinių 
pažiūrų skirtumo į vieningą 
kovotojų frontą: «Visi lietu
viai vyrai ir moterys, kurie 
yra totališkai pasišventę ko
voti už Lietuvos išlaisvinimą 
gali būti priimti į šią organi
zaciją». Šis sakinys buvo visų 
kelrodžiu Niekas nesirūpino 
kokia bus bendruomenė išsi 
kovojus laistę kokiais politi
niais principais šie žmonės 
vadovausis — jie norėjo t k 
vieno: būti laisvi!

Taigi “Laisvė* Kovotojai ne 
prisilaikė kai kurių pogrin 
džio karo pagrindinių tai-y 
kliu, kaip kad jas nusakė ko 
munistai savo dogmatiniuose 
raštuose. Tačiau ir rytų vo
kiečiai, lenkai ir vengrai kiek 
vėliau sulaužė šias dogmas 
pradėdami revoliucijas. Lietu 
voje ir kituose kraštuose su 
rinkti pavyzdžiai aiškiai byle 
ja, kad noras būti laisviems 
gili būt daug galingesniu ko 
vos akstinu, negu bet kokia 
įkalbėta politinė doktrina

Galų gale LFA privalėjo 
nusileisti. Karo metu užslėptų 
ginklų atsargos išseko; NKVD 
padedama lietuvių išdavikų, 
pradėjo naudoti sėkmingas 
priemones, kurios turėjo lem 
tingas pasėkas visai kovos 
eigai; o kas svarbiausia, po 
masiškų Lietuvos gyventojų 
trėmimų 1947 1950 m m . par 
tizanai negalėjo papildyti vis 
labiau alinamas vyrų ir mo
terų atsargas LFA pagrindi 
nai kovojo tik prieš lietuviš 
kus KP kvislingus bei NKVD- 
KGB dalinius. Su reguliaria 
armija buvo vengiami aštrūs 
susidūrimai Gi ir nenugalimo 
ji Sovietų Sąjunga nenorėjo 
parodyti pasauliui, kad «sava 
noriškai» prie S>SR prisijnn 
gusioj Lietuva yra sukilusi 
prieš Maskvos smurtą. Kai 
išmušė paskutinė kovos valau 
da, LFA ištirpo lyg pavasario 
sniegas, po pat okupantų no 
simis, lygiai kaip kad narsiai 
kovojo per aštuonerius me
tus Daug padorių lietuvių, 
dirbusių komunistinėje admi
nistracijoje padėjo tautiečiams 
pereiti į legalų gyvenimą. 
Tačiau viena yra tikra.: LFA

(pabaiga 6 pusi.)

Pasitarimas Konsolidacijos Reikalu
Birželio 22 d, New Yorke 

Įvyko lietuvių politinių grupių 
ir PLB platus pasitarimas kon 
solidacijos reikalu Dalyvavo 
visų be išimties grupių atstu 
vai. daugiau kaip 20 asmenų. 
Principe visų buvo pritarta 
apsijungti VLIKo Vasario 16 
d. deklaracijos pagrindu. Su

Lietuviu Suvažiavimas Vasario 16 Gimnazijoje
Birželio 22 d. Hūttenfelde 

buvo pašventintas Vasario 16 
Gimnazijos nauj jo pastato 
kertinis akmuo ir ta proga 
įvyko gausus lietuvių šuva 
žiavimas, iš Fed. Vokietijos 
ir kt kr štų sutraukęs apie 
700 dalyvių Į iškilmes buvo 
atvykę vokiečių valdžios ats 
tovai: Baden Wnrttembergo 
krašto vidaus reik minis eri- 
jos va 1st. Sepp >chwartz. kitų 
įstaisrų atstovai, atstovavęs 
Freiburgo ark vyskupą prel. 
dr. Beil iš Heidelbergo ir kt.

Iški'mių programą vedė Va

PAŠAU LYJ E
- POPIEŽIAUS Povilo VI

karūnacijos iškilmėse dalyva 
vo trys prezidentai: Brazili
jos — João Goulart; Ameri
kos — John Kennedy; Itali
jos — Segni Prezidentus, pa 
skirai popiežius priėmė spe
cialioje audiencijoje.

Svečiai prezidentai, JAV ir 
Brazilijos, aplankė I alijos 
prezidentą Brazilijos ir JAV 
prezidentai taip pat buvo su
sitikę. Pasikalbėjimas truko 
pusvalandį Jokių specialių 
klausimų nesvarstė.

Popiežiaus karūnacijos iš-

- Huettenfelde. birželio 22 
d įvyko Lietuvos Europinio 
Sąjūdžio Tarybos (LESTA) su 
sirinkimas. Jo metu išrinkta 
nauja LESTA valdyba: dr P 
Karvelis. J Norkaitis ir dr. 
P. Rėklaitis LESTOS tikslas 
— talkininkauti Europai apsi 
jungti, siekiant, kad į Europos 
Uniją sueitų visos nepriklau 
somos Europos valstybės, jų 
tarpe ir Lietuva Savo tikslo 
siekdama, i ESTĄ bendradar
biauja su panašių tikslų tarp
tautinėmis ir tautinėmis insti 
tucijomis, pirmoje eilėje su 
Pabaltijo tautų veiksniais. 
LESTA veikia prie Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Vykdomosios Tarybos.

Europinio Sąjūdžio (Mouve 
ment Europėen) centras yra 
Belgijoje, Briuselyje, Vidurio 
ir rytų Europos Komisijoje 
Lietuvą ‘ atstovauja prof. J. 
Baltrušaitis.

Lietuvos nacionalinė I 
M Mažvvdo bibliotekaj

tarta p-skelbti naują VLIKo 
deklaraciją, kuri užakcentuo 
tų apsijungimą ar veiklos me 
todus. Deklaracijai parengti 
sudaryta komisija iš J. Audė
no, M. Brako, St Lūšio, dr. 
B. Nemicko, dr, J. Puzino ir 
V. Vaitiekūno.

sario 16 Gimnazijos dir. kun. 
Br. Liubinas. Buvo sugiedo
tas Lietuvos ir sugrotas Vo
kietijos himnai, meniškąja pro 
gramą dienos metu ir įspū
dingas Joninių apeigas atliko 
Vasario 16 Gimnazijos moks
leiviai. Suvažiavimo metu bu 
vo pasiųstos telegramos nau
jai išrinktajam Popiežiui Po
vilui VI jam ir tuo metu at 
vykusiam į Fed. Vokietiją 
JAV prezidentui J. F. Ken
nedy.

kilmėse, šv. Petro aikštėje bu 
vo susirinkusi 250 tūkstančių 
žmonių minia.

— KRUŠČIOVAS, 29 d lan 
kydamasis rytiniame Berlyne 
užgyrė «gėdos mūrą» Anot 
Kruščiovo, šis mūras uždaro 
tuštumą, kurią reikėjo užda
ryti, nes pro ją ėję rytų zo- 
non propagandistai Taip pat 
šia prcga Krušėiovas pasakė, 
kad Rytų Vokietijoje darbi
ninkas gyvena geriau, negu 
bet kuriame kitame kapitalis
tiniame krašte. Jeigu komu
nistinėje Vokietijoje būtų taip 
gerai darbininkams gyventi, 
tai tūkstančiai vokiečių nebėg 
fru į Vakarų Vokietiją. Mūro 
siena, kaip tik turi tikslą su 
stabdyti bėgimą iš Rytų į 
Vakarus.

Sovietų Sąjungos vyriau 
sybė paprašė kad iš Mask
vos grįžtų komunistinėn Kini 
jon trys diplom .-tai ir du stu 
dentai, kurie tarp rusų plati
nę Kinijos komunistų atsaky
mą Sovietų komunistų parti
jos centro komitetui.

Šį atsakymą Kremliaus ko
munistai neskelbė nei spau
doje. nei per radiją

— Liepos mėn, 5 d. Mask
voje susirenka Sovietų Sąjun 
gos ir Kinijos komunistų ats 
tovai tartis, kaip išlyginti ki 
lę tarp šių kraštų komunistų 
partijų taktiniai skirtumai. Ki 
niečiai nori jėgą karą vartoti 
pasaulinės revoliucijos įgy
vendinimui; o sovietai — šie 
kia nėr diplomatiją; per va 
dinamą koegzistenciją, taikų

STASYS IR AGNĖ JURGUČIAI 
LEIDĖJAI

«Mūsų Lietuvos* administra 
torius T. Jonas Bružikas, par 
grįžęs iš Rio de Janeiro, yra 
visiškai patenkintas, nes mū
sų savaitraščio leidėjų eilė 
padidėjo dar trimis uoliais 
spaudos rėmėjais Kiti du, bus 
vėliau paskelbti, o šio nume
rio leidėjus skelbiame dabar. 
Jiedu ir pernai išleido. Tai. 
žymūs industrialai Stasys ir 
Agnė Jurgučiai Šie taurūs 
lietuviai yra atvykę į Brazi
liją jau po paskutinio karo. 
Po trumpo laiko jie prasimu
šė į miško prekybos indus- 
trialus ir šiandien jau pasitu 
rinčiai gyvena, atstovaudami 
mūsų tautiečių vardu Brazili 
jos pramonėje, užimdami 
aukštas ir atsakomingas vie
ta*.

