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Bulganinas ir jo pasirodymas viešumoje

Naujų Metų sutikimo Krem
liuje iškilmėse Chruščiovas
paskubėjo su staigmena, pa
sirodydamas ir ilgokai pasi
kalbėjęs su buv ministru pir
mimnku, maršalu Nikolai Bul
ganinu. Jau žinoma, kad prieš
penkeris metus 1958 m. Bul
ganinas to paties Chruščiovo
buvo apkaltintas esąs valsty
bės priešu, dalyvavęs anti
partinėje grupėje ir pan.
1959 m 21 me partijos šuva
žiavime Bulganina® buvo pa
vadintas išdaviku. Jj atsta
čius iš valdžios, Bukgauinas
buvo valst banko pirminin
ku, o vėliau liaudies ūkio ta
rybos Stavropolyje vedėju.
Bulganino vardas buvo išny
kęs iš sovietinių enkiklopedijų ir kalbėta, kad jis su
menka pensija gyvenęs Maskvoje Vakarų stebėtojų nuo

mone, 69 m. amžiaus Bulga
nino parodymas viešumai
reiškiąs silpnąją Chruščiovo
pusę. Kinai jau nekartą jj
yra puolę, klausdami kur yra
dingę buvę didieji sovietiniai
politikai. Tačiau Bulganino
išplaukimas j paviršių sieja
mas ir su vidaus politika. Sa
vo metu kaip Malenkovo įpė
dinis Bulganinas ėjo tarpiniu
ko pareigas tarp karinių bei
ūkinių sluogsnių ir Chruščio
vo Ukrainoje ir Maskvoje
partinio aparato. Jo valdymo
metais sovietinis ūkis buvo
kiek pakilęs. Po Chruščiovo
nesėkmių žemės ūkyje ir plė
šinių žemių katastrofos - o
šiuo atveju savo metu būta
ir Bulganino kritikos «parti
nio priešo» rehabilitavimas
drauge reiškia ir paties Chruš
čiovo savikritiką.

Klaipėda — Uosto vaizdas.

41 m. nuo Klaipėdos prisijungimo prie Lietuvos

1923 m. sausio 15 d. Klai ir krašte padidėjo. Tai sukol
pėdos krašto sukilėliai paė- ch zintos Lietuvos ūkininkai,
nenorėdami būti baudžiaunin
Grâzdânkos Sméklâ ™ Sovietai Rengiasi Primesti
inė savo kontrolei! kraštii
,
_
miestą. Tuoj pat Mažosios kais, palikę kaimus, pasirin
Rusiškuosius Rašmenis j
Lietuvos Taryba oaskelbė, kę miesto, jų tarpe ir Klaipė
kai Klaipėdos kraštas jungia dos gyvenimą.
Stokholmo dienraštis «Svens o Maskvos poligrafijos insti si su Lietuva ir tampa LietuNemažą gyventojų dalį su
ka Dagbladet» paskelbė nau tuto pagamintieji rašmenys vos teritorijos integraline da_ ' daro rusai. Visų pirma kariš
ją aliarmuojančią žinią apie pavesti vienam lietuvių grafi limi
Santarvininkai, kurie kiai, visokį viršininkai su šei
sovietų pasirengimus primes kui Kaune apipavidalinti
lig šiol valdė Klaipėdą, suti momis ir šiaip atvežti darbi
Rusinimo mėginimai latvių ko su įvykusiu faktu Tačiau niakai.
ti rusiškuosius rašmenis Pa
baltijo kalboms. Stambiomis kalboje pastebėti jau 1958 m Hitleris 1939 m. Lietuvą pri
Klaipėdos miestas yra žy
raidėmis pirmajame puslapy vasarą Būdinga, jog vietos vertė Klaipėdą Vokietijai ati miai padidėjęs del žvejybos.
je laikraštis rašo: «Manoma, komunistų spaudoje iki šiol duoti.
Čia yra strateginė povandeni
kad rusų raidės bus įvestos į nepasirodė jokie protestai
Per paskutinį pasaulinį ka nių laivų bazė, kuri yra ats
pabaltiečių kalbas. Grėsmė prieš gimtosios kalbos žaloji rą Klaipėdos miestas nebuvo kirta ir griežtai kontroliuoja
tautinei kultūrai». Toliau ten mą ir subarbarinimą Minima išgriautas, Tik jo gyventojų ma nuo kitos uosto dalies.
pat tvirtinama, kad Maskvoje ir tai, jog kažkoks Maskvos sąstatas žymiai pasikeitė.
Tolimesnis Klaipėdos kraš
rengdamas projektas, pagal eksperimentinis mokslinis ins Prieš karą daugumas buvo to likimas bus toks pat, koks
kurį ligšiolinis latvių, lietuvių titulas yra net «nust-tęs». kad vokiečiai Po karo beveik vi bus visos Lietuvos likimas
ir estų lotyniškasis raidynas dabartinės lotyniškosios rai si, kas tik galėjo emigravo į Kai Lietuva bus nepriklauso
ketinamas pakeisti rusiškuo dės lietuvių raštuose., kenkia Vakarų Vokietiją. Lietuviškas ma, Klaipėda bus jos teritori
ju. Žinia apie tokius sovietų nervų sistemai ir akims
elementas Klaipėdos mieste jos d. 1 s.
«Svenska Dagbladet» pami
pasiruošimus pasiekusi &tokholme gyvenančiuosius pa- nėjo, kad lietuvių tauta smar
baltiečius, kurie, anot «Sv. kiai priešinosi caro režimo
mentu norėjo iškelti Pana
LAIVAI TARP KLAIPĖDOS
D.», reiškia susirūpinimą, jog mėginimui įvesti graždanką
mos vėliavą, kaipo protesto
IR BELGIJOS
tuo būdu rusiiikacijos pavo per 40 metų ir kad neseniai
ženklą prieš amerikonų do
jus gresia Pabaltijo vals ybių lietuviai laisvajame pasauly
Vokiečių «Vorwarts» duo minavimą kanalo zonoje Tarp
je yra paminėję 50 metų su
tautinės kultūros likučiams.
men
mis (lapkr. 27) Belgijfâ. vienos ir kitos grupės studen
Ten pat rašoma kad lietu kaktį nuo spaudos draudimo
sudarė sutartį su sovietais ir tų įvyko susiKirtimas kuris
vių kalbai «pritaikintojo» ru panaikinimo Žinia apie nau
numato prekybos laivų liniją įsivystė į didesnį konfliktą. į
siškojo raidyno pavyzdys dar jus raudonojo režimo kėslus
tarp Belgijos uostų Gent ir studentų kova įsimaišė vie
1959 metais buvęs atsiųstas pasirodė ir Švedijos pabaltie
Antverpeno ir Baltijos jūros tos gyventojai panamiečiai
Mokslo akademijai Vilniuje, čių spaudoje.
uostų Rygos, Ventspilio ir Policija ir kareiviai norėda
Klaipėdos. Sovietinį laivyną mi išsklaidyti susikirčijusias
■';7=SĮ,n mn
atstovausią penki latvių pre
grupes ir sulaikyti minios
ČEKŲ TURISTAI PASIRINKO valandas. Tačiau statoma są kybos laivai, tarp 800 ir 1,200 plūdimą į kanalo zoną, pa
lyga, kad greitai vizas gau brutto tonų talpos. Būsią pa vartojo ginklą Pasekmėje bu
LAISVĘ VIENOJE
nantieji privalo už visą Len sikeičiama pramonės įrengi vo aukų iš abiejų pusių Mi
Iš Vienos pranešama, kad kijoje buvimo laiką išlaidas mais, popierio gamybos išdir rė 13 panamiečių ir 3 polici
sausio mėn pradžioje atvykę apmokėti užsienio valiuta
biniais, celiulioze, medžio ga ninkai.
į Austriją su čekų turistų gru
miniais, anglimis ir rūda
Šiuo metu tvarka vėl atsta
pe šeši jos dalyviai sausio 4
— Sofijos radijo pranešimu
tyta Tarp Panamos ir Vašing
d. kreipėsi į Vienos policiją Bulgarijoje vėl įvesta mirties
PANAMOJ VĖL RAMU
tono
vyriausybių vyksta pasi
ir paprašė azilio teisės.
bausmė, Ji numatyta nužudy
Sausio mėn 9 d, Panamos tarimai del užmezgimo nu
mo ir išprievartavimo atve
— 1964 m turistiniam sezo
kanalo zonoj, kurią adminis trauktų diplomatinių santykių
jais Esą toji bausmė būsianti
nui prasidėjus numatomi pa
truoja amerikonai, Bilbao ir del peržiūrėjimo kanalo
panaudojama tik išimtinai sun
lengvinimai turistams, norin
miesto universiteto studentai sutarties
kiais
atvejais.
tiems lankytis Lenkijoje. Kon
iškėlė Amerikos vėliavą. Kita
Pažymėtina, kad Panamos
sulatai išduosią vizas per 48
grupė studentų tuo pat mo vyriausybė sučiupo Fidel
c=sji=]i2=o
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Castro agentus įsimaišiusius
j konfliktą
— VAKARŲ VOKIETIJOS
prezidentas LOEBKE atvyks
Brazilijon su oficialiu vizitu
gegužės 1 — 12 d
— ■ Rytų Vokietijos, Tusų
komunistų valdomos, vyriau
sybė pasiuntė pasiūlymą Va
karų Vokietijos vyriausybei,
kad Rytų ir Vakarų Vokieti
jos teritorijas palikti nugin
kluotas, be atominių ginklų.
Ministeris pirmininkas Erhard
gavęs laišką, tuoj pat, neati
daręs», gražino atgal
— AMERIKOJE lankosi Ita
lijos prezidentas SEGNL

