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Chrusciovas kalbėjo apie Pabaltijį ir daug
Baigiantis Kom. partijos
CK plenumui, vasario 14 d.
N Chruščiovas, kaip įprasta,
ilgai kalbėjo apie ūkį, jo in
tensyvinimą, kvietė pasekti
«kapitalistinių Vakarų» pavyz
džius ir pasimokyti iš jų pa
tyrimo. Kremliaus valdovas
beveik išimtinai lietė ūkio
klausimus, kritikavo JAV slap
tosios tarnybos paskelbtus
duomenis apie sovietų ūkį.
Chruščiovas nurodė, kad «že
mės ūkio mechanizavimas,
elektrifikavimas ir chemizavi
mas — lemiama sąlyga dar
bo našumui kelti, žemės ūkio
produktų gamybai kelti» (kal
bos tekstas «Tiesoje», nr 39,
vasario 15) Užsienio klausi
mams Chruščiovas paskyrė
nedaug vietos — čia kliuvo
ir Pekino kinams, nors jie
nepaminėti tiesioginiai - kaip
tik tą pačią dieną sukankant
14 m sovietų - kinų draugys
tės sutarties sukakčiai, Chruš
čiovas juos gerokai iškoliojo.
pavadinęs «revizionistais dog
matikais» ir «naujai iškeptais
trocianinkais», o Amerikos
«imperializmo politika» jam
vaidenasi politika «žandariš
kai slopinti tautas ..».
Kai 1962 m, Chruščiovas

BRASIL

apie ūki

niekino lietuvių mokslininkų
pasiūlymus, tai šių metų va
sario plenume es'ai gaunant
gerą derlių buvo pasveikinti
su laimėjimu Chruščiovas nu
rodė į vari, «zoninį speciali
žavimą» ūkyje ir teigė: «Esti
ja, Latvija Lietuva, Baltaru
sija turi geras sąlygas pieni
nei ir mėsinei gyvulininkys
tei vystyti » Kitoje vietoje
Sovietijos vyr varovas kalbė
jo, jog «šiandien reikia gal
voti apie žemių melioravimą
Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje,
Baltarusijoje, Ukrainos Pole
sėje, Rusijos Federacijos šiau
rėš vakarų srityse» Jo nuo
mone, davus trąšų, pakalki
nūs rūgščiąsias dirvas, nusau
sintos Pabaltijo žemės duotų
net., po 50 dvg. ctn grūdų
iš hektaro.
Kai sovietai paskendę eks
perimeutavime žemės ūkyje
ir deda pastangas išbristi iš
sunkumų, jau mažiau bestebi
na prieš porą metų neįtikėti
nas. o dabar Chruščiovo pas
kelbtas teiginys.- «tegu kolū
kiečiai patys sprendžia kiek
jiems reikia kukurūzų ir kitų
pašarinių kultūrų, bei besi
vystanti gyvulininkystė būtų
aprūpinta pašarais.»
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LIETUVOS KLAUSIMA ĮTRAUKTI I JUNGT.
TAUTU DARBU TVARKA
Vasario 16 minėjimuose pr imtos rezoliucijos ir pasiųstos
JAV prezidentui — Reikalavo pašalinti sovietinį režimą,
grąžinti visus Lietuvos piliečius, ištremtus į Sibirą
ir kt. Sovietijos vietas
Elta, JAV, Kanadoje, Aus
traAijoje per Lietuvos Nepri
klausomybės paskedbimo 46
m sukakt es minėjimus buvo
priimtos rezoliucijos ir jose
reikalauta pašalinti sovietų
jėga Lietuvoje įvestą bolševi
kinį režimą ir atstatyti ne
prik’ausomą Lietuvos valsty
bę Čikagos lietuviai vasario
16 minėjime (jį surengė Čika
gos Am. I ietiivių Taryba) vie
nu balsu priimtoje rezoliucf
joje kreipėsi į JAV Preziden
tą imtis visų galimų žygių
kad dabartinis sovietinis re
žimas, kariuomenė, kolonis
tai būtų pašalinti ir kad būtų
grąžinti visi Lietuvos pilie
čiai, ištremti į Sibirą ar kitas
Sovietų Rusijos vietas, kad
būtų sudarytos sąlygos, jog
visi Lietuvos gyventojai, buvę
Lietuvos piliečiais 1940 m
birželio 15 d , laisvai išsirin
kę savo valdžią, galėbų atsta
tyti pertrauktą Lietuvos res
publikos suverenumo vyk
dymą.
Tą pačią dieną, taip pat

ALT - Bostono sk. surengta
me minėjime Bostone priim
toje rezoliucijoje JAV vyriau
sybė prašyta vedant bet ko
kius pasitarimus su Sovietų
Sąjunga remtis Atlanto Chartos, Žmogaus Teisių Dek’iara
cijos ir 1960 m. priimtos de
klaracijos (dėl nepriklausomy
bės suteikimo kolanialinėms
tautoms) dėsniais. Toliau krei
pėsi į vyriausybę, kad ji pa
vestų JAV delegacijai į die
notvarkę komisijos kuriai
pavesta rūpintis kolonializmo
panaikinimu ir visų tautų iš
laisvinimu iš svetimos pries
paudos Bostone priimtoji re
zoliucija nutarta pasiųsti JAV
Prezidentui ir jos nuorašai
Valst. sekretoriui, Valstybės
senat riams ir Atstovų Rūmų
nariams, gubernatoriui, bur:
mistrui ir vietos spaudai
Kanadoje-, Toronto mieste
vykusiame minėjime priimtos
rezoliucijos Jungt Tautom®,
Kanados premjerui L B. Pear
šonui ir Popiežiui Pauliui
Vl-jam;

Lietuvoje mirė P. Kubertàvicius
Vasario 14 d. Vilniuje mirė rus Valst. Teatrą. Kubertavi
vienas didžiųjų lietuvių dra čius visais nepr gyvenimo
mos aktorių ir lietuvių profe metais buvo vienai stambiau
sinio teatro kūrėjų Petras Ku sių dramos kolektyvo akto
bertavičius. Gimęs 1879 m. rių Jis buvo sukūręs dau
birželio 22 d. netoli Simno, giau kaip 200 vaidmenų, dar
Vartų kaime Kubertavičius dirbo režisūros ir teatrinės
1916 m. buvo įstojęs į J. Vaič pedagogikos srity. Velionis
kaus dramos studiją ir nuo buvo pašarvotas Ka <no dra
to laiko visą savo gyvenimą mos teatre ir palaidotas va
paskyrė teatrui. Kaune - įkū sario 16 d.

34 olimpiados lankytojai liko Vakaruose
Pagal austrų įstaigų duo
menis Vakarus, jų laisvę pa
sirinko 34 žiemos olimpiados
Innsbrucke lankytojai. 26 bė
gliai aplankė austrų įstaigas
— iš jų 14 vengrų, 10 čekų
bei slovakų, 2 lenkai, Dar še-

ši vengrai, vienas čekas ir
Rytų Vokietijos sportinikė
Ute Goebier išvyko į Fed
Vokietiją ar į kitus Vakarų
kraštus, kur jie greičiausiai
turi pažįstamų ar draugų.