•Mūsų Lietuva» visuomet 
naudojasi proga iškeldama 
mūsų tautiečių vardą, nes tai 
nėra kokie tušu pagyrimai, 
bet užtarnauti mūsų tautos 
sūnų ir dukterų gabumais, 
moksli ir darbštumu Linki
me mieliems Stasiui įr Agnei 
Jurgučiams stiprios sveikatos 
ir tolimesnio pasisekimo ir 
kibai dėkojame už parama 
laikraščiui.

Dėkinga
« M Ú S Ų LIETUVA.

sugyvenimą, panaudojant in
filtraciją pasaulį užvaldyti. 
Be to, kiniečiai neišniekino 
Stalino Jie kritikuoja Kruš- 
čiovą ir jam visą kaltę su
meta už kilu-ius tarp šių 
kraštų nesklandumus.

— ARGENTINOJE 7 d. lie
pos bus prezidento ir parla, 
mento rinkimai. Nuotaika kraš 
te pempta del kai kurių pe 
ronistų kandidatų pašalinimo 
iš rinkikų sąrašų. Kariuome
nė budi ir yra pasiruošusi at 
remti bet kokius netikėtinu
mus. Yra pavojaus, kad gali 
įvykti perversmas. Paskutinė 
mis žiniomis peronisiai ir jų 
įtakoje esantieji sindika;ai 
boikotuos rinkimus. Mes tuš
čias korteles.

— DE GAULLE liepos 5 d. 
atvyko Vak. Vokietijon pasi 
tarti su ministerru pirmininku 
K. Adenaueriu politiniais ir 
ekonominiais klausimais. Šito 
ki pasitarimai yra naujai su 
darytoje sutartyje, i

— V^NEZUELOJE kartojasi 
atentatai. Paskutinėmis dieno 
mis susprogdinti 4 tiltai už
pulta eilė įstaigų. Padėtis 
krašte įtempta Nėra pailap 
tis, kad ginklai ateina iŠ Ku 
bos. i

1



2 pusi.

Vis skundai - Lietuvoje per ilgai užtrunka statybos
Kai itatybose tedirba vos pusė reikalingų darbininkų -- 
Partija nusiskundžia — ir Maskvai svarbiose statybose 

trūkumai, brokai, apsileidimas

Šiuo metu Lietuvoje vyk
domos 33 svarbios ne tik pa
čiai pavergtąja! Lietuvai, 
kiek Sovietų Sąjungai staty
bos Kaip pripažino «Tiesa» 
(134 nr. birž, 9) iš 33 Lietu
voje vykdomų tokių statybų, 
šešios esančios ypatingai 
svarbios jau sovietinių mas
tu. tai — Lietuvos V K ES (ši
luminė elektrinė sto is ties 
Vieviu), Kėdainių chemijos 
kombinatas, Jonavos azotinių 
trąšų, Kauno dirbtinio pluoš
to gamyklos, Panevėžio sti
klo fabrikas ir Klaipėdos žve
jybos uostas Daug reikšmės 
skiriama ir kitoms 27 staty
boms. Visa tai šauniai atro
do popieriuje, tačiau tikrovė 
jau kit kia. Partinis dienraš
tis nedvejodamas pabrėžia: 
«darbų planai svarbiausiose 
statybose neįvykdomi». Per 
šių metų keturis mėnesius 
uždaviniai neįvykdyti dviejo
se ypač svarbiose ir trylikoje 
svarbių statybų, taigi, planai 
neįvykdomi, o pagal «Tie 
są», pastebimas «neūkišku 
mas, apsileidimas, trūkumai» 
net daugvau kiip pusėje visų 
svarbiųjų statybų

Pasirodo, blogiausia padė
tis Kaune vykdomose staty
bose. Statyba negali būti lai
koma normalia, jei pvz. Kau 
ne stitant d rbtinio pluošto 
gamyklą, statybos aikštelėje 
tedirba vos truputį daugiau 
kaip pusė statybininkų, negu 
reiktų. Trūksta mechanizmų. 
Čia kaltinamas statybos įs
taigos ir Kauno m. partijos 
komitetas.

Apie Lietuvos statybose esą 
mus apsileidimus liudija dar 
vienas nusiskundimas: vis 
trūksta kai kurių statvb nių 
medžiagų. Kai kurios stato- 
mos jmonės, pvz. VRES, iki 
šiol negavo nė penktadalio 
reikalingos miško medžiagos.

«Toliau to pakęsti negalima» 
— dejuoja partinis organas.

Siekiama kaip nors paša
linti įvairius trūkumus, nuga
lėti atsilikimą, tačiau tai sun 
kiai pasiekiama, jei, pvz , Jo 
navos azotinių trąšų garny 
klos ar Kauno medvilnės ver 
pimo fabriko statybose netgi 
nėra . darbų organizavimo 
projektų. Vyksta Vakaruose 
neįtikėtini reiškiniai: tų fabri 
kų statybose medžiagų me
chanizmų pareikalavimas daž 
nai planuojamas «iš akies». 
Atliekami įvairūs perdirbinė
jimai (ypač šiluminės elektri 
nės statyboje) ir jiems jau 
išleista dešimtys tūkstančių 
rublių O rezultatai? Kyla sa 
vikaina, kenčia kokybė, per 
eikvojamos lėšos, užsitęsia 
objektų užbaigimo terminai.

Kur tik pažvelgi — visur 
«trūksta organizuotumo ir ste 
bi net pasipiktinimą kelian
čius reiškinius» Pora pavyz 
džių: Klaipėdoje silkių per
dirbimo fabriko šaldytuvas 
užba gtas tik pernai, o šaldy 
mo mašinų skyrius nepradėjo 
dirbti — nėra kur laikyti pus 
fabrikačius ir gatavą produk 
ciją Į Jonavos azotinių trąšų 
gamyklos statybos aikštelę 
jau reikia vežti sunkius įren
gimus. o geležinkelio šaka 
dar statoma ir be galo lėtai.

Brokas — vėl kitas paverg 
tos Lie uvos statybininkams 
būdingas reiškinys. Dėl būvu 
šio broko. Kauno ketaus lie
jykloje tenka iš naujo dengti 
stogus Dabar šaukiama — 
jūs, brokdariai verti visuoti
nio pasmerkimo, jūs veltui iš- 
eikvGjate valstybines lėšas. 
Ėe visų minėtų trūkumų, leng 
vai atrandami ir kiti - staty 
bu sąmatos per daug painios, 
o įvairūs projektai netikusiai 
suprojektuojami.

Taigi, iš vienos pusės džiau

MŪSŲ LIETUVA

Leonardas Andriekus

Koplytėlė
Koplytėlėj stogelis jau kiauras — 
Laksto vėjai pro jį, 
Teka lietūs.
Kaip gali Tu iškęst vienas šiaurėj
Tiek amžių?
Kaip gali, kaip gali, grožio Dieve,
Tom skurdžiom lygumom,
Tom kalvelėm
Visą laiką gėrėtis?

Ar nėra jau šalių, kur vėdina
Vėjas palmes lengvai
Visą metą,
Kur padangėj negęsta žvaigždynai 
Per naktį?
Ar tikrai nebėra žemėj vietų
Be rudens, be žiemos,
Be dejonių —
Ar tik išverktos akys nemato?

Leisk uždengti bent delnu stogelį.
Kad nebirtų kruša
Ir nelytų.
Jau geriau tegul piritai man gelia
Nuo speigų,*
Jau tegul mano rankos sutingsta,
Lyg šakos,
Kad tiktai, kad tiktai
Iš jaukios koplytėlės
Tu galėtum pasaulį valdyti.

giamasi, kad numatytos gra
žus naujų įmonių derlius, bet 
ir vėl nusiskundžiama, kad 
statybininkai dirba be p > kili 
mo ir svarbios — ypač Mask 
vai — statybos vargiai bū
siančios baigtos laiku Aišku, 
kaltinami darbininkai, projek 
jektuotojai, įvairios įsta gos, 
tačiau pagrindinis kaltininkas 
vienas — bolševikinis reži
mas su jo biurokrat ja, neti 
kusiais planavimais, dar ir 
Maskvos siekimai pavergto 
krašto pramonę pajungti tik 
jos interesams.

