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DIPLOMATAS

Sovietų nuosmukis turi būti išnaudotas Lietuvos
laievei atgauti

Tuščio sovietų gyrimosi lai
kai, kada jie skelbėsi viską
išradę, visko prisigaminę, nu
galėję ir belaidoją Vakarus,
— praėjo Jiems besigiriant.
— komunistinė jų ūkio siste
ma subankrutavo. Net duo
nos jie priversti ieškoti Va
karų kraštuose. Ir Lietuvos
paskutiniai maisto likučiai iš
gabenami Sovietų Sąjungos
gyventojams maitinti, k«« dar
padidina okupuotos Lietuvos
gyventojų skurdą. Vakaruose
sovietai įsigijo tik dalį jiems
reikalingo maisto, nes neuž
teko aukso jam pirkti Ilgus
metus Maskvos finansuota ko
munistinė propaganda užsie
niuose išsėmė sovietų aukso
ir svetimos valiutos atsargas,
pakirsdama Sovietų Sąjungos
perkamąjį ir gamybinį pajė
gumą.
Maskvos politinę gabą kie
tai laužia komunistinės Kini
jos žy»giai, siekia paveržti iš
Kremliaus valdovų rankų ko
munistinio pasaulio vadovybę.
Kremliui tenka ieškoti laisva
jame pasaulyje ne tik duo
nos, bet jau net ir politinės
atramos.
Deja, Vakaruose mes ma
tome tam tikro susirūpinimo
padėti Sovietų Sąjungai alsi
griebti, visai nereikalaujant
kad butų panaikintas Euro po
je sovietinis kolonializmas
Todėl
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠ
LAISVINIMO KOMU ETAS, ko
vedamas dėl Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ir siek
damas greičiau ją išlaisvinti.
PAVERGTOS LIETUVIŲ TAU
TOS VARDU

5 L*’ U UA kad Šventasis
Tėvas ir kitų religinių ben
d uomenių vadi vai. siekdami
visoms tautoms religinės Jais
ves bei taikos vienybės ir
artimo meilės žmonėse, pa
keltų savo autoritetingus bal
sus p -ieš rel gijos persekioji
mą okupuotoje Lietuvoje ir
pareikalautų jos gyventojams
tikėjimo ir Bažnyčios veikimo laisvės.
VYRIAUSIAS LIETUVOS ŠLAISVINIMO KOMITETAS iš
savo pusės pakartotinai pri
mins Vakarų pasaulio vairuo
tojams jų įsipareigojimus, iš
plaukiančius iš tarptautinės
teisės nuostatų — Jungtinių
Tautų Chartos. Atlanto Dėklą
racijos. Visuotinės Žmogaus
Teisių Deklaracijos, kolonia
lizmui panaikinti nutarimų bei
eilės kitų tarptautinių sutar
čių, kurie mis buvo laiduota
visoms tautoms —• tarp jų ir
Lietuvai — laisvė ir nepri
klausomybė.
Ryšium su savo įsipareigo
jimais ir numatytais žygiais
VL Kas kviečia visus lietu
vius remti šiuos žygius savo
sumanymais, darbais ir auko
mis Ištesėkime savo įsiparei
gojimus tautai kovoti dėl jos
laisvės iki visiškos pergalės
Vasario Šešioliktoji testiprina
mus darbuose ir vienybėje!

1; PRIMENA visem pasau
liui kad atėjo laikas imtis
rimtų žygių sovietiniam kolo
nialiamui Lietuvoje likviduoti;
2. KVIEČIA išnaudoti Sovie
tų Sąjungos politinių ir eko
VYRIAUSIAS LIETUVOS
nominių reikalų pašlijimą bei
atsisakyti nuo prekybinių mai IŠLAISVINIMO KOMITETAS
nų ir nereikalingų politinių
žygių tiems sovietiniams rei
kalams pagerinti;
3 TIKI, jog Vakarai, ypač
didžiosios jų valstybės, nesi
tenkins vienu lūkuriavimu,

Šveicarijoje, Genevos mies
te posėdžiauja nusiginklavi
mo klausimams spręsti kon
ferencija Sovietų Rusijos de
legacijai vadovauja Semion
Tsera.Lkin, kuris turi visą ei
lę patarėjų, ekspertų. Jų tar
pe buvo ir YURI NOSSEN KO,
kuris šiomis dienomis neži
nia kur dingo. Yra ne tik
spėjama, bet tikra, kad jis
pabėgo iš sovietų delegaci
jos narių tarpo ir paprašė
vienos vakarų valstybės poli
tinės prieglaudos Spėjama,
kad j s yra pas amerikonus;
Tik nežinia, ar Šveicarijoje
Amerikos atstovybėje, ar jau
yra Amerikon nuvykęs.
Nossenko pabėgimas yra di
delis smūgis sovietų diplon a
tijai, nes jis žino daug Sovie
tų Rusijos diplomatinių ir k.t
rinių paslapčių kurias išduos
vakarų valstybėms.
Sovietai skleidžia gandus,
kad jis buvęs pagrobtas ame
rikonų slaptosios žvalgybos.

kad Lietuva pati be jų pagal
bos išsilaisvintų, ir ' supras,
kad sovietinis imperializmas
jau yra įleidęs nagos ir ki
tuose kontinentuose (Kuba,
Ghana, Zaazibarajs ir kt.) bei
vis naujų aukų siekia;
4. MANO, jog atėjo laikas
ir istorinė proga, valstyb ų vy
rams, visuomenei ir laisvajai
spaudai kovingai pakelti sa
vo balsą prieš Sovietų Sąjun
gą, kuri daugiau kaip dvide
šimt metų laiko pavergusi lie
tuvių tautą;

FORMOSA NUTRAUKĖ
DIPLOMATINIS santykius
SU PRANCŪZIJA

Kitados buvusi Tautos šventovė -- Nežinomo Kareivio
kapas Kaune Karo Muzėjaus sodelyje, dabar okupantų nu
griautas.
daugiau *filet», pirmos rūšies
mėsos pirkti.
Pats žemės ūkio ministeris
Maskvoje šiomis dienomis
pripažino,
kad dideli plotai
posėdžiauja komunistų parti
kitados 5 uvę derlingi laukai,
jos centro komitetas Dieno
tvarkėje pirmą vietų užima yra pavirtę neproduktingais
žamės ūkis. Rusijai neužten dirvonais, ar net pelkėmis
ka savo duonos Turi iš kapi
Rusijos žemės ūkio krizės
talistinių kraštų dasipirkti. priežastis yra labai aiški:
Kvietiniai miltai iš rinkos din kolchozai. Grąžinus privačią
go Juoda duona yra žemos nuosavybę, po poros metų ne
rūšies Taip pat ir mėsos par tik būt pakankamai maisto
davimas suvaržytas Pavyz- Rusijoje, bet dar užsienin ga
džiui Rusijos užsienio reikalų lėtų eksportuoti:
ministerija pranešė svesimų
kraštų diplomatinėms atstovy
bėms, kad jos negalės gauti

PAŠAU LYJE

Nacionalistinės Kinijos vy
riausybė nutraukė diplomati
nius santykius su Prancūzija
už tai. kad pastaroji užmez
gė diplomatinius santyki, s su
komunistine Kinija.
Ar Prancūzijos pavyzdį pa
seks daugiau valstybių sunku
pa akyti. Viena aišku, kad
Amenika nenueis Prancūzijos
keliu. Brazilijos spaudoje šio
mis dienomis buvo žinių kr d
vyriausybė irgi reng’aei pa
sekti Prancūzijos pavyzdį.

