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Latvijos nepriklausomybės pa 
skelbimo 45 sias metines. Mes 
su latviais esame ne tik kai 
mynai, mus sieja ne tik kil 
mės ir kalbos giminystė, bet? 
ir bendras tautos ir valstybės 
likimas. Vienus ir antrus puo 
lė tie patys bendri priešai — 
vokiečiai ir rusai Latviams 
teko išgyventi 400 metų vo
kiečių priespaudą, o Lietuvai 
vėliau patekti į rusų valdžią. 
Beveik tuo pačiu metu latvių 
ir lietuvių tautos po pirmojo 
pas. karo atkūrė savo nepri
klausomybę ir abi tautos, gra 
žiai santykiaudamos, pergyve 
no daugiau 20 nepriklausomo 
gyvenimo metų.

Laisvojo gyvenimo laikotar 
pyje Latvija buvo atkreipusi 
kitų, nuo seniau laisvų ir di
delių valstybių dėmesį — ji 
pavyzdingai tvarkėsi, kraštas 
buvo atstatytas, pristeigta 
daug įmonių, mokyklų, puikių 
kelių — plentų, vasarviečių 
Laisvo gyvenimo sąlygose lat 
viai buvo daug pasiekę kultu 
ros, švietimo srityse. Eatvių 
rašytojai, menininkai buvo ir 
tebėra žinomi ir Vak Europo 
je. Latvija tvarkingai sugyve 
no su visais savo kaimynais 
ir Sovietų Sąjungos neišski
riant Ypač glaudžius ryšius 
ji turėjo su Lietuva ir Estija.

Kaip ir Lietuvą, bolševikai 
Latviją buvo nusiaubę kelis 
kartus Jie 1919 m. šeiminin
kavo Latvijoje ir buvo išvyti 
latvių savanorių — pasiryžė
lių dėka. 1940 — 1941 m: Latvi 
ja, kaip ir Lietuva su Estija, 
išgyveno pirmąją sunkią bol
ševikų okupaciją ir skaudžiai 
nukentėjo nuo 1941 m. įvyk
dytų trėmimų. Dabartinė so

Metine Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Sesija New Yorke

t
Lapkričio men. 23—24 d d. 

New Yorke susirenka metinė 
VLIKo sesija Ta proga VLI- 
Ko pirmininkas Dr. Trimakas 
pareiškė:

— Lietuvos laisvės kovos 
sąlygos niekada nėra buvu 
sios palankios; Jos tai pasun 
kėdavo, tai palengvėdavo pa 
gal Rytų-Vakarų santykių 
įtampą. Vakarai pageidautų, 
kad Lietuva, kaip ir kitos pa 
vergtos Europos tautos, būtų 
laisvos. Tačiau tų tautų išiais 
vinimo problema niekados nė 
ra buvusi įtraukta į Vakarų 
politinę programą, o dar ma

vietų okupacija Pabaltijy te
betrunka jau 20 metų ir t-o 
pavergimo metu latviai viso
mis priemonėmis rusinami, 
tauta kolonizuojama rusais-- 
atėjūnais, žemdirniai kenčia 
kolchozinį skurdą, kūrėjai 
prievartaujami bei verčiami 
garbinti pavergėją, o jauni
mas išgabenamas darbams į 
Sovietijos gilumą. Latvijos li
kimas visiškai vienodas bei 
panašus lietuvių bei estų 
daliai

Pavergtos Latvijos likimą 
skaudžiai išgyvendami laisva 
rte Vakarų pasauly gyveną 
latviai drauge su kitais pabal 
tiečiais veda paskirą ir ben
drą laisvinimo kovą. Jie Eu
ropos, Amerikos, Australijos 
latvių telkiniuose šiomis die
nomis su rūpesčiu žvelgia į 
kenčiančią tautą ir dar la
biau pasiryžta susilaukti ne
priklausomų, su jokiomis sve 
Ūmomis, atneštinėmis ideolo 
gijomis nesusietų dienų Pa
žymėtina, kad latvių JAV se 
esama ligi 35 000 Australijo 
je Ligi 20 000, dar nemaži lat 
vių telkiniai Kanadoje ir Eu
ropoje. Latvių laisvinimo veik 
sniai tebeveikia Švedijoje, 
Fed. Vokietijoje ir JAV se — 
jie palaiko glaudžius ryšius 
su kitais pabaltiečiais bei ry 
tų Europos pavergtaisiais ir 
pasaulio viešumon kiekviena 
proga kelia savo valstybės 
— drauge ir Pabaltijo — lais
vės atstatymo reikalą.

Minint 45 ją nepriklausomy 
bės sukaktį nuoširdžiai svei
kiname latvių tautą! Linkime 
tolimesnio ryžto ir stiprių vii 
čių visų bendroje kovoje dėl 
laisvės Baltijos jūros pa
krašty I

Elta

žiau j jų akcijos planus Prin 
cipe Vakarų demokratijos ir 
dabar pasisako už laisvę vi 
som tautom, tačiau tuo pat 
metu išeidamos grynai iš sa
vo sumetimų jos plečia ir ge 
rina savj santykius su paver 
gėjais Tai prieštarauja jų 
laisvės pareiškimams Ši tak
tika veda į raudonųjų režimo 
padėties sustiprinimo. Koeg
zistencija žymiai pasunkina 
laisvinimo darba. Todėl ten
ka dabar daugiau, negu bet 
kada anksčiau, pasitikėti vien 
sa'vomis jėgomis ir savo ište 
kliais:
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Pirmyn, pirmyn trimitai šaukia . .

Lietuvos Kariuomenes Švente

Lapkričio mėn. 23 d Lietu 
vos kariuomenės organizavi
mo diena Paskelbti laisvės 
idealai be ginklo, be savano
rių aukų ir kraujo nebūtų 
buvę įgyvendinti Anuo metu 
Lietuvos viduje buvo prie-ų, 
bermont ninkai. o iš rytų 
skverbėsi bolševikai, iš pie
tų — lenkai. Krašto laisvės 
apgynimas pareikalavo pen 
kis tūkstančius aukų Lietu
va tapo laisva, ne-s už jos 
laisvę buvo kas kariavo ir 
mirė Taip buvo praeityje. Ne 
kitaip bus ir ateityje. Skam-

— VENEZUELOJE gruodžio 
men 1 d yra pramatyti rin
kimai. Komunistų suorgani
zuoti teroristų būriai nori rin 
kimus sutrukdyti, pakeliant 
krašte nerimą teroristiniais 
veiksmais Per paskutines dvi 
dienas krašto sostinėje susi
rėmime su teroristais žuvo 20 
žmonių ir 80 buvo sužeistų. 
Teroristai® iš Kubos yra ap
rūpinami ginklais ir iš tendi 
riguojami.

Lietuvos bylą išlaikėme gy 
vą Mūsų .laisvės byla šian 
dien yra žinoma nuo New 
Yorko ligi Buenos Aires, Tai 
pei, New Delhi, Beiruto, Jo 
hannesburgo, Romos, Pary
žiaus. Londono ir Bonnos Iš 
skyrus Maskvą, niekas, nie
kur nepasisakė prieš reikalą 
gražinti Lietuvai jos teises į 
laisvą apsisprendimą ir į ne 
priklausomybės atstatymą. 
Tuo pat metu sustiprinome 
tautos laisvės viltis ir jos ti 
kėjimą, kad vergija amžių 
netvers.

bios deklaracijos, laisvės šū 
kiai ir jų įgyvendinimas dau 
giau ar mažiau, turės atsi
remti į kardą. 1941 m. birže- 
>io mėn. 22 d. sukilimas ir su 
darymas laikinosios vyriausy
bės neapsiėjo be kovų ir au
kų Vetngrų pastangos išsiiais 
vinti kiek daug pareikalavo 
aukų...

Nėra jėgos tautą sunaikin
ti, jei ji ir okupacijoje kūre
na savo širdyje laisvės idea 
lo žarijas kurios vieną dieną 
prasiveržusios galingu gaisru 
sutirpdys vergijos grandines.