Elta

25 KINŲ KLAUSIMAI 
MASKVAI

Kinai birželio 15 d Sovietų 
Sąjungai pasiuntė notą Joje 
paliesti ideologiniai klausimai. 
Vietoje taikos sambūvio, ki 
nų kom partijos k tas pa
geidauja sudaryti platų, vie
ningą frontą prieš «ameriki
nius imperialistus ir jų tar 
nus». Tuo pačiu metu kinų 
partinis organas < Liaudies bal 
sas> vėl puolė jugoslavų ko
munistus, pareikšdamas ne
pasitikėjimą Chruščiovo veda 
ma polit.ka. Pagal kinų lai
kraštį, komunistinis pasaulis

19t3 liepos 6 4
■ ------- nil ii ------- ----------- ■ ------ ■

turįs pasirinkti kelią tarp 
«marksizmo-leninizmo» pagal 
kinų sampratą ir tarp Tito 
g-upės «modernaus revizio- 
nizmo», naudingo amerikiniam 
imperializmui Pagaliau, kinų 
partinis organas nurodė, kad 
kol Chruščiovas remsiąs Tito 
pažiūras, K>i neįmanomas joks 
sutarimas tarp Maskvos ir 
Pekino.

CHRUŠČIOVAS REIKALAUJA
YPATINGO DĖMESIO 

CHEMINEI PRAMONEI

Iš Maskvos gautomis žinio
mis, N. Chruščiovas griežtai 
nurodo — paskutinieji septyn 
mečio metai, 1964 65 m turė
sią pasižymėti ypatingai che
mijos pramonės svorio padi
dėjimu. Planavimo įstaigos 
svarbesniu uždaviniu turės.- 
plėsti chemijos pramonę, ypač 
didinti gamybą dirbtinių ir 
sintetinių medžiagų, sintetinio 
kaučiuko, mineralinių trąšų, 
sintetinio spirito, pašarų pa
kaitalo ir kt. Tuo būdu nori
ma patenkinti vis kylančius 
Sovieti jos gyventojų porei
kius rūbų, avalynės ir kitų 
vartojimo -reikmių srityje

SOVIETAI PUOLA VAKARŲ
EKSPERTUS — SOVIEiO- 

LOGUS

Pastaruoju me u sovietinė
je spaudoje padažnėjo balsai 
nukreipti prieš Vakaruose — 
JAV. Didž. Britanijoje ir Fed. 
Vokieti jo ie rašančiu- sovieti
nių bei rytų gyvenimo žino
vus Birželio mėn. pradžioje 
«Literaturnaja Gazeta» smal
kiai puolė vakariečių kelia
mą min į, kad skaičiavimo 
mašinų, branduolinės fizikos, 
šaldytuvų tranzistorių ir Volks 
wagenu amžiuje pradedanti 
silpnėti kova tarp paskirų 
idėjų Moder usie pasaulis, 
socialinių skirtingumų nepai
sant, niekiąs sukurti univer
salinę pramoninę bendrueme-f 
nę. kurioje įsigalėtų vivnaly- 
pė kultūra bei ideologija. Tas

(pabaiga 3 pusi)

Dr. V Daugirdaitė-Sruogienė

Baudžiavos Panaikinimas
Šiais metais visame pa- 

saulyie lietuviai mini reikš
mingą Lietuvos istorijos įvy 
kį — tai yra 1863 metų su- 
kilim s. nuo kurio praėjo 
lygiai 100 metų. To sukili
mo išdavoje buvo panaikin 
ta baudžiava, ir lietuvis 
valstietis galėjo pagaliau 
laisvai atsikvėpti

Norėdami, kad šis istori 
nis įvykis nepraeitų pro ša
lį Brazilijos lietuvių nepat 
stebėtas, stengsimės ben- 
spaudoje jį atžymėti Šiam 
reikalui red bendradarbė 
parinko veikalą Dr. V, Dau 
girdartės-Sruogienės «Lietu 
vos Istoriją», kuriame auto 
rė nepaprastai gyvai ir 
spalvingai, pasiremdama is
toriniais dokumentais, pa
vaizduoja tų laikų dvasią 
ir patį sukilimą.

Tikėsimės, kad tai padės 
mūsų skaitytojams orientuo 
tis ir suprasti, kokių aukų 

pareikalauja kova už lais
vę. už žmogaus teises, ku 
rios šiandiena, deja, ir vėl 
atimtos lietuvių tautai jų 
pačių žemėje.

(Red )
Antrasis 19 a. ketvirtadalis, 

Caro Mikalojaus I valdymo 
laikas (1825-1855 m), tai juo 
dos reakcijos gadynė rsau- 
džiava mūsų krašte pasiekė 
augščiausią laipsnį Valstiečių 
būklė buvo pasibaisėtina ir 
tolyvi vergijai Ją trumpai ir 
ryškiai apibudina dokumen 
t s, išlikęs vyskupo Valan
čiaus archyve — bandžiau 
ninku skundas vyskupui dėl 
dvarininko daromų skriaudų 
valstiečiams

«Jo prakilnybei Žemaičių 
vyskupui. Nuo pono Vladislo
vo Pomernackio viso Savičiū 
nų ir Aluntos valsčiaus.

Jau 9 metai kaip Pomernac 
kis paėmė mus į savo nagus 
ir nuo pat viešpatavimo pra

džios mus, visus žmones, ėmė 
kankinti, atseit kasdiena be 
pasigailėjimo muša ir dar 
pasamdė tokius pat. kaip jis 
pats, ekonomus ir raštinin
kus. kurie mus muša rykštė
mis, pagaliais kančiais ir 
agras’ais. Dėl to mušimo yra 
kurčių, bedančių, su sužalo
tomis, o kai kurios mušamos 
nėščios moterys persileido, 
kitos gi ir mirė. Mūsų vals
tybėje dar nebuvo, kad po
nas savo žmones visai be jo
kios kaltės užmuštų. Į lažus 
kasdien varo po tris ir ketu
ris darbininkus iš kiekvienos 
dubos Ir sekmadienį liepia 
dirbti įvairius darbus Úkinin 
kus varo iš ūkių, o jų turtus 
atseit, arklius, galvijus pasi
ima. Ūkininkams atėmė ge
riausias žemes ir pievas, o 
nuomą pakėlė: kiekvienas tu 
rįs dubą, kasmet moka 70 
rublių sidabru, nors ir sėja 
vos šešis ar aštuonis pūrus, 
Bet vistiek ir juos varo tris 
dienas savaitėje į darbą. 
Kiekvienais metais duodame 
pastotes kariuomenei gaben

ti, bet ponas už mūsų vargą 
nėra davęs mums nė vienos 
kontramarkės, nes jis pats 
jomis naudojasi.

1855 m., mūsų ponui lie
piant, kiekvienas ūKininkas 
išvežė po sieksnį su ketvir
čiu akmenų į plentą. Už tą 
mūsų vargą ponas sumokėjo 
tik po puspenkto rublio už 
sieksnį, pats gi paėmė iš vy
riausybės po 18 sidabrin ų 
rublių

Kai mes už ką nors gauna
me sidabrinių pinigų, tai po
nas ima iš mūsų po tris ska
tikus nuo rublio, tuo būdu jis 
įvarė mus į elgetas. Todėl 
mes, persižegnoję ir sukalbę 
ję poterius padavėme augš- 
tesnei valdžiai skundą. Po
nas, apie tai suž nojęs, par
sikvietė ulonų eskadroną ir 
kaip bausmę juos pastatė pas 
mus. Kareiviai prievartauja 
mūsų dukteris, žmonas, sese 
ris, o besipriešinančioms ir 
pagalbos šaukiančioms pila į 
burną smėlį, kad nerėktų. 
Visos mūsų moterys, bijoda 
mos Dievo, nuodėmės ir to

kio barbariškumo, ant nak
ties su mažais vaikais eina 
miegoti į laukus, kur nuo šal 
čio vaikai susirgo. Kareiviai 
atėmė iš mūsų avižas, mie
žius ir šieno likučius, todėl 
mes dabymetėje neturime nė 
košės ir teks mums badu 
mirti.