— Amerikoje nepaprastai
dideli šalčiai ir pusnys. Daug
kur yra žmonių aukų ir daug
kur keliai užpustyti Net pie
tuose, apie Floridą, tempera
tūra yra kritusi kaip niekuo
met
PUOLA ŠVEDŲ—PABALTIEČIŲ BENDRADARBIAVIMĄ

Kai didžioji Maskvos spau
da vis dar demonstruoja di
džiausią mandagumą šved<j
atžvilgiu, Pabaltijo respublikų
laikraštininkams, atrodo, įsa
kyta būti piktais šuniukais.
Neseniai švedų spaudoj pa
stebėtas «Tiesos» vyr. red. Zi
mano straipsnis, kritikuojan
tis Švediją už atmetimą vad.
Kekkoneuo plano sukurti lais
vą nuo atominių ginklų sritį
Europos šiaurėje.
Dabar rusų kalba leidžia
mas dienr «Sovetskąja Latvi
ja» pradėjo skelbti rašytojo
Arv Grigulio «dokumentines»
apybraižas apie švedų ir pa
baltiečių «šnipų» bendradar
biavimą pokario metais, sie
kiant užmegzti ryšį su Latvi
joj veikusiais partizanais.
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Mykolas Vaitkus

Dabartinė Lietuvos Katâliku Būkle

Faktinuoju Lietuvos katali
kų Bažnyčios valdytoju yra
komisaras kulto reikalams
prie Ministrų Tarybos (Rugie
nius). Be jo leidimo joks ku
nigas negali eiti savo parei
gų. Pagal tai kunigai yra tri
jų kategorijų: a) turintieji to
kius leidimus, einą klebonų
ir vikarų pareigas; b) turin
tieji leidimus eiti kunigiškas
pareigas, bet negalį užimti
atsakingų vietų (altaristai); c)
kunigai, kuriems atimti leidi
mai ir uždraustos bet kokios
kunigiškos pareigos Pastaro
sios grupės kunigų iki šiol
buvo dar nedaug, bet pasku
tiniu laiku jų didėja, nes vis
pasitaiko nubaustų šia baus
me.
Be kulto komisaro leidimo
joks negali būti paskirtas kle
bonu, vikarų, ar perkeltas
toms pareigoms ii vietos į vie
tą. Faktinai, kunigų kilnoji
mai yra jo įsakyti, o vysku
pijų valdytojų tik vykdomi.
Kai etišku tiniu laiku kai ku
rios vyskupijos neteko valdy
tojų, tai į vakuojančias klebo
nų vietas ėmė klebonus sKir
ti patsai kulto komisaras Ka
dangi kunigai tokio paskyri
mo nenorėjo pripažinti, tai
jau yra parapijų be klebonų.
Siekiama to, kad galutinai
suardyti Bažnyčios adminis
tracijos aparatą Iš Sibiro grį
žusiems Kaišiadorių ir Telšių
vyskupams nebuvo lelst-a vai
dyti savo vyskupijas; jie bu
vo ištremti iš savo vyskupijų
ribų. Nudailinus Vilniaus ir Pa
nevėžio apaštališkų jį adminis
tratorių vysk. J Steponavičių,
Vilnių valdo, atrodo kulto ko
misarui priimtinas kapitulos
vikaras kun C Krivaitis. Pa
nevėžio vyskupijai valdyti
Roma paskyrė kan P. Šid
lauską, bet jo kulto komisa
ras ne tik nepripažino, bet
dargi ištrėmė į Merkinę Ne
seniai ištremtas ir Kaišiado
rių kapitulos vikaras kan. J.
Meidus, kuris pašalinus vys-

kupus, valdė tą vyskupiją. Da
bar Kaišiadorių ir Panevėžio
vyskupijų valdytojas yra kun.
P. Bakšys Atrodo, kad eina
ma prie to, kad Lietuvos Baž
nyčią valdytų vienas valdžiai
patikimas asmuo.
Vienintelė Kaune veikianti
kunigų seminarija, (su aprėž
tu iki 45 klierikų skaičiumi)
yra visiškoje kulto komisaro
kontrolėje. Jos vadovybė ir
profesūra nuolat kaitalioja
ma. Stojantieji klierikai turi
gauti kulto komisaro leidimą,
koris duodamas tik kom par
tijai ištikimiems asmenims.
Kišimąsi į seminarijos auklė
jimą ir programą, kad būtų
Mauklėti režimui palankūs ir
klusnūs kunigai
Kunigai stengiamasi izolruo
ti nuo visuomenės: Iki šiol
vienintelis leistas kontaktas
— buvo .kalėdojimas, kada
kunigai susipažindavo su ti
kinčiaisiais, gaudavo aukų.
Paskutiniu metu už surinktas
aukas, kunigams užkraunami
tokie dideli pajamų mokės*
čiai, kad jų negalėtų apmokė
ti ir viską pardavę kunigai.
O tada už nepajėgumą sumo
kėti tokių mokesčių, jau gre
šia kalėjimas Pagaliau visiš
kai kunigams uždrausta lan
kyti tikinčiuosius. Nors ir
šiaip kunigai už savo pa ja
mas iš religinių patarnavimų
turi mokėti gana aukštus mo
kesčius.
Iki šiol kunigai vieni ki
tiems talkindavo religiniais
patarnavimais atlaidų, šven
čių metu. Paskutiniu laiku
uždrausta lauky is svetimose
parapijose be kulto komisaro
leidimo kuris uiekam neduo
damas.
Kunigai yra sekami, pas ką
lankosi; sekami ir tie, kurie
lankosi pas kunigą. Dėl to
kunigai nustoja kontakto su
žmonėmis, lieka izoliuoti.
Atoslūgio metu, kada buvo
leista dėl butų stokos staty.
V. Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861- 1864
(tąsa)