NORI SUTEIKTI BRAZI I ĮJOS
KOMUNISTŲ PARTIJAI
' LAISVĘ
Paskutiniu metų komunistų
partijos ir jai artimi politikai
daro vyriausybėje žygių lega
lizuoti komunis ų ve kimą
Legalizavimas priklausys
daug nuo vyriausybę remian
čių partijų, ypač iocialdemo
kratų Vasario ^0 d susirinks
socialdemokratų partijos vadai klaus mui sv rstyti. Atro
do, kad daugumas partijos na
rių bus prieš komunistų par
tijos veikimo legalizavimą.

VISI 16 d. VASARIO i Lietuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo minėjimą. Vasario 16 skirkime Lietuvai
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ietuviams muzikams ® nekurkite apie kara

Vilniuje gruodžio mėn įvy
kus lietuvių kompozitorių pie
numui Vyt Venckus pasipik
tino («Lit. ir Menas», 1963 m.
nr. 51), kad lietuviai kompo
zitoriai per dažnai savo kury
boję grįžta prie karo ir jo pa
darinių tematikos Karo temo
mis parašytos ir trys A. Ra
čiūno, A. Klenickio k V. Klo
vos sukurtos operos Dabar
aiškinama, kad ypač jaunieji
muzãkai tokios temos griebia
si todėl, kad ji «įgalina be
ypatingų pastangų gana pa
prastomis priemonėmis sukur
ti pakankamai reljefingus siau

bingos praeities paveikslus».
Keliamas toks pats priekaiš
tas kaip ir dailininkams ar
rašytojams — kodėl pamirštate dabarties temas? Jnk esą
dabartinis gyvenimas esąs pil
nakraujis ir. džiaugsmu trykš
tąs. Venckus vėl prieštarau
ja, kai jis kalba, kad vad. so
cialistiniam realizmui esą sve
timas tematinis apribojimas,
tačiau visvien mūsų dienos
«alsuoja gigantiškai» ir tokio
alsavimo nebegalima išreikšti
paprastomis eitynių dainelė
mis.
n

— Paminėta dali J. Janulio nešė, kad bulgarų teismas
75 m. gimimo ir 50 kūrybinių penkeriais metais kalėjimo
metų sukaktis. Lietuvos spau nuteisė architektą Bojan Čindoje nurodyta, kad Janulis kovą. Šis šmeižęs bulgarų ir
dar ir šiandien, būdamas pen Sovietų S gos vyriausybę
sininkas, esąs ištikimas por skleisdamas politinio pobū
tretui Jis yra padaręs žymių džio anekdotus Laikraštis sve i
kiną teismo nuosprendį — jis
žmonių, kaip Maironio, Vie
nuolio, p?of. Lašo portretus, žymiai kietesnis už anksčiau
tačiau sovietiniu laikmečiu, buvusius, nes pagal gruodžio
ypač pastaruoju metu dar su mėn paskelbtą įsaką už poli
kūręs sovietinių partizanų por tinių juokų skleidimą galima
tretus, be to jis puoselėja su bausti 15 d arešto bausme.
manymą nutapyti grupinį per
LENKIJOJE PADAŽNĖJO
tretą (J. Paleckis, Sal. Neris
MIRČIŲ NUOSPRENDŽIAI
ir Liudas Gira Maskvoje).
Per tris praėjusius mėne
sius Lenkijoje buvo paskelbti
aštuoni mirties nuosprendžiai
Aiškinta, kad tai atsakas pa
— Lietuvos Mokslų akade kilusiems banditizmo reiški
mijos Lietuvių k ir literatū niams, kai buvo užpulti mili
ros institute dvi dienas vyko cininkai ir kiti asmens. Bū
pasitarimas, skirtas baltų- dingą kad šešiuose atvejuo
slavų kalbinių ryšių tyrinėji se asmens nebuvo nužudyti
mo klausimams apsvarstyti. — jie tebuvo sužeisti. Pagal
Apie tarpt slavistų suvažiavi Londone leidžiamą «Dziecnik
mą Sofijoje kalbėjo K*. Korsa Polskí» laikraš ;į lenkų reži
kas. Pasak. «Lit, ir Meną» mas skelbdamas mirties nuos
(1963 m. nr. 51) plačias ir gy prendžius panaudojęs dar Bie
vas diskusijas sukėlė iš Mask ruto laikais 1945 ir 1946 m.
išleistus potvarkius, nukreip
vos atvykusio filologijos moks
lų kand, B. Gornungo prane tus prieš vad. «apginkluotas
reakcines gaujas» ir prieš pa
šimas apie «Baltų-slavų pro
sikėsintojus prieš režiminių
blemą ir jos sprendimą».
pareigūnų gyvybes. Teigia
PENKERI METAI KALĖJIMO ma, kad sovietų pavyzdžiu,
norR gje yra pakeitę kai ku
UŽ POLITINIUS JUOKUS
riuos baudžiamosios teisenos
Bulgarijos partinis Laikraš. straipsnius, bet tai nepadary
tis «Rabotničeško Delo» pra ta Lenkijoje.
—- Lietuvoje pasirodė antro
ji almanacho «Muzika ir Tea
tras» knyga.
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KUR GI TU PLAUKI, BALTAS DEBESĖLI,
ŽYDRO3E MĖLYNĖS ČAIĖOMAS ČIURLIU^
IR NEVARŽO NIEKAS LAISVĖS IR KELIU-

AK YRA TEMAS-TOLY3E PRANYKUJNBMATYTO GROŽIO KENČIANTI ŠALISGINTARO PLAUKAI, O LIKIMAS NYKUS
llfc AKIU MĖLYNŠ3 ŠIRDGĖLA GILI.

TU NUPLAUK TENAI, BALTAS DEBESĖLI,
VISO MANO SKAUSMO IR PASIILGIMO

krikštoliniu ašarų lašus paberk.