L. Balaisytê — teniso čempionė
Vasario mėn. pradžioje Kau Saunoriui atiteko ketvirtoji
ne įvykusioje Sovietų S-gos vieta. Kaune įvykusioje dai
stalo tenisininkų pirmenybė liojo čiuožimo varžybose, da
se čempionės vardą laimėjo lyvaujant Lietuvos, Latvijos
pasižymėjusi lietuvaitė — te ir Baltarusijos atstovams, lie
nisininkė, 16 m amž Laima tuvaitė Lidija Žalytė tapo Pa
Balaišytė. Vilnietė Balaišytė bsltijo ir Baltarusijos dailiojo
čempione jau yra buyusi 1962 čiuožimo turnyro nugalėtojam. Vyrų grupėje lietuviui A.
I

LENKIJOJE SMARKIOS BAUSMES UZ
ŪKIŠKUOSIUS NUSIKALTIMUS
Pagal Varšuvos radijo pra
nešimą sausio mėn Bialysto
ke (B-alstogėje) įvyko didelė
16 kaltinamųjų byla — jie,
tekstilės įmonės darbuotojai
buvo kaltinami pasisavinę di
deles pinigų sumas Teisme
buvo iOO liudytojų. Svarbieji
kaltinamieji - F. Zablocki
buvo nuteistas 10 metų kalė
jimo ir turto konfiskavimu,
100.000 zl. pinigine bauda,

Olga Puczynska nuteista 9
m kalėti, turto konfiskavimu
ir 100.000 zl. bauda, pats teks
tilės pardavimo įmonės savi
ninkas Dabnowski nuteistas
8 m. kalėjimo ir 60.000 zl.
bauda. Kiti nuteisti tarp 2 ir
7 m kalėjimo bausmėmis. Pa
gal radiją visiems kaltinamie
sienas įsakyta grąžanti su nuo
šimčiais visus jų pavogtuo
sius pinigus.

XVI

METAI

prof Zenonas Ivinskis vas
22 d. skaitė įžengiamąją pa
kaitą tęma «Reformacijos rai
da Lietuvoje prieš jėzuitams
atsirandant». Paskaitos išklau
syti filosofijos fakulteto dėka
nas buvo pakvietęs rektorių,
senatą, visus univ. profeso
rius bei bičiulius,

IŠSILIEJĘS VULKANAS
UŽLIEJO KAIMĄ
Čilės pietuose, Canaripe va
dinamoje vietovėje, kovo mėn
2 d. naktį išsiveržė vulkanas
Villarica kurio lava sunaiki
no prie jo esantį kaimą. Žuvo
virš 50 žmonių. Sunaikinta
vietovė randasi Andų kalnų
papėdėje, Čilėje dažnai, be
veik kasdien žemė dreba. Tik
drebėjimai nevienodi yra. Vie
ni labai stiprūs, kitus tik jau
trūs seismografai tegali užre
gistruoti

— Lenkijoje populiariausias
asmuo yia Varšuvos kardino
las Višinskis, kuris atsidėju
siai, drąsiai gina katalikų
teises.
— Vatikano dienraštis «Osservatore Romano» kelis kar
tus paskutiniu metu pakarto
jo, kad komunizmas nepasi
keitė savo esmėje ir yra ne
suderinamas su katalikiška
doktrina.
— Iš Rio Grande do Sul
praneša, kad surado nemažą
kiekį ginklų, kurie turėjo bū
ti išdalinti fazendieriams. Gin
klai yra Argentinoje fabri
kuoti.

GOMULKA CHRUŠČIOVO
PĖDOMIS

Nors ketvirtasis lenkų kom.
partijos suvažiavimas turįs
įvykti pirmoje šių metų pusė
je, tačiau apie jo sukvietimą
nei spauda, nei radijas nein
formuoja. Vasario mėn. pabaj
goję kalbėdamas viename dar
bininkų susirinkime Varšuvo
je partijos vadovas Gomulka
NEDARBAS IR DARBO
architektai netenka darbo dėl pabrėžė, kad pagrindinis a’ei
sumažėjusių investavimų ir nančių metų uždavinys Len
RINKA LENKIJOJE
dėl augančios standartizaci kijoje esąs chemijos pramo
Varšuvos radijas nusiskun jos namų statyboje.
monės išplėtimas ir su ja su
dė, kad Lenkijoje esama per
sietas trąšų gamybos padidiPROF. DR. Z IVINSKIO
daug architektų Pagal radiją
dinimas. Pagal Gomulką per
«atleidžiami iš darbo architek
PASKAITA BONNOS
ateinantį penkmetį turįs būti
tai Varšuvoje, Krokuvoje ir
UNIVERSITETE
b-igtas javų importas Len
Gdanske Tik Varšuvoje bu
kijon.
Vokietijoje, Bonnos Friedri
vo atleista 1.200 architektų».
—---- —---------------Pagal to paties radijo žinias cho—Wilhelmo universitete

Lietuviška radijo programa tik tai
RADIO
9 DE JULHO vidutinėmis ir trumpomis 31
metro bangomis sekmadieniais 8 vai, ryto
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Nauja Pagyvėjusi Ate stmės Kovos Kryptis
Sovietuose
Sovietinio komunizmo kova
prieš religiją, vasario mėn.
pradžioje gautomis žiniomis
iš Maskvos pradėjusi naują
tarpsnį Kom. partijos CK tas
patvirtinęs priemones, kurio
mis aštrinama ateistinė agita
cija. Siekiant parengti prote
sinius propagandininkus Mask
voje veikiančioje bendruome
ninių mokslų akademijoje įs
teigdamas «mokslinio ateizmo
institutas». Šio instituto uždą
vinys būsiąs koordinuoti ir
vadovauti visam «moksliniamdarbui. Jis ne tik ruoš dar
buotojus suvažiavimus ir se
minarus, bet palaikys ryšius
su užsienyje veikiančiais ateis
tiniais centrais. Institutas lei
džia žurnalą «Mokslinio ateiz

1964
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2 pusi.

mo k’ausimai». Daugelyje uni
versitetų ir ped. institutų nu
matytos steigti specialios ka
tedros skyriai — jiems teks
rūpia is ateizmo skleidimu
Iš kitų priemonių dar nu
matyta padidinti filmų ateisti
nėmis temomis skaičių, sukur
ti «geresnius» ateistinius lite
ratūros veikalus, tačiau svar
blausia laikoma — asmeniniu
būdu paveikti tikinčiuosius.
Reikėsią atsižvielgti į paskiru
sričių vietos sąlygas. Vasar’o
1 d. Maskvoje iškilmingai ati
daryti «Mokslinio ateizmo na
mai» su 150 vietų sale Šiuo
metu ten vyksta paroda apie
«mokslinio ateistinio darbo
Maskvoje formas ir metodus*.

Nerimą Narutė

Kiparisai
Šiaurinis ž< mės kadugiai —
Žalieji kiparisai.
Rupaus audimo žalios jūsų gūnios,
Kvepia miškų kodylu.
Šventaisiais smilkalais.
Stovit išdidūs, amžinai žali,
Vasarą ar žiemą, kai pusnis gili
Pūkais dengia jūsų kojas.
Kai grauduliuose apraudoję,
Takus žal’om šakelėm kloja
Paskutãnj kartą.
•
Ant šilko samanų audimo
Žaliais aksomais pasipuošę
Klūpite jūs miško klėtyje
Šventa verba — švento sekim d enio.
Žalieji mano žemės kiparisai.

Rytu Vokietijos vokiečiai ieško prieglobsčio Lenkijoje
Pagal Londono <Dz. Polski»
(•ar 28, vas 1) Varšuvoje ap
skaičiuota, kad 1963 m. iš ry
tinės Vokietijos į Lenkiją pa
bėgo 800 vokiečių, iš jų daug
kvalifikuotų pramonės darbi
ninku k keli gydytojai. Sieną
pereinant vokiečiai apšaudę
savuosius tautiečius ir sugau
tus nuteisę sunkiomis baus
mėmis. Panko vyriausybė bė
glius oficialiai laiko šnipais
ir sHbotažninkais ir reikaiaujuos grąžinti Rytų Vokietijon.
Daugelyje atvejų bėgliai ga
vo leidimą gyventi ir dirbti
Lenkijoje, tačiau buvo išsklai

dyti po kraštą.
Da • pranešama, kad R. Vo
kietijos - Lenkijos siena griež
tai saugojama — ir čia maty
ti spygliuotos vielos, sekimo
bokštai ir naudojami šunes.
Sienos ilgis — 456 km Minų
laukai įrengti Rumunijos —Vengrijos bei Jugoslavijos pa
sienyje. Pasienio trikampy
tarp Čekoslovakijos ir Sovie
tų Sąjungos ištremti v-tei ten
gyvenę ukrainiečiai Pagaliau
ties Lenkijos ir Lietuves šie
na sudaryta «niekeno žemė»
- čia išnaikinti visi medžiai
ir krūmai.