Čia stovėjo nemaža rogių
ir šlajų, o tarp jų landžiojo
žydeliai, šūkavo, siūlė karnas,
derėjo, barėsi, ėjo šalin ir
vėl grįžo, jei prekė jiems bu
vo reikalinga, o norėjo ją pa
imti kuo pigiausiai. Čia mai
šėsi daugybė ir šiaip žmonių,
kurie nei pirko, nei pardavi
nėjo, o vien iš smalsumo try
nėsi minioje, stovinėjo prie
prekiaujančių ir vėl tolyn
slinko, įsimaišę į tą gyvą,
pirmyn ir atgal judančią
tėkmę.
Balsių Petras su Pranaičiu
nustebo, pamatę turguje vie
nur kitur grūdų: rugių, mie
žių, avižų. Pavasarį pardavi
nėti grūdus? Bagynų d vai o
baudžiauninkams buvo tai ne
įprasta naujiena Jie po kiek
vieno duonos kepimo su bai

!964 m

sausio 18 d

*■

me sekė mažėjančią rugių
krūvelę, maldami maišė su
miežiais, numatydami, kad dar
po mėnesio kito jau ir bėrali
ne reiks pasidžiaugti, ir tai
per patį darbymetį! O čia štai
rugius parduoda!
Įsižiūri Petras su Juozu į
tuos pardavėjus ir mato, kad
jų rogės geresnės negu kitų
— pavažos geležim pakausty
tos, — ir arkliai jų gražesni,
ir jie patys geriau apsirengę
ir sočiau mitę
Prie jųdviejų prisiplaka ju
drus, kalbus žmogelis ir, ma
tydamas, kaip juodu riustebę
žiūri į grūdų maišus ir jų
pardavėjus, apžvelgia jųdvie
jų menką apdarą ir užkalbina:
— Judu, vyrai, tur būt, iš
toliau būsite?
— Nuo Paberžės. — atsako
Petras

Užtvanka Praplyšo
Ilgai, ilgai glūdėjo užtvanka —
jausmų kalėjimo beširdė siena . .
Bet štai, žiūrėk — neregima ranka
stebuklo mostu jos pralaužė plieną —

Ir štai, ir štai pavasariniais sriautais,
bangų bangom, pabudusi dvasia
išsiveržė takais dar nekeliautais
dainom, giesmėm gaivia srove štie?ia..

vieto Ekonominės Komisijos
pirmininko K. Meškausko ir
Biudžeto Kom. pirm. J. Miką
lausko pranešimai. Kaip pa
prastai, buvo ir kelių deputa
tų tariamai diskusiniai pasi
sakymai.
NAUJA AKCIJA PRIES
VYSK. BRIZGI

Siekdama išeivijoje gyve
nantį vysk V. Brizgį suplak
ti su vad. karo nusikaltėliais,
Kaip nuostabu! Priešybės taip sutapo:
vyskupo santykiams su vokie
prie seno dainiaus atviros duobės
čių režimu, ar, pagal dienraš
pražydę gėlės žavų skleidžia kvapą —
tį — su gestapininkais, «Tie
ir naktį vėl lakštingalos čiulbės...
sa» (plg. nr. 297, gruodžio 21
d) paskyrė beveik ištisą nu
merio puslapį, drauge paskelb
dama ir įvairių dokumentų fo
tokopijas Rašinyje pasinau
dota arkivyskupo Skvirecko
dienoraščiu, komunistų dabar
dažnai cituojamu ir JAV iš
leistu tendencingu Alleno lei
dintis mažus namelius, kai ku Voltaire'ais, Calles’ais ir pa dinėliu apie «nacių karinius
rie kunigai žmonių padeda našiais. atsispirs ir prieš nusikaltėlius» ir kt. Rašinys
mi yra pasistatę klebonijas < hruščiovus bei kitus komu pavadintas- «Vyskupas bučiuo
Dabar, jie kaltinami neteisiu nistinio ateizmo vadus, nes ja svastiką». Kaip tokiais at
gai įsigiją statybos medžiagą, Bažnyčios Steigėjas, nors ir vejais įprasta, medžiaga prieš
panaudoję žmonių sudėtas au numatė persekiojimus, tačiau Vakaruose gyvenančius nu
kas savo reikalams. Neįro- drauge pažadėjo ir galutinę kreiptam niekinimo rašiniui
džius kokiomis lėšomis, iš pergalę; Ir pragaro vartai jos buvo paimta iš Lietuvos Cen
trinio valst archyvo ir Moks
Dr. J, Savasis
kur surinktomis pastatyti to nenugalės!
lų akademijos.
kie namai, kaip įsigyta me
džiaga ir pan, jie konfiskuo
— Vakarų Berlyno paštinin
jami. o statytojas traukiamas
VILNIUJE BUVO SUSIRIN
kai išsikvietė mokantį su bom
afsakomybėn už «suktybes,
KĘS AU.-iSČ SOVIETAS
bomis susitvarkyti policijos
neteisėtą bažnyčios lėšų pa
dalinį, kai išgirdo, kad siunti
Gruodžio 27 d. Vilniuje įvy nyje kažkas tiksi, o siuntinį
naudojimą savo asmeniškiems
ko vadinamo Aukščiausio So atidarius buvo rastas elektri
reikalams»
vieto sesija — ją atidarė to nis baterijinis dantų šepetu
Pridėkime visą propagan
Sovieto (Tarybos) pirm A. kas.
dą, kunigų šmeižimus, nieki
Barkauskas Buvo svarstomi
nimus, kaltinimus visas mo
klausimai: Lietuvos 1964 1965
— Vakarų Vokietija steigia
ralinio teroro priemones — metų Valst plano liaudies
savo kariuomenei tiekimo ir
ir gausime vaizdą kokiose
ūkiui vystyti tvirtinimas ir tų apmokymo bazes Portugali
sąlygose Lietuvos kunigams pačių metų Valst biudžeto
joje.
tenka o>irbti. Visa kai verčia
ir 1962 m. biudžeto įvykdy
mu» su neramumu žiūrėti j mo apyskaitos tvirbimas, dar
— Šiaurės Švedijoje aštuo
ateitį Užsitęsus okupacijai ir ir įvairių Sovieto Preaidiumo niolikmečiui
ūkininkaičiui
nepasikeitus< kovos inkensyvu įsakų tvirtinimas Pranešimą JAV mirusi teta palik > 2 mil.
mui, vis daugiau atsiras to apie pavergtos Lietuvos 1964- dolerių.
kių. kuriems religija jau ne 65 m, Valst. planą liaudies
bebus vertybė, atramos taš ū<iui vystyti padarė režimi
kas prieš okupanto užmačias. nės min. tarybos pirm. M. Šu
Tačiau reikia tikėtis, kad mauskas, o apie biudžetą —
katalikų Bažnyčia, kuri amžių finansų ministras R, Sikors
bėgyje susidūrė su Neronais, kis Dar buvo papildomi So-

— Beveik tiek pat į Survi
liškį. — prideda Juozas.
— O kokio gi pono? — do
misi žmogelis
— Pono Sterodskio, — atsa
ko Petras.
— Bagynų dvaro, — pride
da Ju< zas.
—' Skro o odskio... Bagy yynų .. — pakartoja pratęsda
mas žmogelis, tarsi nustebęs,
tarsi užjausdamas ir kartu
tarsi sakydamas, kad dabar
tai jam viskas aiškų.
— Na, jei jūs pono Skrodskio, tai duonelės, žinoma, neparduosite, — nesiliauja tas
ir čia pat prideda: Bet ir ne pirksit. Pinigėlių nėra iš ko
padaryti.
— O šitie, kur parduoda,
tai iš kur jie? — klausia Pe
tras žmogelį.
— Šitie karališkiai nuo Kra
kių, o ten toliau sėdi du ir
nuo jūsų krašto. Pono Survi
los Klevų dvaro činšiniai
Petras linktelėja galva:

— Žinome. Pas juo* vis
kas kitaip.
— Matote, į Kėdainius ne
seniai vaisko atvarė, tai vis
kas ir pabrango, aiškina to
liau nepažįstamasis. — Gas“
padoriai tuoj pajuto, ir štai
kiek tų gėrybių atsirado É,
dėdiene po kiek sviestas? —
paklausė drūtos, rogėse pūp
sančios kaip perekšlė višta
gaspadinės.
Gaspadinė apžvelgė juos
nuo galvos ligi kojų ir kan
džiai atkirto;
—- Ne jūsų kišenini. Gaila
burną aušinti.
Žmogelis, nė kiek neįsižei
dęs, gudriai pamerkė Petrui;
— Karališkė . Matai, kokia
išpuikusi. Ir mane lažiniu pa
laikė.
Po rinką slampinėjo ir ba
jorų. Juos galėjai pažinti iš
aukštų geltonos odos aulinių
batų, spalvoto pliušo apikaklių, sušniūniotų krūtinių, kam
puotų su plačiais snapais, ke
purių, o k tu8 paprasčiau ap

sirengus’us, bent iš lenku ktt
bos. Vienur kitur per minią
išdidžiai yrėsi ir tikras po
nas, dvarininkas atsargiai pa
sirinkdamas, kur žengti, nes
dienovidy atšilus ir saulei
prasiskverbus pro debesėlius
sniegas rinkoje patižo, ėmė
tirpti, vaikščiojamose vietose
pasidarė balos, po kojomis
vėlėsi purvas, žliugsėjo van
duo.
Kitoje rinkos vietoje žydai
pardavinėjo miestiškas pre
kes. Paslaugusis žmogelis, ne
atsilikdamas nuo dviejų drau
gų, patarinėjo, kur kas yra,
kur ką pigiau pirkti. Tad nu
sipirko druskos, tabokos, ge
ležies, Petras kepurę, sese
rims po kaspiną, Juozas įsi
gijo peilį, senų batų aulus
klumpėms, vielos kabėms, —
beveik viską, ką buvo nu
matę
Bet štai rinkos pakrašty,
prie staliuko, sėdėjo visokią
šventų daiktų pardavėjas. Ant
staliuko gulėjo eilėmis «Auk
so altoriai», «Bromcs», «Žy
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Susirūpino Lietum Atsiliekančiais Kolchozais
Oficialiai pripažįsta: daugelyje gamybinių valdybų nemažiau
ketvirtadalio visai atsiliekančių ūkių — leėko atsilikimo
priežasčių, o tuo tarpu kolchozininkai už dienos darbų
tegauna kapeikas, nerodo jokio noro dirbti, šalinasi
iš kolchozo

Myksiąs Vaitkus

Išburk ir Paleisk
Nakties tyloj, vienatvės glūdy,
kai begalybė sieloj budi,
kai tavo gelmės prasivėrė,
ištroškę alpiai grožio gėrio:

Elta. Kai sukolchozintame — tik 121,2 ent O bendrosios
vaizdėk — lyg aukso kibirkštėlės,
pavergtos Lietuvos žemės ūky produkcijos vertė (rubliais)
garsų negimusiųjų vėlės,
je grūdinių kultūrų derlius vienam žmogui siekė: pirmau
spalvom
sumirgę, suokia tykiai,
nepakyla daugiau 9 dvigubų jančiame kolchoze — 9 30 rb.,
lyg amžinybė... Cit. klausyki:
centnerių nuo ha, tai režimui vidutinis rodiklis — 5,65 rb.,
kelia rūpestį ir štai jau keli ir atsiliekančiuose — 2.87 rb.
«Mes — dausų šiurpuliai,
mėnesiai spaudoje įvesti sky Taigi, «Komunisto» teigimu
mes — garsai nebyliai,
riai apie «atsiliekančius ū- atsiliekantieji kolchozai nuo
gylimybėj beslypintys tonai...
kius», bandoma ieškoti tokio gam valdybos rodiklio ateitie
atsilikimo priežasčių, kolcho- ka 1.5 — 2 kartus, o nuo pir
Trokštam gimt, snskambėt,
zininkai ar kolchozų vadovai maujaučio — 2-3 ir net dau
žmogui širdį žavėt
varoviškomis priemonėmis l a giau kartų.
Nesvajotų harmonijų monais...
rami bei raginami pasi
Kokios kolchozų atsilikimo
tempti.
Ach. kūrėjau kilnus,
priežastys? «Komuniste» Gra
tu pažadinki mus,
«Komunisto» 11 n ry pas bauskas paskelbė duomenis,
tą
šešėlių bemiegantį chorą!
kelbtas Br. Grabausko straips iš kurių seka, kad kai pirmau
nis svarsto atsiliekančių ūkių jančiame kolchoze žemdirbio
Mum gyvatą įburk,
(čia pavyzdžiui paimta Šiau- dienos apmokėjimo vertė šie
sapno himną sukurk
1 ų gamybinė valdyba) pi o- kia 2.53 rb (natūra ir pinigais)
ir
paleisk lyg dausų meteorą!»
dukciją. atsilikimo priežastis vidutinis rodiklis sudaro —
bei tos gam valdybos kolcho 1,23 rb , tai atsiliekančiame
zų buitį. Partijos organas pri kolchoze tas kolchozininkais
pažįsta, kad nors Šiaulių ga
dienai apmokamas vos 0 93
mybinėje valdyboje žemės
rb Br. Grabauskas išveda,
derlingos, tačiau atsilieką
kad visi ūki-i gauna beveik
kolchozai sudaro ketvirtį vi
vienodai mineralinių trąšų lie
sų kolchozų. Pateikti ir keli
beveik viencd’i apsirūpinę
gamybos skaitmens — pvz, pagrindinėmis gamybos prie
jei grūdinių kultūrų derlius monėmis, tačiau atsiliekan
LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAI
burno univ salėje įvyko dai
(dvg cnt. iš ha) pirmaujančia
nų
koncertas dalyv Adelai
AUSTRALIJOJE
me «Didžiojo Spalio» kolcho čiuose ūkiuose darbas esąs
dės chorui Lithuania ir Mel
ze siekė 9 6 cnt., o vidutinis blogai organizuojamas darbo
Gruodžio 27—29 d d. Mel bumo Liet Parapijos chorui.
šio gamybinio rajono rodiklis našumas dvigubai mažesnis, burne įvyko Australijos Lie Tomis pačiomis dienomis Mel
išvestas 8.0 cnt., tai atsilie juose trūksta drausmės ir tuvių Katalikų Federacijos burne dar įvyko ir Australi
kančiuose kolchozuose tas žmonės neparodo materialinio suvažiavimas (jis dar vadin jos Lietuvių Studentų Suva
derlius tebuvo pasiekęs vos suinteresuo ūmo praranda no tas Liet. Katalikų Studijų Die žiavimas - jį organizavo Mel
rą dirbti.
5 6 cnt
nomis) Paskaitas šl aite kun burno Stud. Skyrius. Buvo
Komunistų
uarovišku
aiški