PABALTI -ČIŲ TEISININKŲ
KONGRESAS HAMBURGE
IR PAGUOSKI 3A>, BALTAS DEBESĖLI/.
AG PRAEIS TOS AUDROS,MYLIMA,
Latvių didžiosios dainų šven
NEVERK.
tės dienomis Hamburge, rug
pjūčio mėn , šaukiamas pabal
tiečių teisininkų trijų dienų
kongresas bendriems ir savi
tiems Pabaltijo tautų teisi
niams klausimams svarstyti.
Pirmąją ir trečiąją dieną bus
visų trijų tautų bendri posė
džiai, o antrąją dieną posė
CHULIGANIZMAS IR
tautų oavergimo klausimą iš džiaus tautinės grupės atski
JAUNIMO NEPASITENKI
kėlė britų žemės ūkio vice
rai Bendrijose posėdžiuose
NIMAS LENKIJOJE
ministras, lordas St Oswald. referatai bus vokiečių ir an
Pagal
Londone leidžiamą
Lenkijoje viešėję pastebi, «Dziennik Polskí» (nr. 19) kai glų kalbomis. Referatas kon
gresui galės pateikti ir asme
kad krašte žymiai padažnėję
bedamas kaip komiteto rytų niškai negalį atvykti į Ham
chuliganiškumo reiškiniai pa ir vidurios Europos klausi
naudojami savotiškai nuteikti mams vicepirmininkas, lordas burgą. Būsimi dalyviai ir re
lenkiškąjį jaunimą. Teismai Oswald pasisakęs ne britų vy feratų autoriai prašomi iki šskiria dideles bausmes daž riausybės vardu Jo nuomo m. vasario 15 d. pranešti, ar
nai už smulkius nusikaltimus ne, Sąjūdžrio konferencija tu atvyks ir kokia tema bus jų
dažnai paskelbia griežtus nuos rėjo ieškoti kelių grąžinti referatai. Adresas: Wissensprendžius. Pagal lenkų emi laišvę «kai kurioms seniau chaftlicher Arbeitskreis fūr
gracijos nuomones, jaučiamas sioms ir žymiausioms civili baliisches Reeht, Generalse
kretar Adam Grūnbaum, 8000
nepasitenkinimas lenkų jauni
zuoto pasaulio tautoms». Lor- jdūnehen 15,
m o tarpe — jų tėvų uždar
das priminė britų min pirmi
biai per maži ir tai pasunki ninko žodžius, kad ateinąs
na sąlygas mokytis, be to ne geresnių santykių su Sovietų
lengva rasti darbą. Nepasi
S ga laikotarpis — jei tikima
tenkinimas kyla ir darbiniu
ge-esnėmis pasaulio saugumo
kų tarpe, nes jau keleri me
sąlygomis, tai europiečiai ne
tai jiems nepakeliami uždar gali nurimti, kol Europą ski
biai. Sunku rasti ir butus ria dirbtina siena
Šiuo metu režiminės Lenkijos
Toliau lordas Oswald pri
spaudoje nepaprastai daug ra
šoma ape kov su padažnė minė, kad per pastaruosius
jusiais «chuliganizmo ir ban šešis metus nepriklausomybė
suteikta 128 milionams. 25 Af
ditizmo* reiškiniais.
rikos tautų gyventojų — 18
milionų gavo laisvę Belgijos,
GRĄŽINTI LAISVĘ
49 milionai — Prancūzijos, gi
SENIAUSIOMS IR PRIE
60 milionų — Didž Britanijos
- EUROPOS IŠKĖLIMO
PRISIDĖJUSIOMS TAUTOMS dėka Esant tokiai padėčiai
Rytų Europos tautų padėtis
Europinio Sąjūdžio konfe atrodo dar tragiškiau, nes
rencijoje Briuselyje (sausio esą tos tautos, prisidėjusios
10—11 dd) rytinės Europos prie Europos iškilimo statyIR MUPLAUSKI 3AI LIŪDESĮ. NUO GYMIO

kus šiltesnių dienų, erdviau
išsitiesti. Ir kiti Balsių frrobe
šiai gerai prižiūrimi, stogai
aplopyti, tvoros neišgriuvuKOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
sios, kiemelis švarus, sodely
je keli bičių kelmai
II
Visus darbus — dvare ir sa
eina metai po melų, o vestu varne valake — Balsiai apsi
(tąsa)
vių vis dar nesulaukia Sako,
dirba savomis rankomis. Du
Pempienės Nastei grožiu te
senis Kedulis nenorįs1 leisti suaugę sūnūs, Petras ir Vin
galėjo prilygti jaunesnioje Ke
dukters už Petro, o gal esa cas, dvi mergaitės, Genė ir
dulytė, Katrė, nors tas jos
ma ir kitokių priežasčių.
Onutė, ir jauniausias sūnus
grožis buvo visai kitoks. KeKeduliai
su
Balsiais
kažko

Mikutis, einąs tryliktus ,medulytė buvo geltonkasė, mė
lynakė mergina, nebent ūgiu dėl nesutaria iš seno Jie — tus, aprūpina visus reikalus,
panaši į Nastę. Keista, kad artimi kaimynai toje pačioje o ir tėvai dar pajėgūs, —
Katrę visi laikė gražiausia gatvės pusėje Tik vienas kie darbšti ir susiklausanti šei
mas skiria jų sodybas, bet jų ma, pagarboj laikoma viso
kaimo met 'aite, o Nastė pra
vardžiavo pajuodėle, čigone, gyvenimas ir būdas visai ne kaimo.
kukulake, o tačiau visus apy panašūs. Balsiai — šviesūs
Senesnieji Šilėnų žmonės
linkės bernus traukė ne gra žmonės, gyvena, tiesa, netur atsimena, kad jaunystėje au
žuolė Kedulytė, o pajuodėlė te, kaip ir visi Bagynų bau go trys broliai Balsiai Vy
raganos dukra.
džiauninkai, bet ir varge jie riausiąjį, Antaną, buvo paė
Tik vienas Balsių Petras sugebėjo švariau, šviesiai įsi mę į rekrutus, bet jis, sako,
štai jau treji metai nepalei kurti. Jų pirkia — dūminė, pabėgęs ir įsikūręs kažkur
džia Katrytės iš akių, Visas kaip ir visų, bei yra ir an
Žemaičiuose Dabar, be pa
trasis galas, seklytėlė, sve čių Balsių, niekas nieko apie
kaimas žino, kad Petras ku
rią dieną pasipirš Katrei, bet čiui priimti ir patiems, sulau jį nežino Jaunesnysis, Jokū

V. Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI

į

AK, KAIP GERA TAU'. V1RPULIUO3A MĖLIS

bos. dabar negalinčios su sa
vo įnašu prisidėti prie dabar
tinio pasaulio raidos Ne tik
mūsų, pabrėžė Oswald, bet
ir pačios Sovietų S gos inte
resai reikalauja, kad tos kul
turingos tautos vėl galėtų
vaidinti jiems skiriamą vaid
menį. Daugiau palietęs Ven
grijos ir Lenkijos įnašus į ei
viiizaciją, lordas Oswald nu
rodė, kad rytų Europos tau
tos laukia to meto, kada pa
maliau prabils laisvosios Eu
ropos sąžinė.