—- L. EHRHARD, naujas V. 
Vokietijos ministeris pirmi
ninkas išvyko Paryžiun tartis 
aktualiais klausimais su prez. 
De Gaulle ir jo vyriausybės 
nariais. Neužilgo vyks Vašing 
tonan ir Londonan.

— JAV, Yalės universiteto 
profesorius Barghoor nuvy
kus kaip turistui Maskvon, bu 
vo areštuotas. Arešte 16 die
nų buvo išlaikytas. Buvo 
paleistas JAV vyriausybei 
griežtai protestuojant Išėjęs 
laisvėn profesorius pareiškė 
kad nežino, ir, turbūt nieką 
da nežinos už ką buvo areš- 
tuotas. Šitokį dalykai Rusijo
je nėra jokia naujiena. Už 
tat nė vienas keleivis negali 
būti tikras, kad kalėjiman ne 
pateks,

— Konge, Afrikoje sulaiky 
ti du rusų diplom.tai. Du so 
vietų ambasados Leopoldville 
nariai — Boris Voronin, pata 
rėjas ir Yuri Miakotnik, spau 
dos atstovas, buvo sulaikyti 
19 d. lapkričio Kongo saugu

— ŠIO NUMERIO LEIDĖ
JOS YRA TRYS SESUTĖS:
ELENA, IRENE IR JULIJA 
ŠIMONYTĖS.

«M, L.» Administracija nuo 
širdž«?ai dėkoja už šią auką.

mo organų, kada grįžo iŠ 
Brazzaville Leopoldville ra
dijo pranešimu minėti diplo
matai krašte dirbo subversy- 
vinį darbą ir pas juos buvo 
rasti kompromituojantys doku 
mentai Saugumo agentai pra
šė, sovietų diplomatui įėjus 
į Leopoldville teritoriją išlip 
ti iš automobilio patikrinimui 
ar neveža propagandinės me 
džiagos» Jie nesutiko išpildy
ti policijos reikalavimų. Tuo 
met jėga buvo ištraukti iš au 
tomobilio, įsodinti į sunkveži 
mį ir nežinia kur nuvežti. Jie 
neturėjo diplomatų dokumen 
tų reikalingų sienai pereiti. 
Turimus dokumentus sudras
kė ir sukramtė. Jie jau buvo 
senokai sekami.

Prie . sovietų atstovybės 
pastatyta sargyba, nutiauk 
tas telefonas ir elektra. Pa- 
siun inybės gyventojai valgy 
ti verdasi kieme malkomis. 
Taip Čekoslovakijos pasiunti 
nybės du tarnautojai buvo su 
laikytį

— Užsienio agentūrų žiedo 
mis Rusijos ir Kinijos kom. 
partijų atstovai suėjo kontak 
tan tartis atnaujinti derybas 
ideologJniais klausimais. Dery 
bos numatomos pradėti atei 
nančių metų pradžioje. Dery 
bas pradėti verčia įvairių kraš 
tų komunistai, kurie labai ne 
patogioje padėty atsidūrė Mas 
kvai ir Pekinui nesutinkant .
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Vilko
( IŠ ST, LŪŠIO

.1940 metais birželio 15 d] 
rusiškųjų tankų ir ginkluotų 
vyrų masės užplūdo taiką my 
k'nčią ir ramiai gyvenančią 
lietuvių tautą Tą pačią dieną 
gimė ir rezistencija prieš lais 
vės ir nepriklausomybės gro 
bikus. Ji gimė gaivališkai ir 
pavirto plačiu sąjūdžiu, j ku 
rj jungėsi visi gy eutojų šiuo 
ksniai ir visos srovės. Aukos 
ir ryžto valia kilęs rezisten 
c jos sąjūdis greitu laiku vir 
io visuotina ir stipria pogrin 
džio organizacija su savo ma 
sėmis ir savo vadais. Tai bu 
vo Lietuvių Aktyvistų Fron
tas.

Aktyvistų Frontas per pir
mąją sovietų okupaciją veikė 
stipriai, tikslingai ir drąsiai 
Jis paruošė tautą sukilti ir 
vokiečių — sovietų karui pra 
sidėjus, pradėjo sukilimo vei 
kernus Jo eigoje buvo nesklan

PASISAKO UŽ AUŠROS VAR 
TŲ KOPLYČIĄ •

Dar vasaros metu Vilniaus 
Rr. Lietuvių Sąjungos inicia 
tyva buvo parengtas memo 
randumas, kuriuo prašyta Va 
šiugtone numatomą įrengti 
koplyčią pavadinti ne Šiluvos 
bet Aušros Vartų vardu Me 
morandumą buvo pasirašę 
VKLS Centro Valdybos ir JAV 
bei Kanados skyrių valdybų 
nariai, dar prof. S, Dirmantas, 
pref Vikt. Biržiška, dail A. 
Varnas, inž A. Stankus ir kt. 
Pažymėta, kad su Vilniumi 
siejasi visa mūsų tautos bei 
valstybės istorinė praeitis, 
dabartis ir ateitis, kad Aušros 
Vartai turi nepaprastos reikš 
mês ir įtakos Rytų ir Pietva 
karių Lietuvos sričių žmonėms 
tiek religine, tiek ir tautine 
plotme. Šį klausimą spalio 
12 — 13 dd. savo sesijoje 
svarstė Kanados Liet. Bendruo 
menės Kr. Tarybos antroji se 
sija St Catharines, Ont. mies 
te — sesijos dauguma buvo 
pasisakiusi už Aušros Vartus.

šilinė
PRISIMINIMŲ )

durnų, trūkumų ir klaidų, ta
čiau tikslas buvo sėkmingai 
pasiektas: 1941 metais birže 
lio 23 d Frontas atstatė Lie
tuvos Nepriklausomybę Kau* 
ne, vokiečių kariuomenei dar 
neatėjus ir sudarė bei paskel 
bė Laikinąją Lietuvos Vyriau 
sybę. Tai buvo didžios reikš 
mės žygis, kuriuo didžiuosis 
kiekvienas lietuvis ir su gilia 
pagarba minės anuomet žuvu 
sius sukilėlius. Su tuo laimė 
jimu ir baigėsi Aktyvistų Fron 
to veikla

Visam sukilimu atstatytos 
Nepriklausomos Lietuvos gy 
venimui vadovavo Laikinoji 
Vyriausybė. Ji dėjo visas pas 
tangas sumegsti formalinį ry 
šį su Reicho vyriausybe ir iš 
gauti santykių sutvarkymą 
tarp suvereninės Lietuvos ir 
per Lietuvą žygiuojančios vo 
kiečių kariuomenės — deja 
visi bandymai buvo nesekmin 
gi Buvo juntama, kad nacio 
nalsocialistinė Vokietija igno 
ruoja ir Laikinąją Vyriausybę 
(ji buvo ne vokiečių ideologi 
jos) ir pačią Lietuvos Nepri 
klausomybę, kuri būtų kliūti 
mi jų užgrobimo planams. 
Septynias savaites Laikinąją 
Lietuvos Vyriausybę ignora 
vę. Reicho atstovai ją suspen 
davo ir išsklaidė. Vietoje jos 
pastatė savo Zivilverwaltunga 
ir formaliai okupavo Lietuvą. 
Tėvynės padangė vėl aptemo, 
o svetimieji, kad ir kiti, siau 
tė krašte visu naciniu bruta 
lumu

1941 m. rugpjūčio 5 d. Lai 
kinoji Lietuvos Vyriausybė tu 
rėjo savo paskutinį posėdį ir 
jame pripažino, kad Reicho 
atsiųstam Zivilverwaltung’ui 
užgrobus Lietuvos valdžią, 
Laikinoji Vyriausybė laiko sa 
vo veikimą sustabdytą prieš 
jos pačios valią Vyriausybės 
nariai ramiai nuėjo į Karo 
Muziejaus sodelį ir nulenkę 
gaivas Nežinomam Kareiviui, 
išsiskirstė, Lietuva vėl nete 
ko nepriklausomybės, o tau

Maironis

Vakaro Mintys
J vakarus raudona, didi saulė leidos 
Ir šypspjos tylios ironijos skruostais; 
Žmonių nuvargusius ir prakaituotus veidus 
Lydėjo spinduliais slaptingais ir keistais.