Ponas atgabeno ant mūsų 
teismą, kuris mums yra ne
gailestingas; ypač Ukmergės 
isprauninkas kiekvieną d eną 
mus rykštėmis plaka, duoda 
mas po tris šimtus ir daugiau 
kirčių Ak, kokias mes ken 
čiame kančias ir ouo pono 
ir nuo Ukmergės ispraunin- 
ko! Taip mus kankina, kaip 
Jėzų Kristų.

O, šviesiausias vyskupej 
mūsų Ganytojau. Ant kelių 
parpuolę ir su ašaromis pra 
Šome Jūsų malonės... ir už
tarimo.

Gauta vyskupo kanceliari
joj 1858 m birželio mėn. 1 d »

Vyskupas visokiais būdais 
stengėsi Įaveikti žiauriuosius 
dvarininkus, rašydamas jiems 
laiškus ir pats atsilankyda

2



3 pusi, MUSŲ LIETUVA g96l m liePos 6 d.

(pabaiga iš 2 pusi.) 

mintis paskelbė amerikiečiai 
W. Rostow ir G. Kennan, 
prancūzų sociologas R. Aron, 
vokietis ekonomistas Fritz 
Sternberg, dar ir "trockinis 
ideologas” Isaak Deutscber 
ir jos, sovietų nuomone, lai
kytinos ideologiniais nukry 
pimais bei melagingu pamoks 
lavimu. O jei Vakarų sovieti 
aiai žinovai sovietinėje visuo 
menėje įžiūri tendencijas at
sikratyti politikos ir ideologi 
jos, tai, sovietų savaitraščio 
akimis, laikytina ‘‘mitu’,.

SOVIETIJOS GYVENTOJAI 
PRADEDA NEPRIKLAUSO
MAI MĄSTYTI, TYRINĖTI

Ryšium su Maskvoje įvyku
siu kom. partijos plenumu 
ideologiniais klau imais, "Fra 
nkfurter AHg, Zeitung» (137 
nr.) paskelbė būdingus italų 
kom partijos nario ir komu
nistini dienraščio Romoje 
"Unitą” Maskvos atstovo Giu 
seppe Bo fa teiginį s. Pažy 
mėtiua kad Boffa turįs gerus 
ryšius su sovietiniais slu< gs 
niais. Šiomis dienomis kitame 
komunistų laikraštyje, «Rinas 
eita” Boffa pažymėjo, kad 
per paskutinius keleris metus 
Sovietijos gyventojai išmokę 
"nepriklausomai mąstyti ty
rinėti. abejoti laisvai reikšti 
savo mintis i vienas idėjas 
priešpastatyti kitoms” Tai 
siejasi su modernaus pašau, 
lio pažinimu nes juk gyven
tojai daugiau keliauja, skai
to užsienio autorių knygas, 
mato svetimu kraš ų filmus, 
italas to i u klausia: ‘Ar t-i 
koks steb Klas jei atsiranda 
įvairūs klausimai ir jie virs
ta diskusijomis?’* Toliau ita
lų žurnalistas daro išvadą, 
kad sovietu vadovai yra su- 
i id Orę su rizikinga padėtimi, 
būtent su pavojumi, kad So
vietuos gyventoju naujieji 

reikalavimai atsitrenk® į “ideo 
loginio darbo” šabloną, o tai 
reiškia; kad įvairios idėjos 
gali būti platinamos tik auto
ritetiniu būdu. Tai pasisaky
mas, laikytinas stambiausiu 
italų komunistų puolimu, nu
kreiptu prieš sovietų politiką 
kultūros baruose. Tačiau dar 
prieš sesiją buvę sovietiniai 
pasisakymai, lljičiovo refera
tas ir diskusijos dar kartą liū 
dijo; sovietai nebegali atsi
kratyti senųjų «ideologinio 
darbo» metodų

ŠŪVIAI BALTIJOS JŪROJE
SOVIETINIŲ MANEVRŲ 

METU t

"Daily Telegraph and Mor
ning Post” birželio 4 d pa
skelbė apie sovietų vykdomus 
laivyno manevrus Baltijos jū 
roję, ties Karaliaučiaus (da
bar Kaliningrado) srities kran 
tais. Būdinga tai, kad sovie
tai savo jūrinius "manevrus’, 
tikrumoje vykdo tarptauti
niuose vandenyse ir apie tai 
jie neinformavo nei šve^ų, 
nei danų įstaigų Dienrašt s 
teigia, kad sovietai ne tik 
laužo tarptautinius susitari
mus, bet savo tikslams nau 
dodami Karaliaučiaus sritį, 
jie dar labiau sustinrina savo 
viešpatavimą Lietuvoje ir I at 
vijoje Dienraštis dar nurodė, 
kad švedų ir danų žvejybos 
laivai apie sovietų manevrus 
pranešė savo viršininkams; 
o šie informavo švedų ir da 
nų užsienio reik ministeri
jas Šiuo metu Karaliaučiaus 
sritis esanti pati svarbiausia 
sovietų laivyno operacijų ba 
zė Pusė vadinamo f kovos” 
laivyno toje srity turi savo 
bazę, o likusieji laivai bazes 
turi Leningrade, Liepojoje ir 
Taline Karo atveju tas kovos 
laivynas užblokuotų sąsiau
rių vandenis į Baltijos jūrą 
Britų 1 ikraščio spėjimu, dėl

Rachel Portela Audenis

Širdys
Sukūrė Dievas mus taip lygius, taip vienodus: 
Tava širdis bei siela tai —- se utė mano, 
Džiaugsme ar sielvarte — vienodi mūsų žodžiai 
Ir laimę lygiai mes vienodai išgyvenam.

Kančioj, dvejonėse, bekraščiam ilgesy
Ir aš ir tu paklystame vienodai, 
Akimirkoj tamsybės aš ir tu esi 
Kaip lygiai dtinoje — manos jaunystės godoj.

Tava širdis nakčia man aukso saule rodos, 
Žinau: audroj mane ji guos ir nuramins... 
Ir kai atgims aušroj vėl mūsų meiiės godos.

Dvi širdys plaks ligi mirties vienodai. 
Nors dar ilgai mūs kojos digią žemę mins 
Lig poilsio aldaus prie Amžinojo Sodo.

(Laisvai vertė P. Babickas)

Red. pastaba: Ra hel ortela Audenis, gimė Brazilijoje 
1908 VI 26 Pernambuco ėst Ištekėjusi už inž. K. Audenio, 
nepaprasta^ pamilo lietuvių tautą ir pačią Lietuvą, kurią ne
paprastai gražiai apd tinavo savo poezijoje Rašė portugalų 
kalba. Mirė 1960 IV-7, pal kusi didelį poezijos rankraščių 
rinkinį Dalį jos sonetų yra iš ertęs lietuvių kalbon poetas 
P Babickas. Jos poezija pasižymi nepaprastu 1 rizmu, ir me 
ditacija. Eilėraščiai gauti iš p K Audenio ir su jo leidimu 
spausdiname juos ‘M Lietuvoje".

D v i

buv Pankovskio bylos sovie 
tai siekią sustiprinti Kara
liaučiaus (Kaliningrado) sau
gumą.

— Birželio -nėn. įvair uose 
rajonuose vyko dainų šven
tės Birželio 9 d. tokia šven
tė buvo Jurbarke su 2 000 
dainininkų Svečiu tarne bu 
vo ir Vilniaus pareigūnų su 
J Paleckiu priešaky. Rase 
niuose įvyko pirmoji moks
leivių rajono dainų ir šokiu 
šventė, su beveik 4 000 savi 

veikl'uinku. Prieš švenię bu 
vo nešami plakatai tr&nspa 
rentai ir jų tarpe v enas by 
lojo: "Mokslas, darbas, skam 
bioji daina tau, Lenino žeme

— Šiauliuose birželio 12— 
15 dienomis vyko seminaras 
— atvykę Maskvos valst. elek 
tros tyrimo inžinieriai Lietu
vos energetikos darbuotojams 
pasakojo apie aukštos įtam
pos įrengimų eksploataciją. 
Dabar būsią galima kai ku
riuos darbus atlikti be Mask 

vos ir Leningrado specialistų 
pagalbos.

