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DARBININKŲ STREIKAS
SLOVAKIJOJE
Slovakijos profesinių sąjūn
gų organas «Praca» 17 rug
pjūčio praneėė, kad viename
Presburgo fabrike darbininkai
dvi dienas streikavo. Tuo pir
mą kartą Komunistų sutikta,
jog ir vad. socialistinėj visuò
menėj streikai gali pasitaiky
ti Streiko priežastis — vis
mažėjantis paskutiniais dve
jais metais atlyginimas, kuris
kaikunais atvejais nukritęs
dviem trečdaliais. Darbininkai
ir apskritai skundėsi tuo, kad
komunistinės profesinės są
jungos ir fabriko vadovybė
nepaisiusi jų interesų. Kai
fabriko direktorius buvo dar
bininkų paprašytas paaiškin
ti, kodėl atlyginimai nuolat
mažėja, jis atsisakė tai pada
ryti, motyvuodamas, jog atly
ginimų klausimas nėra jo
kompetencijoje. Po to ir ki
lęs streikas Tuo tarpu įsiki
šo speciali kompartijos komi
sija, kuri pažadėjo darbinin
kams atlyginimą pakelti.

— Rusai šiais metais perka
užsienyje kviečių už 600 mili
jonų dolerių Daugiausia per
ka iš Amerikos — už 356 mi
lijonų dolerių Toliau eina
Kanada, Australija ir k.ti
kraštai.
Rusijoje yra didelis duonos
trūkumas Vakarų Europos
laikraščių korespondentai iš
Maskvos praneša, kad šiuo
metu negalima krautuvėse
mitų gauti Kepyklose balta
duona užtinkama tik prieš
pietus Kiekvienasi pirkėjas
gauna nedaugiau kaip du ki
logramus juodos ir vieną ki
logramą baltos duonos.
komunistai lig šiol skelbė,
Kad jau greit pralenks Ame
riką. Tai gražus pralenkimas,
kad toj pačioj Amerikoj rei
kia pirkti už šimtus milijonų
dolerių kviečių Tai ryškus
pavyzdys prie ko priveda
žemės ūkį komunistinė san
tvarka.

Brazilijos vidaus politikoje vėl ramu
Praėjusios savaitės pabai
goje Brazilija pergyveno di
delę politinę krizę Vyriausy
bė buvo pasiryžusi įvesti ap
siausties stovį (estado de si
tio). Prezidentas jau buvo pa
davęs prašymą kongresui pa
tvirtinti apsiausties stovio įve
dimą. Prieš apsiausties sto
vio įvedimą suki'o visas kraš
tas: opozicija ir pozicija Pre
zidentas pamatęs, kad kon
gresas apsiausties stovio ne
patvirtins, nutarė paduotą pra
šymą kongresui niaukti Kon
gresui įteikė kitą dokumentą
pranešdamas, kad prašymą
įvesti apsiausties stovį atšau
kia
Paskutiniai įvykiai daugiau
ar mažiau sukompromitavo
vyriausybę To pasėkoje ka

— Visuotinis Bažnyčios su
sirinkimas Romoje nutarė su
teikti vyskupais teisę įvesti
naująsias kalbas mišiose.
Apie reikalą šias kalbas var
toti mišių liturgijoje pavesta
spręsti vyskupams, vyskupijų
administratoriams

— Venezueloje dar vis te
bevykdomi teroristiniai veiks
mai. Nėra abejonės, kad tai
yra komunistų darbas.
— Argentinos prezidentas
Artur Illia perims prezidento
pareigas 12 d spaliaus.

ATENTATAS PRiEŠ GUBER
NATORIŲ CARLOS
LACERDA?

Vietos spauda rašo, kad
vienam kariuomenės daliniui,
nežinia, keno įsakymu, buvo
duotas uždavinys praėjusios
savaitės pabaigoje, suimti ar
net nužudyti Guanabaros gu
bernatorių kuris yra laiko
mas dabartinės vyriau-ybės
didžiausiu priešu Planas ne
buvo įvykdintas, kadangi į nu
matytą, vietą numatytas ka
riuomenės dalinys vėlavo at
— PROF ANTONIO QUEI vykti Gubernatorius jau bu
ROZ FILHO, 8ão Paulo uni vo išvykęs.
versiteto baudžiamos ir tarp
Šiam fektui išaiškinti par
tautinės teisės profesorius, lamente yra paduotas prašy
buvęs teisingumo ir švietimo mas sudaryti komisiją
sekretoriumi são Paulo estade, vienas krikščionių demo
— Praėjusį sekmadienį da
kratų partijos steigėjų Brazi
lijoje federalinis deputatas, lyje São Paulo estado vale
buvęs katalikų akcijos lyde čių buvo savivaldybių atsto
ris, staiga spaliaus mėn. 9 d. vų rinkimai. Daugumoj vals
naktį mirė. Velionis buvo čių laimėtojais išėjo dabartį
šviesi, tvirtų principų asme nio gubernatoriaus Adhemar
de Barros partijos kandidatai
nybė
— Komunistų «Pravda» ra
šo, kad Ukrainoje per pasku
tinius trejus metus uždaryta
du šimtai bažnyčių
. -

— Karaibų jūroje siautęs
uraganas, nepaprasto stipru
mo audra, padarė daug me
džiaginių nuostolių ir žmonių

ŠIO «M.L » NR. LEIDĖJAS

riškų ministerijų ir teisingu
mo ministerijos ministerial bu
vo įteikę prezidentui atsista
tydinimą. Bėt prezidentas jų
atsistatydinimo nepriėmė. Vi
si keturi ministerial vėl pasi
liko savo vielose bent ku
riam laikui. Numatoma, kad
netolimoje ateityje vyriausy
bėję bus pakeitimų Kokios
krypties, kokių politinių ten
dencijų bus naujoje vyriausy
bė. sunku yra pasakyti Tai
priKl-ausys nuo įvairių aplin
kybių.
Deputatų bei senatorių grįž
tančių iš sostinės į São Pau
Io pareiškimais ši ramybė te
YRA JUOZAS JAKUTIS,
iruks apie dešimts dienų Pas KANDIDATAS Į SÃO PAULO
kui vėl prasidės agitacijos,
MIESTO VEREADORIUS.
grasinimai stre.kais ir 11...
Juozas Jakutis yra gimęs
ir augęs V. Zelinoje bei V.
Alpinoje, 26 m. amžiius baivirš keturių tūkstančių žuvo. ges komercinius mokslus (yra
Ypač nukentėjo Haiti Kubos komercinės mokyklos moky
tojas) dar tebestudijuojąs tei
ir Tabago salos.
sių fakultete. Jo tėvelis, Jo
nas
Jakutis, kartu su t tąsiu
— Minas Gerais e s adė, Ueį
La plėniu, vila Alpinoje turi
minas kasyk-'ose, kurių; fa k
statybos
medžiagos sandėlį,
tinais šeimininkais yra japo
nai. praėjusią savaitę kilo geležinių daiktų ir įvairių ki
tarp daraininkų ir policijos tų reikmenų krautuvę.
Juozas Jakutis jau iš pri
konfl ktas Policija areštavo
keletą agitatorių kuriuos mi gimties linkęs į politinį dar
nia norėjo iš kalėjimo išimti, bą. Jis jam arti širdies Jis
bet policija atsisakė išleisti sugeba palaikyti kontaktą su
Minia norėjo jėga paimti ka Liaudimi. Todėl patys V. Allėjimą. Tuomet policija atida
rė į minią ugnį Buvo nušau
ti aštuoni darbininkai ir apie įvyko «tarprespublikinis sim
80 sužeistų.
p tziumas, skirtas agrarinei
istorijai» Į Vilnių buvo šuva
— Kubos vyriausybė nori žiąvę apie 100 sovietinių isto
būti gera ir Maskvai ir Peki
rikų. Plenumo posėdy buvo
nui. Mėgina laikytis neutra skaitomi referatai apie agra
liai Rusijos Kinijos konflikto rinius klausimus ryšium su
atžvilgiu. Nepasirašė ir Mask 1863 m. sukilimu.
vos sutarties, kurią ir komu
mstinė Kinija nepasirašė, ato
— Neseniai baigėsi meno
mmių ginklų sp ogdimimo rei saviveiklininkų apžiūra - kon
kalu Kuba labai daug nuken kursas Palangoje Dalyvavo
tėjo praėjusią savaitę nuo 19 kolek yvų, kurių tarne mi
uragano, ypač cukriniu nen nė ini: Šiaulių «Elnio» estradi
drių derlius buvo su žeme su nis orkestras, Kauno .Bangos»
maišytas.
choras, Vilniaus L. Ú. Tary
bos vyrų ir moterų chorai ir
BEVEIK KETVIRTADALIS
kt. Koncertus aplankė per
ORTODOKSŲ VYSKl PIJŲ
8 00 žmonių. «Palangos Ju
SOV S GOJ
zės» gintaro prizas ir I ’aips
NETURI VYSKUPŲ
nio diplomas «už geriausią
koncertą
ir masiškumą» įteik
Iš vieno straipsnio paskuti
niame «Maskvos Patriarcjiato tas L Ū Tarybos saviveikliLaikraščio» numery aiškėja, Linkams Antrojo laipsnio di
kad iš 73 Sov S goj esančių plomą laimėjo Šiaulių «Elnio»
ortodoksų vyskupijų 18 yra fabriko estradinis orkestras
be vyskupų. Jų neturi kaip trečiojo laipsnio — Šiaulių
tik pačios didžiausios Sibire miesto simfoninis orkestras
esančios vyskupijos: ChabaLIETUVIS VIS DAR DIRBA
rovskas. Taškentas, Krasno
jarskas ir kt Šiuo metu Sov.
SAU, NE KOLCHOZUI
S goj yra & ortodoksų metro
Kaip ko nunistams nesiseka
politai, 28 arkivyskupai ir 32
lietuv
us 'suvisuomeninti», pa
vyskupai.
sak Zimano — pakeisti jų pri
Vilniuje rugsėjo 19 -24 gimtį, nors tariamais pasieki
Lietuvos nacionalinė
Mį.Mažvydo biblioteka