Ant žemės rutulio protingųjų skruzdynų 
Ir sielvartai, ir amžius — jai tik šypsena, 
Nes šviesūs jos keliai tarp amžinų žvaigždynų, 
Nežinančių, kas toji laiko atmaina

Jai vis tiek pat, ar vakar dėlei moteriškės 
Graikų ir Trojos žudės narsūs karžygiai, 
Ar šiandien suką ratą margos peteliškės, 
Mokėdamos už trumpą meilę per brangiai.

Ją sveikino per amžius gyvių milijonai I 
Kur jie dabar? Tik trūkę muilo burbulai ! 
Ir mes rytoj tebūsime vaizduotės monai, 
Aklos gam os lyg ir nebuvę veikalai

Tai vienas Jis, nežinomas, nematomas, galingas, 
Prieš amžius laikrodžio užsuko tuos ratus;
O tu prieš didį Jį, mirus ir nuodėmingas. 
Nustebęs garbini tik mėlynus skliautus.

ta — vadovybės Visiems bu 
vo aišku, kad iš naujo oku 
puotai tautai vadovauti turės 
pogrindis

Pogrindyje veikusios politi 
nės partijos ir kovos organi 
zacijos telkėsi į dvi grupes 
— liberalinių ir socialistinių 
pažiūrų — į vieną o krikš 
čioniškųjų pažiūrų — į kitą 
grupę, 1942 m pogrindžio vei 
kime reiškėsi Vyriausiasis 
Lietuvių Komitetas ir Lietu 
vos Taryba Atskiros rezisten 
tų organizacijos buvo apjung 
tos, tačiau, deja, į dvi gru
pes Nors kovota su tuo pa
čiu priešu, bet neišvengta ir 
savitarpinės trinties. Dėl to 
buvo patenkintos Gestapo įs- 
taigos Joms labai patiko lie
tuvių nesu arimai ir jie troš
ko jų dar daugiau. Savo trū

kumus stebėjo ir patys lietu 
viai, todėl vis būta pastangų 
rasti bendrai kalbai ir abu re 
zistencijos centrus apjungti. 
Iniciatyva pasireikšdavo tai 
iš vieno, tai iš kito centro.

1943 m. birželio mėn vidu
ry įvyko lemtingas lūžis į ge
rąją putę Lietuvos Taryba 
susirinko nepaprasto p*sė - 
džio. Jame dalyvavo Tarybos 
nariai ir keletas kviestų as
menų.

Pasikeitus nuomonėmis, 
vienbalsiai nutarta iš naujo 
sueiti į ryšį su Vyriausiuoju 
Lietuvių Komiteto apsijungi- 
mo reikalu ir šiam uždavi
niui atlikti išrinkti nauji žmo' 
nės — Stasys Lūšys ir Adol
fas Damušis. Man buvo pa
vesta užmegsti ryšį su Vy
riausiuoju Lietuvių Komitetu 

ir jį painformuoti apie Lietu 
vos Tarybos norą tartis dėl 
vieno vyriausio rezistencijos 
centro sudarymo.

Žinojau, kad Vyriausiajame 
Lietuvių Komitete turi artimų 
ryšių mano senas pažįstamas 
profesijos ir studijų kolega 
Juozas Audėnas. 1943 m. bir 
žilio 29 d. su J Audėnu su
tarėme, kad jis pasimatys su 
Vyr. Liet Komiteto žmonėmis 
ir man praneš jų nusistaty
mą. Jau kitą dieną sužino
jau, kad Komitetas Lietuvos 
Tarybos pasiūlymą priėmė ir 
pasitarimuose dalyvauti įga
liojo Juozą Audėną ir Bronių 
Bieliuką 1943 m liepos 3 d. 
Lūšių bute Kaune įvyko pir
masis įgaliotų asmenų posė
dis, Posėdyje dalyvavome ta
da dar jaunesnės kartos žmo 
nės, visi akademikai: J. Audė 
nas, B. Bieliukas, A. Damušis 
ir St. Lūšys.

Man pradėjus posėdį savo 
žodyje konstatavau antrosios 
vokiečių okupacijos liūdną 
faktą, jos vykdomus ir jau 
išryškėjusius trečiojo Reicho 
žiaurumus bei kėslus lietuvių 
tautai naikinti, o Lietuvą am 
žiams pavergti.

Visi pasisakiusieji apgailes
tavo esamą padėtį ir reiškė 
nuoširdų pasiryžimą padaryti 
visa, kad būtų sudarytas vie 
nas, vyriausias rezistencijos 
centras. Tartasi ne likviduoti 
tą ar kitą centrą, bet rasti 
bazę, pagal kurią būtų suda
rytas vteus apjungiantis ir vi 
sus apimąs vyriausias orga
nas. Sutarta minėtą posėdį 
laikyti informaciniu, kitą kar 
tą apsvarstyti naujus apjun
gimo būdus.

Kitame posėdyje Audėnų 
namuose prieita prie nuomo
nių sude inimo ir nusistatyta, 
kad kiekviena partija ir kiek 
viena kovos organizacija nau 
jo bendro rezistencijos cen
tro sudarymo atžvilgiu bus 
laikomos lygiomis ir turės 
vienodą balsą. Mums anuo
met rūpėjo ne atstovavimo 
proporcingumas, bet visos or 
ganizuotos ir rezistencijoje * 

(pabaiga 3 pusk)

Is Istorinės Tolybės
IŠ PANEVĖŽIO PRAEITIES

Dr, V. Sruogienė, «Karys*, 1958 m, Nr. 7

(tąsa) .

1812 m, Panevėžys matė Na 
poleono armijos žygį, kai pro 
jį į Maskvą traukė kunigaikš 
čio Vitgenšteino korpas.

1831 m sukilimo prieš ru
sus metu kovo 30 d sukilė
lių būrys, Truškovskio ir Pše 
cičevskio vadovaujamas, bu
vo užėmęs Panevėžį Čia su
sikūrė vietos savivaldybė — 
apylinkėje plačiai skambėjo 
heroiški Emilijos Platerytės, 
žygiai, kraštas gyveno įsi 
liepsnotųjų Lietuvoje entuzi 
azmu ir viltimi nusikratyti ru 
sų jungu. Liepos 5 d ties Pa
nevėžiu su rusais kovėsi atė
jusio nuo Ukmergės su lenkų 
kariuomenes generolo Dem- 
binskio daliniais Betgi jau lie 
pos 13 d. rusai, sutraukę di

deles jėgas, vęl užėmė Pane
vėžį. Sukilimui žlugus, Pane
vėžys su apylinkėmis pasken 
do liūdesy vėl grįžęs į rusų 
okupaciją.

Įdomi yra 1857 m išlikusi 
statistika, rodanti mums Pa 
nevėžį prieš 100 metų Gyven 
tojų tada tebuvo 5908 (2 899 
vyrai ir 3.009 moterys) Iš to 
viso skaičiaus katalikų buvo 
1.757, stačiatikių — 227, ras 
kolnikų — 56, protestantų — 
229, žydų — 3.566 ir negau
sūs karaimai, totoriai pasta
rųjų tarpe. Pažymėtina, kad 
19-jo amžiaus lenkų Olgel 
brando enciklopedija visiškai 
nemini lenkų — tada visai 
savaime buvo suprantama, 
kad visi Lietuvos katalikai ir 
protestantai tai lietuviai.

Lygiai prieš 100 metų Pane 
vėžys turėjo 15 mūrinių ir 472 
medinius namus, 28 gatves — 
iš jų 10 «brukavotų».

Garsūs ii seno buvo Pane
vėžio «jomarkai», vykdavę 
triskart per metus: sauso, 
gegužės ir rugpjūčio mėne
siais tarp 1 i? 11 kiekvieno to 
mėnesio dienos.