«Karštoji linija» buvo nutraukta
ELTOS bendradarbis Švedi
joje praneša: Baltuosius rū
mus ir Kremlių Maskvoje jun
glančioji ryšio linija, kaip
neseniai paaiškėjo, šių metų
pradžioje buvo nutrauktą ir
keletą valandų visai neveikė.
- Tai įvyko Suomijoje, netoli
Esbo, į vakarus nuo Helsin-

kio, kai nežinomas asmuo nu
kirpo laidus ir dingo su še
šių metrų ilgio vielos gabalu.
Suomių policija daro visas
pastangas kaltininkui surasti,
tačiau nemanoma, jog tai
esąs sabotažo veiksmas. Pri
leidžiama, kad tai tik vagys
tė ar jaunuolių pokštas

Vad. «k1 rito; i linija* yra
vienas iš dvylikos ryšio ’ ka
nalų. kurie eina iš Helsinkio
p’er Esbo į Porkkalą oro lai
dais Iš Porkkalos linija tęsia
ma povandeniniu kabeliu, ku
ris siekia Taliną Estijoje, o
iš ten vėl oro laidais eina
iki Maskvos.
Spaudoje paskelbtomis ži
niomis, jau anksčiau «karštoji
linija» * tarp Vašingtono ir
Maskvos buvusi nutraukta
žemkasei mašinai perki tus
laidą Šitas ryšys tarp Baltų
jų rūmų ir Kremliaus buvo
peruai įrengtas, siekiant užti
krinti skubų ir betarpišką su
sižinojimą išimtinai svarbiais
atvejais Toji linija nuolat re
guliariai bandoma
tačiau,
kaip skelbiama ilki šiol ja dar
nebuvę pasinaudota

Šalia pagrmdinės linijos,
kuri eina per Suomiją irSkan
dinavijos kraš us dar yra at.
sarginiai ryšio kanalai per
Vokietiją ir Šiaurės Afriką,
tad galimi sabotažo veiksmai
iš šalies negali sukliudyti tie

nenkerių metų vyras, apše
pęs, išvargęs ir išblyškęs, —
kas jis galėjo būti? Arklys jo
buvo liesas bet, matys, ne
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 - 1864
darbinis, pabalnotas, karna
nos sunešiotos, bet odinės, su
I I
geležiniais brizgilais. Šietie(tąsa)
Kedulis buvo linkęs Stešiui brizgilai ir buvo raitelio su
— Ponai apgaus žmones?! pritarti jau vien dėl to, kad stojimo priežastis.
— pasip.ktinęs sušuko Stašys. nekentė visokių naujovių. Bet
Nusėdęs nuo arklio, jis sta
— Pasileido dabar svietas, Daubaras, nors senesnis už čiai kreipėsi į Dundulį:
tai Ir pradėjo prieš ponus ke juodu, laukė geresnių laikų
— Kavoliau, štai nudilo ir
terą statyti O kaipgi mes gy ir jau seniai tikėjosi, kad cie trūko vienas brizgilo žiedas.
ventume be ponų? Kur gyvu sorius pagaliau padarys tei Ar negalėtum suvirinti, o gal
lį ganytume, kur ma kų gau sybę ir duos žmonėnjs že kitu pakeistum?
tume? Iš ko trobesį pasista mės. Tad dabar, išgirdęs, kąd
manifestas tos teisybės neža
Jis išnarino iš kamanų briz
tytume? Viską iš pono gau da susirūpinęs čiulpę pypkę
gilų, padavė kalviui, o arklį
name? Už tai ir panščizną ir nebežinojo, ką apie visa
tomis pat kamanomis pririšo
einame? Baudžiava mums pri tai manyti.
prie tvoros. Kalvis paėmė
vinčiavota kaip marti, o var
išnarino
rin
Taip jiems besikalbant, ant brizgilą,
gas mūsų brolis. Dievo tokia
kę ir, nieko netaręs, įmetė
valia! — baigė, iš paniūrų kelio pasirodė raitas vyriškis
ir projojęs sustojo prie kal ją į žaizdrą. Kaimiečiai smal
žvilgčiodamas į kaimynus.
vės, Niekas iš esančiųjų jo somis akimis sekė atvykusįjį.
Noreika uiktai čirkštelėjo ne ažiaojo Atrodė jis gana O jis išsitraukė pypkę ir ėmė
seiles pro dantis ir, pamer keistai Apsivilkęs jau gero, graibstytis kišeniuose tabo
kęs kalviui Stašio link, pašai
kai apnešiota rudine, užsi kos, bet. nieko ten neradęs,
piai pridėjo:
maukšlinęs aplamdytą kepu gailiai atsiduso:
— Ar žino kiaulė, kur de rę, apsiavęs auliniais batais,
— Išbaigiau taboką O taip
besys eina?
dar nesenas, kokių trisdešimt norėčiau dūmelio patraukti

V; Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI

sioginio Vašingtono ir Mask
vos ryšio
RŪPINASI MARKSISTINIO
DĖSTYMO STIPRINIMU

Vasario mėn. pradžioje Vil
niuje įvyko pasitarim?—semi
naras marksistinės— leninistinės teorijos dėstymo klausi
mams ir visuomeninių moks
lų darbui apsvarstyti Pasita
rime dalyvavo aukštųjų mo
kyklų vad. visuomeninių moks
lų katedrų dėstytojai
jie
buvo supažindinti su cbemijo- mokslu bei jo laimėjimais,
o prof D. Budrys, doc E. Meš
ka skas. kiti kalbėtojai ir par
tijos pareigūnai susirinku
siems dėstytojams aiškino
apie mokslinį komunizmą ir
visuomeninių mokslų katedrų
uždavinius. Pasitarim<> tiks
las aiškus — Lietuvoje dar
labiau stiprinti marksistinių
teorijų aukštosiose mokyklo
se dėstymą.
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MENKAI DIRBA VILNIAUS
UNIVERSITETO MOKSLINIAI
BŪRELIAI
Vilniaus universitete įsteig
ta .studentų mokslinė draugi
ja jungia 56 mokslinius būre
lius k uose dirba per 1400
narių, t y apie 34% viso uni
versiteto studentų Dabar nu
siskundžiama («Komj. Tiesa»,
nr. 12), kad daugelis tų būre
lių dirba silpnai ir ypač blo
gai veikia rusų sovietinės li
teratūros. rusų kalbos vertė
jų, prancūzų kalbos vertėjų,
teisminės kalbos būreliai. Esą
pasyvūs universiteto dėstyto
jai, daugelis jų nevadovauja
būreliams ir dėl to mokslinis
darbas universitete «nustu
miamas į antrąjį planą». Kai
kurie būreliai savo darbus
skelbia spaudoje ir čia pasižymi vokiečių kalbos vertėjų
būrelis išspausdinęs Fallados
pasakas, anglų — paruošęs
Steinbecko apsakymų rinkinį
ir pagal leidyklos sutartį ver
čiąs Hemingwayaus apsaky.
mus, puslaidininkių fizikos
būrelis ir kt.