meta»

pinos gyventojai prašė, kad
jis sutiktų būti kandidatu į S.
Paulo miesto vereadorius.
Kadangi rinkimai jau visai
arti, kitą sekmadienį, 20 d.
spaliaus, tai buvo įdomu «M,
L » korespondentui paklausti
kaip jaučiasi J. J jau beveik
rinkimų išvakarėse, kokia jo
nuotaika, kaip visuomenė rea
guoja į jo kandidatūrą.
— Savo darbo pasekmėmis
esu labai patenkintas - kal
bėjo busimasis vereadorius.
— Reikalai geriau stovi negu
tikėjausi. Žmonės mano kan
didatūra patenkinti.. Esu op
timistas.

— Kai dėl laimėjimo nie
kas nėra tikras, kol balsai
nesuskaityti. Tikiuosi, kad lie
tuviai., ar lietuvių kilmės pi
Mečiai mane palaikys — bal
suos už mane.
Bals ojant ceduloje reikia
rašyti šitaip: JOSE JAKUTIS,
PDC, arba nr. 1338. Galima
ir viską surašyti.
Jau vos viena savaitė ligi
rinkimų. Paremkime Juozo
Jakučio kandidatūra balšūo
darni patys už jį ir kitiems
patardami balsuoti
Būsimam vereadoriui linki
me išeiti laimėtoju 20 d, spa
liaus ir kartu dėkojame už
šio «M.L » nr. išleidimą.
•MŪSŲ LIETUVA»

mais. šioje srity ir giriamasi,
matyti kone iš kiekvieno
«Tiesos» ar ♦ Komjaunimo Tie
sos» puslapio, kuriame tik ra
šoma ap'ie kolchozininkus. An
tai «Komjaunimo Tiesoje»
(rugs. 18. 184 nr) jos kores
pondentas šaukiasi teismo nu
i austi Trakų rajono «Mičiū
nų» kolūkio kolchozininkus.
kad jie du menesius lauke pa
liko stovėti rugių gubas (O
kur buvo kolchozo pirminiu
kas? — E) Tuo tarp-u laukuo
se sutiktas kolchozininkas
jaunas vyras, iš lėto švaistę
sis dilgių, nors «tokiam duok
jautį
už uodegos paiuraus», piktinasi korespon
dentas Bet užtat jo sklypelis
sutvarkytas, matyti, čia jis
įdėjo visą širdį. Paklaustas,
kodėl taip tingiai dirba, atsa
ko: «Ko man plėšytis? Už dar
badienj nedaug teduoda». Ir
nebuvo galima jo įtikinti kad
jis turįs dirbti bendrum labui
kad nuo jo darbo spartos pri
klausąs ir atlyginimas, Tokių
kaip šis kolchozininkus atsi
radę daugiau, jie tesirūpiną
tik savo sklypais. «Vieni ką
nors dirba kolūkyje, kiti vi
sai nedirba, apsimesdami Ii
geniais (nors nuosavi sklypai
visuomet sutvarkyti).
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MŪSŲ

Dial

Žydu padėtis Sov.

Sąjungoje

Pasaulio Žydų Bendruome
aės pirmininkas dr N Goldmann neseniai Paryžiuje įvy
kusioj tarptautinėj žydų kon
ferencijoje padarė pranešimą
apie savo tautiečių padėtį
Sov S goję Iš jo matyti, kad
žydų gyvenimo sąlygos tiek
bendruomeniniu, tiek tautiniu,
religiniu ir individualiu po
žiūriais Sov S goję blogėja.
1961 — 1963 metų laikotarpy
je iš 140 už ūkinius nusikal
timus Sov. S goję nutei tų
mirti asmenų 60% buvę žy
dai. Ukrainoje kur žydai su
daro 2% visų gyventojų, už

vis

tuos nusikaltimus nuteistų žvdų procentas siekęs 80. Ry
šium su tuo Goldmann reika
lauja, kad sovietinės įstaigos
paleistų iš kalėjimo Basių
Režnitzki, kurios vyras už
ūkinius prasižengimus buvo
sušaudytas Reznitzkiai yra
kalėję vokiečių koncentraci
jos stovyklose, kur buvo nu
žudytos jų dvi dukros — Re
Ilginis žydų gyvenimas Sov.
S goję esąs visiškai suvaržy
tas. sinagogos uždarytos, ra
binų mokykla Maskvoje tetų
rinti 3 4 mokinius.

rai žino, kad ir be Urugva
jaus pilietybės galima leng
vai išvažiuoti ir vėl grįžti į
Urugvajų. Važiavusieji į Lie
tuvą ekskursantai turėjo išsi
imti pilietybę mat bijojo kad
rusai nepadarytų šposą ir ne
su aikytų juos visam laikui
«Rojuje».
Mūsų Broliai Komunistai
pyksta, kad juos kas vadina
rusų tarnais, tuo tarpu pats
«Darbas» šių metų Nr. 8 ra
šo. kad per V. Banevičienės
dukters vestuves (kiekvienas
yra laisvas kviesti į svečius
ką tik nori) dalyvavo ju tėvy
nes atstovas, atseit rusų kon
sulas.
Mūsų Broliai Komunistai lai
ko save pažangiais, netiki į
Dievą, tuo tarpu šlovina a a.
Popiežių Joną 23 čią, kuris
yra Katalikų Bažnyčios gal
va. Gal tai dar< todėl, kad
gavo tokį įsakymą iš Mask
vos Gavę kitokį įsakymą
spjaudys ir keiks jį, kaip da
bar savo buvusią «saulę» Sta
liną kad keikia.
Mūsų Broliai Komunistai
protestuoja, kad bu v. Lietuvos
Prezidentas Ant Smetona iš
vežė Auksą į Šiaurės Ameri
ka, o tyli, kad Ispanijos res
publika pilietinio karo metu
pasidėjo Rusijoj 500 tonų auk

JILIIU
(tąsa)
Pasitraukusi iš fronto, kuo
pa trumpą laiką laiką stovė
jo Uralo kalnuose, o 1919 m.
pavasarį persikėlė į Novo —
Nitolajevską (Novo Sibirsk),
kur buvo manoma ją išfor
muoti. Novo Nikolajevske ras
ta lietuvius gerai susiorgani
zavusius; tai pakėlė visų nuo
taiką. Buvo nutarta kuopą iš
plėsti į didesnį karinį vie
netą.
1919.VI 27 pradėta formuoti
Pirmas atskiras lietuvių Vy
tauto Didžiojo batalionas. Ne
trūkus batalibnan susirinko
apie 600 kareivių ir apie 20
karininkų Batalione buvo: 3
eilinės kuopos; kulkosvaidžių
kuopa; ūkio, ryšių ir raitų
žvalgų komandos. Batalionas
buvo gerai apmundiruotas ir
apginkluotas. Turėjo atskirą
uniformą su jautiškais žen