Nepaisant rusų okupacijos, 
vidury 19-jo amžiaus Lietu 
vos šviesuomenė — tadaturė 
jusi savo gūžtas didesniuose 
miestuose su Vilnium, su jo 
Alma Mater priešaky, didikų 
rūmuose ir bajorų dvaruose 
— gyveno itin pakiliu intelek 
tualiniu gyvenimu Tos kar
tos inteligentija buvo gerokai 
demokratiškai nusiteikusi, sva 
jojo apie socialines ir poiiti 
nes reformas, ruošėsi baudžia 
vos panaikinimui, diskutavo 
įvairias iš Vakarų atėjusias 
idėjas ir, ypač karštos patrio- 
tioės dvasios pakelta, ruošė 
si sukilimui prieš rusus, trokš 

dama išsivaduoti iš to sun
kaus svetimo jungo. Ypač ak 
tualus buvo švietimas, nere
tas dvarininkas suprato ir 
liaudies švietimo reikalą, kū
rė miestuose ir kaimuose mo 
kyklas, 1860 m. Panevėžys 
gavo pirmąją mergaičių mo
kyklą su bendrabučiu — tai 
buvo tų naujųjų vėjų pada
rinys.

Lygiagrėta ir Panevėžį su 
apylinkėmis pagavo vyskupo 
Valančiaus blaivinimo akcija, 
nes juk Panevėžys priklausė 
Žemaičių vyskupijai. Nuosta
bi buvo toji vyskupo įtaka, 
tiesiog neturįs pavyzdžio pa
saulinėje istorijoje reiškinys, 
kada vienas asmuo sugebėjo 
per trumpą laiką taip paveik 
ti ne tik kaimą, bet ir dvarą, 
kuris eidamas prieš amžių 
įtvirtintą ir didžiausią pelną 
davusią smuklių praktiką, pa 
garbiai lenkėsi Didžiojo Au
klėtojo valiai ir blaivėjo. Net 
ir turtingų Panevėžio dvarų 

aplinkoje laukiniško pobūdžio 
bajorų lėbavimo vietoje jau
nimas ėmė rimtai leisti lai
ką, diskutuodamas politinius 
ir socialinius klausimus, rink
damas pinigą sukilimui ir įsi
sąmonindamas baudžiavos pa 
naikinimo būtinybę.

Baudžiavos panaikinimas 
praėjo pro Panevėžį kaip sun 
kus debesys. Toli gražu ne 
visi bajorai suprato jo huma
nišką prasmę, daugelis ypač 
žvėriškai stengėsi atsigriebti 
ir nors paskutiniu momentu 
keršyti jų valioj tebebuvu
siems valstiečiams Tuoj po 
to įvykio įkandin užgriuvo 
tragiški 1863 metų sukilimo 
įvkiai. Nukentėjo daug dvarų 
liko nuskriausta ir daug kai
mų, o ruso okupacija sutrypė 
gražius švietimo daigus, vis 
dar sunkesne letena spausda 
ma kraštą Pagaliau užėjo il
ga, beviltiška spaudos spau
dos draudimo gadynęs naktis

1 vienos pusės — rusinimas
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(pabaiga iš 2 pūsi.) 

dalyvaujančios lietuvių visuo 
menės apjungimas

Priėjus prie klausimo, ko 
kias partijas ir kokias kovos 
organizaeijas laikyti turinčio 
mis kvalifikacija dalyvauti 
vyriausiame rezistencijos cen 
tre, sutarėme tokį pagrindą: 
dalyvautų partijos, kurios 
demokratinės Lietuvos pasku 
tiniame seime turėjo atstovų 
ir organizacijos, kurios išryš
kėjo ir savo konkrečiais dar 
bais pasireiškė kovoje prieš 
okupantus. Tuo principiniu nu 
tarimu pasirėmę rodome iš 
viso 11 vienetų: septynias po 
litines organizacijas iš se
niau, būtent: Krikščionių De- 

"mokratų Partiją, Lietuvos Dar 
bo Federaciją, Socialdemo
kratų Partiją, Tautininkų Są
jungą, Úkin nkų Partiją, Ūki 
ninku Sąjungą ir Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungą ir ketu
rias kovos organizaeijas: Lais 
vės Kovotojų Sąjungą, Lietu
vių Frontą, Nacionalistų Par
tiją ir Vienybės Sąjūdį.

Atrodė, kad didelių vienetų 
skaičius organizacijoje slap
tam rezistencijos darbui nėra 
tinkamas, tad siūlyta jį suma 
žinti Bandymai sumažinti na
rių skaičių nepavyko.

Saugumo sumetimais rink
davomės vis kitoje vietoje, 
tačiau gaudavome ir įspėji
mus būti atsargiems. Pasima
tymai retėjo ir jie kartais 
vykdavo susitinkant ir gatvė
je ar įstaigose, neva apta
riant tarnybinius reikalus.

Kai galutinai atpuolė suma
nymai susiblokuoti liko pa
siūlymas partijoms bei kovos 
sąjūdžiams apsijungti kovai. 
Opozicijai rezistencijos darbe 
sąlygų nesudaryta. Bendras 
vyriausias rezistencijos cen
tras, sutarta, bus vienintelė 
ir pati aukščiausia institucija 
tautos teisėms ginti, tautos 
vardu kalbėti krašte ir užsie 
nyje ir rūpintis nepriklauso
mos Lietuvos atstatymu. Nie-

MOŠŲ LIETUVA
R

Gražioji Ilha Belą prieplaukos vaizdas.

kas negalės kelti jos kompe
tencijos klausimo, nes joje 
dalyvaus visa organizuota tau 
ta Tik tokio laipsnio susiklau 
symas gali vesti į laimėjimą.

Vėl man susitikus su J-. Au. 
dėmu jau paaiškėjo džiugi ži
nia Vyriausiasis Lietuvių Ko 
mitetas pasisakė už visu po
litinių organizacijų, 1926 m. 
seine turėjusių atstovus ir vi 
sų kovos sąjūdžių įjungimą į 
vyriausiąjį organą — -lygio
mis teisėmis ir lygia atsako
mybe. Tokiam principui buvo 
pritarusi ir Lietuvos Taryba. 
Dar paaiškėjus, kad Ūkininkų 
Partija laikinai atsisakė daly 
vauti centriniame organe, gi 
Ūkininkų Sąjunga laikinai nu 
tarusi nesiųsti savo atstovo 
(jos interesus atstovauti pave 
dė Krikščionių Demokratų 
Partijos atstovui) — galutino 
je išvadoje Vyriausias orga
nas sutartas sudaryti iš devy 
nių narių.

Po penkis mėnesius truku 
šių pasitarimų, jau buvo pa 
siektas susitarimas Į vyriau 
siąjį rezistencijos centrą bu
vo įjungtos visos anuomet bu 
vusios politinės partijos ir vi 
si sąjūdžiai Už durų nebuvo

Buvau pietų
Spalių 25 d šiais metais 

po giedotų Mišių už vieno či 
gono motiną, buvau pakvies
tas dalyvauti pietų mirusios 
čigonės vyro namuose, Vila 
Prudente. Noriu pasidalinti su 
«ML» mielais skaitytojais įs
pūdžiais. kuriuos pergyvenau 
taip iš arti matydamas čigo
nų gyvenimą ir papročius.

Spalių 25 ji diena, kurioj 
lygiai prieš pusę metų mirė 
čigono žmona ir ir keletos 
jau suaugusių vaikų motina,

Sūnūs ir tėvas gedulos pa 
reiškimui išnešiojo per tą pu 
sę metų nekirptas barzdas ir 
galvos plaukus Grįžę iš baž 
nyčios, tuojau plaukus nusi
kirpo, o barzdas nusi. kuto, 
kad net sunku buvo po to ir 
atpažinti. Tik tėvas nesikir- 
po, nes norėjo išnešioti išti 
sus metus. Juodos spalvos 

palikta nė viena gyva orga
nizacija. Naujai gimęs orga
nas opozicijos neturėjo, nes į 
jį įsijungė visos Lietuvai lais 
vės siekiančios srovės.

pas čigonus
marškinius visi nusivilko ir 
tuojau pat kieme sudegino. 

"Vadinasi — liūdesis dėl moti 
nos mirties tuomi baigėsi.