bas, štai gaspadoriauja tėviš
kėje, o jaunesniojo, Stepono,
likimas buvo dar ypatinges
nis negu Antano.
Bus jau daugiau kaip dvi
dešimt metų, kai Stepukas
ganė bandą Bagynų dvare.
Tada dar buvo gyvas dabar tinjo pono tėvas, dar piktes
nis negu sūnus, ir turėjo jis
prievaizdą, dar žiauresnį ne
gu dabartinis. Vieną vakarą
buvo daug svečių Kai jie iš
važinėjo, rytojaus dieną dva
re pasigedo Stepuko Taip jis
ir žuvo, lyg būtų į vandenį
kritęs. Tik štai prieš kokią
dešimtį metų pono Survilos
dvare pasirodė liokajus Ste
ponas Balsevičius — tas pats,
Stepukas, tik gražiai išaugęs,
subrendęs, išprusęs. Kur ir
kaip jis vertėsi ligi tolei, ne
mėgo pasakotis Tik tiek ži
nia, kad buvęs Rygoje, Vii
niuje ir net Varšuvoje ir kad
pas poną Survilą tarnauja lais

vu noru. Skrodskis kažkodėl
apsimeta nieko apie jį neži
nąs. Steponas anaiptol neišsi
gynė giminystės su Balsiais.
Jis gana dažnai atlanko brolį
Šilėnuose, jis ir vyresnįjį sū
nėną Petrą tiek pramokė raš
to ir išprusino, kad visas kai
mas laiko Petrą mokyčiausiu
vyru visoje apylinkėje.
Senė Balsienė — geriausia
visoj parapijoj audėja. Jos
merginai, prijuostės, aštuonyčiai ir šešioliknyčiai rankš
luosčiai ir staltiesės kelia au
dinių žinovių nusistebėjimą ir
pavydą. Šito meno >. išmokė
ir abidvi dukteris. Tik vyrės
nioji, Genė, labiau mėgsta au
dėklus ir rankšluosčius, o jau
nesnioji. Onutė, gaišta prie
marginių, žiurstų ir juostų.
Abu seniai Keduliai, o ypač
senis, su įtaringu nepasiten
kinimu žiūri į Balsius. Niekas
čia jam nepatinka: ir tėvo
kruopštumas, ir Petro moky-
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SPĖJIMAI PRANCŪZIJAI iRIPAŽINUS KOM.

KINIJA
Sausio 27 d Prancūzijoje ir
Raud. Kinijoje tuo paiiu me
tu paskelbus apie santykių
užmezgimą, de Gaųlle’io įvyk
dytą komunistinio režimo pr.
pažinimą, pasaulio viešoji nuo
monė pareiškė įvairių, dažnai
prieštaraujančių nuomonių. Pa
brėžta kad tai rimtas politi
nis žygis, turėsiąs svarbių pa
šėkų pasaulinei politikai, ypač gi Azijos srityse Čia ke
letas būdingesnių spaudos pa
s-sakymų — Pačioje Prancū
zijoje raudonojo režimo Pe
kine pripažinimą teigiamai
įvertino ir jį laikė reikalingu
gauilistų ir komunistų span
da. Tačiau «Aurore» dienraš
tis nurodė, kad dabar Atlanto
s gos partneriai Prancūziją
laikys nepatikimu sąjunginin
ku. «Combat» pripažino, kad
pasėkos šiuo metu gali būti
vargiai įžiūrimos ir kad gen.
de Gaulle metęsis į rizikingą
žygį Švedų «Stockholms Tid
ningen , atstovaująs švedų so
cialdemokratus pabrėžė, kad
pasaulio viešoji nuomonė pa
smerkusi generolo žygį. Esąs
dar labiau padidiratas nepasi
tikėjimas tarp Vašingtono ir
Paryžiaus

Britų «The Times» mano,
kad dabar esąs labiau išju
dintas kinų klausimas Švei
carų «Neue Zuercher Zeitung»
abejoja, ar išsipildys genero
lo lūkesčiai ‘Azijos atžvilgiu
ir ar Pekinas pasirodys tokiu
partneriu, su kuriuo būtų įma
noma modus vivendi keliu
susitarti dėl stabilizavimo žy
gių ludokinijos srityse. Pary
žiaus žygį paskelbus JAV btės
jį, bent oficialiai, pasmerkė
ir tuo pačiu metu pareiškė ir
toliau palaikysiančios įsipa
reigojimus Formozos, Pieiių
Vietnamo L kitų sričių at
žvilgiu.
Sovietijcs pažiūros teigia
mos Pagal Maskvos «Pravd.p pripažinus Pekino režimą
žengtas žingsnis sustiprinant
taikaus sambūvio politiką o
tai atitinka vad. soeaalistinės
stovyklos tikslams. Žygį svei
kino lenkų spauda iškėlusi
de Gauile’io -realybės supra
timą- ir spėlio.ama, kokių pa
darinių tektų lauki pasaulio
politikoje Lenkų nuomone-tu
rėsiąs pasikeistu jėgų santy
kis J. Tautose ir tai paleng
vinsią raud. Kinijai patekti į
tarpt, organizacijos narius.

Lietuviu Jaunimas Tautybių Folkloro Šventėje
Sausio 19 d Vokietijoje.
Leutershauseno vietovėje įvy
kusioje folkloro šventėje, pa
vadintoje «Gimtinė Europa»,
šalia 13 įvairių tautybių bei
buv. vokiečių sričių atstovų,
pasirodė ir Vasario 16 Gim
nazijos jaunimas — E, Tarno
šaitienės vadovaujama tauti
nių šokių. Kaip paprastai, ir
šį kartą lietuvių šokėjai pa
darė didelį įspūdį ir pagal
spaudą, jų pasirodymas (šalia
ispanų, italų, prancūzų, šve
dų ir kt) buvęs pavykusio
gimtosios žemės papročių de
monstrac'ja. Sausio 22 d. pa
sirodė ilgas šventės aprašy
mas Heidelbergo dienrašty
«Rhein—Neckar Zeitung» čia pirmoje iškeltas ispanų
ir lietuvių pasirodymas (jie
gavo dovanų). Tautinių dainų

ir šokių šventę minėjo, vėl
plačiau paliesdamas lietuvius,
Mannheimo dienraštis -Ailge
meine Zeitung» ir kt. spauda-

tumas, ir moterų audiniai, ir
net jauniausiojo, Mikučio, bir
bynės ir inkilai kelia Kedulio
širdy priešingus jausmus ir
piktą niurnėjimą. Kedulis la
blausiai atsilikęs, tamsiausias
Šilėnų gaspadorius. Amžinai
paniuręs, suskretęs, vis su ta
pačia nuzulinta skrandute»
pančiu persijuosęs, kepurę
užsimaukšlinęs, pasiramščiuo
damas lazdele, jis tarsi vis
kažkuo rūpinasi, kažkur sku
ba, o iš tiesų nieko neveikia,
tik ieškinėja priekabių prie
žmonos ir vaikų. Valdo jis
taip pat visą valaką, šeimy
nos turi tiek pat, kaip ir Bal
sys, - du sūnus ir tris dūk
teris, bet niekaip nesuspėja
su darbais, o sodybą prižiū
rėti neturi nei laiko, nei no
ro. Trobesiai jo menki, netai
somi, suklypę, tvoros apiru