V. Ališas

blogėjanti

PATYS MUŠA, PATYS RĖKIA
Mūsų Broliai Komunistai
vis kalba, kad kiti gauoa do
lerius ir už tai kalba prieš
komunistus Tą jie turėtų pir
ma įrodyti, bet jie patys tai
gauna dolerius Jų pačiame
laikraštyje «Darbas» kiekvie
name numeryje gauname skai
tyti, kad iš Šiaurės Amerikos
«Draugų» doleriai jiems plank
te plaukia.
Mūsų Broliai Komunistai
piktinasi, kad Graikijoj mirė
vienas politinis kalinys kalė
jime, bet neprotestuoja, kad
Cnao Yang vietovėj Kwanftungo provincijoj, Kinijoj ko
munistai sušaudė virš 490 ki
niečių streikavusių prieš ko
munistų valdžią šiais melais.
Mūsų Broliai Kom mistai
vadina Franco (Ispanijos dabnrtinį valdovą) didžiausiu
diktatoriumi, kad jis ispanų
poetą Marcos Ana laikė 22
metus kalėjime, jį paleido ir
davė leidimą išvažiuoti iš Is
panijos. Tuo tarpu garbina
rusus komunistus, kurie tūks
tančius lietuvių laiko žiau
riausiose sąlygose koncentra
cijos stovyklose, žudo mūsų
brolius Ne tik politiniam ka
liniui. bet ir laisviems pilie
čiams rusai neleidžia išva
žiuoti iš «Rnjaus».
Mūsų Broliai Komunistai ge

1963 m. spalio 12 d

LIETUVA

klais, panašiais į Lietuvos
kariuomenės. Komandos ir vi
daus susirašinėjimas vyko
vien lietuvių kalba. Batalio
nas buvo laikomas atskira
dalimi Retkarčiais tekdavo
batalionui kovoti su bolševi
kų partizanais, kurie trukdy
davo komunikaciją,
1919 m. rudenį sąjunginin
kų vadovybė nutarė pasi
traukti iš Sibiro per Vladi
vostoką Lietuviai pagal nus
tatytą tvarką turėjo vykti
paskui čekus Tačiau tuo lai
ku Kolčako kariuomenei pra
dėjo smarkiai nesisekti, fron
tas katastrofiškai riedėjo į
rytus. Visa sąjungininkų ka
riuomenė buvo susodinta į
vagonus.
1919 XI 18 ir lietuvių bata
lionas susikraustė į vagonus,
tačiau pravažiuoti buvo labai
sunku. Vienintelė Sibiro ma

Laivas ir Gėlės
Plaukia laivas į tolumas — plauks ir nuplauks.
Žydi gėlės ant kranto — žydės nužydės .
Niekas žiedo nužydint pakrantėj nelauks.
Niekas laivo bangom nelydės.
te skausmingo ieškojimo miglų klaidžių
Nė manęs, nė manęs tu lynėt negali
Vis artyn, vis artyn amžinųjų žvaigždžių,
Kurios spindi aukštai ir toli.
Grįžta gatvėm šešėlis pilkais vakarais.
Blandžios akys atgal atsigrįš...
Bet jau niekas — niekas daugiau nepareis
Pro tų metų užvertas duris ,.

Plaukia laivas j tolumas — plaukia ir nuplauks.
Žydi gėlės ant kranto — žydės nužydės,:.
Niakas žiede nuž dint pakrantėj nelauks,
Niekas laivo bangom ne'ydės
(Iš rinkinio «São Bento Varpai»)

ti drabužiai ir kitoks “šlamš
tas”, taip pat rasta laiškų,
kuriuose darbininkai kviečia
mi atvykti V Vokietijon .
LENKIJOJE PAKELTOS
KAINOS MAISTO
PRODUKTAMS
Nuo rugsėjo 15 Lenkijos
vyriausybė smarkiai pakėlė
kainas visai eilei maisto pro
dūktų. Pieno produktui, vy
nas, degtinė nuo šiol bus
brangesni 8—20% Kartu nu
muštas pieno riebumas nuo
2.5% iki 2%. Sviesto kaina
palikta ta pati. Kad ūkininkai
gainiotų daugiau pieno ir mė
sos produktų, jiems padidán
ta valstybės parama. Lenki
jos spauda skelbia, jog kai
nos pakeltos ryšium su blo
gu derliumi.

ČEKC SLOVAKIJOJE
NEAPDIRBAMI DIDELI
ŽEMĖS PLOTAI

so, neskaitant tų turtų, ku
riuos rusai patys prisiplėšė
Ispanijoj To aukso Sov. Są
junga nenori grąžinti.
Mūsų Broliai Komunistai
skundžiasi dideliais mokes
čiais Urugvajaus ir kitų vate
tybių — nieks jų čia nelaiko,
gali ramiai važiuoti į savo
«Rojų» — tuo tarpo nieko ne
sako apie milžiniškas duo
kles, kurias turi atiduoti Lie
tuvoj kolchozai valstybei pa
likdami savo kolchozininkus
tikrais ubagais.
Mū-ų Broliai Komunistai lai
ko save lietuviais, bet džiau
giasi, kad Lietuvoj visur svar
besnes vietas užima rusai.
Palygink «Laisvė» rugp. 9 d.
Mūsų Broliai Komunistai
kalba apie tikėjimo laisvę,
bet kaip jie pateisins, kad
rusai Lietuvoj. Vilniuj uždarė
27 bažnyčias ir 15 koplyčių?
Kaip save apsijuokina žmo
gus, kuris išsižada tėvynės ir
tikėjimo ir pasiduoda jos žu
dytojui ir kankintojui!

Čekoslovakijos pasieny, kur
gyveno Sudetų vokiečiai, di
deli derlingos žemės plotai
lieka neapsėti, nes jie neturi
savininkų. Apie tai informuo
•PRAVDA»: MASKVOS
ja Čekų profesinės sąjungos
RADIJAS NUOBODUS
laikraštis “Prace”. Tuo susi
«Pravda’ yra nuomonės, kad rūpino Čekoslovakijos kom
Sovietų Sąjungos radijų pro partija ir pasiuntė į Sudetų
gramos vis dar yra «nuobo kraštą būrį partijos patikėti
džios ir monotoniškos» ir kad nių padėčiai ištirti.
joms trūksta «gyvybės ir
KOLCHOZŲ SKAIČIUS
veikmės». Paskutiniu metu
šioje srity esą pasiekta kai LENKIJOJE DAR SUMAŽĖJO
kurių laimėjimų, tačiau esą
Oficialus Lenkijos statisti
nebūtų teisinga per pažangą
nis biuletenis skelbia, kad
neįžvelgti trūkumų
per pirmąjį šių metų pusmetį
kolchozų skaičius, palyginus
PROTESTAS PRIEŠ
su metų pradžia, sumažėjo
DOVANAS IŠ VAKARŲ
95 Liepos 1 d. tebuvo 1463
Kirovo kolchozo darbinin kolchozai, kai tuo tarpu 1962
kai atsisakė paimti "žmoni m pradžioje jų priskaičiuota
jos demoralizatorių Vakarų 1884 Šių metų pirma pusme
vokiečių» jiems pasiųstas siun tį naujai įsteigti 4 kolchozai,
ti thus Maskvos radijo prane o iširo 99. — Valdinė Lenki
šimu. darbininkai, tarp jų ir jos žinių agentūra PA P birže
vokiečiai, pareiškę, kad dova lio mėn. pranešė, kad ūkinin
nų atsiųsti siuntiniai reiškia kams Lenkijoj priklauso 13
“sovietų dirbančios liaudies mH. hektarų žemės, vatetybiįžeidimas”. Darbininkai ypač ndams dvarams apie 2 mil.
aštriai puolę Evangelikų Pa ha, o kolchozams apie 160.000
galbos organizaciją, paketų ha, t.y. 1% visos dirbamos
siuntėją Juose buvę nudėvė- žemės Lenkijoje.