Padau stalus apkrautus vai 
giais, kad nebuvo nė vienos 
tuščios vietelės net pirštui pa 
dėti. Ką sakau! Net ant sausų 
valgių viršaus dar krovė lėkš 
tęs su kitais įvairiausiais vai 
giais. Paklausus, dėl ko tiek 
daug valgų? Buvo paaiškin
ta, jog norima tuomi pagerb 
ti mirusią, kad dėl jos nieko 
nesišykštiroa ir manoma, kad 
ji nors ir neregimu būdu da
lyvauja jos mėgstamuose val
giuose.

Buvo paprašyta, kad aš pa 
šventinčiau namą ir valgiais 
apkrautą stalą. Tada visi ap 
stojo stalą, mirusios vyras at 
nešė velionės vardu pirktus 
nauji s čigoniškus rūbus ir 
įteikė nesenai iš Kinijos at
važiavusiai čigonei. Visos mo 
terjs išėjo į šalutinį kamba
rį dalyvauti apvilkime čigo
nės tais naujais rūbais ir ta 
da visos grįžo į valgomąjį su 
parėdyta čigone ir ją pasodi

1963 m. lapkričio 23 fl* 

no už stalo.
Mirusios vyras pripylė ant 

blėtinės lėkštelės kodylo tru
pinėlių. uždegė ir ėmė kody
luoti tos čigonės rūbus, mirų 
šiai padėtą tuščią kėdę ir vi
sus sukrautus valgius, čigonų 
kalba nuolat kartojant tam ti 
krus žodžius, tai pakeliant 
akis į dangų, tai vėl nulei
džiant. Aš paklausiau, ką tai 
reiškia, vienas Čigonas paaiš 
kino, kad tai reiškia mirusios 
bendrą dalyvavimą su gyvai
siais. Mirusiai linkima laimin 
go gyvenimo po mirties, o gy 
viems ant žemės.

Po tos ceremonijos miru
sios vyras pradėjo iš visų 
lėkščių po truputį su pirštais 
atsignybti valgių ir visus to
kiu būdu išragave, duodamas 
ženklą, kad jau pietūs atida
ryti ir .visi gali valgyti. Beje, 
mane vienas čigoniukas prieš 
tą ragavimą sustabdė besipi
lantį gvaranos. Dar girdi, ne 
galima. Reikia su visais kartu.

Dabar prapliupo kalbos, juo 
kai ir linksma nuotaika, bet 
viskas či'gonų kalboje. Nė žo
džio kitomis kalbomis Man 
pasidarė nejauku, kad aš ne
moku čigoniškai, o jie visi 
čiauška nuo mažiausio iki di 
džiausio. Ten buvo ir iš Kini 
jos. ir iš Bolivijos, iš Rusijos 
ir iš Lenkijos, iš Vokietijos 
ir visi moka čigoniškai. Pa
galvojau, dėl ko mūsų lietu
viai taip greitai pameta savo 
gimtąją tėvų kalbą, tuo tar
pu čigonai, mokėdami kraš
to, kuriame gyvena kalbą, ne 
gali užmiršti čigoniškai, Jų 
kalba pasidariusi lyg įgimtu 
dalyku Kitaip ir būti negali.

Beveik visi čigonai vyrai, 
kurių buvo virš dešimt, sėdė
jo aplink stalą, o moterys ir 
merginos su vaikais susėdo 
ant grindų pasitiesę paklodę 
ir visi, taip prie stalo, taip ir 
ant grindų valgė valgius tik 
su pirštais. Aš irgi tą patį da
riau. Bet ašį neįpratęs be lėkš

(Nukelta į 4 pusi)

o iš antros — sustiprėjęs len 
kinimas (kaip reakcija prieš 
rusus) pasireiškė visoje Lie
tuvoje. Visi miestai, o jų tar
pe ypač Panevėžys pasidarė 
lenkinimo auka. Lietuvos ba
jorai, iš senų senovės kraujo 
ir kaulo lietuviai, ėmė dau 
giau važinė;! į Lenkiją, ėmė 
tuoktis su lenkėmis ir virsti 
lenkais...

1881 m didelis gaisras ne
gailestingai apnaikino Pane
vėžį.

Tačiau 19 jo amžiaus pabai 
goję, visos Rusijos miestams 
kiek atsigaunant ekonomiškai 
atkuto ir Panevėžys. Miestas 
atsistatė gražesniais namais, 
daugiau jų tarpe mūrinių atsi 
rado. Prekyba nors dar be
veik išimtinai žydų rankose, 
ėmė sparčiai augti, nenusileis 
dama Šiauliams ir stiprinda 
ma ryšins su Ryga.

Panevėžys iš seno garsėjo 
savo malūnais (jau tada gari 
niais). Veikė čia ir kunigaikš 
čio Puzynos fabrikas kaulams 
malti (buvo gaminamos trą

šos) ir puodų dirbtuvės, gami 
nusios gražios, pigios bei pat 
varios keramikes dirbinius.

1863 m kunigaikštis Puzyna 
Kauno gubernijos bajorų va- 
das, suorganizavo Panevėžy 
taupymo skolinimo kasą, ku 
rios apyvarta netrukus pasie 
ké 1 600.030 rub. (Pamiatnaja 
knlžka Kovenskoj gub. za 
1898 g) Plačios kaimo apylin 
kės buvo į kasą įtrauktos — 
ši veikla gerokai prisidėjo 
prie panevėžiečių gerovės pa 
kėlimo. P. Rukuižos suteikto 
mis žiniomis to paties kum 
Puzynos pastangomis Panevė 
žy buvo įkurta realinė mokyk, 
la, kuri 1897 m. turėjo 201 
mokinį (šis skaičius paimtas 
iš senos rusų Brokhauzo ir 
Etrono enciklopedijos).

KUNIGAIKŠČIŪ PUZYNŲ REI 
KŠMĖ PANEVĖŽIUI

Šia proga pravartu iškelti 
kunigaikščių Puzynų vaidine 
nį Panevėžiui ir jo apylinkėms 
iš dalies net visą Lietuvą pa 
lietusį, nes tai buvo viena iš 

tų Lietuvos didžiūnų, kuri, pa 
našiai kaip Zubovai Šiauliams 
Oginskiai F i tavai, yra pali
kę gilių pėdsakų ūkio ir kul 
túros gyvenime.

Kunigaikščiai Puzynos iš 
Kozielsko — sena Lietuvos 
didikų giminė. Pirmasis jos 
žinomas atstotas, Vosylius 
«Glazynia» (lietuviškai išver
tus būtų lyg ir - Akelis, Aky 
lusis), gyveno antroje 15 jo 
šimtmečio pusėje. Jo sūnus 
Ivanas gavo pravardę «Puzy 
nin» (pužo — rusiškai pilvas) 
Bagdonas Povilas Puzyna bu 
vo Didžiosios Lietuvos K.uni 
gaikštytės sekretorius, 1553 
m. pasiuntinys j IVaskvą Pet 
ras, Timofiejaus sūnus — gar 
sėjo 1569 m kaip Lietuvos 
maršalas, Aleksandras Afana 
siejus, miręs 1650 m , buvo • 
Lucko ir Ostrogo stačiatikių 
vyskupas. Andrius, miręs 1701 
m., pasižymėjo kaip Minsko 
kaštelionas. Gardino seniūnas 
Mykolas 1712 m. vyko su iš 
kilminga Lietuvos pasiuntiny 
be į Maskvą. Petras Puzyna, 

miręs 1717 m., — rašytojas ir 
žymus pamokslininkas, jau ka 
talikas ir dargi vienuolis jėzu 
itas Nuo to laiko ir kiti kuni 
gaihščiai Puzynos jau žinomi 
kaip katalikai. Vienas iš žy
miausių tos šeimos atstovų 
18 me .amžiuje buvo Mykolas, 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš 
tijos raštininkas, o Steponas, 
gimęs 1667 m. ir miręs 1738 
m . jėzuitas, teologijos dakta 
ras, buvo Vilniaus jėzuitų pre 
fektas.