— Prie Girnikų kalno gy
venęs milžinas ir ėjęs į Luo
kę į savo motinos laidotuves.
Einant klumpės pasisėmusios
žemių, ir vieną klumpę iškra
tęs prie Girnikų (ten pasida
rė kalnas), o kitą prie Li o
kės, ten pasidarė Šatrijos
kalnas. O sugrįžęs iš laidotu
vių atsisėdęs ir verkęs ver
kęs, iš jo ašarų ant Bulėnų
ežaras pasidaręs.
Dr J Balys
(iš Istorinių padavimų)
- Lietuviškas klausimas
tai indas, iš kurio mes, lietu
viai, turime semtis vien mei
lę savo žemei, supratimą tau
tinių ir žmogiškų teisių, jaus
mą skriaudų ir pajėgas pasi
priešinti piktiems pasikėsini
mams neteisingo šiaurės glo
bėjo.
V. Kudirka

Daubaras pasiūlė jam savo žemės?
kapšiuką:
Nepažįstamasis čiulpė pyp
— Kimškis.
kę ir abejingu žvilgsniu klai
Nepažįstamasis kietai prisi džiojo tolyje Pagaliau, tarsi
kimšo pypkę nuėjęs prie nusikratęs savu sustingimu,
žaizdro įsidegė ir, prisigreti tarsi ką atsiminęs, ūmai su
nęs prie vyrų, atsisėdo ant liepsnojusiu žvilgsniu apžvel
akmens, regimai pasiruošęs gė susirinkusius ir prašneko
aukštu, prikimusiu balsu, karš
pradėti su jais šneką
čiuodamasis ir pykdamas ne
— Ar iš toli keliauji? — pa
žinia ant ko:
klausė Daubaras.
— Gyvensite ant savo že
Tas negraitai atsakė:
mės, sakai? O kas jums duos
— Ar iš toli keliauju?.. Ne tą žemę? Ponas? O už ką
supaisysi.., Ir iš toli ir iš ar
jums ponas duos žemę? Ar
ti. Vakar buvo arti, šiandien
ponui ne geriau jus lupti ir
toli.
iš jūsų darbo aruodus pilti?
Sudomino kaimiečius tas
— Ponui tai žinoma, kad
mįslingas atsakymas. Visi dar
geriau, — pritarė Daubaras.
smalsiau sužiuro į keleivį,
— Bet ciesoriui, matai, pagai
— Tai gal girdėjai ką apie lo ir prastų žmonių.Ciesorius
ciesoriaus gromatą? — toliau duos žemės.
klausė Daubaras. — Mūsų baž
— Ciesorius, sakai? Cieso
nyčioj jos dar aesk-iitė. Ki rius tai gal ir duotų. Ar jam
tur, sako, jau skaitė
gaila žemės? Bet ciesorius to
— Girdėjau, — trumpai at
Ii, Peterburge, sėdi ir ne vis
sakė tas.
ką mato ir girdi, kas čia da
-- Tai ką? Panščiznos ne rosi. Ciesorius gal ir gerą
bebus? Gyvensime ant savo parašė gromatą, gal ir davė
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Modernios Šeimos Klausimais
Ją vienos technikos mokyklos
mokytojas taip aprašo «Be
abejo, mano žmona ir aš tu
rime savo žmoniškų silpny
bių, Bet vos pastebime jis -tokia gili ir nuoširdi yra mū
sų n>eilė! Mūsų žvilgsniai sa
vaime krypsta tik į gerąsias
puses. Abypusis palankumas
ir atydumas, be to. randa at
lyginimą pats savyje,.. Tačiau
pašalink meilę bent vienai
valandėlei — gera matys vien
savyje, o anksčiau mylėtaja
me vien kritikuotinus ar net
nepakeVamus trūkumus. Tad
trumpai sakant vienintelis
turtas yra galioje duoti. Duo
t i ir atsimti be apskai
čiavimo ir be saiko — tai
re škia mylėti! Tjk už šią kai
ną ‘’«nuperkama» ir pasiekia
ma’ tikroji meilė!»
Užtat tikrai besimylį vedu
DIDYSIS zKLAUSIMAS
šieji savaime skiria meilės
Didelė rašančiųjų dauguma tarnybai visas savo kūno ir
nurodo, kad giliausia dvasios pajėgas. Jie moka pa
priežastis moderniosios naudoti jas patenknimui sa
šeimos sunkenybių yra never vo prišiegos, apsupimui jos
tinimas tikrosios m e i
gerumo ir jausmo šiluma Dj
lės...; arba kaip vienon dysis modernios šeimos klau
šeimos tėvas rašo: «kad žmo simas tad yra — ar norima
nės nebemoka mylėti nors ir sugebama mylėti tikrąja
jie patys ir radijo tiek apie meile?
meile kalba...»
KAD NEAPSIVYLÜS MEILE
Iš tikrųjų, nors dabar visų
ir visur apie meilę tiek kai - Žmoguje, kaip kūniškai dva
bama tačiau tiek sužadėti sinės būtybės. meilės
niai, tiek vedusiųjų poros ir kelias eioa nuo Kūno prie
kiti ją labai klaidingai su dvasios, nuo ribotų prie ne
pranta ir praktikuoja Jų su ribotų, nuo laikinų prie amži
maišo su jausminiu patrauki nųjų dalykų Žmogaus meilės
epu ir lytiniu patikimu. Kū gali pasotinti lik amžina mei
niškoji, lytinė meilė yra gera lė, &ik begalinis Gėris, kuris
ir naudinga. Ji dieviškosios yra pats Dievas
Apvaizdos sutvarkymu tartum
Užtat ir vedusiųjų meilė
apakina įsimylėjusius — vis savaime turi vis kilti nuo 1 ū
kas jiems atrodo rožinėm niško pabraukimo ir kūnu su
spalvom! Tačiau ji anksčiau sivienijimo prie dvasinio pa
ar vėliau tokioje formoje pra tikimo, širdžių vienybės, prie
eina ir bepasilieka tik viena dvasinio susivienijimo bei šie
iš svarbiųjų priemonių Be los gelmių. Dievo gyvenamų
abejo, reikia atitinkamai puo Žmogus Dievo yra jau taip
selėti tą jausmų, įspūdžių ir sukurtas, kad tarp vyro ir
atsidavimo spontaniškumą tą moters kūnų, įsiterp
amžiną širdies jaunatvę ir tų meilė, skatinanti
žavesį,
ieškoti aukštesnių gėrybių,
n
Tačiau daug svarbesnė yra dvasių bendravimo begalinės
tikroji, dvasinė meilė Dievo meilės
Šiima moderniais laikais
turi nugalėti įvairiausių kliū
čių ir sunkenybių Krikščio
niškoji šeima gyvena papras
tai jai nepalankioje viešosios
nuomonės ir aplinkos dvasio
je Norėtume tad supažindini
mūsų skaitytojus su priemo
nėmis ir būdais, kaip jas nu
galėdami vieni iš moderniau
sių katalikų — Olandijos ka
talikai — bando sukurti tipiš
kai modernią krikščioniškąją
šeimą Brujas vyskupijos Olandijo
je vyskupas Emilijus J de
Smet, norėdamas parašyti ga
nytojišką laišką modernios
šeimos klausimais, atsiklausė
tikinčiųjų nuomonės ir pasi
naudojo jų patyrimais Gavo
virš 2 000 laiškų iš įvairiau
šių sluogsnių žmonių