Pagal «Komunistą» buvo pa
dr P Bačinskas, kun, P Va dr. A Mauragio paskaita.
nimu.
svarbiausia
atsilikimo
gaminta 100 ha naudmenų
seris, dr A Mauragis. Ta
(naudojamos žemės): pirmau- priežastimi esą tai. kad trūks proga pastatyti S Čiurlionie PAVERG ŲJŲ SEIMAS PA
SVEIKINO SAVO TAUTAS
Jančiame kolchoze mėsos gy ta gerų kadrų kad dažnai nės «Aušros sūnūs» ir Mel
vo svorio - 72 5 cnt., viduti keičiasi ūkių vadovai ir epe
Pavergtųjų Seimas (PET)
nis rodiklis buvo — 44,4 cnt., cialistai Tai priežastys, kai
ir šiemet paskelbė atsišauki
o atsiliekančiuose kol-hozuo ieškoma «atpirkimo ožių». žėja prašėsi atleidžiama iš mus į savo tautas Atsišauki
se - vos 22,6 cnt. Panaši ir Viena svarbiųjų atseikimo darbo Pasirodo, žiemą ir va mai per Laisvosios Europos
pieno gamybos padėtis — kai priežasčių — ubagiškas atly sąrą melžėjoms nustatytas už Radiją ir per kitas radijo sto
tame pavyzdiniame kolchoze ginimas. kolchozininkų stum pieno centnerį vienodas atly tis buvo paskelbti šalia kitų
100 ha naudmenų pieno buvo dymas iš viršaus ir savaran ginimas. Pienui sumažėjus, te ir lietuvių kalba. Naujų Metų
pagaminta 229 7 cnt., vidutinį kiškumo nesuteikimas.
ko mažinti ir melžėjų atlygi atsišaukime PET Seimas pri
Štai pats «Komunistas» pri nimą. tad kai kurios melžėjos minė, kaip palankius paverg
rodiklį sudarė 218,0 cnt., tai
atsiliekančiuose kolchozuose mena tokį atvejį: viena mel ir traukiasi iš darbo.
tųjų laisvės siekimams reiš-

vatai šventųjų», kantičkos, to
liau vaškinių žvakių ryšulys,
kitoje pusėje rąžančiai, škap
lieriai. medalikėliai, kryželiai,
čia pat šventųjų abrozai ant
sienų kabinti ir maži paveiks
liukai maldaknygėse laikyti.
Petras kur tik pamatydavo
knygų; neiškęsdavo nesusto
jęs ir jų nepavartęs. Taigi
vartė ir čia, bet nieko naujo
naujo nerado. Maldaknygių
ir kantičkų buvo pripirkęs tė
vas, kalendorių įsigijo per
Kalėdas, Ivinskio «Genovaitę»
tari taip pat. Bet štai parda
vėjas ištraukia dvi dar nema
tytas knygeles Petras paima
vieną ir skaito: «Mikalojus
Akelevičius. Lementorius, ar
ba pradžria mokslo, sudėta
mažiems vaikeliams, kaštuo
ja peakskatikį».
Petras lementoriumi susido
mi: pigi knygiūkštė, reikia
Mikučiui paimti, nes senąją
me jau baigia visą slebizavo
nę išbadyti su discipulka Ta
da pardavėjas ištraukta dar
vieną, seną seną knygelę, pa

vadintą: «Simonas St-anevičia
Dainos žemaičių». Susidomi
Petras ir šia knygele Dainas
jis labai mėgsta. Namie jis
turi Strazdo «G esmes svietiš
kas ir šventas», turi ir ranka
nusirašęs nemaža visokių dai
nų. paims ir šias žemaitiškas.
Bet ar pakaks jam pinigų?
Pakaks! Ir dar a’liks dvi grivenos. Petras atsisega milinę
ir kiša knygeles į giliausią
užantį
Juozas Pranait s žino savo
draugo aistrą knygoms ir da
bar nekreipia dėmesio į jo
pirkinius, bet prisiplakęs žmo
gelis stebisi:
— Matai, koks ta gudruo
lis! Knygas skaitai! O rašyt
ar moki?
— Moku, — atsako Petras.
O Juozas dar prideda:
— Jis turi daug dainų susi
rašęs. Labai gražių, negirdė
tų Dabar visi Bagynų kaimai
jas dainuoja
— O kas gi tave taipišmo
kė? Ir skaityti, ir rašyti? —

kvočia nepažįstamasis.
- Nuo mažens Pirmiausia
daraktorius, pa kui dėdė.
— Dėdė, sakai? O kas tavo
dėdė?
Petro dėdė — liokajus. Tar
nauja pas poną Survilą Kle
vų dvare. Petras labai ger
bia savo dėdę ir visai nenori
kiekvienam pašaliniui apie jį
pasakoti. Tad apsimeta negir
dėjęs klausimo ir kreipiasi į
Juozą:
— Tad štai ir aps pirkom
mudu GJ eisim į miestą 3a
sižvalbjyti?
Bet Pranaičiui rūpi dar vie
nas pirkinys - parakas. Pa
slaugusis žmogelis įsigijo jo
pasitikėjiią Tad pasivedęs
jį tolian nuo šventenybių par
davėjo, ir apsižvalgęs, ar kas
negirdi, klausia:
— Ar tamsta kartais neži
nai, kur būtų galima nusipirk
ti parako?
Žmogelis nustemba:
— Parako?,.. O kam tau pa

rako?
—
mėgstu medžioti.
— Ir šautuvą turi?
— Turiu.
Žmogelis -valandėlę galvo
ja Jis dar kartą atsidėjęs pa
sižiūri į abudu draugus. Juo
du jam paliko, vos tik juos
pamatė. Tas, kur knygeles
pirko, augalotas, gal jau netok trisdešimties metų vyras
pailgo veido šviesiaplaukis,
ilganosis, su stipriomis, gys
lotomis rankomis, atrodo pro
tingas ir atkaklus Jo pilkšvos
akys nebėgioja paviršium, bet
žvelgia giliai, atvirai, nors ir
niūriai. Antrasis, žemesnio
ūgio, juodbruvys, taip pat sti
prus, arąsus ir sumanus, gal
dar atkaklesnis už pirmąjį.
Kai jis įsmeig a iš po tamsių,
tankių antakių savo rusvas
akis, tai truputį net nejauku
daros Su nepažįstamu jis kai
ba nuolankiai, bet pataikavi
mo nėra jo žodžiuose Matai,
jr Skrodskio lažininkų tarpe
išauga įdomių vyrų, — pasi
daro išvadą nepažįstamasis.

kini s: komunistinių valstybių
tarpusavio suskilimą, sovieti
nio jaunimo nusivylimą sovie
tinę sistema, taip pat sovieti
nės ūkio, — ypatingai — 'že
mės ūkio, sistemos bankrotą.
Pabrėžta, kad «chemikalų ga
mybos didinimas sovietinių
vergų nepadarys našiais ūki
ninkais». Išreikšta viltis, kad
pagaliau laimės laisvė.
DR. M. GIMBUTIENĖ -PROF.
KALIFORNIJOS UN TE
Šiuo metu laikinai dėstanti
Kalifornijos universitete, Lc«
Angeles mieste dr. M Gimbu
tienė-Alseikaitė nuo š.m. lie
pos mėn 1 d paskirta to uni
versiteto profesorium ir ilges
nį laiką liks gyventi Kalifor
nijoje.
J. KAJECKAS PAS JAV
PREZ JOHNSONĄ

JAV Prezidentas Lyndon B.
Johnson gruodžio 13 d. spe
cialioje audiencijoje priėmė
Vašingtone reziduojančius Di
plomatiflių Misijų Šefus, viso
110 valstybių. Priėmime daly
vavo ir Lietuvos Atstovas J.
Kajeckas. Prezidentas pasi
sveikino su kiekvienu diplo
matu.
PERSEKIOJA VAKARUOSE
ESANČIŲ GIMINES
ELTOS bendradarbis Švedi
joje praneša: pabaltiečių
sluogsniuose Švedijoje pasta
ruoju metu turima žinių apie
tai, kad sov etų organai pra
dėjo iš naujo persekioti gimi
nes tų asmenų, ku-rie užsie
nyje yra pasireiškę antisovie
tine veikla
Manoma, kad tai rezultatas
praėjusiais metais Rygoje įvy
kusios partinės konferencijos
kurioje buvo nutarta suderin
ti trijų Pabaltijo kompartijų
kovą prieš vad. buržuazinius
nacionalistus užsienyje.