sios. gyvuliai liesi net ir ge
riausiais metais jam vis sto
ka duonos ir pašaro. Vaitas
jau seniai giežia ant jo dantį
ir įskustų ponu kaip netinka
mą gaspadorių. bet Kodui s
mėgsta lankyti smuklę ir daž
nai pavaišina vaitą, tijūną ir
kitus dvariškius Lažą atlieka
sūnūs ir dukterys, o su savo
valaku ir sodyba —tesiž-nai!
Kėdulių Katrė, antroji dūk
tė, skiriasi iš visos šeimos ne
tik grožiu, bet ir būdu Jos
darnštumu daugiausia ir lai
kosi tėvo ūkis. Į lažą pakai
tomis eina broliai ir seserys,
o Katrei, dažniausiai su bro
liu Jonu, lieka valakas ir na
mu įuoša Į lažą jos nesiun
čia, nes taip išreikalavo iš tė
vo motina. Namie reikia grei
tos ir apsukrios, be to. Katry
tė graži O motina žino, kad

MASKVOJE MINĖS
DONELAIČIO SUKAKTĮ

Ryšium su Donelaičio 250
m. gimimo metinėmis (1964 msausio 1 d.) ir Maskvoje vy
ko jubiliejinės komisijos po
sėdis šalia rusų rašytojų da
lyvaujant ir vad. Lietuvos
Miu. Tarybos nuolatiniam ats
tovui prie Sovietų S gos Min.
Tarybos K. Gabdankui. Sau
sio m Kolonų salėje numaty
tas surengti vakaras Kristijo
no Donelaičio atminimui ir
kūrybai Vakarė pasisakyysią
Rusijos, Lietuvos ir kt. res
publikų rašytojai, o koncerte

IU.lhi.IMA>» A lfiWAm«Ai. «* <

įima prieš rusų valdžią.
1795 m Trečią kartą pada
linama Lietuvos ir Lenkijos
valstybė. Lietuva beveik visa
atitenka Rusijai. Tik kairysis
Nemuno krantas — Prūsijai.
1812 m. Napoleonas užima
Lietuvą.
1831 m. Lietuvos valstiečių
ir bajorų sukilimas prieš ca
ro valdžią.
1861 m Lietuvoje panaiki
nama baudžiava.
1863 m Antrasis sukilimas
prieš rusų carą.
1865 m. Elsu valdžia už
draudžia lietuviams spaudą.
1883 m. Pasirodo slaptas
lietuviškas laikraštis «Aušra»
spausdinamas Prūsijoje
1904 m. Vėl leidžiama lie
tuviška spauda
1915 m. Vokiečiai užima
Lietuvą.
— 1918 m Paskelbiama Lie
tuvos nepriklausomybė.
— 1920 m Lenkija pagrobia
Vilnių.
1939 m Sovietų Rusija grą
žiną Lietuvai Vilnių
1940 m. Sovietų Rusija oku
Karo Muziejaus kampelis Kaune.
puoja Lietuvąf
—IPW
WIT "WW U tT ĮbT n ir -•w-at*1941m. Vokiečiai užima
Lietuvą.
Lietuvos Valstybės Istorijos Bėgyje 1944 m. Sovietų Rusijos ka
1387 m Lietuva priima riuomenė grįžta į Lietuvą.
1236 m Did. Lietuvos kuni
{raikštis Mindaugas sujungia krikštą
Lietuvą į vieną valstybę.
1399 m. Lietuvos Did, Ku
1253 m Mindaugas k rūnuo nigaikštis Vytautas vaduvaujasi L’etuvos karalium.
j t kryžiaus žygiui prieš toto
t 63 m Nužudomas Lietu rius prie V< psklos
vos karalius Mindaugas.
1410 m. Did Lietuvos Kuni
gaikštis Vytautas sumuša kry
dalyvausią lietuviai meninin žiuočių ordiną prie Žalgirio.
kai ir kolektyvai. Dar numa
1430 m. Miršta Vytautas
toma ir lietuvių grafikos pa Didysis.
rodą Minėjimai būsią dar ki
1569 m, Lietuva pasiraš-o
tų respublikų sostinėse Le
ningrade, Oriole ir kt. Rusi Liublino unijos aktą su Len
jos Federacijos miestuose. kija.
1779 m Rusija, Austrija ir
Viena iš Maskvos gatvių nu
matyta pavadinti Do-oelaičio Prūsija pasidalina Lietuvos ir
vardu Žinoma, visos šios Lenkijos valstybę.
priemonės turi tikslą demons
1793 m Antrą kartą padasi
truoti. kad so v etai bei kitos
Sovietijos tautos geibia liėth dalina Lietuvon ir Lenkijos
vių literatūros pradininką ir valstybė.
<a> * <<sm ■
1794 m. Generolas Tadas
parodyti, bent iš paviršiaus,
Kosciuška suorgan’zuoja suki
lietuvių tautos savitumą.
i

■«Aatiu

kad gražioms merginoms dva
re geriau ne> įrodyti Seserys
— vyresnioji Uršulė, ir jau
nesnioji Barbelė
nepavy
<.i Katrei namų darbo ir ruo
šos Laže galima ir privaliu
kauti, jei su tijūnu geruoju,
ir su bernais pasistumdyti, o
namie bėk ir bėk. Joms ge
riau patinka, parėjus namo,
apsimesti kojų rankų nepake
liančioms r parėkauti ant
Katrės kad dar karvės ne
melžtos. kiauės nesuvarinė
tos ir nėra ko pavalgyti
Toje pačioje gatvės pusėje
tiesiai prieš Daubaro sodybą,
gyvena Stasys, jau senyvo am
žiaus gaspadorius, liguistas,
dusulingas, apsitraiškanoju
šiom akim žmogelis. Kaimy
nai jo nemėgsta už per dide
lį nuolankumą ponui. Iš tiesų
kiekvienas pomo ar jo dvariš

kių žodis -- Stašiui šventas
dalykas Toks did lis buvo ši
to žmogaus klusnumas ir nuo
lankomas, kad jis paielsinda
vo net ir aiškiai neteisingus
bei nedorus pono darbus. Sa
vo vergišką požiūri į ponus,
jų visapusiško pranašumo pri
’pažinimą jis išreikšt avo ne
gudriais. bet jo nuomone, vi
są ponų elgesį pateisinančiais
žodžiais: «ponas — tai vis,
mat, pon s» Pasitaikydavo,
kad! Stašys dėl savo vergiško
klusnumo ir neapdairumo pa
kenkdavo kaimynams Jis tuč
tuojau, neabsikalbinėdamas pil
dydavo kiekvieną prievaizdo
reikalavimą, nors pasiderėda
mas arba u? delsdamas būtų
gilėjęs kai kurių darbų bei
prievolių išvengti. Stasiui klus
niai pildant reikalavimą, prie
vaizdas ar tijūnas jau ir kitus

spausdavo tą pat daryti fcl p
to nusikaltėlio niekas dvarui
neįduodavo ir teisybės po
nams nesakydavo, o Stašys
klausiamas visados išpasako
davo, ką tik žinodavo. Dėl to
kaimynai laikė Stašį parsida
vėliu ir dvaro šnipu, nors jis
jokios naudos iš savo klusnu
mo neturėdavo
Dėl tokių santykių labiau
siai sielojosi vy/esmoji Stašio
duktė Marcė, stipri, raudon
skruostė dručkė mergina. Kai
me ją visi mėgo už jos atvi
rą būdą tarškią l-albą ir su
manumą Be Marcės, Stašio
duoboj sukiojosi dar viena
duktė ir trys sūnūs Dėl to ir
ka mo jaunimas Stašio kiemo
nevengė o laisvu laiku mie
lai jį lankydavo.
(B. D.)
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Aukštaičiu Partizanu Vadas
15 METŲ NUO

KAP.