gistralė buvo užkimšta. Kol
čako daliniai bėgo rytų link
nesipriešindami. Frontas vi
sai pakriko Aplinkui s auté
didžiulės raudonųjų partiza
nų gaujos, kurios bolševi
kams artėjant darėsi vis ak
tyvesnės. Lapkričio mėn 25
d batalionas raudonųjų partiaanų buvo apsuptas Cere,
panovo geležinkelio stotyje
ir pateko nelaisvėn. Apie pu
sė kareivių spėjo į visas pu
ses išsilakstyti, karininkas P.
Černeekis žuvo eidamas pa
reigas, kiti karininkai buvo
suimti. Sužvėrėję bolševikai
gruodžio mėn. 9 d. Čeremuš
kino kaime kardais sukapojo
karininkus A. Naviką, J. Eiduką, V. Kasakaitį J. Malerį, Br. Šukevičių, kareivius K.
Norvilaitį, J. Silevičių ir Turs
kį Ruošėsi dar daugiau žudy
ti karininkų ir kareivių, ta
čiau partizanų tarpe pasireiš
kė didelė dezorganizacija tad
likusieji karininkai Jir karei

viai liko gyvi Daugumas jų
grįžo Lietuvon,
IŠ visos sąjungininkų kariuo
menės tik čekai išvyko orga
nizuotai, su jais drauge par
vyko maža dalis latvių ir len
kų. Visų kitų tautybių kari
niai daliniai žlugo Sibire.
Lietuvoje apie tragišką ba
taliono likimą sužinota vėliau,
kai sugrįžo iš Sibiro nelais
vės buvę kariai. Susijaudini
mas buvo didelis. Žuvusiųjų
atminimui pagerbti Kaune Vy
tauto Didžiojo bažnyčioje 1924
m. gruodžio mėn 9 d prikal
ta ienta su jų vardais,
SIBIRO LIETUVIŲ BIURAS
buvo įkurtas 1918 m. Toms
ke. Jis atstovavo Lietuvos
vardu visiems Sibire gyvenan
tiems lietuviams ir rūpinosi
jų reikalais. Jo veikla ypač
suaktyvėjo čekams išvaikius
bolševikus. Biuras išduodavo
pasus (lietuvių ir prancūzų
kalbomis) kurie daugeliui pa

dėjo ne tik grįžti Lietuvon,
bet ir gyvybę ne vienam iš
gelbėjo.
Biuras artimai bendradar
biavo su Sibiro lietuvių bata
lionu. Jam pirmininkavo pra
džioje K. Pabrėža, vėliau prof.
K. Būga!
SIBIRO LIETUVIŲ ŽINIOS
ėjo 1919 m. Tomske 1918 m.
susiorganizavus Sibiro lietu
vių biurui buvo susirūpinta
turėti savo laikraštį. 1919 m.
pavasarį K. Pabrėžos reda
guojamas buvo išleistas «Sibi
ro Lietuvių Žinios.» 1919 m.
paremiant Sibiro lietuvių ba
taliono kariams leidimas pa»
gyvėjo. Iki 1919 m. lapkričio
mėn galo spėta išleisti 9 nu
merius. Nuo 2 nr. «Sibiro Lie
tuvių Zinias» redagavo prof. $
K. Būga, artimai talkininkau
jamas A, Bružo Laikraštis
buvo nepartinis, daugiauia in
formacinio pobūdžio. Jame
dėta viskas, kas ir iš kur bu
vo sužinota ir nugirsta apie
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Vytautas Mačernis

Jautrintai Laikotarpiai ir Auklėjimas

1963 m. spalio 12 a.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS
TAUTŲ SEIMO 10-J1 SESIJA

piai skatina paauguolį irjauniiolį sukurti sąmoniųgar socialų žmogų,,pil
nai pasiruošusį darnaus vi
suomeniško gyvenimo užda
viniams atlikti
Jei vaikui nėra kliu
doma įvykdyti tam tikrą
prigimties reikalaujamą uždą
vinį, tai vaikas atlikęs šį
darbą jaučiasi patenkintas,
ramus ir laimingas. Sukliudžius jautrinių laikotarpių vei
kimą, vaikas pasidaro piktas,
irzlus, rėksnys, nervingas ir
taip tolau.
Jeigu vaikas jautrinių lai
kotarpių metu neturėjo gali
mybės elgtis pagal savo vi
daus reikalavimus, tai jis
visam laikui praranda galimy
bę natūraliu būdu įsigyti tam
tikrus sugebėjimus. Kas neį
sigyta šiuo metu su dži ugs
mu ir dideliu le n g v u m u ,
tai vėliau begalės žmogus pa
siekti didelėmis pastangomis
ir ne visada patenkinamai
pavz.. vaikas išmoksta sveti
mos kąlbos visai iengvai ir
tobulai, gš suaugęs — ne.
Jautriniai laikotarpiai yra
kaip kokie galingi švyturiai,
nurodą vaikui kelią iš chao
tiško. sumaišyto žinojimo, iš
instinktinio, netvarkingo gyvenimo j palaipsnišką sąmo
nėjimą.
Visiems yra žinomi dauge
lio vaikų turimi įnoriai — ka
pryzâi ožiavisrasis tiek pri
varginą tėvus, moky'o jus ir
pačius vaikus. Kai d rê Mon
tessori atidengė jautrinių lai
kotarpių buvimą, tai lengvai
pasisekė išaiškinti ir daugelį
«tariamu» įnorių Vaikuose,
kurie lankė jos vedamus «Vai
kų Namus», kur vaikų gyve
nimas ir auklėjimas vyksta
pagal vaiko prigimties reika
lavimus, tie įnoriai greit
išnyko ir daugiau nebepasi
kartojo, lyg jų ir nebūtų bu
vę Žinoma, ne visi... Montes
sori sako, jog visi įnoriai
kapryzai, kurie iššaukia vi
daus konfliktus ir kurių prie,
žasties reikia ieškoti jsutriniuose laikotarpiuose, praei-

na kartu su jautriniu laiko
tarpiu. beveik nepalikdami ap
čiuopiamų pėdsakų vaiko cha
rakteryje Reikia tik vaikui
sudaryti palankią aplinką ne
kliudyti veikti pagal savo pri
gimties impu’sus.
Bet už tat ilgiau užtrukusių
įnorių pasekmėje atsiranda
trūkumų bendrame žmo
gaus išsivystyme ir tai, kas
tuo laiku pražiopsota ar neį
sigyta vė iau kada vyksta
galutinis charakterio susii'or
ma vimas ir jo užbaigimas,
yra neb e pataisomas
dalykas jokiomis priemo
nėmis ar pastangomis
Sąmoningas jautrinių la’ko
tarpių supratimas ir kruopš
tus jų pažinimas tikrai įneštų
taikos ir ramybės į vaiko ir
suaugusio gyvenimą. Jie ga
lėtų būti vienas kitam liktu
paskatų į tobulybę, į darnu
mą, į sveiką em cinį gyveni
mą ir socialinį subrendimą.
Gilus jautrinių laikotarpių
supratimas, tinkamas jų įverti
nimas ir panaudojimas Jauti
niam auklėjimui gali užti
krinti mums tėvų kai
bos. tautinės kultūros bei
papročių išlaikymą vaikuose
Juk kaip lietuviai mes išlik

sime gyvi tol, kol mes pajėg
sime išlaikyti tautinį sąmonių
gumą ir meilę tam kas lietu
viška, To nepasieksime nei
k .lliomis. nei graudenimais,
o dar mažiau prievarta bei
bausmėmis Vienintelis s a ü gus kelias į lietuvy
bės išlaikymą - tai nuodug
nūs pažinimas jautrinių laiko
tarpių! Ką vaikas su džiaugs
mu pasisavina jautrinių laiko
tarpių metu, tai pasilieka ne
išdildoma jo nuosavybe visam
gyvenimui.
Pirmoje ei ėję svarbu, kad
vaikas iki 6 8 m gerai išmok
tų lietuviškosios kalbos žo
džiu ir raštu, kas vaikui vi
sai nesunku. Antrosios vaikys
tės metu vaikas su mielu no
ru pasisavins lietuviškąsias
pasakas, padavimus apie kar
žygius, lietuviškosios istori
jos pasakojimus i>r lietuviško
jo gyvenimo būdo aprašymus.
B endimo metu jautriniais lai
kotarp ais siekiančius į sąmo
ningą socialinį gyvenimą, jau
(pabaiga 4 pusi.)
nuolius įjungti į lietuviškąsias
draugijas, dainos, sporto teat
ro ratelius, į bendrus subuvi nančią aplinką.
mus išvažiavimus, stovyklas
D. Petraitytė (Plačiau žiūr.
ir pan Pasiniudok me tad vai
«Moteris» 4 nr.)
ko palinkimais prieš nutauti-