žmonėms žemę ir valnastį.
Bet gubernatoriai ir genero
lai, susitarę su vyskupais, pa
slėpė tikrąją gromatą, o žmo
nėms paskaitė kitą. Tokią,
kaip jiems patinka. Kad dar
dvejus metus turėsite lažą
eiti ir kad turėsite savo že
mes išpirkti, ir kad ponai ga
lės jus teisti ir plakti. Štai
kokią gromatą paskaitė jums
bažnyčiose ir rinkose! Gudriai
ten viskas surašyta. Ne jūsų,
mužikų, galvoms tai suprasti.
O kas nesupranta, tai ir džiau
giasi kaip geležėlę radęs.
Kaimiečiai klausė tų žo
džių, vos tikėdami savo ausi
mis. Noreika dar bandė prieš
tarauti, bet nepažįstamasis at
kakliai laikėsi savo. Kalbėjo
jis daug ir apie visokius da
lykus. Iš jo trankios kalbos
kaimiečiams ėmė aiškėti, kad
jis daug kur buvęs ir daug
ko patyręs uis buvęs Peter
burge ir daugely kitų miestų

Jis matęs visokių aukš'ų po
nų ir generolų, žinąs, kur mi
nissrai gyvena ir kokiomis
karietomis važinėja.
— Bene ir patį ciesorių bū
si matęs? — pašaipiai paklau
sė Daubaras,
— Mačiau! — sušuko tas.
— Peterburge mačiau Vaisko
paradą priėmė. Raitas, o ap
linkui kniaziai ir generolai
Toks papūtžandis, visas ap
žėlęs, tik smakras nuskustas,
o akys išvirtusios kaip ku
kuliai
Dabar dar smalsiau ir jau
beveik su pagarba žiūrėjo
kaimiečiai į nepažįstamąjį. Ar
tai juokai? Ciesorių matė!
Tad kas gi jis per vienas?
Niekas nesugebėjo į šį klausi
mą atsakyti. Tik Daubaras,
daug visokių žmonių gyveni
me sutikęs, dar sykį įtartinai
apžvelgė nepažįstamąjį. Ar
tik jis nebus pabėgęs saldo
tas? Bet nieko senis nesakė,
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Nerimą Narutė

Curriculum Vitae
Vaikystėje ganiau
Basom suskirdusiom kojelėm laksčiau papieviais.
Slėpiausi pamiškėje nuo lietaus ir vėjo
Ir dainavau ir raliavau per dienas,
Plačių laukų karalius, piemenėlis vienas
Paskui dirvožemį vagom siūlėjau,
Raikiau sočiomis riekėmis derlingą žemę,
Žiemkenčius sėjau . ..
Ir laukiau Viešpaties palaimos
Aukštinėje panoramoje.
Ak, mano gimtas sodžius buvo didelis pasaulis.
O, žemės dulkės brangus auksas
Ir tie medum pakvipę vasaros laukai.
Tai mano brangenybės...
Ir tik už tai?
Tiktai už meilę žemei
Artoją tremia?
Nevežkite manęs!
Geriau sušaudykit gimtoj palaukėj,
Ten po baltais beržais, —
Mirti bus lengviau
Nei šalto Kazakstano taigoj.
Tai paskutinis mano prašymas.
Malda pasauliui pasakyta.
Skaitykite, visiems visi
Sanskrito giminės curriculum Vitae.

Jei kas vedasi su kūnu,
greit baigs atidengi
mus ir geis kito kūno. Jei kas
vedasi dėl širdies, greit
ją išsems ir jausis patrauktas
kitos širdies Jei kas vedasi
su žmogumi, su «Dievo sūnų
mi dukra», tai jo meilė bus
amžina jei norės! Mat, už jų
stsvi Dievas, kuris įgalina su
dvasinti. įamžinti vyrui ir mo
teriai savo meilę.
Žmogui nėra lengva mylėti
tokia meile Jo lytinis instink
tas ir egoistinė, be to, dar
nuodėmėmis apgadinta pri
gimtis stumia jį tik «imti» ir
«pasisavinti' sau daiktus, kū
nus ir asmenis. Gi meilės es
mė yra «duoâ» ir pačiam »at
siduoti» mylimam asmeniui
Todėl daug kas po vedybų
dėl šių priežasčių a ps i v i
1 i a meile. Tačiau, iš ti
tik tylomis stebėjo atvykėlį
ir klausė, ką jis šneka
O tas, besigirdamas, ką dar
matė ir girdėjo Peterburge,
vis grįždavo prie ciesoriaus
manifesto ir tvirtino, kad ti
krąjį ponai nuslėpę, o pas
kelbę kitą, kuris dar dvejus
metus lažą pratęsia ir po
nams žemę palieka Kaimie
čiai beveik ima tuo tikėti, o
labiausiai Daubaras Jis žmo
gus mąstantis ir galvojantis.
— Jeigu jau ciesoriui pa
gailo žmonių. — samprotauja
senis, — tai jis davė žemę ir
valnastį. O čia nei šis, nei
tas Dar dveji metai baudžia
vos o paskui tas išpirkimas,
ir tai tik su potų valia! Po
naras iš to bus pelno, o mums
ir mūsų vaikams ir vaikų vai
kams amžinas jungas!
— Teisybė! - sušuko atvy
kėlis — Dėl to aš ir sakau:
nepasirašykite ponams jokių
raštų! Palaukite Cieiorius su

krųjų, jis ar ji visai jos arba
jo nemylėjo, o mylėjo tik sa
ve ir savo malonumus kaip
vykusiai pastebi savo knygogoję «Triunfo». Tai yra dau
gel moderniųjų šeimų trage
dija k :d jose vien savęs ieš
koma ir nemokama mylėti ti
krąja meile
Tik meilę apvaldydamas sa
vo lytinį instinktą ir nugalė
damas savo egoistinę prigim
tį be»i išvystydamas savo so
cialinę, bendruomeninę pusę
žmogus tampa pastoviai, tik
rai laimingas! Meilė tam leng
viausia priemonė ir didžiau
šia užmokestis.
To pasiekimui reikia 1 a .
vinti savo valią — rei
kia eiti meilės mo
kyklon, kurios pradžia
ir pabaiga yra savęs sudraus
minime, nugalėjime ir užmir
žinos ir lieps paskaityti tikrą
ją savo gromatą, Tada pama
tysite. Viskas virs kitaip Gau
site žemę be jokių išpirkimų.
— O kaip su lažu? — pa
klausė Noreika — Dirbti po
nui ar ne?
Atvykėlis pląčiai mostelėjo
ranka ir atkirto:
Nedirbti! Kvaili būtumėt
jei dirbtumėt. Jei ponų klau
sysite ir dirbsite, viskas pasi
liks po senovei. Ponai paša
kys ciesoriui, kad jūs nei že
mes, nei valnasties nenorite,
kad jums gerai taip, kaip yra.
Ir ciesorius paklausys ponų.
Tuo tarpu kalvis patai: ė
brizgilą, nepažįstamasis pasi
kamanoje arklį ir ruošėsi iš
joti.
— Kiek už darbą, kavoli?
— kreipėsi į Dundulį
Kalvis pasižymėjo sąmoju
ir aštriu liežuviu.