Partizanų kruvinos pėdos
jau senokai pranyko iš Lie
davos žemės. Nebegirdėti jų
kovų aidų Naktimis nebeuž
suka žaliukai iš miško į ūki
ninkų trobas. Anos nemarios
partizano epochos aidus ir
vaizdus gerai atsimena tauta,
gyvenanti namie. Nepamirš
tam ir išeivijoje.
Neseniai Pedagoginis Litua
nistikos Institutas Chicagoje
įrengė Jaunimo Centre specia
lią vitriną Lietuvos laisvės
kovotojams prisiminti. Vitri
noje išstatyti 1831, 1863 metų
sukilimų ir 1944-54 metų Lie
tuvos partizanų kovų veidai
ir vaizdai.
Šio rašinio tema — prisi
minti Aukštaičių žemės pas
kutiniųjų metų kovotoją ir
didvyrį a a, aviacijos kapito
ną Tendžiulį, kuris vadovavęs
Biržų Vabalninko KupiškioPandėlio - Rokiškio apylinkių
partizanų daliniams Jis žuvo
kovos lauke 1949 m. sausio
mėnesį.
Suėjo 15 metų, kaip šis tau
rus lietuvis kovotojas paau
kojo Tėvynei savo gyvybę
drauge su 30 000 partizanų,
žuvusių už Lietuvos laisvę.
Av. kpt. Tendžiulio žuvimo
metai ir mėnuo yra paskelb
ti sovietiniam Mokslų Akade
mijos leidinyje, skirtame šiau
rėš Aukštaitijos «buržuazinių
nacionalistų» veiklai demas
kuoii Kpt. Tendžiulis <»en pie
Siamas, kaip «gaujų» vado

TANDŽIULIO MIRTIES

Irena

Šimonytė,

MAIRONIS

Lietuva Erangi

Vincas Tūbelis

110

Lietuva brangi, mano tėvynė,
vas, baisus baubas, Neskel
Šalis kur miega kapuos didvy.iai!
biama žuvimo diena ir vieta.
Graži tu savo dangaus mėlyne,
Bijomasi, kad žuvimo diena
Brangi nes daugel vargų prityrei.
netaptų tautine švente o žu
vimo vieta — žmonių lanko
Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos,
ma šventove,
Kalnai, lyg rūtom miškais žaliuoja;
Rašančiam šiuos žodžius vo
O po tuos kalaus sesutė visos
kiečių okupacijos metais te
Graudžiai malonias dainas dainuoja.
ko av kpt Tendžiulį pažinti.
Ten susimąstęs tamsus Nevėžis —
Jis buvo ramus, taiku* žmo
gus, didelis lietuvis patrio
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas;
tas Aktyviai dalydavo gen.
Banguoja, vagą giliai išrėžęs.
Plechavičiaus Vietinėje Pink
Jo gilią mintį težino Dievas.
tinėje, Karo mokykloje Mari
Kaip linksma sodžiuj, kai vyturėlis
jampolėje, kur buvo susispie
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs;
tęs patriotiškiausias akademi
Ar saulė leidžias, ir vakarėlis
nis Lietuvos jaunimas, ėjo
Ramumą neàa, saldžiai nutilęs.
kuopos vado pareigas. Kai
Vietinę Rinktinę naciai žiau
Graži tu mano, brangi tėvynė,
riai likvidavo, kpt Tendžiu
Šalis,
kur miega kapuos didvyriai I
lis grįžo į gimtąjį Biržų aps
Ne veltui bočiai tave taip gynė,
kritį pasiruoėti sunkioms ko
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė.
voms su nauju priešu Dar
bolševikam nepasiekus Biržų
s itiee, 1944 m. vasarą kapito
nas jau suorganizavo nema- žus partizanų būrius, juos ap
mokė, aprūpino ginklais ir
laukė didžios kaitros dienų.
Priešui pasiekus Biržų aps
krities pietinį kraštą, sklido
žinių, kaid rusų pagrindinės
Tautos Atgimimo Tėvas
jėgos dar toli, o čia atslinkę
tik maži prasiveržę dalinė
1927 m vasario m 16 d Vilniuje užmerkė akis
Jiai, Kapitonui Tendžiuliui bu
vo pasiūlyta s oti į atviras Lietuvos patriarchas dr Jonas Basanavič.us Lygiai
kautynes Antašavos — Vabal devynis metus tą pačią dieną, Lietuvos sostinėje Vii
ninko Sa!amiesčio ruože Bu niuje, dr. Jonas Basanavičius padėjo pirmas savo para
vo jau pasiruošęs, bet, kai šą, kaipo Lietuvos Tarybos pirmininkas, po Lietuvos Ne
prakeliaują lietuvių daliniai priklausomybės Paskelbimo Aktu. Didysis Lietuvos Auš
iš kitur nelaikė duoto žodžio, rininkas sulaukė tos dienos, kai jo žodžiai, kuriais jis
tos kovos viltys sugriuvo ir prabilo į lietuvių tautą prieš trisdešimt penkis metus,
kapitonas su savo štabu pasi tapo kūnu: «Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nak
traukė nuošalėn Anie lietu ties tamsybės, o kad taip jau prašvistų Lietuvos dvasia!»
Dr. Jonas Basanąvivių daliniai pasiekė Žemaiti
čius pašvietė lietuvių tau
ją, Plinkšius ar Sedą, įstojo į kituose pavergtuose kraštuo tai «Aušros» žibintu tuo
Žemaičių pulkus ir 1944 spa se, o Lietuvoje būtų įsijungę metu, kai vokiečių moks
lio 6 kautynėse prie Sedos dar galutinai neįveikti parti lininkai uoliai rinko ir
jų egzistencija baigėsi
zanai, kurių kovos pradžia užrašinėjo lietuvių kal
Tuo tarpu k^pt. Tendžiulio siekia 1944 m, rudenį.
bos žodžius ir pasakas
veikla Biržų Kupiškio Rokiš
Su kpt Tendžiulio mirtimi kaipo mokslinį turtą tau
kio srityse nusitęsė iki 1949 buvo užverstas vienas Aukš tos, kuri netrukus tarėjo visai išmirti.
sausio mėn , kada kapitonas taičių partizanų kovų etapas.
1883 m dr J. Basanavičius aiškiais žodžiais nusakė
buvo nukautas kautynėse.
Ar jis yra įamžintas kokiuo lietuvių tautos norus: «Juk ir mes esame tokie pat žmonės
Tas pats Mokslų Akademi se užrašuose, ar jo kronika ir norime visomis teisėmis, priklausančiomis visai žmonijai,
jos leidinys duoda žinių, kad žinoma tautai namie? — kas lygiai su mūsų kaimynais naudotis».
po kpt. Tandžiulio mirties gali šiandien pasakyti Juk
dar įvylko keli Aukštaičių tik vienam J Daumantui pa
partizanų vadų pasitarimai vyko savo memuarus parašy
Biržų girioje, kad Panevėžio ti ir atspausdinti laisvuosiuo
apygarda buvo suskirstyta té se Vakaruose. J. Daumanto
vūnijomis ir paskutinis gyvas knyga mums yra likusi nau
partizanas buvo pagautas jąja tautos evangelija. Tiki
1956 metais — istorinio Ven me, kad ir kpt. Tendžiulio
žygiai šiaurėje buvo taip pat
grijos sukilimo išvakarėse
mūsų
tautai istoriniai, kaip
Iš tų žinių galim daryti iš
vadas, kad, jei Vengrijoje su J. Daumanto pietuoee>
Lenkiame galva«s prieš Aukš
kilimas nebūtų buvęs užslo
pintas, o paremtas Vakarų ga taitijos didvyrį, kritusį kovos
lybių, jis būtų įsiliepsnojęs ir lauke prieš 15 metų.