- Tai kaip su paraku? —
neatlyžta Pranaitis.
Žmogelis pritariamai link
telėja:
—• Gerai. Surasim ir para
ko. O tu paraką taupyk. Var
nų nešaudyk. Reiks jo stam
besniam žvėriui...
pridėjo
kažkaip keistai ir primerkė
kairiąją akį
Nežinia dėl ko, bet pasiti
kėjimą žmogeliu dabar paju
to ir Petras. Visi trys jau pri
ėjo rinkos kraštą, tik staiga
dešineje, kur prasideda didžio
ji miesto gatvė, subildėjo būg
nas. Visi sužiuro į tą pusę
Būgnas reiškė, kad bus pas
kelbta kas nors svarbaus: gal
koks naujas grafo Čapskio
įsakymas dėl turgų, o gal
koks valdžios priesakas. Kar
tais taip skelbia kokį stambų
nusikaltimą - žmogžudystę’
apiplėšimą, vagystę, pabėgu
sį kalinį, baudžiauninką, saidotą. T ad visi ėmė grūstis į
tą vietą kur tratėjo būgnas.

(B: D)
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IŠ STOVYKLOS-

Ateitininkų Sąjungos stovy
kla įvyko šiemet «Sete Fon
tes» vietovėje prie malonaus
pajūrio, ponų Šišlų vasar
vietėj.
«São Paulo» būrys jaunimo
su Dėdės Juozo ir Tėvo Kidykio pagalba linksmai ir nau
dingti praleido šios vasaros
iškilą
Kasdieną varpo pažadinti
rinkdavomės į šv mišias gar
binti Viešpatį, melstis už mū
sų geradarius ir dėkiti Die
vui už visas gerybes
Papusryčiavę susirinkda
vom į paskaitą, kurią įdomiai
pravesdavo mūsų dvasių tė
vai.
Pasvarstėm svarbių klausi
mų, kaip krikščionišką arti
mo meilę, lietuvių kalba ir
lietuvybė mišrių šeimų užda
viniai ir 1.1.
Paskui kilnioj nuotaikoj
traukdavom į pajūrį maudy
tis, degintis saule, žuvauti ar
šiaip sportuoti
Oras pasitaikė geras, o jū
ra savo krikštoliniu vandeniu
traukte traukė nardyti ir plau
kieti.
Papietavę ir pailsėję susi
rinkdavom pasidalinti minti
mis apie rytmetį iškeltus klau
Simus Nors kartais apimda
vo miegas, bet vistiek steng

davomės atydžiai klausyti ir
diskutuoti.
Po to vieni nueidavom padrybsoti j pajūrį, kiti nueida
vom dainuoti, «violão» akom
panuojant, o dar kiti ir pa
miegoti
neatsisakydavom.
Taip ir prabėgdavo malonūs
popiečiai.
Po vakarienės praleisdavom
laiką žaisdami, juokaudami,
dainuodami. Kartą buvo su
vaidinta keletą komiškų see
nų, labai juokingų.
Vieną dieną net išvyką į
artimą sslą suorganizavom.
Kelionė visiems patiko ir nuo
taika buvo gera, t$et grjžda
mi patekom į Vilneles, kurios
pasupo mūsų laivą smarkiau,
o mums iš baimės visos blu
sos apmirė
Tiesa, mūsų šeimininkės la
bai skaniai valgyti gamino,
o užtai mes greitai ir gražiai
visas lėkštes, šaukštus irpuo
dus išmazgodavom Tokios
jaunos, o puikios šeiminin
kėlės.
Laikas taip greit praėjo,
kad net nesuvoKėm kai atėjo
valanda atsisveikinti su visu
kuo ir su Širdgėla išvykti na
ino, ramindnmiesi tik tąja min
tim, kad ateinantį metą mes
vėl toliau tęsim mūsų gyve
nimą Sapnų Šaly.
Dalyvis

— 1. Kas taip baisiai ten
vaitoja?
O gi, stiprus bernas miega
ir apie stovyklos paneles sap
nuoja.
2 Tą naktį jis jai taip daug,
gražiai kalbėjo, kad ant ryto
jaus jai net apkurt reikėjo.
3. Stalas papuoštas su gė
lėm, tėvelis, ponas ir pane
lės prie jo sėdėjo; valgė, kad
reikėjo, o tik į «SONRISALĄ»
žiūrėjo.
4. Tą naktį jos tiek šnekė
jo, kad tėvelis mus gelbėt
atėjo.
5. Žiūrėk, žiūrėk lova važi
nėja kaip su motoru.
O' kad us knarktų mūsų
laively, tai greit nuvažiuotu
mėm.
6 Naujas stovyklautojas at
važiavo!!!?
O ne, tik reiks gerti šampa
ną, nes jis barzdą nusiskuto.

PATARLĖS

K

RAMUNĖLĖ
Dalia Prikockyte

S t o vy k la.

Atostogauja kaip meigaitės
virtuvėje.
Prakaituoja kaip «ameriko
nas» prie malkų.
Aktyvus kaip Osvaldas sto
vykioje.
Mėgsta kaip Rikardas «citrinada»
Laukia kaip mergaitės Ty
los.
Nudžiugus kaip Julytė gy
vatę pamačius.
Draugiškas kaip Arūnas
ketvirtadienio vakare.
Patenkinta kaip Silvija pa- sikeitus lovą su Irene.
Nuliūdo kaip mergaitė Šu
kį palydint.
Dainuoja kaip Vandutė mie
godama.
Užbūrė kaip Kraujalytė
vaikinus.
Žuvauja kaip Geraldas.
Trokšta kaip OSWALDAS
į UBATUBA'važiuoti.
Kad paskaitos buvo tai f ak
tas, bet kad niekas nemiego

Vincas Tūbelis

Šimeaytė,

Laukuos žydėjo visos gėlės
Ir paukščių dainos skardžios skriejo
Širdis tada dainavo-himną,
O gėlės laimę pavydėjo ...

Menu, žiedelį mažą skyniau,
Mažytę baltą ramunėlę:
«Myli — nemyli», laimę pyniau
O vėjas supo baltą gėlę...

Laukuos žydėjo visos gėlės,
Laukuos margi drugeliai skriejo
Balta ramunė laimę lėmė
Bet.. balto burto netesėjo.

J

O žiūrėk, kas dar atvyksta
Mergina su Oswaldu Švitra.
Ir pamatę jie gyvatę,
Beveik neatgavo kvapo
Ai, ai negalėjo praeit pro
[taką.
Mes išgirdome skambutį.
Visi bėgom kaip pasiutę
Kad gautume vakarienies
Ir to gerojo kompoto
Ai. ai reiks rytoj žuvį valyti.

J U O K I M É SÍ’1
‘

AR TU ZINAI?
M. Vaitkus
Ar tu žinai,
Ką reiškia žemėje nerast sau vietos
po milžinais skliautais nakties žvaigždėtos
ir neapsakomai kažko skaistaus ilgėtis,
kas nusstabiam sapne tau kartą buvo švietęs?
Ar tu jauti.
ką reiškia sopulingai į tolybes veržtis,
kai susikaupęs dega visas dvasios karštis,
tamsoj išvydus mirksint skaistų žiburėlį,
senai svajotos laimės dieviškąją gėlę?
Ar tu jauti, ką reiškia tai žinoti,
kad veltui blaškosi dvasia besotė
kad niekada nepajudė* iš vietos,
nes amžinai jai grandinės uždėtos?
Ar tu jauti?
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— Ar tau negėda, Bill? Juk
tu šiandien mano dukteriai
vietoj trijų svarų cukraus par
davei tik du su puse.
— O, Frankai, man visai
ae gėda Jnt vietoje svarsčič
ant svarstyklių aš uždėjau
tuos tris svarus mėsos, kurią
pas tave pirko mano sūnūs
, i.'i
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— Matai ir grįžau 10 va
landą! — vyras sako žmonai.
— Ką čia" niekus kalbj! Ar
nematai, kad jau 3 vąl ryto?
— Tu manęs jau nebemyli,
štai kas yra, — priekaištauja
vyras. — Tu labiau tiki kaž
kokiam sukiužusiam laikro.
džiui, o ne tikram savo vy
rui!