Šime. Todėl privalo vis iš
naujo kovoti su savo sava
naudiškumu, kūniškumu, išdi
džiu savavaliavimu, lytiškumu
ir užsidarymu. Vis suprasti,
priimti, įvertninti savo priesie
gą, vis bendrauti su ja, nuo
širdžiame intymume pertei
kiant savo mintis, įspūdžius,
abejones, susirūpinimus, savo
svajas, džiaugsmus ir nepasi
sekimus Joje reikia susikur
ti palengva vieną valią gy
venti ir priimti bei mylėti sa
vo vaikus, visus žmones, Die
vą; stoti drauge Dievo akyvaiždon. kaip dvi rankos mai
dai sudėtos, susijungti su Juo
meilėje ir įjungti savo šeimą
į Švenčiausios Trejybės šei
mos laimę

11.
— Iš ko vedusieji gali pa
žinti, kad jie vienas kitą ti
krai myli?
Iš to. jei parodo vienas ki
tam nuoširdų atydumą tiek
mažuose, tiek dideliuose da
lykuose savo kasdieniniame
gyvenime, jei savo sugebėji
mus paveda juos vienijančios
meilės tarnybai vienas kitam
padeda bręsti ir išvystyti sa
vo talentus bei pasiekti jšven
tumo, džiaugsmo ir laimės su
mą, kuriai Dievas juos paaky
rė, kai jiedu sudarė šeimą.
Juk šeima yra

PAGALBA LAIMÊN IR
K iNČIOjE
Štai kaip apie tai rašo vie
na jauna darbininkė žmona
Brujas, Olandijoje vyskupui
Emilijui J. de Smet:
— Namuose negavau, gali
ma sakyti, beveik jokio reli
ginio išauklėjimo, Labai jau
na pradėjau eiti dirbti į fabri
ką. Mano tėvai nesugyveno,
ir mano dvasinis kraitis buvo
tikrai menkas Apsivedžiau
tada su jaunuoliu iš geros
krikščioniškos aplinkos.
Pagal vysk. E J de Smet
paruošė P. ’Daugintis S. J.
(Bus daugiau)

— Ê, ką čia iš tavęs imsi. .
-— numojo ranka. — Kai pa>
matysi ciesorių, paprašyk, kad
ir Dunduliui lieptų atrėžti nors
pusę valako va č>a, prie kal
vės daržo. Nusibodo prie
žaizdro kepti, dūmus ir žie
žirbas ryti.
Garsiai nusijuokė vyrai į
tuos žoužius, bet nepažįsta
masis nesupyko.
— Gerai kavoli, atminsiu.
Jei ne pas ciesorių, tai kur '
kitur gal kada ir .mano žodis
ką nors svers . Dėkui, kavo
Ii, už pataisymą ir tau, dėde,
už taboką, — linktelėjo galva
Daubarui — Geru žodžiu jus
minėsiu
Jau buvo besėdąs į balną,
bet. lyg kažką atsiminęs, dar
paklausė:
— O kaip man, vyrai, arti
miausiu keliu pasiekti Dimšą? Žinote, šlėktą, daktarą?
Gal būsite girdėję apie tokį?
(B. D.)
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Kelias tolimas, bet mielas... plrmon Pietų Amerikos

lietuviško jaunimo stovyklon
«M. L.» korespondento pasikalbėjimas su stovyklos
dalyve I. Šimonyte
(pabaiga)

Argentinos upės krantą pa
siekėme 14 vai Te j mūsų
laukė Dtteoos Aires lietuviai
su kun A. Stoigvila Čia iš
buvome keturias dienas Visą
laiką buvom užimtos Dienos
metu lankėme miestą Išvyki
mus, ekskursijas mums orga
nizavo vietos lietuviškas jau
nimas. Aplankėme organizaci
jų būstines. Vakarais būdavo
vaišės, kiekvieną vakarą vis
kitoj vietoj.

Sausio mėn. 14 d. kartu su
Buenos Aires ir Montevideo
jaunimo pajudėjome stovy
klos linkui, Pakeliui dar pn

LIETUV’

sidėjo du atstovai iš Rosario
ir vienas iš Corduba Čia su
sitiko trijų Pietų Amerikos
valstybių jaunimas, nors ir
skirtingose aplinkybėse au
gęs, brendęs, kurį tačiau ri
ša tie patys bendri idealai.
Pagaliau po kelių valandų
kelionės pasiekėme Cordubos
kalnus, kur yra ir tėvų mari
jonų stovykla. Vaizdas žavin
gas Ypač saulėleidžių ir sau
lėtekių metu, kai paskutiniai
saulės spinduliai atsisveikina
su kalnų viršūnėmis ir tam
sūs šešėliai krinta į tarpu
kalnes, o ryto metu sveikina
pirmus pasirodžiusius spindu
lius.

!

Jodelytė

1

— O kaip Urugvajuje ir
Argentinoje būsimo kitais me
tais S Pauly kongreso rei
kalai?
— Propagavom kiek gale
jom Ir Urugvajuje ir Argen
tinoje susidomėjimas didelis.
Kai del laiko, tai tiek vieni,
tiek kiti pageidautų, kad kon
gresas būtų ruošiamas vasa
rio mėnesį - atostogų metu,

— Kaip pavyko pirmoji sto
vykia?

— Koki įvykiai gilesnio įs
pūdžio palaiko?

— Nors griežtos programos
nebuvo, tačiau stovykla rei
kia laikyti gerai pavykusia.
Jaunimas tarpusavy stengėsi
lietuviškai kalbėti susidrau
gauti. ^Ateityje bus galima
įdomesnių ir didesnių stovy
klų suruošti Kita stovykla,
ateinančiais metais, turėtų bū
ti Brazilijoje, Trečiojo Pietų
Amerikos Lietuvių Kongreso
proga

- Žinoma, vieniems vieni
įvykiai, kitiems kiti. Man —
kalbėjo Irena — lietuviškas
vaišingumas, o Julytei —
draugai. Kelionės įspūdžiai
praplečia akiratį, didesni, ben
dri susitikimai sužadina entu
ziazmą ko nors siekti, dirbti.
— Kas vadovavo stovyklai?
— Kunigai: A Steigvila iš
Buenos Aires ir kun. J. Gie

Kalbėk!
Aš nekalbu. Tu nekalbi.

Uždaryti
Atidaryti

Mėgti
Šokti

Kava (n)
Arbata (m)
Mokytojas (v)
Mokytoja (m)
Lietuvis (v)
Laiškas (v)

4.

Aš.
Tu
Aš, kalbu lietuviškai.
Aš klausau pianino.
Aš tau kalbu
Tu man kalbi

7)
8)
9)
10)
11)
12)

Tu klausai muzikos.
Aš atidarau duris.
Aš uždarau langą.
Tu atidarai knygą.
Aš mėgstu arbatą.
Aš šoku valsą.

B) PASKAITYK ŠIUOS SAKINIUS:
Kalbėk lietuviškai.
Tu kalbi vokiškai?
Šok valsą.
Tu klausai muzikos.
Uždaryk langą.
Tu uždarai langą?
Atidaryk duris.
Tu atidarai duris?
Tu mėgsti lietuvišką kalbą?
Tu šoki valsą?

SAKINIAI

Tu kalbi portugališkai.
Tu uždarai duris.
Aš uždarau langą
Tu atidarai langą.
Aš atidarau duris.
Taip,
aš kalbu.
Tu kalbi lietuviškai?
Taip, aš uždarau
Tu uždarai duris?
Tu toki valsą? Taip, aš šoku
Aš šoku polką.
Tu mėgsti muziką?
AŠ mėgstu muziką.
Taip, aš mėgstu.
Aš nekalbu angliškai. Aš mėgstu kavą.
Tu klausai mokytojo? Taip, aš klausau.
Ne, aš neklausau.
Taip, aš uždarau.
Tu uždarai duris?
Ne, aš neuždarau.
Prašau, atidaryk knygą. Prašau, uždaryk sąsiuvinį.
Aš tau kalbu
Tu klausai.
Tu man kalbi.
Aš klausau.
r
Ai kalbu lietuviškai

GRAMATIKA
Veiksmažodžiai.
Esamasis laikas:
las. Vienaskaitos asmuo: Aš
2as. Vienaskaitos asmuo: Tu
Aš
Tu
i

su veiksniu «Tu».