iOlft
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

ALEKSAS KALINAUSKAS

Lietuvi
Klausyk ir remk

į

LENDOR1US

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa que das Nações 1® vai.
Casa Verde, 17,15 vai.

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijųv|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.

Antrą :

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 ik- 18,00( vai.

Trečią:]

FABRICA DE MALHAS
Petras

Agua Rasa 8 val.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
<

Šukys

Ketvirtą’:

gamina meniškus ir stiprius megstinukusį rūbelius nau
jagimiams ir kįt.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti Rí
Ibitirama ir Av. Zelina).

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

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS ;

TRANSLIACIJOS

IRENE GRITÉNAS
Advogada
ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 • 6/101{l02
Fone 33-9951

(Lietuvos laiku)

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

VATIKANO RADIJAS

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiraejįem

gerai

SEDE Rua. México, 98 - 9.o» - sala 904 — Pone 52-0229 I
Euderêço1 Telegráfico: «CABIUNA»
|
Rio de Janeiro
|

Imitóii© CoatáHi Vila Zelina S/C Lida.

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai s
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai 19, 25; 31'ir 196 metrą
bangomis.

(REGISTRADO NO C.R.C.)

Serrar a « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de |
Nanque - Estado de Minas Gerais

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOtí MODICOS

RIO DE JANEIRO

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

KIRPIMO IRgSIUVI MO MOKYKLA

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2FONE: 63-6005 - VILA ZsLINÁ ■ SÃO PAULO

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

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

ANTANO ÍPAVILCNI©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIÕIUb
Rua dos Ciciames, 510 (séde
própria) — Vila Bela

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

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.

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trane
liuojama
ANTRADIENIAIS
18 vai. 40 min.

’

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

VANDENS

LIND OI Y A

1IÍ2MÀCJ CAKKIEKl
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų'

• 'i’Jdoya vanduo yr< ^<mai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikimą p'žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sutikinkite ir visados naudokite'

'SI U VYKLO JE&LA UROl
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

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

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

Caixa Postal 3967
a»»-®5"
3 ES 2 S3 «a

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5916
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms;

lEFCKITCCIC CSNTABS8.

IMAifClHĖIMTO
Irmãos Nascimento
RE®; G.R.O. SP. Nto 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine»
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimai
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo
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Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas Si Sekmadieni
11 VAL. ŠV. MIŠIOS. (PAMALDAS LANKYS KUN. JUOZAS ŠEŠKEVIČ
15 VAL. GIMNAZIJOS SALĖJE IŠKILMINGAS POSĖDIS IR MENINĖ PROGRAMA.

KV. ZELINA,

515

—

CAlXA POSTAL, 4118 — SAG PAULO

eilių darbų lietuvių kalbos pa
mokų suorganizavimas.
Krs.

— «Mūsų Lietuvos» prenu
— Misionierius Tėvas J.
BRUŽIKAS iš Santa Casa li meratą apsimokėjo: J. Bau
goninės yra persikėlęs į tė žys J Antanaitis po 51000 cr ,
vų jėzuitų novicijatą Italei, Ona Masienė. Ant. Danielie
netoli indaiatubos. Sužeista nė J Silickas, I. Kutkierė
koja dar nėra sugijus Gal R. Kutkienė (Kanadoje), v
Stoškunienė, Elz. Madeikiebūt reikės operuoti
nė, J. Maknševičius A Gui
LIETUVIŲ KALBOS
gienė, Antanas Strolia, Adol
PAMOKOS
fas Šerėnas po 2 000 cr , P.
Karašauskas V. VaikšnoriePrasideda mokyklose pamo nė, Uršulė Joteikienė, Jurgis
kos Kartu kyla klausimas, Kižys, J Baltaduonis, S Šero kaip bus su lietuvių kalbos - mukšnis, M Slautienė, Pranas
pamokomis? Nors šis reika
Čepas, Antanas Lazdauškas,
las nėra lengvai išprendžia Justin s Braknys, Miguel Cha
mas del įvairiausių apl nky roff Povilas Kriaučiūnas Dr
bių, bus stengiamasi taip rei
EI, Draugelis po 1 500 > r, Al.
kalai tvarkyti, kad jaunesni Vinkšnaitis 2 000 cr, J. Va
ir vyresni, turėtų galimybės leikienė (į Čikagą) 2 500 cr ,
lankyti lietuvių kalbos pamb'- A Bliujienė (i Čikagą) 2 500
kas. Čia labai daug priklau cr., Petras Palivonas 1 000 cr;
sys nub tėvų, kurie turi mo
kyklinio amžiaus vaikų Su
DEL LIETUVIŠKO RADIJO
jų bendradarbiav mu lietuvių
PROGRAMŲ
kalbos pamokos bus lengviau
išsprendžiamos.
Kaip su visomis komercinė
Teko patirti, kad yna jauni mis įstaigomis, taip ir su ra
mo ir net vyresnio amžiaus dijo stotimis kiekvienų metų
- LIETUVIŲ SĄJUNGOS žmonių, kurie pageidautų pa pradžioje reikia derėtis kai
BRAZILIJOJE metinis narių gilinti lietuvių kalbos, istori nos O tos kainos, kaip visi
susirinkimas šaukiamas vasa jos žinias. Čia jau reiktų ats patiria ant savo kailio, šuo
rio mėn. 23 d. 15 vai, Vila kirų nuo mokyklinio amžiaus liais kyla. Todėl ir radijo sto
tys kelia kainas, perorgani
Belos Mokyklos dūmuose. Pro mokinių pamokų
zuoja programų tvarkraštį
gramoje pranešimas apie vei
Lietuvių kalbos pamokų
Šitos aplinkybės palietė ir
kimų ir valdybos rinkimas.
reiktų susirūpinti visiems, vi
Susirinkime galės dalyvauti sų apylinkių lietuviams, ypač l'etuvišką radij ■» programą,
tik nariai ir tai apsimokėję kur jų yra didesnis skaičius tiek per Radio Clube Santo
nario mokestį, kurį galima Tiesa yra nepradedant ir nie Andrė tiek per Radio 9 de
Julho (trumpomis bangomis)
sumokėti iždininkui J Jode
ko nedarant tie sunkumai vi
Ar iš šių stočių skambės ir
liui V. Zelinoje
suomet bus. Lietuviškumui pa
Nesusirinkus 15 vai. reika demonstruoti neužtenka vien šiais mfctais lietuviška daina
lingam narių skaičiui, kitas 16 vasario atvykti minėjimam, ir žodis ar gal iš kuri s ki
susirinkimas šaukiamas pus arba tik gražiai pakalbėti ką tos — gal būt savaitės laiko
valandžiu vėliau, ir einant kiti turi daryti Tautinį sus’- tarpy žinosime Todėl sekite
įstatais bus teisėtas prie bet pratimą reikia parodyti dar pranešimus «Mūsų Lietuvoje»
kurio narių skaičiaus.
bais. Vienas iš tokių pirma ir šį sekmadienį klausykite
per Radio Clube Sto Andrė.
Šiais metais suli'- naujais
radijo stočių, kainoraščiais,
Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš
viena minutė kainuoja
TŪKSTANTI kruzeiRADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
rų Lietuviškos radijo progra
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,
mos tegali išsilaikyti tik su
kiekvieną sekmadienį 7,30 vai. vakare.
klausytojų pinigine parama,
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
^vestuvių ir kitomis progomis.
ar komercinių firmų skelbi
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
mais. Tai problema, kuri nė
São Paulo. Fone: 63-5975.