— Maskvoje, birželio 12 d. 
atidarytoje visasąjunginėje es 
tampų parodoje, pagal Vil
niaus radijo pranešimą dide
lį įspūdį padarę Lietuvos dai
lininkų darbai Savo darbus 
parodai atsiuntė daugiau kaip 
20 autorių Štai kokios Lietu* 
vos dailininkų darbuose pa
liestos estampų temos: Šalin 
kolonializmas (dail J. Kuz- 
minskis), Kolūkietė ir artojas 
(prof Jurkūnas) dar kiti dar 
b;J: iš ciklo Eglė - alčių ka
ralienė (A Makū aitė). Dar
bininkas ir brigadininkas (dail, 
Danilovas) ir kt.

- K, Kavecko kūrybos va
karą, birželio 8 d įvykusį 
Vilniuje, palankiai įvertino 
muz J Karosas («Tiesa», 135 
nr birž. 11) Išpildytos K. Ka 
vecko (iainos ir romansai so
vietinių poetų tekstais Kon
certe. be skambinusio kom
pozitoriaus, d r dalyvavo sol. 
Ludmila Mackonienė ir jau
na poe'ė Vioea Palčinska - 
tė. perskaičiusi savo eilėraš
čių J Karosas Kaveckui pa
tarė paieškot gilesnių mruzi- 
k’nių kontraktų, sodresnių 
spaivu naujesnių išraiškos 
priemonių

Gegužės mėn pabaigoje 
Melb urne, Australija e. (vy
kusiame Kadijo ir Elektroni
kos inžinierių suvažiavime 
(su apie 6(’O dalyviu) paskai
tininkų tarpe buvo ir lietuvis 
inž Zigmas Budrikis, dėstąs 
Perth umversi ete Jis suva
žiavime kaitė paskaitą ten a 
«(>n ihe Chan el Capacity of 
the Human Sense of Vision», 
išnagrinėjęs, pagal savo tyri 
mus. žmogaus akies regėjimo 
pajėgumą televizijos požiū 
riu.

mas Kitur valstiečiai užtari
mo tikėtis negalėjo

Žinoma n- truko dvarinin
kų kurie suprato baudžiavos 
nežmoniškumą, aiškino tai 
atsitikusiems kaimynams, su 
savo baudžiauninkais elgėsi 
švelniau, juos globojo švie
tė vz Irenėjus Oginskis (My 
kolo Kleofo sūnus), turėjęs 
augštų ryšių net su caro dva
ru. garsėjo Ka p pavyzdingas 
ūkininkas Jis nuoširdžiai rū 
pinosi šviesti savo milžiniš
kų dvarų, tartum mažos va's 
tybėlės valstiečius, 1835 m. 
panaikino baudžiavą, pakei
tęs ją aiškiai nustatytu čin- 
šiumi, mokė valstiečius ge
riau ūkininkauti, įkūrė jiems 
Rietave taupymo kasą ir 1859 
m žemės ūkio mokyklą (su 
bandomu ūkiu), kur buvo dės 
omą žemaitiškai (vienoje iš 

Oginskio lėšomis laikomų mo 
kyklų dirbo Laurynas Ivins
kis) Norėdamas atpalaiduoti 
valstiečius nuo kareiviij lai 
kymo, pastatė kareivines; įs
teigė ir išlaikė prieglaudą, 
gimdymo namus bei ligoninę. 
Valstiečiai gyveno pasiturin
čiai ir geruose santykiuose 
u savininku bei žmoniška 

administracija.

1844 m rusų valdžia įpa 
reigojo dvarininkus vėl vesti 
inve t rius Bet toji priemo 
nė va's iečių būklės nepage 
rir»o, nes ji siekė tiK valstie
čių pareigas bei atlyginimą 
suvienodinti bei sunormuoti, 
o savininkų sauvalės neaprė 
žė Vis dažnėjo valstiečių bė 
girnas į Prūsus.

Ir niekad rekrutų neimta 
tiek daug, kaip Mikalojaus I 
laikais Jauni vyrai turėjo ne 
tik 25 kiems metams apleisti 
savo kraštą, bet buvo siun 
čiami kaip ir iš visos Rusi
jos. j Krymą, tartum į kokią 
skerdyklą, iš kurios retas te- 
sugrįžo namo — Rusija nuo 
1853 iki 1855 m. kariavo su 
Turkija ir jos sąjungininkė
mis: Anglija, Prancūzija ir 
Sardinija (Krymo karas). Šį 
karą pralaimėjus, rusų vai 
dantieji sluogsniai įsitikino, 
kad valstybė, kurioje viešpa
tauja vergija, girtybė bei gy
ventojų tamsumas, negali lai 
kytis Smarkiai veikė rusų 
emigrantai Paryžiuje bei Lon 
done ir kt. Kilnūs patriotai 
kaip Heiocenas su savo Lon 
done leidžiamu «Kolokob 
(Varpas) žadino sąmones pla
čioje Rusijoje.

laikas darė savo, ir reika
lavimai panaikinti baudžiavą 
vis stiprėjo

Naujasis caras Aleksandras 
II (1855- 74 m.), liberalų pa 
veiktas, suprato reikalą imti® 
vidaus reformų ir svarstyti 
baudžiavos panaikinimą Ru 
sijos dvarininkai visi buvo 
tam priešingi, bet Lietuvoje 
šiai reformai seniai jau dirva 
buvo ruošiama 1857 m, mūsų 
bajorai gubernijų seimeliuo 
se reikalą apsvarstę, į caro 
paklausimą atsakė, k d būti 
nai reikia panaikinti baudžia
vą Jie pabrėžė, kad tai vie
nintelis būdas pataisyti vale 
tybės ūkį ir tvarką, bet siū 
lė — atleisti valstiečius be 
žemės. Lietuvos dvarininkų 
pareiškimas turėjo didelės 
įtakos visai Rusijai, net caras 
viešai pareiškė, kad refoimai 
iniciatyvą davė Lietuvos d\a 
rininkai!

Caras į dvarininkų raštą 
atsiuntė savo reskriptą (1857 
m. vasario mėn. 20 d \ ku 
riuo leido toliau šį klausimą 
svarstyti, bet reikalavo re
formą vykdyti iš lėto, kad ne 
kiltų maištai ir neramumai 
Caro projeKtu valstiečių dir
bami laukui turėjo likti dva

rininku nuosavybe, t.k sody
bos su trobesiais tekti vals
tiečiams (vėliau irgi išper
ka t) Savo dirbamus laukus 
valstiečiai turėjo gauti is dva 
rų nuomon ir atsilyginti darbu 
ar pinigais. Kad ponai neatsi 
durtu be darbininku, valstie
čiai turėjo likti vietoje ir as 
mens laisvę gavę

Baudžiavos panaikinimo įs
tatymui paruoš i ir pravesti 
1857 m buvo suorganizuoti vi 
soje imperijoje gubernijų ko
mitetai sudaryti iš dvarinin
kų rinktų atstovų, jų marša
lų ir gubernatorių paskirtų 
valdininkų. Kauno, Vilniaus 
ir Gardino gubernijų komite
tų darbus prižiūrėjo vyriau
sias Lie uvai kom tetas Vii 
niuje, kuris paruoštus į rojek 
tus siuntė į Peterburgo vi
daus reikalų ministeriją.

Kaune gubernijos komite
tas pasiūlė leisti valstiečiams 
išpirkti ir laukus, ne tik so
dybas, bet rusų valdžia pra
džioje apie tai nė klausyti 
nenorėjo.

Baudžiavos panaikinimo įs
tatymo paruošimas sukėlė 
daug svarstymų ir ginčų. Pa
aiškėjo. kad valstiečių būklė 
Rusijoje buvo daug sunkes

nė, negu Lietuvoje Rusijoje 
paplitęs žemės valdymas ben 
druomenėmis buvo visai sve 
timas mūsų kraštui, ir viso 
gyvenimo sąlygos visai skir
tingos, tad ir vien s bendras 
įstatymas sunkiai pritaiko
mas.

Valdžiai rūpėjo, kad pcave- 
dimas būtų kuo lengviausias 
ir kad galima būtų iš gyven
tojų kuo daugiausiai mokes
čių išspausti. O dvarininkai 
stengėsi kuo mažiausiai nu
stoti.

Pagaliau 1861 m. vasario 
mėn. 19 d caro manifestas 
paskelbė visoje Rusijos impe 
rijoje baudžiavos panaikini
mą. Rusija buvo paskutinė 
valstybė Europoje, kuri pa
darė šią reformą!