Lietuvą ir šiaip {vainos lie lias paras. Atvežė į kalnuotą
tuviams rūpimos žinutės.
vietą tarp miškų Ten matėsi
namiukas be stogo ir kašaras
Paryškinimui tremtinių gy kuriame kaip paaiškėj<, bu
venimo Sibire, paduodame vo laikoma apie 2000 avių.
skaitytojams tremtinės Toliau stovėjo tartokas iš vi
O T e i Š e r s k i e nė s pri sų pusių apdėtas medžių tos įminimus (is «D.rvos» šėmis Pasirodė, kad jame gy
Nr 67, 1963 m )
venę altaj J, panašus į ki
Kas gali pamiršti 1941 m. niečius .
birželį! Siaubu užgriuvo išve
Mus patalpino namelyje. Pa
žimai palietę ir senius ir ma mačiusios karvę, prašėm pie
žus Ton nedalion pateko ir no Nedavė Netoliese'susira
mano šeima su mažutėliais dom kalnų upelį Pasikūruvaikais.
rusios laužą išsivirėm kruo
Savaičių savaitėmis dunk pų sriubos Buvom begaliniai
sėdamas slinko traukinys ne išvargusios. Apsipraususios
žiniom kol atvežė mus į Al vaikus ir save, pasikiojom
tajaus kraštą. Išlaipino Biske ant grindų ką turėdamos ir
ir paliko prie stoties po atvi sugulėm. Nakčia vaikai pra
ru dangumi. Praėjo kelios die dėjo krutėti rajutau. toad per
nos, kol paskirstė į darbus kūną ir veidą bėginėja gy
Sovchozų viršininkai nenorė viai. Pagavau kažką ir suspau
jo pasilikusių darbininkų su džiau Tai būta blakės, Kaž
vaikais. Pagaliau pakrovė kas uždegė balaną. Vaikai bu
mus į sunkvežimį ir vežė ke vo lipte aplipę blakėmis, bal

tiniai ir pasiklojimas juodi
nuo blakių ir kraujo. Švie
tiem balanom iki auštant ir
saugojom vaikus nuo bl kių
Vėliau gavom balkių, išbalti
nom sienas, bet išnaikinti jų
negalėjom.
Mūsų kašare buvo vien
moterys su vaikais Mano Al
gutis buvo 3 jų metų, Rūtelė
1 1/2 melų.
Sekančią dieną atvežė d o
nos Turėjom teisę nusipirkti
400 gramų suaugusiam ir 200
gr vaikui Duona avižinė,
kaip molis, praryti neuuvo
galima Džiovinom saulėje ir
sutrynę davėm vaikams
Vieną mc terį paliko prie
vaikų kitas išvarė m ško kirs
ti. nuleisti m.ędžiųs, supjaus
tyti ir suskaldyti. į malkas.
Didesni vaikai eidavo su mu
mis dirbti,
,
Sekantį rytą atėjo keli eii-

kavedistai Šaukė, koliojosi,
kad mažai padilbom. Gąsdi
no, kad ne aušime duonos,
jei normos miške neišpild* si
me Visos moterys turinčios
dirbti, vaikus gali prižiūrėti
vyresnieji vaikai
Dirbom, skubėjom, plušom
visą dieną ir dar mažiau pa
dirbom. Grįžom pavargusios
ii nusim nusios. Radom vai
kus verkiančius ir sergan
ėjus Visi viduriavo Vėlai va
bare atėjo vėl enkavedistai
Šaukė ir rėkė, kad esama tin
ginės Esą mes čia atvežtos
ne dykai duoną valgyti, bet
planą pildyti Jie nors įspėjo,
kad jei normos neišdirbsime,
tai išdvėsime kartu su vai
kais. '
XXX

Kai kuriems gyviams besi
vystant, atsiranda ypatingo
jautrumo laikotarpiai. Jie yra
susiję su tam tikrais aplinkos
daiktais arba reiškiniais, ku
rie kaip koks magnetas trau
kia į save tuos gyvius, jog
pastarasis jokiu būdu negali
atsispirti tai jėgai ir aiškiai
aprėžtai veiklai. Jų tikslas
yra padėti organizmui įsigyti
tam tikras funkcijas ar kurias
žymes.
Ilga patirtis su vaikais mo
kytojus galutinai įtikino, jog
panašūs reiškiniai vyksta ir
vaiko plėtroje. Žymi ji moky
toja MONTESSORI nuodug
niai ištyrė tuos reiškinius
«Vaikų Namuose». Ji priėjo
aiškios išvados, kad kiekvie
nas vaikas turi savyje tvar
kingą asmenybės kūrimo plau
ną, kaip ir kiekvienas daigas
ir gyvis savyje turi pavida
lą, kuris atėjus laikui reali
zuojasi.
Kad vaikas tą planą
galėtų įvykdyti jis yra apdo
vanojamas jautriniais laiko
tarpiais. Šie ir yra tie neklai
dingieji vadovai per visą žmo
gaus augimo ir brendimo lai
kotarpį — nuo gimimo die
nos iki 18 metų
PIRMOSIOS KŪDIKYSTES
metu (0 — 6) atsirandantieji jau
triniai laikotarpiai padeda
vaikui sušipaž’nti su išo
rine aplinka, jojeesan
čiais daiktais ir su gavo kū
n o dalimis Jie skatina vaiką
prie savaranki š k u m o
ypatingai kas liečia jo paties
asmenį
ANTROSIOS VAIKYSTĖS
metu (6-12) iškylantieji jau
triniai laikotarpiai įgalina vai
ką išplėtoti visuomeninius
jausmus, atsirandą nepapras
tas noras tyrinėti ir sužinoti
daiktų, priežastis ir pa
prastai pasauko sąrangą Jų
padedamas vaikas stengiasi
įsigyti protinį s avarankiškumą. bandyda
mas pats savo jėgomis spręs
ti gėrio ir blogio problemą.
BRENDIMO METU (12—18)
iškylantieji jautriniai laikotar

Ateik, naktie, ir būki mano mylima,
Ateik, pečius apskleidusi tamsiais plaukais.
Palikę vieni du pasaulyje tada
Žavingomis svajonėmis galėsim žaist.
Pasekdamas tavos širdies plakimą lėtą,
Aš savo liūdesį neramų surimuosiu
Ir, skęsdamas gelmėj tavų akių žvaigždėtų,
Skaitysiu knyga ateities nežinomosios

Ir tavo mistiniu grožiu apsisvaiginęs.
Klausydamas erdvių sinfonioės lopšinės,
Užmigsiu, lyg ant sužadėtinės krūtinės.
Ateik, naktie, ir būki mano mylima.
Ateik lengvu žingsniu, ritminga eisena
Slaptan vestuvių guoliu meile nešina.

•
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Mūsų su.nl ūmams galo nesi
matė Pirmą savaitę darbe is
tiko nelaimė, kurį mus bėga

Rugsėjo 17, kai į Jungtinių
Tautų visuotinio susirinkimo
18-sios sesijos atidarymo po
sėdį rinkosi delegatai, prie
Pavergtųjų Europos Tautų
pastato, stovinčio priešais JT
rūmus, iškilo sovietų p^verg
tų tautų vėliavos. Tai buvo
ženklas, kad kartu su JT pil
naties posėdžiais prasidėjo ir
10 toji Pavergtųjų Europos
Tautų Organizacijos sesija.
Keliant vėliavas, buvo sugriežti pavergtųjų valstybių
himnai, o PET pirmininkas G.
M. Dimi krovas pasakė mo
mentui pritaikintą žodį. Ta
proga buvo iškabintas ir nau
jas^ specialiai Jungtinėms
Tautoms paruoštas plakatas,
pavaizduojąs kolonizmo likvi
davimą Afrikoj ir tebeklestin
tį sovietinį kolooizmą Vidu
rio ir Rytų Europoje
Seimo pilnaties posėdžiuo
se rugsėjo 1'7 be kitko buvo
priimta protesto deklaracija
apie neteisėtą Albanijos, Bul
garijos Čekoslovakijos, Len
kijos, Rumunijos ir Vengrijos
atstovavimą ungtinėse Tau
tose ir apie sovietų užgrobi
mą JT ose Lietuvos, Lâóvíjos
ir Estijos suverenių teisių.
Lietuvos delegacijos vardu
tuo klausimu kalbėjo dr A.
Trimakas Tos dienos posė1
džiucse buvo išklausyti du
pranešimai: buv. Rumunijos
užsienio reikalų ministério C.
Viscianu apie tarpt, padėtį ir
pavergtas tautas ir Latvijos
delegacijos pirmininko V. Ma
sens apie tautų apsisprendi
mo teisės paneigimą Vidurio
i: Rytų Europos taftoms. De<
basuose šiais klausimais da
lyvavo visų delegacijų atsto
vai. Lietuvos delegacijos var
du kalbėjo M Brakas, pabrė
žęs, jog visos kalbos apie
Bažnyčios laisvę anapus gele
žinės uždangos, ypač sovietų
okupuotose Pabaltijo vaisty-