— VASARIO ŠEŠIOLIKTOS
— LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBÊS paskelbimo dienos mi
nèjimas bus su šia programa:
Vasario 15 d nuo 18 ligi 20
valandos priėmimas p. AL.
POLIŠAIČIO — Lietuvos Kon
šulo rezidencijoje, Al. Gabriel
Monteiro da Silva, 1020
Vasario 16 d : 11 vai. pamal
dos Vila Zelinoje. 15 vai, mi
nėjimas seselių pranciškiečių
Vila Zelinoje gimnazijos salė
je Meninėje programoje da
lyvaus Liet. Kat Bendruome
nės choras, sekmadieninė ma
žūčių lietuviška mokykla va
dovaujame M Vinkšnaitienės,
ateitininkai ruošia tautinius
Šokius.
Sveikinimo žodi tars p. Al.
Polišaitis, Lietuvos Konsulas
S. Pauly.
Taip pat yra pakviestas kai
bėri federalinis deputatas ir
kongreso užsienio reikalams
komisijos pirmininkas Dr.
RAIMUNDO PADILBA.

LIETUVIS ADVOKATAS

Albertas Pavilavicius

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

COMPRA E VENDA
DE
CASAS — TERRENOS —
TERRENOS NAS PRAIAS
CHÁCARAS E SÍTIOS ETC.

LEONARDO SUKEVICIUS
ERNESTO THSEL
Corretores

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

ra lengva išspręsti — surasti
radijo programoms apmokėti
lėšų.
/

LIETUVIŠKA DAINA PER
RADIJO ELDORADO

Vasario 16 tos šventės pro
ga radijo Eldorado stotis, va
sario 17 d, šį pirmadienį
— REIKALINGA klebonijai
21,30 vai. transliuos lietuviš virėja. Suinteresuotos prašo
kų chorų dainas Stoties ban
mos kreiptis į kleboną Vila
gos ilgis yra 700 kilociklų.
Zelinoje
ARNALDO FELMANAS —
1 * * >S >» *
M"} I> iĮt < »» Į į»Į<<><ĮnĮi
KANDIDATAS Į VICEPREFEITUS
Sklypai ir namai Vila ZeliDr, Arnaldo Felmanas yra noj, Vila Beloj ir apylinkėse
organizatorius ir ilgametis pir Kreiptis: R. Rio do Peixe, 74
mininkas Naturalizuotų Bra
V. Zelina
zilijos Piliečių Lygos Teisėms
Ginti. Ši lyga šiais metais sa «KKKKnnKKMKKnKKttKttKKKKKKKa
vo pirmininką stato kandida
LIETUVIAMS NUOLAIDA!
tu į São Paulo miesto viceprefeitus Jei visi natūrali zuo
užsisakant gerus batus pas
ti piliečiai, kurie priklauso
JONĄ PETRIKĄ
šiai lygai už savo pirmininką
jo paties batų krautuvėje.
balsuotų ir stipresnę propa
gandą pravestų, tai be abejo Rua B. de Itapetininga, 262,
kad A. Felmanas bū&ų išr.nk 4-o and, sala 406,Tel. 35 8873.
i
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Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą.
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laikojbūtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

i i

i?

tas, ypač turint dėmesy, kad
bus daug k&ndidatų į viceprefeitus.
PAIEŠKOJIMAS.

Jurgis Navickas paieško
savo brolių Antano ir Vinco
Navickų, s. Aleksandro ir Ma
rės, gyvenančių Brazilijoj.
Iš Lietuvos kilę, Šeškinio
kaimo, Bartininkų parapijos.
Jieškomieji arba apie juos
žinantieji malonėkite praneš
ti šiuo adresu:
Jurgis Navickas, 139—33 85
the Dr. Jamaica N, Y. 11435.

T I POGRAFI A B ALT ICA
Lietuviška Spaustuvė

- VILA ŽELI MOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
Rev Jonas Bružikas, S, J
Igreja de São Gonçalo, Pra
ça João Mendes, São Pauloi
tel. 36-2628, Brasil.

— 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

SKLYPAI BERTIOGA
PRAIA DE «UNA»

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.

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.

— Dr. Eliziejus Draugelis,
apsimokėdamas «Mūsų Lietu
vos» prenumerata, paaukojo
Cr.$l.000,00 Lietuviškam ra
dio pusvalandžiui paremti ir
Cr.$1.000,00 L. K Bendruome
nės Choro reikalams.

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!
Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tremembė 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.

Gražiausias Paulistų pajūris
Sklypai su mažu įnašu, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.
Smulkesnių informacijų
Rua Rio do Peixe, 74
pas Leonardą Šukevičių

SKAITYKITE
IR
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMERjKOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETU VA».