— Berniukas grįžęs iš gim
tadienio vaišių, džiaugiasi^ kad
buvo skanus pyragas
— Aš tikiu, kad tu buvai
mandagus ir neprašei antro
gabalo, — sako motina.
— Ne, man įdėjo dar du ga
balus, kai aš paprašiau to py
rago recepto, — atsakė ber
niukas.

— Kurpius liepė savo mo
kiniui parnešti alaus,
u
Kaip aš parnešiu be pi
nigų?
.... i
— Kiekvienas kvailys par
neša už pinigus, bet tu par
MODERNIŠKA POEZIJA
jo, tai pletkos
nešk be pinigų.
Kad Vincas Tūbelis turi ar
Mokinys atnešė tuščią bu
Sekmadienę po pietų
timui meilę tai faktas, betkad
telį ir pastatė gerti.
neturėjom ką daryti.
jis kitus nemuša, tai pletkas.
— Ką tu čia parnešei dy
Pasikvietėm daug draugų
ką butelį?
Kad Eduardui patinka barz
Meškerioti į lagoą
— Kiekvienas kvailys išge
Ai, ai nešėm tinklą ir «canoa
da, tai faktas, bet kad jis ne
ria
pilną butelį, o. tu išgerk
kreipia dėmesio į mergaičių
Masėse žuvys,
dyką.
, 4
nuomones, tai pletkas.
Ant akmens žioplys
Kad Rikardas yra «gentiePALENGVÊJUSI NAŠTA
Mes čia visi trys, aš, Rikar
man», tai faktas, bet kad puo
[das ir Šukys
du nemoka plauti tai pletkas.
Daktaras šoko ligoniui al
Aij ai jau mergaitės nepavys.
koholikui:
Kad mergaitės ilgai kasos
—• Tavo nelaimės kaltinin
Bet neteisybė tai,
tai faktas^ bet kad jų ilgos
kas yra alkoholis.
, ■
Nes tuoj atsirado kas
kasos, tai pletkas.
—
Tai
ačiū
Dievui,
—
apsi
Kurs atėmė mūsų ramybę,
Kad Sėiunas kasdien kūrė
džiaugė ligonis, — nors vie
Vanda ir Julia Kraujalytė
pečių tai faktas, bet kad mer
Ai, ai kokie mes nepavykę. na» žmogus surado tikrą kai
gaitės skanią kavą virė, tai
tininką! O iki šiol man visi
pletkas.
sakydavo, kad aš pats kai
Kad Bogustauslcaitės mau
Mieči, kad tie vabalėliai tas.
dosi su «bikini» tai faktas, bet
kad Dėdė Juozas nepyko, tai kanda, tai faktas, bet kad til.
pletkas.
de «para» tai pletkas.

5

1964 m. sausio IS i
---------------------------------

•

~—

... .

pusi. 5

jftUSŲ LIETUVA
—------------- - ---------

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

Aleksas Kalinauskas

Lietuvi
Klausyk ir remk

LENDORIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų^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

no 14,00 iki 18,00 vai.

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).
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MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
IRENE GRITÉNAS
Advogada
ESCRITÓRIO
RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 • c/1011102
Rua Coelho Neto, 281
Fone 33-9951
Fone: 63-3697, V. Prudente

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

PRANAS & CIA. LTDA
Madeirasnem

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Uda.
(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
mercial - 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 E2FONE: 63-6005 - VILA ZtLINA - SÃO PAULO

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

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

Trečią:]
Agua Rasa 8 vai,-,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

FABRICA DE MALHAS
Petras

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

PLÁSTICOS

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.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

’SIUVYKLOJEŽLAUROš
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

geral

SÉDE Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IRHSIUVIMO .MOKYKLA

*• j c r ii j a ”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
k
Pamokos vyksta vakarais

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;

1ESCE1TOI2IO CCIMTABffL

NAJCIIMENTO
Irmãos Nascimento
RE«, O.R.C. ÍP. Nro 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

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama
ANTRADIENIAIS
18 vat. 40 min.

SIUVĖJAS!

POVILAS AMBROZEVIČlUb
Rua dos Cielames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

VANDENS

L I N D OY A

indoyi viidio yrr ^jaai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite
«įtikinkite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno. 795 a-<835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967

Casa Sprindys & Čia.

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

SÃ O

PAUL ©K

Statybos medžiagos sandėris ir įvairių geležinių daiktų,-indų bei darbo įiankių
krautuvė tiktai oas

JAKUTIS & LAPIENIS LT0A

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEh
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COMPRA E VENDA
DE
CASAS — TERRENDS —
TERRENOS NAS PRAIAS
CHÁCARAS E SÍTIOS ETC.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS
BRAZILIJOJE NARIŲ ŽINIA!
Susirinkimas šaukiamas ne 19
d. sausio, bet 23 d. vasario.

Praėjusiame
L> nr. įsi
brovė pora netikslumų liečian
čių Liet S gos Brazilijoje
skelbiamo narių susirinkimo
laiką ir dienotvarkę
Kai del laiko, Valdyba pra
neša, kad susirinkimas šau
kiamas ne 19 d. sausio, bet
23 d. vasario 15 vai Vila Be
Joje, Sąjungos Mokyklos Rū
muose.
Šaukiamu metu neatvykus
reikalingam narių skaičiui,
po pusvalandžio šaukiamas ki
tas susirink mas, kuris bus
teisėtas, kaip įstatuose yra
numatyta, atvykus bet kuriam
narių skaičiui
Susirinkimo dienotvarkėje
bus: pranešimas apie praėju
šių metų veikimą ir valdybos
rinkimas.
Susirinkime gali dalyvauti
tik nariai apsimokėję nario
mokestį, kurį galima sumokė
ti iždininkui J. Jodeliui, gyve
nančiam Vila Zelinoje
— Šį sekmadienį tuoj po
sumos šaukiamas VYRŲ BRO
LIJOS narių susirinkimas, Vi
la Zelinoje, mokyklos patai
pose

Aid. Narbutaitei, Br L Mate
lionis, 1. Kutkienė, A Tyla,
J Rinkevičius, M. Kleizienė.
J. Valavičius, A Andriuškevi
čius, A. Valiūnas, A. Mjzarie
nė, Kl. Budėjus, M. Butrima
vičius, Gudavičienė, G. Savic
kas, P. Šukys, I Jurgelevi
čiūtė, M. Jonavičiūtė VI. Mar
kevičius, Ed Pažėra.
- Prof. ANTANAS STONIS,
gyvenąs Čilės sostinėje San
tiago mieste, sausio mėn. 21
d su šeima atskrenda į São
Paulo aplankyti savo giminių
ir draugų Profesorius gyven
damas São Pauly aktyviai da
lyvavo lietuviškame veikime
Gyvendamas anapus aukštų
Ardų kalnų, prie Ramiojo
vandenyno, domisi S. Paulo
lietuvių veikimu ir yra nuola
tinis ‘M L.*’ skaitytojas ir rė
mėjas.

DAUG DARBŲ PRIEŠ AKIS.;.