liniai prislėgė. Beleidžiant
medį nuo kelmo, Žąsinięnės
12 metų berniukas pateko po
griūvančiu medžiu Dar buvo
gyvas Sukibom visos ševies
atsiplėšėm nagus ir pirštus,
kol atkėlėni medį Berniukas
buvo iau miręs
Parnešėm namo Pasimel
dėm Rytą nuėjom į netoli
mas Altajų kapines, iškasėm
duobę Vakare pasidariusio®
neštuvus nunešėm laidoti. Nu
leidom su neštuvais į duobę,
apdengėm medžių to šėmis ir
užkasėm.
Motina verkė, draskėsi, plau,
kus nuo ga)vo»s rovė. Kaip
paguosi? Mūsų pačrių širdy®
neramios, kad pirmą aūką
seks kitos Grįžusios iš kapinų negalėjom viena kitai žo
džio tarti Po to Žąsinienė
naktimis bėgdavo į kapines.
Jos skausmas buvo dar dide®
nis, kai vien» po kito mirė
dar du jos vaikai.(B D.)
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Lihudies
Liaudies dainas yra sukū
rusi pati liaudis, pati tauta
Jos yra visos tautos nuosa
vybė. Mes nežinome nei jų
žodžių, nei jų melodijų auto
rių. Jos eina iš lūpų į lūpas,
iš v enos kirtos į kitą beeidamos kiek kinta, pasikei
čia, tačiau savo pagrindo ne
nustoja. Pažiūrėję j surinktas
liaudies dainas, mes rasime
ten, tiesa sakant nemaža ta)
kių dalykų, kurių yra ir kitų
tautų liaudies dainose. Rasi
me tautoms bendrų mo yvų
Tačiau tas nesumažina liau
dies dainų vertės. Kad ir ben
drą motyvą, kiekviena tauta
prisilaiko kiek kitaip, savo
tiškai}
Tad ir galime rasti liaudies
dainose tai, ka vadiname tau
tos dvasia. Tik reikia mokėti
tą dainoj įžiūrėti, atskirti nuo
svetimo. Tauta su leda į dai
ną savo charakterį, savo iš
gyventų dienų nuotaiką Ir

Dainos.

nenuostabu, kad šiais la kais
' liaudies dainos yra taip labai
mylimos, branginamos ir sau
gojamos. Tačiau susidomėjo
tautos liaud.es daina, kaip ’r
apskritai tautosaka, palyginti
ne taip jau senai, nuo roman
tizmo laikų. Tada pradėtos
Maudies dvasios turtai rinkti
ir skelbta
XIX amž pasirodo visa ei
lė kompozitorių kurie sudaro
taip vadinama t utinės muzi
kos kryptį. Jie stengiasi jneš
ti į savo kūrinius tautinės
muzikos motyvų, tokie liko
labai populirūs, greit išgarsė
jo. Tokie kūriniai labiau su
prantami ir liaudžiai prieina
mi, artimi jų sielai. Paskuti
niu laiku 'jau kiekvienoj tau
toj rasime koncentracinėj mu
zikoj liaudies motyvų ir pan.
š prabangiškų salionų muzi
ka atėjo į vargšo palapinę,
i kaimiečio trobelę.

Jodelytė, Irena

Šimonytė,

Ėjau per lankelį, dobilėliai žydi.
Rodos kad mergelė čia mane palydi
Ramta drylialia ..
Ėjau per upelį, upelytis teka,
Rodos, kad mergelė čia su manim šneka.
Ramta dryliataalia.
Ėjau per kiemelį ant galų pirš-telių.
Kad nepribudiočiau mergelės tėvelių.
«

Dureles pravėriau kepurėlę kėliau,
Labs vakare, mergele, pas tave atėjau
Suskaityk, mergele kiek aguonoj grūdų,
Niekur nėra tokių, kaip mūdu abudu
Pasakyk mergele, kiek mėnesy dienų.
Kitos tokios nėra, kaip tiktai tu viena.

Mėnesy dienelių t'isdešimt ir viena
Daug sviete bernelių, ne tiktai tu vienas.
Ramta drylialia ,.
Senojo tėvelio yra pasakyta,
Kad bernelių meilė su nuodais maišyta.
Ramta drylialia .

Senosios močiutės yra pasakyta.
Kad mergelių meilė su medum maišyta.
Ramta drylialia.,,

Viena žvaigždė šviesi, antra dar šviesesnė,
O mano mergelė už visas gražesnė.

Tūkstantis žingsneliu.
Tūkstantį žingsnelių nuo mano namelių,
Negaliu nueiti pas savo mergelę.
Ramta drylialia, ramta drylialia
Negaliu nueiti pas savo mergelę.!
-mh»-

Einu pro svirnelį, langas atidarytas.
Prie mano mergelės yr bernelis ki as.
Ramia drylialia ..

oo *o<l

(pabaiga iš 3 pusi.)

bėse, neturi jokio pagrindo.
Žaliojo Internacionalo vardu
kalbėjo kitas lietuvis — H.
Blazas

VAKARIEČIAI PRAŠOMI
REIKALAUTI LAISVO APSI
SPRENDIMO TEISĖS PA
VERGTIESIEMS
Diskusijos minėtais klausi
mais buvo tęsiamos ir rugsė
jo 18 posėdžiuose. Joms pasi
baigus, buvo priimta dektera
ei ja apie tarptautinę padėtį
ir pavergtąsias valstybes. Jo
je kreipiamasi į Atlanto Pak
to ir kitas Vakarų valstybes,
prašant nesudaryti su Sov.
S ga jokių susitarimų, kurie
tiesiogiai ar netiesiogiai pri
pažintų dabartinį status quo
Vidurio ir Rytų Europoje.
Taip pat prašoma, kad Vaka
Tų valstybės pasitarimuose su
Sov. S ga reikalau.ų suteikti
laisvo apsisprendimo teisę de
vynioms pavergtosioms Euro
pos tautoms
Seimas taip pat priėmė spe
ciaMą rezoliuciją Jungtinėms
Tautoms dėl apsisprendimo
teisės paneigimo pavergtie
siems. Joje laisvųjų valstybių

atstovai JT ose prašomi ne
naudoti dvejopo masto, cpren
džiant tautų laisvo apsispren
dimo klausimą vienokį vaka
riečių kolonizuotoms tautoms
Afrikoje ir Azijoje, kitokį so
vietų kolonizuotoms ir pa
vergtoms Vidurio ir Rytų Eu
ropoję. Kartu apeliuojama,
kad Jungtinių Tautų organai,
pvd vad 24 Komitetas, pra
dėtų tyrinėti tautų laisvo ap
sisprendimo teisės paneigimą
9 Rytų ir Vidurio Europos
tautose.
Seimas pasiuntė telegramą
ir prezidentui Kenedžiui pa
reikšdamas, kad prezidentas
savo kalboje Jungtinių Tautų
plenumo posėdy primintų rei
kalą pavergtosioms Europos
tautoms suteikti laisvo apsi
sprendimo teisę (Deja, prezi
dentas į šį prašymą neatsi
žvelgė)
PET Seimas savo 10 osios
sesijos darbus tęs toliau spa
lio 23. Be to, dar numatyta
posėdžiauti ir gruodžio 10
dieną, kada sukanka 15 metų
nuo Visuotinės Žmogaus Tei
sių Deklaracijos pasirašymo.
Pilnaties posėdis bus ir 1964
m. sausio 23, minint Azijos
tautų Laisvės Dieną.

■f

JUOKAI

— Mozartas kartą įėjo į
vieną bažnyčią tuo laiku, kai
buvo grojama vargonais Klau
sėsi muzikos, bet vie as po
nas, pažinęs garsųjį muziką,
prisiartinęs prie jo pašnibž
domis klausia:
— Na, kaip jums atrodo
vargoninkas? Mozartas šypso
damas atsakė:
— Groja visai pagal Evan
geliją. — Ką tai reikštų?
— Kairioji ranka nežino,
ką veikia dešinioji!!

ga kaklo skaudėjimu, kai ko
jas sušlampa?
— Taip, vaikeli, suserga,
tik visą savaitę vėliau