Brazilas (v)
Anglas (v)
Durys (m)
Langas (v)
Muzika (m)
Polka (m)

3. PAVYZDŽIAI

1)
2)
3)
4)
5)
6)

PRATIMAI

A'1 PASKAITYK ŠIUOS SAKINIUS:
Tu kalbi portugališkai.
Aš kalbu lietuviškai.
Tu
klausai pianino,
Aš klausau muzikos.
Tu uždarai knygą
Aš uždarau duris.
Tu atidarai sąsiuvinį.
Aš atidar u langą.
Tu mėgsti arbatą.
Aš mėgstu kavą
Tu šoki sambą.
Aš šoku valsą.
Pasakyk 6 sakinius (klapsimo formoj) ir 6 sakinius
(liepiamoj nuosakoj) su veiksniu «tu».

DAIKTAVARDŽIAI

Knyga (m)
Sąsiuvinis (v)
Laikraštis (v)
Pianinas (v)
Gitara (m)
Valsas (v)

6.

Parašyk 10 sakinių su veiksniu «Aš» ir 10 sakinių

VEIKSMAŽODŽIAI
Kalbėti
Klausyti

2

PAMOKA

Šimonytė,

— Koks stovyklos tikslas?
— Kaip pirmos stovykl* s,
tai pirmiausia jaun mo susipa
žinimas tarpusavy. Kiekvieno
krašto jaunimas yra savotiš
kas, turi šiek tiek skirtingų,
bent išviršinių savybių, nuo
kitų kraštų lietuviško jauni
mo Urugvajiečiai pasižymi
džentelmeniškumu, argenti-nie
čiai - iniciatyva, socialumu.

Lietuviy Kalbos Pamokos
PIRMOJI

Irena

kalbu, aš mėgstu.
kalbi, Tu mėgsti.
kalbu. Tu kalbi.
kalbi?
•

7. KASDIENINIAI ŽODŽIAI:
1) Labas (geras) rytas.
2) Labas (geras) vakaras
3) Labą (gerą) dieną
4) Sudiev,
5) Iki pasimatymo

6)
7)
8)
9)
10)

.
.
.
.
.
.

. . portugališk
.kankles.
. langą.
. sąsiuvinį.
, arbatą.
. polką.

m.

kovo

7 d

V i n c a s Tu b e 1 i s

drys iš Montevideo. Mergai
čių globėja buvo p. Kairelienė Šia proga Brazilijos lietu
viškt jaunimo atstovų vardu
dėkoju už nuoširdumą ir vai
šingumą Urugvajaus ir Argen
tinos lietuviams.
— Kur gražesni miestai?
— Montevideo krinta akin
savo ramumu, parkais, me
džiais, kuriais daugumas gat
vių yra apsodinta Buenos
Aires didesnis, imponuojantis
savo pastatais, ypač centre.
Iš viso kiekvienas miestas tu
ri savo charakteristiką. Pa
tikimas yra daugiau skonio
reikalas.

ir nepasijuto m kai praslin
ko stovyklos dienos ir vėl
reikėjo rišti bagažus ir tais
pačiais keliais, lydimos pui-'
kių, neišdildomų įspūdžių grįž
ti į S, Paulo Buvo 27 d. sau
šio kai sugrįžom į didžiausią
Pietų Amerikos industrijos
centrą ir į V Zelina.
Ir taip baigėsi mūsų pasi
kalbėjimas su I. Šimonyte,
viena pirmos Pietų Amerikos
lietuvių jaunime stovyklos
dalyvių.

— MÚNCHENE Vasario 16
sios minėjimas vyko vasario
15 d. Baus der Begegnung
patalpose Minėjimui vadova
vo naujasis Mūncheno apylin
kės pirm I Apyrubis, buvo
J. Kairio paskaita ir meninė
dūlis — čia liaudies dainas
atliko solistė M. Pause—Simaniūkštytė (akomp Dariui
Lapinskui) ir vietos jaunimui
dalyvaujant lietuvių šventė
pagerbta specialia programa
(ją paruošė A. Grinienė).
VOKIETIJOS RADIOFONUO
SE APIE LIETUVĄ

C) PARAŠYK NEIGIAMOJE FORMOJE VISUS
PRATIMO «A» SAKINIUS.
PASKAITYK ŠIUOS SAKINIUS:
AŠ nekalbu lietuviškai. Tu nekalbi portugališkai’
Aš neklausau muzikos. TU neklausai pianino,
Tu neuždarai knygos,
Aš neuždarau durų.
Tu neatidarai sąsiuvinio.
Aš nea idarau lango
Tu nemėgsti arbatos.
Aš nemėgstu kavos.
Tu nešoki sambos
Aš nešoku valso
D) RAŠTO DARBAS
PAPILDIK ŠIUOS SAKINIUS:
Aš ............. lietuviškai, 0 tu ...
0 tu ...
Aš . . . t . pianiną,
0 tu ...
Aš . . , . . duris,
0 tu ...
Aš ............. knygą.
0 tu . .
Aš ............. kavą,
0 tu ...
AŠ .............. valsą,

1964

;

Ačiū.
Kaip einasi?
I abai gerai. O tau?
Per malonę
Prašau.

Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo 46 metinės pami
nėtos Stuttgarto radiofone —
vasario 14 d. paskelbtas V.
Banaičio pranešimas, pabaigo
je sugrotas Lietuvos Himnas.
Per Laisvosios Europos Radi
ją Mūnchene, lenkų kalba va
sario 15 cį. ir kitomis dieno
mis (kartojant) perduotas «EI
tos Inf,» red. V. Alseikos žo
dis su Lietuvos Himnu. Mūn
chene veikiąs «Svodoba» siųs
tuvas pranešimą apie Lietu
vos šventę keliomis^kalbomis
(tarp jų ir kazachų kalba)
perdavė vasario 15 d. Nuvykęs į Mūncheną V. Alseika
L, E. radiofone dar įkalbėjo
pasikalbėjimą apie rūgimo
reiškinius Lietuvos kultūros
gyvenime

5

1964 m kovo 7 d

MŪSŲ

pusi. 5

LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

Lietuvi
Klausyk ir remk

ALEKSAS KALINAUSKAS

LENDORIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA
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.

Pirmą mėnesio sekmadieni
Pa que das Nações 1© vai
Casa Verde, 17,15 vai.

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijųvlsudarymas, deskitis doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
I

Antrą :

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.o - Sala 7 - Tel. 37-0324
no 14,00 ik' 18,00 vai.

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204
■

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

Trečią:]

FABRICA DE MALHAS
Petras

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

Šukys

Ketvirtą':

gamina meniškus ir stiprius me gstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti P;
Ibitirama ir Av. Zelina).

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

M ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS

LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS '
TRANSLIACIJOS

IRENE GRITÉNAS
Advogada
ESCRITÓRIO
Praça da Sê, 323 - 10 ■ cjlOllJ.02
Fone 33-9951

(Lietuvos laiku)

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

VATIKANO RADIJAS

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras^em gerai

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

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS

SÈDE Rua, México, 98 - 9.w- sala >904 — Bone: 52 0220
Endereço1 Telegráfico: « C A B I U N A
Rio d e Janeiro
Serraria « 1 T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Manque - Estado de Minas Gerais

?
|
i
I

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

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

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

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

PLÁSTICOS

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

KIRPIMO IRgSIUVIMO MOKYKLA

“JOFIIJA”
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

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

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

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa
postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Cia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

VIENINTELIAI ATSTOVAI

VANDENS

GARSIOJO

LINDOlYA

ISIP HAOJ CAKKiERi
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų;

Lindoya vanduo yre j^uai žinomas gėrimas
Kurio puikų vein.
į .'žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
si tikinkite ir visados naudokite!