Manifestas buvo paskelb
tas Kaune kovo mėn 8 d Jį 
aiškinant valsčiuose dažniau
siai lietuviškai ar žemaitiš
kai, valstiečiai klausėsi ra
mia . bet nereikšoami džiaugs 
mo Kai kuriose vietose įvy
ko neramumų, kuriuos pa
šaukti kariuomenės daliniai 
malšino žiauriu mušimu! Tarp 
kitų v etovių kruvinų scemj 
įvyko Kėdainiuose pas^Čaps

(pabaiga 4 pusi.) $ &
o

o
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A4 AIDA
O DIEVE, aš esu toks lai

mingas!
Mane globoja geriausi tė

veliai mane myli Tavo kuri 
niai, mano d augai. Aš esu 
sveikas, viską matau, girdžiu 
ir suprantu Tavo gamta ma
ne žavi

Tu man viską davei, ko 
gražiausia ir geriausia, ir to 
dàl iš savo širdies gelmių aš 
nužemintai prašau, kad tuo 
momentu, kai Tu iš manęs 
reikalausi atsižadėjimo, darbo 
ir kentėjimų, aš, taip pat, 
-T u nusiųsčiau savo pergy 
venimus ir Tu būtum jais pa 
tenkintas taip, kaip aš esu 
Tavo dovanomis.

Taip pat prašau dar vieno 
dalyko: Dieve, neleisk man 
niekada nukrypti nuo T?>vo 
nurodytojo kelio, Laimingas 
ar nelaimiugas, turtingas ar 
vargšas, mylimas àr nepa
kenčiamas, vienas ar su drau 
gaiš, neleisk, o Dieve, kad 
nutrūktų tarp manęs ir Tavęs 
medės ryšys. Neleisk, kad

KAIP PASIDARYTI POPULIARIU
Ar tu esi populiarus? Jeigu 

ne, tai džiaukis. Aš turėjau 
patirti, kad būti populiariu, 
reiškia visuomet būti neííkru 
ir susirūpinusiu.

Tai atsitiko prieš metus, 
kai aš sutikau mergaitę, ku

(pabaiga iš 3 pusi.) 

kį, garsėjusį savo piktumu 
valstiečiams.

valstiečiai gavo asmens 
laisvę galėjo įsigyti jodomą
jį ir nejudomąjį turtą, išeiti 
iš savo luomo ir, apsigyvenę 
miestuose, pereiti į miestie
čių luomą. Dvarininkas jau 
nebegalėjo jų nei pirkti nei 
parduoti, nei į jų šeimos rei
kalus kištis. Valstiečiai gavo 
teisė per 49 1/2 m. savo dir
bamą žemę išpirkti, o sody
bos liko jų nuosavybe. Rusų 
valdžia įsipareigojo dvarinin
kams už valstiečių žemę su
mokėti, o pati ilgainiui tą sko 
lą atsiimti iš valstiečių — ji 
tatai įvykdė pasipelnydama, 
o valstiečius nuskriausdama.

Reformai pravesti buvo pa
skirti. 44 taikos tarpininkai ir 
84 jų , kandidatai '(bajorų iš- 
rinkti ir Lietuvos generalgu- 
bernatoriauSipatvirtinti). Pra- 
dėFa~"tikrinti Sūkiai, ’^matuoti 
žemė,, rinkti statistikos duo
menys. Valstiečių dirbami plo 
tąį, buvo nevienodi, tad kilo 

mano silpnas protas nutartų 
be Tavęs mane vesti gyveni 
mo keliais

O Dieve, Tu esi mūsų tvir 
tumas ir ištvermė. Aš tikiu 
Tavimi nes be Tavęs nėra 
pilnutinės laimės, tyros mei 
lės ir palaiminto džiaugsmo ..

Būk su manim visada, nes 
aš esu toks menkas, toks 
silpnas, kad už mažmožį lin 
kęs pamesti tikėjimą, išsiža
dėti Tavo meilės.

Mano silpnumas yra toks 
didelis, kad jtigu aš palik 
čiau pasaulį ir gyvenčiau vie 
nas, bet be Tavo malonės, 
tas viskas būtų veltui, nes 
didžiausia vienuma ir giliau 
sias atsižadėj mas pasaulio 
be Tavo palaimos, neturėtų 
vaisių

O Dieve gyventi šiam pa 
šaulyje te Tavęs yra nejma 
noma, persunku

Todėl o Di< ve Visagali, o 
Kristau Atnaujintojau, padėk 
man ištesėti.

rios nebuvau matęs nuo gi n 
nazijos laikų. «Man labai pa 
tinka kaibėti apie senus lai 
kus». ji sušuko, «bet aš Ja 
bai skubu, ateik greitai, kad 
galėtume pasikalbėti, gerai?»

<Man labai patiktų», aš at- 

ginčų, kurie dažniausiai bū 
davo išsprendžiami dvarinin
ko naudai, skiriant valstie
čiams blogesnius ir mažes
nius laukus ar atleidžiant 
juos visai be žemės. Nemaža 
dvarininkų, nujausdami refor 
mą, jau iš anksto buvo atlei 
dę savo valstiečius be že
mės Mokesčiai, valdžios už
dėti, buvo labai sunkūs Be 
to, kaip tik sekančiais metais 
užėjo visoje Rusijoje neder
lius, o tuoj ir badas. Visuoti
nis nepasitenkinimas privedė 
prie plataus visoje Rusijoje 
sąjūdžio «žemės ir laisvės» 
vardu.

Mūsų valstiečiai, nesitikė
dami nieko gero iš permai
nų, gyveno skurdžiai ir pris
lėgti laukė tik naujos skriau
dos ir neteisybės.

Baudžiavos panaikinimo dar 
bas turėjo būti baigtas 1863 
m. Tačiau mūsų šaiy prasi
veržė naujas laisvės judėji
mas, kuris išsiliejo į sukili
mą ir nukreipė visų dėmesį 
kitur.

JAUNIMO ŠVENTĖS PROGRAMA
Rugpiūčio 3 di^ną (šeštadienį) 19 vai. Susitelk mas, Šv. , i

Mišios ir Bendra Kernu ai ja Vila Zelioos Bažnyčioje. Po pa
maldų Agapė Jaunimo Namuose.

Rugpjūčio 4 dieną (sekmadienį) 15 vai Teatre Arthur 
Azevedo, Av Paes de Barros, 955 Dariaus ir Girėn■> Sukak
ties Paminėjimas Vaidinimas «I inų Žiedo Daíca» Vaidinime 
pavaizduotas lietuviškas linarovis ir jo pabaigtuvės su dau
geliu savitų danų ir tautinių šokių

18 vai. vakare Jaunimo Ntmuose pasilinksminimas. Vi
si prašomi šią dieną skirti J tunimo Šventei,

sakiau. «Kad ir kitą trečia 
dienio vakarą?»

Pal uk minutėlę — išsitrau 
kė užrašų knygutę išrankinu 
ko ir, ją atydžiai peržiūrėjusi 
atsakė, kad negalinti pasima 
tyti nei trečiadienį, nei ket 
virtadienj. Kad taip už dviejų 
savaičių nuo šio pirmadienio? 
Aš tada tikrai būsiu laisva.

■•usitarėme susitikti ir u 
grei'ai nuskubėjo sutartiems 
užkandžiams, palikdama ma 
nyje gilų įspūdį Tik pagal
vok I Jai reikalinga knygutė, 
kurioje nužymėti jos dienos 
darbai.

Aš visuomet galvojau, kad 
yra visai normalu turėti ke
letą gerų d augų, su kuriais 
retkarčiais galėtum susitikti. 
Dabar ^susirūpinau Kas yra 
su manim, kad aš labai ma
žai turiu draugų? Tikrai, kas 
nors turi būti. Ir nusprendžiau 
ką nors daryti. Tą patį vaka. 
rą aš išėjau ir nusipirkau 
daug knygų apie populiaru
mą. Visos man garantavo, jei 
gu seksiu jų nurodytas taisy 
klės, tai visiems greitai pa
tiksiu, Visi knygų autoriai 
davė tas pačias -aisykles, bet 
skirtingose formose Štai tai
syklės kurias turėjau išmokti.

Visiškai pamiršk save. Tai 
yra pats svarbiausias imu ro
dymas. kurį rekomenduoja 
popudarumo žinovai Ir jeigu 
manai esąs geras tik tu pats, 
o ne kitas, tai taip negalvok!

Tu mažai ką reiški. Tavo 
draugas yra svarbesnis už 
tave Svarbiausia pripažinti 
jo vyresniškumą supažindini
mo metu Labiausiai patrauk
si prie savęs, jei tuo momen
tu šypsosies, juoksies ir aki
mis šviesk kaip švyturiai*.