Puzynų šeimoje gražiai pa 
sireiškė moterys Elžbieta, di 
džiojo Lietuvos etmono ir Ze 
maičių seniūno Grigaliaus 
Oginskio duktė (l-rno veto 
Gelgaudienė), ištekėjusi už 
kunigaikščio Puzynos. įamži
no savo vardą, įkurdama ir 
gansiai aprūpindama Vilniaus 
observatoriją prie Vyr Mokyk 
los. Ji turėjo pagrindo džiaug 
tis kad jos įkurta ir globota 
observatorija pagarsėjo kaip 
viena iš geriausių Europoj, 
prilygstanti Oksfordo observa 
torijai. Ji mirė 1767 m viena 

me iš Puzynų Gudijos dvarų) 
Lučajuje. Jau 19 me amžiuje 
gyvenusi Gabrielė Puzynienė 
Guntero ir Aleksandros Ty
zenhauzų duktė (1815 1869 m , 
įsigijo kuklų vardą lenkų lite 
ratūros istorijoje, bet turėtų 
sudominti mūsų lituanistus, 
nes be kitų kūrinėlių buvo pa 
rašiusi knygutę antrašte: «Lie 
tuvos vaikai, jų žodeliai, atsa 
kymai ir pastabos» (Dzieci Ii 
tewskie,.ich slowka, odpowie 
dzi i spostrzeženia», Lipsk, 
1847 m. antroji, pataisytoji lai 
da 1856 m Vilniuje) Atrodo 
ši knygelė, jeigu kur ir išlikų 
si, bus bibliografinė retenybė. 
Įdomu, kad lenkiškojo didždva 
rio kunigaikštienė domėjosi 
Vilniaus krašto lietuvių vai 
kais... Orgelbrando enciklope 
dija paduoda ir mažą tos Kil 
nios moters portretuką.

(B. D.)
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Lapams
Laima

Mečiau žvilgsnį į žyiriai 
mėlyną dangų.

Pro gelsvus, rausvus ir tam 
šiai raudonus lapus šypsojosi 
senutė saulė mėlynųjų tolių 
fone. Toks lengvas, grynas 
oras, kad. rodos, žmogų ke 
lią, ir pasijunti toks linksmas, 
lengvas ir ramus. Po kojom 
šuara lapų sluogsniai. Jie pa
sakoja apie lengvą, audringą 
jaunystę, apie gyvenimo vė 
tras, apie dienas, kupinas 
darbo ir kaitros. Savo pasa
ką jie seka ramiai ir vieno 
du ritmu. Tik jeigu nori sku 
bėti, jų šnaresys greitėja, ta
rytum norėtų visa greit tau 
išsakyti, kol dar esi, kol ne
pabėgai.

Ant kalnelio viršūnės susto 
jau. Akim rkai atrodė: kad 
stoviu ant įvairiaspalvio kili 
mo: po kojom klojosi raudo 
na, žalia gelsva, ruda, o dan
gus — mėlynas, mėlynas kaip 
pražydusių linų laukas.

Koks nuostabus, koks gra
žus, koks Dievo stebuklas 
tas ramusis ruduo! Iš tikro, 
tai gražiausias metų laikas. 
Jis nėra toks šaltas ir atstu- 
kaip baltais deimantais pasi 
puošus žiema. Jis nėra toks 
audringas ir vėjavaikiškas, 
kaip tas neklaužada, išdykęs 
pavasaris. Ruduo neiščiulpia 
žmogaus paskutinių jėgų ir 
jo sudraus à'motulė saulė ne 
bereikalauja savo karštos mei 
lės prakaito lašais atpirkti

Man patinka, mane žavi ta 
rudens ramybė. Ji atėjo per

(Atkelta iš 3 pusi.) 

tės, tai man krinta ant ster
blės, ypač tie valgiai, kurie 
nepatogu imti su pirštais, kaip 
antai «golubčikai» ir kiti, bet 
reikia taikintis prie kitų. Ger 
ti labai mažai čigonai gėrė, 
bet mirusiai atminti visi susto 
jo ir iš stiklinių truputį nulie 
ję ant stalo, savo stiklus iš
gėrė iki dugno kažką čigo
niškai prieš tai pamurmėję 
po nosia, tur būt,- mirusios 
amžinai laimei tai padarė.

Ten buvo ir mirusios duk
tė, kurią tėvas privertė pa
mesti vienuolyną, nes ji buvo 
pabėgusi į Boliviją ir įstojusi 

pranciškiečių vienuolyną. 
Dar nebuvo tikra vienuolė, 
bet jau rengėsi tapti ir tėvas, 
mirus žmonai, pareikalavo 
kad grįžtų ir greičiausiai su 
Bolivijos valdžios pagalba tą

Krentant
Kalnytė

audras, per šalną, per vos 
pakenčiamą kaitrą Ji atėjo 
kaip gyvenime ateina prade
danti žilti išmintis. Jai len
kia galvą pasaulis, ja stebėsi 
jaunystė, o ji rami, tyli ir pa 
prasta, švelniom, suprantan
čiom akim į viską šypsosi

Girdžiu sako: «Ruduo toks 
liūdnas!» O many perbėga 
mintis: «Kokia neteisybė!» Ži 
nãu, kad krinta lapas, Kely
je užšnekintas, jis liūdnai 
prabyla apie visą kas liko pra 
eityje, nes jo vienintelė atei
tis yra mirtis. Tačiau jis sa
vo pilnumą juk jau atsiekė. 
Gėrėdamasis saulės spindu 
liais, j.s visą medį gaivino, 
savo darbą dirbo, pareigą at 
liko Atlygindamas už jo išti
kimybę, Viešpats jį gražiai, 
gražiai nudažė. Tik jam vie
nam tą spalvų derinį išrinko, 
tik jam vienam...

Ir krenta pribrendęs raudo 
nas 'lapas kaibąs apie begali
nę meilę, kuri jo gyvenimą 
puošė. Krinta gelsvas, su sa
vim nusinešus vaisingą veik 
los gyvenimą. Krinta ir vii 
tim nešinas žalsvasis lapas. 
O rudasis, lyg pavargęs ir iš 
sekęs, byloja apie visišką pa 
siaukojimą ir besąlyginį atsi
davimą. Argi jiems ne links 
ma savo gyvenimo praeitim 
pasidalinti, kai juos užkalbi 
na mūsų žingsniai? Kaip ny 
ku turi būti tiems, kurie, lyg 
pasmerkti, liko plevėsuoti me 

„ džio šakose, nes jų širdis 
liks amžinai neišsakyta.

c o» <,«» «e

grąžinimą įvykdė, nes duktė 
dar buvo nepilnametė.

Duktė labai išsiilgusi vie
nuolyno ir manęs klausė ką 

Vyskupas Valančius gimė 
Nastrėnų kaime, Telšių apskr. 
Jo tėvai buvo valstiečiai. Va 
lančius mokėsi Kalvarijos do 
mininkomj mokykloje, paskui 
- Varnių ir Vilnaus Kurijos 
Seminarijoje ir Vilniaus uoi 
versitete įšventintas į kuni 
gus. 12 metų mokė tikybos 
gimnazijose. Paskui buvo pa 
kviestas profesorium į Kuni
gų Stminariją Nuo 1850 iki 
1875 metų buvo Žemaičių vys 
kupu. Valančius buvo labai 
žymus lietuvių švietėjas: stei
gė lietuviškas mokyklas, plė
tė blaivybę, žadino nutautė- 
lius susiprasti, rašė knygas, 
jis ne vien tikybinių, bet ir 
pasaulinių raštų mums pali 
ko. Vysk M. Valančius labai 
mylėjo vaikučius Jiems para 
šė knygeles. Rašė ir suaugu 
siems žmonėms pasiskaityti 
ar pasimokyti.

Guvus Vincas
Vysk.'M. Valančius

daryti, ar vėl pabėgti nuo tė
vo? Aš nusivedęs tėvą į kitą 
kambarį mėginau perkalbėti, 
bet jis griežtai atmetė mano 
pasiūlymą, kad duktė grįžtų 
į vienuolyną. Sako: «Jei tik 
pats Dievas pasirodytų ir įsa 
kytų, tai sutikčiau, kitaip ne
sutinku ir, jeigu norės mane 
palikti, nušausiu ją ir pats . 
nusišausiu ir, bereikalo mane 
pasišaukėte tokiam prikalbi
nėjimui »

Šiaip taip nuraminus tėvą, 
vėl pasidarėme draugai. Pra
šė ateiti kokį sekmadienį pa
sikalbėti, kai nebus svetimų 
žmonių

Misijon. J. Bružikas, S. J.