Vincas Tūbelis

PASAKOJA ATVYKĘ IŠ
LIETUVOS

Lietuviško jaunimo žurna
las «Vytis» atspausdino pasi
kalbėjimą neseniai ;š Lietu
vos pas savo tėvus į Los An
geles, JAV, atvykusiu jaunuo
liu E. Janulaičiu Tėvams iš
Lietuvos pasitraukiant jis bu
vo 6 mėnesių ir augo pas
močiutę, kuri bijodama saky
ti kad tėvai pasitraukę į už
sienį augino apie tėvus nie
ko nesakydama. Tik bt da
mas 12 metų išgirdo, kad jo
tėvai pasitraukę į užsienį. Iš
Lietuvos jam padėjo išvykti
Nixonas, kuris gavęs tėvų
laišką padarė žygių Maskvoje
Jaunuolis^ sako, kad pagrin
dinis maistas Lietuvoje yra
bulvės Visi nekenčia okupan
to Vyrus į kariuomenę išve
ža į Rusijos gilumą. Lietuvių
patriotanė dvasia tvirta. Jau
čianas pagerėjimas po Stali
no mirties Lietuvoje jauni
mas stengiasi išlaikyti lietu
višką dvasią ir vedybos su
kitataučiais laikomos panie
koje Vienu metu studentai
buvo suruošę demonstracijas
dėl maisto stokos. Kitą kartą
buvo maištaujama dėl netei
singo sprendimo sporto aikštė
je dėl lietuvių nuskrlftUdimo.
Maištas pagelbėjo, hės spren
dimas buvo panaikintas.
Aukštąjį mokslą išeiti nepri
sirašius prie kompartijos, be
veik neįmanoma. Dauguma
puoselėja slaptai mintį, kad
Lietuva bus ir vėl laisva Jau
nimas mėgsta skaityti knygas
iš Lietuvos praeities, kurios
išleistos nepriklausomybės me
tais. Lietuvoje popoliarUs Ame
rikos Balsas. Visų blogiausia,
kad komunizme nėra laisvės
ir tenka gyventi nuolatinėje
baimėje. Reikia saugotis, kad
neprasitarus. Dėl trūkumo,
žmonės priversti vogti, nors
už tai okupantas smarkiai
bauaži'a. Kai sužinojo, kad jis
gali išvykti į JAV visi pavy
dėjo, net komunistai.

DYVINI IŠRADIMAI
Vašingtono patentų rūmuo
se ,yra užregistruota ir tokių
Išradimų:
1. Pistoietas, kuris greitai
ir be skausmo užmuša musę.
2. Dirbtinė ranka su lakuo
tais nagučiais papūgoms mai
tinti.
3 Namukas ant ratukų šu
niukui ir katei, kad pasivaikš
činti einančius jų savininkus
— Seniau Lietuvoj dainavo;
RYŠKI PAŽANGA
galėtų lydėti kartu.
Žvengia žirgas lankoj.
4 Įrengimas, kuris karvei
Vienas kaunietis klausia neleidžia judinti uodegą, nes
Juodbėrėlis lankoj.
kitą:
Žiūri mano mergužėlė
žiemos metu nėra musių.
— Kokie bus pasiekimai
Prasidarius langą.
Chruščevo šio šimtmečio
— Vakar buvo atėję i vie
Dabar, kai valgoma arklie
plano?
nas vyriškis prašyti’tavo ran na, jaunimas dainuoja:
— Sovietų Sąjunga prisivys kos, --.sako tėvas dukteriai.
Žvengia žirgas dešroj,
ir pralenks JAV. Kas penk
— Kuris? Aš buvau pakvie
Juodaėrėlis dešroj,
tas pilietis turės automobilį, tusi keturis, kad tu turėtum
Nebežiūri mergužėlė
kas trečius televizijos apara iš ko pasirinkti
Prasidarius lango
tą o kas antras nuosavą po
■ Cipcinati miesto kapinėse
rą batų.
AmeriKojyra antkapis su to
kiu įrašu:
ŽIRAFA
< Na o dabar, brangioji, ar
— Tėveli, ar žirafos suser tu tiki, kad aė iš tiesų sirgau?»
?:v."
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

Lietuvi
Klausyk ir remk

ALEKSAS KALINAUSKAS

LENDORIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

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

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

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons.. P. Ragažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.
>.

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vaL
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai,
'• ■
Trečią:^

no 14,00 iki 18,00 vai.

FABRICA DE MALHAS

.

Agua Rasa 8 valų
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
*
Ketvirtą':

• */. í-fe,

Petras

Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
RŪa Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina^ (arti R.
Ibitirama ir Av. Zelina).

Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.
Vila Bonilha 10 vai.

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GR1TÉNAS DDOD > NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

I

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

IRENE GRITÉNAS
Advogada
ESCRITÓRIO
Praça da Sê, 323 - 10 • c/101/102
Fone 33-9951

(Lietuvos laiku)

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

_________________________________________________________________________________________________________
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Esczitósrio Contábil Vila Zeiína S/C Uda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MO Dl COS
Horário: das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências f
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co f
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 FONE: 63-6005 - VILA ZULINA - SÃO PAULO

gerai

į SÈDE Rua México, 98 - 9.o - sala 901 - Fone 52 0229 >
Endereço re)egrafico: « C A B IIU NAj
Rio de Janeiro
į Serraria <IT A» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Miuas Gerais

ÀWNC PAVILChll©
PLÁSTICOS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 39, 25; 31 ir 195 metrų
bangomis.
1s

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» y^a trane
liuojama
ANTRADIENIAIS
18 va1. 40 min.

KIRPIMO IRfc SIUVIMO .MOKYKLA

"fCflJA”
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 Aiisiukaitę -—— Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

VATIKANO RADIJAS

PRANAS & CIA. LTDA

|

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.

VIENINTEL’AI ATSTOVAI

GARSIOJO

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČLUb
Rua dos Ciclames, 510 (séde
propria) — Vila Bela

VANDENS LINDO Y A

I1RMÃO CAKÍ21EKI
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

iaijya viiiio yrr ^aai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau
isi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
i įtikinkite ir visados naudokite'

SIUVYKLOJE LAUROt
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

Caixa Postai 3967

S Ã O
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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 dtr
vanos visoms progoms.

|
I

<<mahi
NAjFCIMENT©

'irjceiTCKio

Irmãos Nascimento
RE®. C.R.C. SP. Nfo 1 464

Atlieka firmų atidaiymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel 63-7140 S. Paulo

RUA

COSTA BARROS, 4-C

TEL. 63-3285

ViLA

ALBINA
I:

--

LIETUVOS NACIONALir
MARTYNO MAŽVYDO BIBLK

6

LIETUVIAI.i
Pakeistas

DEME

Lietuviškos Programos per Rádio Clube

Santo Andre Likas

XV.

ZELINÃ.

515

—

GA»XA

- 50 METŲ VESTUVINĮ
JUBILIEJŲ spalių mėn 13 d.
švenčia Marcelė ir Kaamieras Ausenkai Kazimieras Ausenka nors jau turi 82 me
tus amžiaus, tačiau tebėra
stiprus žmogus, nepamaino
mas gied įtojas šermenyse ir
bažnyčioje bei pagelbininkas
prie visų darbų. Jo žmona
Marcelė irgi tebėra stipri su
70 metų Jiedu yra išauginę
susipratusiais lietuviais 4 sū
nus ir 3 dukteris, kurių tarpe
vienis advokatas ir kitas ku
nigas, amž a tm tev. Anta
nas benediktinas Jubiliatams
linkime dar daug gražių lai
tu.ogų šeimyn.škų metų!

— MIRĖ š m 7 d. Konstan
tinas V AG LYS, sulaukęs 69
m amžiius. Velionis buvo
kilęs iš Pašventinio, Š aulių
apskr. Paskutiniu laiku gyve
no prisiglaudęs prie St Naco
šeimos Nors Parque das Na
ções velionis buvo mažai pa
žįstamas, tačiau šermenyse
dalyvavo ir velionį į kapus
palydėjo gražus būrys tau
tiečių.

POSTAL. 4118

—

Nuo šio sekmadienio ligi 20 d. spalio lietuviška radijo
programa, kuri vakarais būdavo pusiau devintos (20.30 vai.,)
laikinai bus transliuojama 7 vai. vakaro sekmadieniais. To
dėl visi radijo klausytojai prašomi atkreipti dėmesio Lietu
viška programa per Radijo Clube S Andrė 19 (7 vai.)..

SÃO PAUL

Dobrovolskis,
Sr. Albertas
Stočkus, Sr. Petras Makuška

a»

JĖZUITAS TÉ V/> S JONAS
KIDYKAS

15 d U.L K. Draugijoj buvo
labai daug žmonių. Mūsų ko
lonija yra vieninga, darbšti
ir dėkinga!

*

Šeštadienį spalių 19 d ryte
išlipa iš laivo «Mormacdove»
mūsų visų laukiamas Mi ijo
nierius Tėvas Jonas Kidy
kas S. J
Tikimės, kad jis vėl praves
šv. misijas Viloj Zelinoj ir ki
tose kolonijose, o misijų kry
žius, kuris taip gražiai tvore
le aptvertas ir kurį prieš 14
metų broliai Juozas ir Jurgis
Matelioniai paaukojo, vėl bus
aprūpintas naujais misijų at
laidais

— Maldos Ap Dr susirinki
ma šį sekmadienį 16 vai.
— KALĖDOJIMAS Moinho
Velho ir Agua h aza.