Apdovanok komplimentais, - 
Jeigu susipažinai su artistu, 
rašytoju ar sporto čempijonu, 
tai yra labai paprasta. Savo 
švelniu balsu pagirk jo pas- 
.kutinius laimėjimus, visiškai 

neiškeldamas savo. Jei sutin
ki paprastą Juozą, visiškai 
be jokio talento, tai pagirk 
jo akis, jo fizinį sudėjimą ir 
skoningą apsirengimą Ir jei 
pamatai, kad tavo pagyrimai 
jam patinka, tada girk jį be 
galo — tai yra trečioji sąly
ga. Geriausiai atliksi savo 
uždavinį, kada teirausies apie 
mėgiamiausį jo dalyką.

Tada jis pradės kalbėti ir 
kalbėti . kalbėti apie save. 
O tu? Klausykis, klausykis 
atydžiai visu savo protu, š r- 
dimi ir siela. Sutik su jo min 
timis. Niekados nekritikuok, 
Šypsniu ir galvos linktelėji
mu įvertink jo pasakojimą. 
Jei jo pasakojimas laikinai 
nutrūktų, greit klausk jį apie 
pasakojamą dalyką. Ir vėl 
klausykis!

Ir tau daugiau nieko nerei
kia daryti, Štai kur populia
rumo taisyklė. Paprasta, ar 
ne? Ji padeda labai» daug, ti
kėk man. Tik po mėnesio aš 
įsigijau daug draugų Tik vie 
na nelaimė — draugai buvo 
labai nuobodūs.

Jie, kur tik mane nutverda 
mi, ar restorane, ar ant ke
lio, ar net bažnyčioje, įkyriai 
pasakodavo man istorijas iš 
savo vienodo ir neįdomaus 
gyvenimo. Jie kas valandą, 
dieną ar naktį, skambina man 
telefonu ir kvaršina savo pa 
sakojimais apie įvairus ne
pasisekimus, Mano bendra iš
vaizda dėl to pradėjo blogė
ti. Net penkiolikos minučių 
nebegalėdavau ramiai vienas 
namuose pabūti, bet buvau 
popui arus Viskas gerai, bet 
ir kentėjau dėlto!

Vieną vakarą per pokylį, 
aš taip norėjau prisijungti 
prie grupės, kuri da navo 
prie pianino. Tuo tarpu pri
lipo prie manęs vienas jau
nuolis, kuris be atodūsio dvi 
valandas kalbėjo apie savo 
operaciją; Pagaliau aš jam 

tariau; «Mūsų draugai paten 
kinti ir krečia šposus». Jis 
visai neatkreipė dėmesio į 
mano žodžius ir vėl pradėjo 
apie mediciną. Kai jis degė 
cigaretę, aš jam vėl tariau: 
«Jūs labai daug nemalonumų 
turėjote, tad einam pasilinks
minti ir padainuoti Jū jau
sitės geriau» «Oi. ne' Man 
nepatinka damos» atšovė jis. 
griebdamas mane už lankos, 
kad nepabėgčiau ’Man ge
riau kalbėti su tavimi. Ir kaip 
sakiau» ,.

Aš atsisėdau ir klausiaus 
savo aukos, kurios aš pats 
jieškojau. Staiga man dingte
lėjo į galvą, kodėl jie prisi
kabina prie manęs, kaip er
kės, nes ie žino, kad niekas 
kitas daugiau jų neklauso.

Po v enu'dika «populiaru
mo» mėnesių šovė į galvą 
klaus m»as į kurj iki šiolei 
neradau atsakymo. Ar dau
giau niekas neskaito šitų 
knygų kaip būti populia
riam?»

Aš visgi kartais norėčiau 
kam nors papasakoti apie sa
ve. bet niekas neklauso.

Aš taip buvau pasiryžęs iš
mokti populiarumo taisyklių. 
Kiekvienas daro, kas jam pa 
tinka. Nuo dabar aš taip da
rysiu.

Aš busiu mandagus ir gar 
bingas vienam ir visiems, bet 
tik tada, jei man patiks as
muo Nuo dabar aš nebeau 
kosiu kitam nei laiko, nei 
kantrybės.

( š Ateities)

PRAEITO NUMERIO KRY
ŽIAŽODŽIO SPRENDIMAS

SKERSAI

1. Tavais
2. Areštu.
3. Mes—vn.
4. Tos.
5. Suk.
6. Ko —Ore.
7. Arklys.
8 Surast.

IŠILGAI

1. Tam—įkas.
2. Arėt— Oru.
3. Vėsos—Kr.
4. Aš—Suolą.
5. Ite—Krys.
6. Sūnų—Ėst.
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į Lietuvi
į Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadieni, 

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

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mots. P. Ra- 
gažin kas, caixa Postai 4118. bão Paulo.

ALEKSAS KALINAUSKAS 
Advokatas

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 o - Sala 7- Tel. 37-0324 

no 14,00 ik* 18,00 vai.

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Pa que das Nações 1@ vai 
Casa Verde, 17,15 vai.«
Antrą: *

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

Trečią:

IM kLONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO

F KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
IRENE GRITÉNAS

Advogada
ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA

Praça da Sê, 323 - 10 ■ cjl01ll02 Rua Coelho Neto, 281
Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Prudente PRANAS & CIA. LTDA

Madeiras em* gera

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

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contiatos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta ('omerdal - Escritas com 
contabilidade em gtral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de f>ança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JO8Ê DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 

FONE: 63 6005 • VILA Z LINA - SÃO PAULO

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — hone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B I U’N A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

ANT4NC IP A VII ĮLOMIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

‘“JOIFII J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------  Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro ------

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

i’fic Àáf

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;

UI1III1H (CNTAEIl

NAJCIMENTC I
Irmãos Nascimento

. REG; C.R.C. SP. Nio 1.4S4

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine» 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro suu rtfs surašo prašymus ir ki
tos n šies darbus atlieka.

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

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS » .

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vaL
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

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

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane
liuojama PENKTADIENIAIS 
20 vai. 45 min.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČ1US 
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Bela

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO Y A

ISKMaWJ CAKRIERI
iadoya v i i i > yr; o^.iai žinomas gėrimas 

k i ri o 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 mostai 3967 S Ã O P A U L <■)
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MARTYNO MAŽVYDO BIBL||

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

«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

Jonas /odelis 10 000 cr. Sta 
»ys ir Agnė Jurgučiai 10 0*0 
cr., Kazys Gaulia 6 000 cr , 
Pranas Ziezis 5.000 cr , Bor
manas Bronius 5 000 cr , Sta
sys Kumpis 3 0)0 cr., Vacį. 
Radzevičius 2 500 cr . Kazys 
Mitkus ir J. E P irai lis po 
2.000 cr.

Po 1 500 cr : Jonas Žaidys, 
Gražina Baleckienė Juozas 
Lapinskas, Pranas Suk>s.

Po 1 000 cr.: Karolis Cepu- 
kas, Petras Lapienis ionas 
Legas, Monika Kl izienė 
Čemarkienė, Raf Savickas 
Kun. M. Valiukevičius, Piau 
Telksnienė, J<nas Dambraus 
kas, vi Jurgilas, Kiern .-.ar 
tiekus, jonas Saurusaitis u 
cija Dutkus, Ona Spinku&,Pr. 
Dutkus, St. Dutkus.

Po 500 cr: Oscar Kolys ir 
Aleks ouveizda.

lietuviams PAMALDOS

Liepos 7 d. prašoma rinktis 
j pamaldas: Parque das Na
ções 10 vai. ir Casa Verde 
17,15 vai.

— JUOZAS JAKUTIS yra 
kandidatu į São Paulo mies
to vereadorius Lietuvių gar- 
bė reikalauja, kad jis būtų 
išrinktas. Balsuokime ir kitus 
raginkime už J. Jakutį bal
suoti.

— Rio de Janeire leidžia
mas dienraštis «Noticias do 
Brasil» talpino platų pasikal
bėjimą su neseniai grįžusiu iš 
sietuvos Petru Žiliumi

— Seselių Pranciškiečių 25 
metų sukaktį proga buvusieji 
p rmieji seselių mokiniai ruo 
šia paminėti 18 d. rugpjūčio. 
11 vai. bus iškilmingos pamal 
cios, po to, gimnazijos salėje 
bus pietūs dalyvaujant sese 
lems ^Pakvietimus iš anksto 
įsigyti. Plačiau bus sekančia 
me numeryje.

— Liet. Kat Bendruomenės 
choras vadovaujant choro di 
rigentui V latarūnui ir talki 
ninkaujant L, Šukytei, inten
syviai uirba Ruošiasi kon 
certui.

— Šį sekmadienį, po sumos 
saukiamas Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijos narių susirinkimas.