K. Dainytė

Neliūdėk
Tu žinai, kad aš ateisiu.

Gal lašais rudens lietaus.
Gal sparnais juodos nakties]
Gal siubavimu šakų,

Ar bangom auksinio lauko, 
Kada vėjas varpom plauko 
Ir myluoja žemės vaisių.

Lauk manęs. Ateisiu.

Pažinkime Musu Rašytojus
Vyskupas M. Valančius 

(1801 - 1875)

Vincukas buvo plikbajorio 
sūnus Bemoksliai tėvai ir 
vaiko neišmokė nei skaityti, 
nei rašyti Bet Vincelis iš pri 
gimimo buvo labai gabus. Tė
vai labai jį mylėjo, nee buvo 
išmintingas, rubuilis, baltai 
raudonais skruostais, juodom 
akelėm, gelsvais garbanotais 
plaukais. Suėjus Vinceliui ovy 
lika metų, tėvai atidavė vie
nam pusponiui tarnauti Čia 
bebūdamas Vincas išmoko raš 
to Dvaruose vaikai dažnai 
pasileidžia, bet šis nepasilei 
do, nes buvo pamaldus ištiki 
mas ponui ir nė mažiausio 
daiktelio nejudino

Truputį paūgterėjusį ponas 
pakele liokajumi, dailiai ap
rėdė, paskyrė gerą algą ir 
visur jį vežiodavosi Šiaipjau 
tarnai mėgsta plepėti apie sa 
vo ponus, kam reikia ir ne
reikia, bet Vincas to nedary
davo. Sykį juodu su ponu bu 

Gražus Ilha Bela, Vandeakritls «Água Branca».

vo atvažiavę Vilniun. Ponas 
buvo išėjęs į miestą, o Vin
cas viešbuty likęs. Po valan
dėlės beateinąs kažin koks 
pusponis (rusų šnipas) ir pra 
deda Vincą kalbinti-

— Skaičiau, — sako, — ta
vo pono pasą ir žinau atva
žiavus iš Žemaičių, pasakyk 
man, kas ten girdėti?

— Išvažiuodami iš Panevė
žio girdėjom skambinant vi
sais varpais, tur būt, kas 
nors numirė — atsakė Vin
cas.

— Bet ne to aš klausiu, — 
tarė svečias: — aš noriu ži
noti, ką ten kalba žmonės,

— Žmonės ir kunigai kas 
rytas ir vakaras poterius 
kalba.

— Tu mane nesupranti. Aš 
girdėjau, kad ten žmonės su
kilę. ar tiesa?

— Tikra tiesa, — atsakė 
Vincas: — kai tik aušta, be 
regint sukyla visi žmonės.

— O ką dirba sukilę?
— Ką liepia šeimininkas: 

vieni eina arti, kiti gena 
bandą

— Kas tai per žmogus? Aš 
klausiu, benesimuša pas jus?

— Šiauliuose mums esant, 
buvo žmogus su žydu’susimu 
šę, bet vyresnybė juodu per
skyrė.

— Tu vien niekus tauziji: 
aš noriu žinoti, be nėra pas 
jus karo? ■ •

— Yra, yra, — atsakė Vin 
cas.

— Na, tai aš noriu žinoti, 
kurioj vietoj ir kas kariauja.

— Mano pono dvare yra 
senas gaidys, kuris be per
trūkio kariauja su kalakutų, 
Kažin kadras įveiks, — atsa
kė Vincas.

— Ar tu pusprotis, ar kas? 
Aš noriu žinoti ar negirdė
jai, benesimuša kame kara
liai?

(pabaiga 6 pusi.)
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Lietuvi
Klausyk ir temk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

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

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mens. P. Ra- 
gažin kàs, caixa Postai 4118. São Paulo.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas %

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

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

4.o-Sala 7-Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vol,

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 sekmadienį 
Pa que das Nações 10 vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią

M 1LONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITĖNAS DUOD > NEMO
KAMAI JURID INES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 - c/1011Į02 Rua Coelho Neto, 281

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

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

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

FONE: 63-6005 • VILA ZELINA - SÃO PAULO

PRANAS & CIA. LTDA
Madeirasį^em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Agua Rasa 8 valą
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
K e ‘t v i r t ą ':
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vatą
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS ] 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

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

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė

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

A N T A N C PA V Ii IL© NII © .
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 IRv SIUVIMO' (MOKYKLA

“i©rija”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir*pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SIUVĖJAS'
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Bela

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SI kJ V Y KLOJĘ* LA UROf
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

e São Paulo
__ Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENiNTELĮAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

IRMÃ©/ CARRIER!
indoya vanduo yrr senai žinomas gėrimas 

Kurio £>uikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 - SÃO PAULO.”

Casa Sprindys â 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;

IfJCRITCEIC) CONTAEHL

NAJCIMENTC)
Irmãos Nascimento

RSS: O.R.C. SP. N,o 1.484

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

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki-
♦ tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas.
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo
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LIETUVOS NACIONALIN 
MARTYNO MAŽVYDO BIBL1O

W; ZELfNA, 515 — CAiXA POSTAL, 4118 — SAP PAULO

LIET. KAT.BENDRUOMENĖS 
CHORĄ KVIEČIA DAINŲ?

ŠVENTĘ NEW YORKE

Šiomis dienomis Prel. P. Ra 
gažinsfcas gavo laišką iš bu
vusio chorvedžio, muziko J 
Stankūne, kuriame rašo: Ra
šau skubiai svarbiu reikalu, 
būtent: turiu garbės Liet. 
Dainų Šventės Komiteto Pir
mininko Algio Kačanausko 
vardu pakviesti Jūs ir Jūsų 
garbingą chorą į bendrą vis® 
pasaulio lietuvių meno dai
nos ansamblį, kuris ateinan
čiais metais — 1964, rugpjū
čio men New Yorke atliks. 
specialią dainų ir tautinių šo 
kių programą Jau mes turi
me 30 chorų užsiregistravu
sių. Jų tarpe net iš tolimos 
Australijos lietuvių choras 
žada atvykti. Jūs esate daug 
arčiau.

São Paulo L, K. Bendruo
menės choras būdamas visais 
laikais garsus skaitlingas sa
vo veikla bei pasirodymais, 
kaip tik tiktų ir į New Yor- 
ką atvažiuoti.

Komitetas iš bėdos dar ga
lėtų finansiniai prisidėti prie 
kelionės išlaidų.

Lauksime atsakymo ir cho
ro registracijos rašto Tadą 
galėsime greitai jums gaidas 
prisiųsti.

— HELENA VOROSILAITÉ 
ir ALBINAS POLGRIMAS, ki 
tą šeštadienį, lapkričio 30 d. 
18 vai., Vila Zelinoje sukurs 
šeimos židinį. Jungtuvės bus 
gv; mišių metu Giedos Liet. 
Kat. Bendruomenės choras. 
Jaunoji yra uoli, drausminga 
choristė. Jauniesiems linkime 
laimingo gyvenimo naujame 
gyvenimo kelyje.

— Vyrų Brolijos pikninkas 
15 d. lapkričio buvo Praia 
Grande. Nepaisant, kad visą 
dieną lijo, nuotaika buvo ge
ra. Užkandžių metu skambėjo 
daina Pikninko dalyviai pa
geidautų, kad būtų grįžtama 
numatytu laiku.

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 Andvr Re s.: R. Fernando F alelio, 35
Fones: 37-0395- 35-5650 33 6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUANIA*
Piazza Astil25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33.' 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

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

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

— Misijonierius Tėvas Bru 
žikas kuris šiuo metu yra 
Santa Casa, yra gausiai tau 
tiečių lankomas Sulaužyti ko 
jos kaulai tik šią savaitę bus 
sugipsuoti, nes tynimui neat- 
slūgus negalima buvo gip 
s uoti.