«» ♦» •»

PALEIDO ŠUNIS BĖGLIAMS

Skrendantiems į erdves rei
kalingi specialios medžiagos
rūbai Yra specialios labora
torijos erdvėn skrendantiems
rūbams gaminti Čia matome
bandant drabužius, kur dvira
tininkas važiuoja specialiu
dviračiu ir į erdves skren
dantiems drabužiais apreng
tas.

Rytiniame Berlyne bolševi
kai prie mūro sienos paleido
dresiruotus šunis pabėgėliams
gaudyti. Vakariečiai pareiškė
protestą Bėgimų nesulaikė
net ir mūrinė siena. Bolševi
kams teko kviestis į pagal
bą šunis.

DĖL MALDOS MOKYKLOSE
Vyr JAV teismo nutarimas
nekalbėti mokyklose maldos,
kai kuriose mokyklose yra
vykdomas, o kai kuriose mel
džiamasi po senovei. Dar ki
tur malda sukalbama prieš
mokytojui ateinant į klasę.

■»»

KA SVARSTO SUVAŽIA
VIMAS?

Vatikano II suvažiavimo an
troji sesija prasidėjo rugsėjo
29 d Pirmiausia svarstomas
Bažnyčios vidaus klausimas
— vyskupų teisės, santykiai
su popiežiumi, popiežiaus au
toJitetas, pasauliečių vaidmuo
Kat. Bažnyčioje.
PASKELBĖ, KAD NEPRI
PAŽINS

Graikijos arkivyskupas Cry
sostomaspaskelbė: ortodoKsai
nesusitaria su katalikais, nes
jie nesutinka pripažinti po
piežiaus neklaidingumo,

«■ 4.
į.
j, 4„|. a,
— FELIKSAS J AKUT. S, gyv.
Brolija yra numačiusi lap
V. Zeltnoje, spaliaus mėn 9 kričio mėn 15 d. suruošti iš
— PARSIDUODA SKLYPAS
d naktį staiga mirė. Velionis važiavimą pikninką į Praia
10
x 40 kv. met. Labai gra
buvo 58 m, amžiaus kilęs iš Grande. Norintieji vykti pri
žioj vietoj, 3 autobusų linijos
Svėdasų
Nuliūdime paliko valo pas valdybos narius ligi
UŽKULISIUOSE?
V. Remedies (už Lapa) Praça
žmoną Nataliją, dukteris: Ge 3 d lapkričio užsirašyti.
Sta. Hedviges, 3 Teirautis
nę Dilienę, Juliją Jurgelienę,
Amerikiečių spaudoje pasi
ten pat pas Tadą Šablevičių.
žentus, anūkus ir kitus gimi
rodė žinia, kad tuo metu kai
GRAŽIOS VESTUVĖS.
nes. Palaidotas Quarta Para
Vatikanas bandė pradėti de
da kapuose Septintos dienos
ŽINIOS IŠ URUGVAJiUS
rybas dėl Vengrijos kardino
Praeitos savaitės šeštadie mišios bus 16 d spaliaus tre
SKLYPAI ILHABELA
lo Mindszenty išleidimo iš
nį, 5 spalių. Marijus Šimkū čiadienį 7 30 vai. Velionis bu
— ŠEIMOS ŽIDINĮ šeštadie
Vengrijos, kardinolas parašęs
A CAPRI BRASILEIRA
nas ir Teklė Maciulevičiūtė vo Šv, Juozupo Vyrų Bro i os n|. rugsėjo 21 d. sukūrė pa
dviejų
eilučių
laišką
į
Vatika
priėmė Moterystės Sakramen narys. Taip pai. buvo pirmo nelė-Sirutė Žukaitė su poru
Gražiausias Paulistų pajūris
tą Moinho Velho. Ipiranga seselių pranciškiečių mokya Romu Mačansku (abu buvo ną. kuris skambėjo sekančiai: Sklypai 15 000,00 įnašo, o li
< Prašau man pranešti kardi
bažnyčioje Tai nauja lietu
atvykę
ekskursijoj
į
Brazili

kusieji ilgam išsimokėjimui.
viška pora. Vestuvių vaišės klos tėvų komiteto nary-s Pa- ją) kuriems linkime kuo gra nok) Otavianno nuomonę Ar
Smulkesnių informacijų
buvo labai gražios, ir jose 1 ūkė lietuvišką spaudą — žiausios ateities. Jaunieji bu jis galvoja, kad aš turiu pasi
likti ar išvykti». Kardinolas
Rua Ibititirama, 976
dalyvavo daug tautiečių ir nuolatinis «M L» skaitytojas. vo nuoširdūs lietuviai ir daug
Octaviani
atsakęs,
kad
kard.
pas Leonardą Šukevičių
ypač jaunimo Linkime jau «M L.» Jakučių šeimai liūde yra padėję kolonijos lietuviš
Mindszenty vieta yra Vengri
sio
valandoje
nuoširdžiai
už
najai lietuviškai šeimai daug
kam veikime, todėl ir jiems ja. Tai toks toks atsakymas,
jaučia.
šeimyniškos laimės!
surengtose išleistuvėse rūgs kurio Mindszenty norėjo.
APARTAMENTAI
—
Laiškai:
H
Šimonytė,
O.
PRAIA GRANDE netoli Ocian
NEPAMIRŠKITE LIET.
Sinkevičienei I. Kutkienei,
ilgam
išsimokėjimui.
PAMALDŲ!
TIPOGRAFIA BALTICA
M. Kleizienei VI. Januškevi
APARTAMENTAI SÃO VICEN
Lietuviška Spaustuvė
Spalių 13 d : Jaçanã 8.15 čiūtei, J. Baužiui, V. Vosyliui
TE B/Quinha. Ilgam išsimo
vai., Bom Retire. Sta įneš Ko J. Šimonytei, J. Rusevlčiui.
ALEKSANDRAS BUMBLIS
kėjimui
legijos Koplyčioje 10 vai. ir
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
— JUOZO JAKUČIO kandi
Utingoj 18 vai
prekybai.
Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
datūra j vereadorius yra už
Sklypai ir narnai Vila Zeli
suviniojimui
popierį
iki
trijų
spalvų
(krautuvėms).
registruota
S
Paulo
Regiono
noj,
Vila Beloj ir apylinkėse
UŽSIMOKĖJO UŽ LAIKRAŠTĮ
Fabrikuoja «Papel ondulado»
Rinkimų Tribūnole. Visi bal
Kreiptis: Rua Ibitirama, 970
Sr. M. Eikimavičius, Sr. T. suotojai įsidėmėkite gerai J.
V. Zelina
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Šablevičius, Sr. A. Linseikis, Jakučio nr. 1 3 3 8. Tai yra
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, S. Paulo.
Sra. T. Girčieaė, Sr. Juozas svarbu rinkimų metu.
LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas
LIETUVIS ADVOKATAS
SAVI PAS SAVUS!
JONĄ PETRIKĄ
Albertas Pavilavicius
Palaikykime lietuvių įmones!
jo paties batų krautuvėje.
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre
Rua B. de Itapetininga, 262,
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
membė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų
4’0 and, sala406, Tel. 35-8873.
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
ir vietinių gėrimų fabriką
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA,
Av. Liberdade, 47 9 o Andor
Res : R. Fernando Falcão, 35
Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį
Fones: 370395 - 35 5650 33-6011
São Paulo
— VILA ZELINOS LIETU
o paskui kitur.
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
Susisiekimas: iš Praça do Correio važiuoti onibusu
1 Rev. Jonas Bružikas, S. J.
iki galo Vila Albertina.
Igreja de São Gonçalo, Pra
PRANEŠIMAS
ça João Mendes, São Paulo
tel. 36-2628, Brasil;
Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
OC^OG>DC^OC30C^OGZX>C>OC^O
tropikų
padangėje
iš
*VILLA L1TUANIA*
SKAITYKITE
IR
Piazza Ásti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33.”78.00.14)
RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ROMA — ITALIA.
PLATINKITE VIE
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,
kiekvieną sekmadienį 7 vai. vakare.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą.
NINTELI PIETŲ AMER|KOS
Per
radijo
galima
pasveikinti
gimtadienio,
vardadienio
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
‘vestuvių ir kitomis progomis.
susitarta iš anksto.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
LIETUVA».
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.
São Paulo. Fone: 63-5975.