EuE A ir STANISLOVAS 
MELiÚNAI, žinomi lietuviai 
industrialai, «Mūsų Lietuvos» 
rėmėjai, birželio 29 d. atšven 
tė sidabrinį vedybinio gyve
nimo jubilėjų. . ubiiėjų prade 
j<> šv. mišiomis, N v ,de So 
corro Perpetuo bažnyčioj. Po 
to, Kviesti svečiai, «..ijii bu 
vo gana gausu, vyko į prie 
mimų. Av. Higienopoiis, 938, 
Bretagne pastatų, Kur prienij

NORI LINKSMAI PRALEISTI ŠEŠTADIENli VAKARĄ 
tai atsilankyk į š, m. liepos mėn 27 d. ruošiamą Vila 

Anastazijoje Dr. J. Basanavičiaus vardo 
. Lietuvių mokyklos Globėjų

VAKACA
PRG RAMOJE; «Ant Bedugnės krašto» — Kazio Alytos 

3-jų veiksmų drama.
Šokiams gros puikus orkestras, Lietuviškas bufetas su 
skaniais užkandžiais. Pakvietimus ir staliukus reikia iš 
anksto įsigyti pas Valdybos narius arba pas J. Karpa
vičių (Av. São João. nr. 233 — prieš paštą. Pradžia 
punktualiai 20 vai (8 vai. vakaro). Pabaiga 4 vai. ryto.

M-LOS GLOBĖJŲ VALDYBA.

mų salėje buvo suruoštos šau 
nios vaišės. Jubiliatams linki 
me laimingų metų

IŠ RIO DE JANEIRO

Pargryžęs iŠ Rio de Janei
ro. perduodu Sanpauliečiams 
tenykščių lietuvių linkėjimus 
ir pakvietimą dalyvauti jų 
ruošiamoj vakarienėj su šo
kiais ir bufetu šių metų me
tu rugpiuči 3 d. nuo 20 vai. 
iki 3 ryto Banco de Crédito 
Real Minas Gerais Atletinio 
Klubo patalpose, Rua 2 de 
D>ezembro, 95 (arti Largo do 
Machado, kampas rua Catete). 
Rūtų malonų, jei Sanpau'iečių 
didesnis būrys pasirodytų. Bū 
tų gražus visų susipažinimas, 
pasisvečiavimas ir užmezgi 
mas vienų su kitais tampres
nių santykių. Tada ir Ric de 
Janeiro lietuviai dažniau pasi 
rodytų Sanpauliečių pasiro 
dymuose vakarėnėse ar pa 
T-pngimuose, o bendru reikalų 
yra daug

J. Bružikas S J.

— Rio de Janeiro lietuviai 
proporcingai «Mūsų Lietuvos» 
skaityme ir parėmime ne tik 
neatsilieka, bet ir pralenkia 
kai kurias S. Paulo tirštai ap 
gyventas vilas

Pernai metais atsirado net 
5 mūsų savaitraščio leidėjai, 
B kurių vienas (p Dubauskas) 
net viso mėnesio apmokėjo 
išlaidas Šiemet taip pat ne 

atsilieka,^ką sakau, gal net 
pralenks pernykščius metus, 
nes ir ruošiamos vakarienės 
rugp, 3 d pelno didelę dalį 
skirs ««Musų Lietuvai* ir visa 
eilė pavieniu industrialų yra 
pasižadėję išleisti po vieną 
numerį. Šiemet ir naujų skai 
tytojų atsirado. O senelė Ur 
šulė Gaulienê pati viena apie 
15. 00 kruzeirų surinko beat 
Ldujuiani laikraštį.

— Lietuviška radio progra 
ma iš radio stoties Vera Cruz 
Rio de Janeiro ir apylinkių 
lietuviams yra transliuojama 
kiekvieną antradienį 18 40 
vai. Ja veda labai sumaniai 
rašytojas Petras Babickas.

— Lietuviška maldaknygė 
«Rūpintojėlis» jau pradėjo at 
sirasti lietuviškose šeimose. 
Ją išleido kun J. Janilionis. 
Kas dar neturi prašoma įsigy 
ti š no adresu: Rua Catete. 
274. apt 605, įėjimas iš 2 de 
Dezembro.

— Laškai; A. Lazdauskui, 
J A. Tatarūnui. L. Adomavi
čiūtei, J e iokui, Dr. E. Drau 
geliui, A. Laurinavičiui. I. Kut 
kienei. K Musteikiui. Pr Za 
gorskienei, J Antanaičiui, F. 
Bartaškienei, A Krutulienei, 
Al. Grabauskui, P. Radzevi 
čiui, Andriui Valiūnui.

(pabaiga

niekada nekapitu
liavo! Šios knygos auto
rius atidavė savo gyvybę už 
krašto laisvę. Kai jis lankėsi 
Vakaruose apie partizanų ne 
pasitenkinimą Vakarų vedama 
politika jis taip pasakė: «LFA 
vadovybė 1945 m. pavasarį 
niekada neprileido net svars
tymui minbį, kad didžiausios 
Vakarų galybės padės Krem 
liui vykdyti pasaulio užvaldy 
mo planus; šių planų tolera
vimas kaip tik sutapo su So 
vietų kolonijinės sistemos įve 
dimu Rytų ir Centrinėje Eu 
ropoję Buvo tikima, kad At 
lanto harta liks kaip pagrin 
dinis dokumentas visam poka 
rio pasauliui tvarkyti. LFA 
vadovybė tikėjo, kad grynai 
dėl vakarų saugumo, Krem
liui bus reikalinga parodyti, 
jeigu to reiktų, Vakarinė ka 
rinė jėga. Su didžiausiu kar 
tėliu buvo sutikt*^ žinios, kad 
BBC nutraukė lietuviški! ži 
nių laidas, o voice of Ameri 
ca jų nepradėjo net ligi 
1952 m.».

Šie ir panašūs veiksmai 
žmonėse kurie buvo palikti 
už Geležinės uždangos šau 
gino gilų nepasitenkinimą ir 
j epasitikėjimą \«karų politi
ka Ir jeigu kada nors šios 
tautos sugebės atsirasti šia 
pus šios uždangos akarų 
atstovai, iš šių vergijon ati 
duotų tautų, susilauks labai 
maža pagarbos

Št knyga, kaip rašo jos re 
cenzentas yra šiūtama pasi 
skaityti visiems, kurie tiki, 
k d tik komun štai gali būti 
gerais pogrindžio kovotojais. 
Ši knyga tą legendą sugriauna-

PAR ĮDUODA
Namas V Beloj. Rua Balsa

micas 3.800 000 00 (avista) 
h amas vila Heioj Rua das 
Giestas
Namas Vila Beloj. r. Saruma.

Sklypas Boqueirão Praia 
Grande.

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

ŽEMĖS SKLYPAS - VILA LUCIA

Kreiptis: Rua Ibitirama, 976 
V Zelina

Parduodama žemės sklypas: 28m. x 12m. — 336 m2 
KAMPINIS, tarp gatvių: Rua das Heras — Rua Dr. A. 
M. Lima, Vila Lucia Netoli Vila Zelinos lietuviškos 

ba žnyčios.
Tartis: Sra Eleonora Eidrigevičius, Rua Guarican 

ga, 86 fundos, Lapa — São Paulo

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus p s 

JONĄ PETR KĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4 o and, sala 406,Tel. 35 8873.

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUANIA»
Piazza Asti25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14')

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

į Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų
i ; /v « susitarta iš anksto.

/ KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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

t AUTO MECANICA E FUNILARIA VINA DEL MAR 
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius

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

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių. įmones!

Vila Albertina, A v. N, S. Aparecida, 204, Bairro Tre 
membė lietuvis A. Laurinavičius tari įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA,

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur.'

Susisiekimas; iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki galo Vila Albertina.

DVIEJŲ AUKŠTŲ NAMAI
Quinta das Paineiras

Palengvintomis sąlygomis. 
Virš”j: 2 miegamieji ir ba
nheiras. Apačioj salė, virtu
vė, wc ir kiemas.

Kreiptis: R ibitirama, 976.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRÉ
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, j

kiekvieną sekmadienį astuonios .ir pusę 20,30 vai. vak. ' 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975. j

— MOKINIAMS. Duodamos 
pamokos gimnazijos ir cien
tifico mokiniams iš matema
tikos, anglų, portugalų, fizi
kos ir chemijos.

Rua Rio das Pedras, 157 
Vila Zelina.

— VILA ŽELI NOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5973

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