— Laiškai: W Bazilewski 
L. Adomavičiūtei, Pr. Zagors 
kienei, J. Baužiui, St, Frane 
kevičiūtei, Aug. Žemaičiui, A. 
Kairiui, K, Bacevičiui A Pan 
gonienei, E. Pladienei, H. ^Va 
rasilaitei, Ap. Bal aduonienei, 
W Bogar, M. Jonavičiūtei, I. 
Šimonytei, Gudavičienei, A. 
Lazdauskui.

— Masių šeima praneša, 
kad už A A. Veroniką "Mašie 
nę šv. mišios egzekvijos bus 
23 d. lapkričio mėn. 8 vai. Vi 
la Zelinoje Gimines ir pažįs 
tarnus Masių šeima kviečia 
atvykti į šv. mišias.

— Lapkričio mėn 24 d. 
Liet. Kat. Bendruomenės cho 
ras švęs tradicinę šv. Cecili 
jos šventę. Gi gruodžio mėn. 
1 d. yra numatę suruošti iš. 
važiavimą į A. ir K. Ambro’ 
zevičių ūkį, prie 50 to kilome 
tro Via Dutra.

— Tradicinis Liet. Kat. Ben 
druomenės choro Naujų Me
tų sutikimas Vila Zelinoje, 
gimnazijos salėje tikrai įvyks 
Jau yra padaryta sutartis su 
geru orkestru. Pakvietimais 
reikia iš anksto apsirūpinti.

PAIEŠ KO :

Irenė Mironaitė, gyv. 4459 
S. Richmond Street, Chicago 
32, Illinois, paieško Augusti
no Žemaičio, gyvenančio São 
Pauly.

Julija Vrubliauskienė paieš
ko savo brolio ANTANO TA 
RUčlO, Lietuvoje gyvenusio 
Kaune, Laisvės Alėja, turėju 
šio foto studiją. Po karo at 
vyko į São Paulo.

LIETUVIŠKOS RADIJO
PROGRAMOS LAIKAS.

Pranešame, kad lietuviška 
programa per Radio Clube 
de S?nto Andrė sekmadienio 
vakare yra perduodama 7,30 
(19,30) vai.

MIELI SKAITYTOJAI

Kas dar už "Mūsų Lietuvą» 
neatsilygino už praėjusį lai
ką, prašomi lai padaryti kuo 
skubiausiai!

‘ M L ” Administracija

— Julija ir Juozas Skisti- 
mai lapkričio mėn. 17 d arti 
Ouro Fino, Ribeirão Pires 
apylinkėje, šauniai atšventė 
25 metų vedybinio gyvenimo 
jubilejų. Jaunuosius ir jų si
dabrinius žiedus palaimino 
Prel. P. Ragažinskas ir ta pro 
ga tarė pasveikinimo žodį, 
Po to buvo vaišės, kurių me 
tu skambėjo lietuviškos dai 
nos Jubiliatai yra gražiai įsi 
kūrę turi gražius gyvenamus 
namus ir pavyzdingai tvarko 
mą, didelį vištų ūkį.

SPYGLIUOTOS VIELOS
VOKIETIJOS PASIENY

Neseniai baigta tiesti spy
gliuotų vielų pasienio ruožas 
tarp Bavarijos ir R. Vokieti
jos sričių — Tiuringijos ir 
Saksonijos. Rytų vokiečiai pa 
aiškino, kad tai buvę reika
linga siekiant sustiprinti lig
šiolinę demarkacijos sieną.

PUSĖ ČEKŲ ĮMONIŲ
KLASTOJO PLANO 

PRANEŠIMUS

Pagal iš Prahos gautas ži
nias beveik pusė patikrintų 
Čekoslovakijos įmonių buvo 
siaklactojusios ir neteisingai 
paruošusios įvairius praneši
mus apie plano išpildymus.

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

. ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, S. Paulo,

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

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

ir vietinių gėrimų fabriką 
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA, 

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

Susisiekimąs.- iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki galo Vila Albertina.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,

kiekvieną sekmadienį 7,30 yal. vakare.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

(pabaiga ii 4 pusi)

— Tiesa, mušasi.- neseniai 
vienas vaikas buvo atėjęs 
pas mane ir atsinešęs kortas; 
nieko netrukus, mano būgnų 
karalius numušė lapų kara
lių, nes manasis buvo švietys.

— Manau, kad su tavim ne 
susikalbėsiu — tarė svečias. 
— Pasakyk man, ką mano 
tavo ponas?

— -Mano rytoj namo yažiuo 
ti, — atsakė Vincas.

— Pasakyk man, benesi 
šiaušia jūsų ponai su bajorais 
prieš vyresnybę?

— Kartais šiaušias, — atsa 
kė Vincas.- — štai mano pa 
ties ponas, eidamas prie vy
resnybės, šukuoja galvą ir su 
šiaušia plaukus, ypač — ant 
kaktos

— Kad tu prapultam su sa
vo tokiu šnekesiu! tarė supy
kęs svečias, — tai prakeik
tas žemaitis! Nieko negali iš 
jo sužinoti.

Tai pasakęs, šnipas nešinos 
laukan.

Čekų prof, sąjungų laikraš 
čio «Prace» nuomone tai esan 
ti sukrečianti žinia, nes tai 
apsunkinę čekų liaudies ūkio 
padėtį.

CHRUŠČIOVAS PLANUOJA
KELIONĘ PO SKANDINAVI

JOS KRAŠTUS

Lapkr. 12 d į Sovietų S-gą 
nuvykus svečiuotis Danijos 
užs reik ministeriui Haekke 
rup'ui, vėl suaktualėjo savo 
metu atidėtos (Švedijoje, pa
kilus protestams) Chruščiovo 
skandinaviškos kelionės klau
simas Pagal sovietų šaltinius 
Chruščiovo kelionė turėtų 
įvykti jau kitais metais, gal 
vasario mėn, Danų ministe 
ris turėjo pasikalbėjimą su 

«Izvestijomis» WmSHMRSM 
padarė išvadą, kur bus taria 
masi dėl neatominésízonos su 
organizavimo Europos šiaurė 
je —- tai pasiūlę sovietai.

Sovietai vis kelia tokios zo 
nos reikalą ir primena suo
mių Kekkonen ir švedų Unde 
no planus. Lapkr. 10 d. <No- 
vyj Mir* žurnale, pagal švei
carų spaudą, paskelbtas vie
no lietuvio laikraštininko, ne 
seniai apsilankiusio Švedijoje 
(greičiausia, G Zimano — E) 
straipsnis. Jis teigia, kad Va 
šingtonas su Bonna, priešin
gai švedų interesams, veikią 
Švedijos vyriausybę priešta 
rauti tokios zonos įvedimui, 
Švedai neseniai nurodė, kad 
tokia zona turėtų apimti di
desnį geografinį vienetą. Be 
to reikėtų susitarti ir dėl vi
siško atominių bandymų su
stabdymo (įskaitant ir po že
me vykdomus bandymus).

APARTAMENTAI 
PRAIA GRANDE netoli Ocian 
ilgam išsimokėjimui.

APARTAMENTAI SÃO VICEN 
TE B/Quinha. Ilgam išsimo
kėjimui

Sklypai ir namai Vila Zeli- 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: Rua Ibitirama, 976

V Zeliaa

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje 

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4’0 and, sala406, Tel 35 8873.

— VILA ZELINOS LIETU- 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5976 

Re v. Jonas Bružikas, S. J. 
Igreja de São Gonçalo, Pra- 
ça João Mendes, São Pauloj 
tel. 36-2628, Brasil:

SKLYPAI ILHABELA
A CAPRI BRASILEIRA

Gražiausias Paulišką pajūris 
Sklypai 15.000,00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.

Smulkesnių informacijų 
Rua Ibititirama, 976 

pas Leonardą Šukevičių

- PARDUODAMAS SKLYPAS 
10 x 40 kv. met. Labai gra
žioj vietoj, 3 autobusų linijos 
V. Remedies (už Lapa) Praça 
Sta. Hedviges, 3. Teirautis 
ten pat pas Tadą Šablevičių

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERjKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETU VA».
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