Vasario 16, kaip visais, taip
ir šiais metais bus minima
Kadangi šiais metais išpuola
sekmadienį, tai ir tolimesnių
apylinkių lietuviai vasario 16
tą skirkit Lietuvai. Tikslesnė
programa, minėjimo vieta, lai
kas bus pranešta kitame
«ML » numeryje.

- LIET. K»AT. MOTERŲ
DRAUGIJOS narių susirinkimis šaukiamas šį sekmadie
nį, 19 d sausio, 16 vai Vila
Zelinoje, mokyklos patalpose.

— 1965 m. São Pauly turi
įvykti Trečias Pietų Amerikos
Lietuvių Kongresas. Laiko
jau nedaug. Tinkamai bus ga
Įima pasiruošti tik visų visas
jėgas sumobilizavus

— Laiškai: A. Pakalnienei,
J Seliokui, O Masienei, A.
Lazdauskui, J. Stankevičiui,

— Lietuviškam jaunimui
nuosavos stovyklos įsigijimas
yra neatidėliotinas. Stovykla-

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš
RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,
kiekvieną sekmadienį 7,30 vai. vakare.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
^vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
São Paulo. Fone: 63-5975.

LIETUVIS ADVOKATAS

J

Albertas Pavilavicius
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
jbylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas; nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9 o Andor
Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011
São Paulo

PRANEŠIMAS
Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
«VILLA LITUÂNIA»
Piazza Asti 25 {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.

LEONARDO SUKEVICIUS
ERNESTO TIISEL
Corretores

RUA RIO DO PE XE. 74 — TEL. 63-6668 — V. ZEL1NA

vimas yra svarbi priemonė
jaunimo suartėjimui ir lietu
viškos dvasios palaikymui.

VIENAM VYRUI GERA PRO
GA APSIVESTI...

jos ir alsav /į
mai.
Tą petį patvirti^FW®ff
daktarai: Philadelphijės Medi
cinos kolegijos prezidentas
Dr. Ch. S. Cameron, Cook aps
krities ligoninės vyriausias
chirurgas Dr. G. Holmes ir
garsus širdies ligų specialis
tas Northwestern universite
to profesorius Dr. J. Samler.
Visi tie specialistai smerkė
pergausų rūkymą.
(pig. «DR > 1963.XI 11).

- IŠMOKO RUSIŠKAI...
Našlė, be vaikų ieško vyro Minsko mieste per eilę metų
— «Mūsų Lietuvos» prenu ištekėii. Adresas: Rua Silvia, komunistų partija leido savo
meratą apsimokėjo: J P. Li 1225, Vila Gerte — São Cae organą atskirai gudų kalba
sauskas 1 500 cr, Aif. Lisaus tano do Sul.
ir atskirai rusų kalba. Bet
kas 1-000 cr., Seliokai 1 000
skirtumas tiraže: «Komunist
cr., Ant. Butkus 1 500 cr , J.
Bielarusi» gudiškai — 598
Silickas 5 000 cr., (tiek pat ir
— Širdies ligų specialistas (gz„ o «Kommunist Beloru
radijui), Feliksas Simanavi dr. Paul Dudley White, 77 m. 8)i» rusiškai — 18.000 egz
čius 1 000 cr., A. Navickas amžiaus, buvęs prezidento Ei Šiemet gudišką leidinį sustab
2 000 cr., J Dimša 3 000 cr., senhowerio gydytojas, atvy dė. Gana, pramoko rusiškai
K. Au«enka 1 500 cr., Jonas kęs į tarptautinės sveikatos visi!...
Kebelkštis 1 500 cr., K Če konferenciją, sušauktą JAV
(“Navinyž Bielarusi,,
marka 2 500 cr , U Šablevičie Medicinos draugijos Chicago
1963, Nr 1).
nė 1 000 cr, Aug. Gogelis je, korespondentams davė in
1 500 cr.. N. Stasiulionis terview. Tačiau sutiko kalbė
10 000 cr. N. Jakutienė 1500 tis tik su sąlyga, kad tai bus
cr., Natalina Giedraitienė 1.000 atlikta vaikščiojant. Tuo no
cr., Ad Stankevičiūtė 2.000 rėjo pabrėžti vaikščiojimo
Sklypai ir namai Vila Zelicr., Kazys Vosylius 5 000 cr , svarbą sveikatai.
noj, Vila Beloj ir apylinkėse
K. Bužinskas 1.000 cr, V Bu
Dr.
White
sakė:
amerikie
zevičius 2.500 cr., K. Mustei
Kreiptis: R. Rio do Peixe, 74
kis 3 000 cr, A Bakanauskas čiai dabar apskritai, yra silp
V. Zelina
2 000 cr., Petras Jocis 1.250 nesni už savo protėvius, nes
cr. Julius Piper 1.000 cr., Jur dabar per daug kiuksoma au
gelevičiūlės 1 000 cr , Jonas tomobiliuose.. «Mes esame
LIETUVIAMS NUOLAIDA!,
Jodelis 1 500 cr., Juozas Šiau ligonys ir dažnai to nežino
džionis 1 500 ' r . Jonas Paukš me» . Jis priminė, kad kojo užsisakant gerus batus pas
se yra daugiau muskulų, ne
tis 2 000 cr.. K B. 1 000 cr.
JONĄ PETRIKĄ
gu rankose ar kur kitur kū
Per B Tubelį iš Moinho ne, dėl to visus ragino dau
jo paties batų krautuvėje
Velho po 1 000 cr: U. Augu giau energingai vaikėčioti. Rua B. de Itapetininga, 262,
levičienė V Misevičius. K. Tai stiprina širdį.
4’0 and, sala 406,Tel. 35 8873.
Maciulevičius. K. Tolaikis,
P Urbonas, J Vengrys, J. «Dr » 1963. Lapk. 2 d. Nr. 258
Vaitkevičius Po 1 500 cr: P.
- VILA ZELINOS LIETURŪKYMAS IR VĖŽYS
Urbonas, Irma Cleopa Tolei
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-597A
k,y tė.
Neseniai įvykusiame gydy
Rev. Jonas Bružikas, S. J
tojų suvažiavime kovoj pr;»eš Igreja de São Gonçalo, Pra'
— REIKALINGA klebonijai vėžio ligą Chicagoje daugelis
ça João Mendes, São Paulei
virėja. Suinteresuotos prašo įžymių gydytojų pasisakė, tel. 36-2628, Brasil.
• r
mos kreiptis į kleboną Vila kad didelė vėžio, ypač plau
čių vėžio priežastis yra rū
Zelinoje
kymas Pav Dr I. Davidson
- PARDUODAMAS SKLYPAS
patalogijos skyriaus direkto
— Karolina Smilgevičienė
rius Chicagoje perspėjo, kad 10 x 40 kv. met. Labai gra
praneša, kad jos sūnus Ar
jau aiškiai įrodyta, jog eiga žioj vietoj, 3 autobusų linijos
lindo Smilgevičius jau yra
rėčių rūkymas yra didžiausia V. Remedios (už Lapa) Praça
pilnametis ir buvę globėjai
plaučių vėžio priežastis, bet Sta. Hedviges, 3. Teirautis
neturi daugiau teisių.
taip daug prisideda, kad atsi ten pat pas Tadą Šablevičių
rastų chroniškis bronchitas,
skrandžio žaizdos, koronari-

SKLYPAI ILHABELA
TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
suviniejimui 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
Susisiekimas; iš Praça do Correio važiuoti onibusu
iki galo Vila Albertina.

A CAPRI BRASILEIRA
Gražiausias Paulistų pajūris
Sklypai 15.000,00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.
Smulkesnių informacijų
RuaRio do Peixe, 74 ■
pas Leonardą Šukevičių *

SKAITYKITE
IR
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMER|KOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETU VA».