SIUVYKLOJE^ LAUROJ
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

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

Z*” Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Caixa Postai 3967

SÃO

k CJ K S r

asas a àS

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms;

PAULO
»«••••

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

1EJCK1TCI28© CONTÁBIL

NASCIMENTO
Siti

Irmãos Nascimento
R6S. O.R.C. SP. 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 — Nejuaomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

MS

RUA COSTA BARROS, 4-C

63-3285

ViLA ALPINA

'aaafc T
%

L'lklUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTl

6

TERRENOS NAS PRAIAS
CHÁCARAS E SÍTIOS ETC.

‘V.

ZELÍNA.

515

—

CAiXA

POSTAL, 4118 —

DANŲ LANKYMASIS

SÃO PAULO
LEONARDO SUKEVICIUS
ERNESTO TllSEL

DĖMESIO!

rą Laukiama ir iš kitų São
Paulo apylinkių konkretaus
prie kongreso prisidėjimo.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS

Šį šeštadienj. Vila Zelinoje,
Jaunimo Namuose, prasidės
lietuvių kalbos pamokos
Šios pamokos yra organi
zuojamos visiems norintiems
išmokti lietuviškai kalbėti.
Todėl kviečiame visus at
vykti šeštadieniais 17 vai. į
Jaunimo Namus;
Šia proga primename, kad
sekmadieniais 15 vai. yra lie
tuvių kalbos pamokos jaunu
čiams, kuria» įdomiai prave
da mok. M. Vinkšnaitienė.
— Misijonieriui Tėvui Bru
žikui kovo mėn. 3 d. buvo pa
darytos
sulaužytos
kojos
dvi operacijos Leão XIII ligo
ninėje Kambario nr 41, tre
čias aukštas. Lankyti galima
bet kuriuo metu.
Šiame pa» aukšte, nr 39
kambaryje yra prel. K Mi
liauskas, kuris dar ilgesnį
laiką turės pasilikti ligoni
nėje,

KONGRESAS JAU NETOLI...
Rinkimės,x planuokime ir
dirbkime. Kovo 6 d 20 vai,
Vila Zelinoje organizacijų ats
tovų bei visuomenės veikėjų
posėdis—susirinkimas kongre
t o reikalu.

VILA ANASTAZIEČIAI
RUOŠIA KONGRESO
REIKALAMS VAKARĄ

Dr J. Basanavičiaus Moky
klos Globėjų Birelio Valdyba
turėdama dėmesy kad Trečio
Pietų Amerikos Lietuvių Kon
greso suruošimas S, Paulėje
yra surišta® su nemažomis iš
laidomis, nutarė kongreso rei
kalame po Velykų suruošti
vakarą Tiksli diena neužilgo
bus paskelbta vėliau S. Pau
lo visuomenė jau iš anksto
yra kviečiama į būsimą vaka

Corretores
RIO DO PE’XE. 74

- VYRŲ BROLIJOS susi
rinkimas bus šį sekmadienį
tuoj po sumos.
— MALDOS APAŠTALAVI
MO draugijos narių susirinki
mas šaukiamas šj sekmadienį
4 vai po piet, Vila Zelinoje.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš
RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,
vidutinėmis
ir trumpomis 31 metro bangomis,
kiekvieną ęekmadienį 8 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
‘vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
São Paulo. Fone: 63-5975.

PLATUS VASARIO 16

— Kovo mėn 2 d, staigiai
susirgęs mirė PETRAS STOK
NA, 47 m amžiaus, kilęs iš
Šilavoto. Marijampolės apskr.
Nuliūdime paliko žmoną du
krelę, sesutę tris brolius ir
kitus gini nes Septintos die
nos mišios bus 9 d. kovo, 8
vai Vila Zelinoje.

— Praėjusią savaitę Moko
je mirė Kazimieras Janušaitis, kilęs iš Vilka iško. ku
riam ligi šimto metų trūko po
ros mėnesių

— «M L » prenumeratą ap
simokėje: Po Cr $2 000 00 Ant.
Seiunaitė Jurgis Juzėnas, P,
Pavilonis Jonas Ivanauskas,
E, P V. Po Cr $1 500,00: Ap.
Jočys, Bon. Gritėnas, T. PePerednienė, Vyšniauskienė V.
Klimeika, Pr. Šukys. P. Šukys.

MINĖJIMO MANNHEIME

- VILA ZELINOS LIETUVIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

ATGARSIAI

NAUJAS ADRESAS

Mannheimo mieste, Vokieti
joje PLB Vokietijos Krašto
Valdybos surengtas I i tuvos
Nepriklausomybės 46 jų meti
nių minėjimas plačiai aprašy
tas kelių miestų dienraščiuo
se. Dienraščiai — Heidelber
go «Rhein—Neckar Zeitung»
Mannheimo «Allg. Zeitung»’
«Mannheimer Morgen», Karls
ruhės «Badische Volkszei
tung» ir kt lietuvių šventei
paskyrė po kelias skiltis, pa
skelbdami antraštes «Išblaš
kyt! po pasaulį», «Reali vizi
ja — uždavinys ateičiai», «Eg
žilai lietuviai minėjo tautos
šventę» ir pan Daug au vie
tos paskirta vokiečio, parla
mento nario Dr. Czaja kalbai
— jis pripažino ypatingai sun
kią pabaltiečių padėtį trem
tyje, nurodė, kad Fed. Vokie
tijos vyriausybė privalanti rfl
pintis savo tėvynės neteku-

Tėvų Jėzuitų J. Bružiko ir
J Kidyko naujas ir nuolati
nis adresas yra šis:
RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
13, S PAULO.
Telefono dar neturi, bet ga
Įima skambinti
armacijai
93 2341 ir prašyti, kad juos
pašauktų.

TIPOGRAFIA

LIETUVIS

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
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011

Res.: R. Fernando Falcão, 35
São Paulo

BALTICA

«.VILLA LITUANIA*
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.

noj, Vila Beloj ir apylinkėse

Kreiptis: R. Rio do Peixe, 74

V. Zeliaa
««HMMnnMKieHKKKxnxtieieKKMKteKa

LIETUVIAMS NUOLAIDA!

užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje.
Rua B; de Itapetininga, 262,
4-o and, sala 406,Tel. 35-8873.

♦****>»-i-t*»*****»»:»*»*^***»
SKLYPAI BERTIOGA

ALEKSANDRAS BUMBLIS

PRAIA DE «UNA»

Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
suviniejimui popietį 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:

Sklypai ir namai Vila Zeli-

Lietuviška Spaustuvė

ADVOKATAS

Albertas Pavilavicius

NIAI MAINAI

Maskvoje ir kt miestuose
su oficialiu vizitu apsilankius
ESTIJOS NEPRIKLAUSO
Danijos min pirmininkui Jens
MYBÉS ŠVENTĖ - VASARIO
Otto Krag’ui, pasirodė, kad
24 D.
danai buvo mažiau linkę kai
bėti politiniais ir daugiau ūki
Vasario 24 d. Estija minėjo
niais klausimais. Sovietams
46 ją Nepriklausomybės pas
dabar siekiant intensyvinti
kelbimo sukaktį. vstų šven
ūkį, danai pasiūlė praplėsti
tės proga priminta, kad Esti
prekybos sutartį ir iš Danijos
ja 1920 m. vasario 2 d su
— pavyzdingo ūkio krašto dar
Sovietų Rusija buvo sudariu importuoti chemines įmones
si taiką — Rusija visiems lai trąšų gamybai, įvairias žemės
kame buvo atsisakiusi Esti
ūkio mašinas, net konservus
jos Tačiau vėliau visos su- dirbtinam karvių apvaisinitąrtys buvo sulaužytos ir drau
muį. Danijos vyriausybės gal
ge su kitais Pabaltijo kraš-'
va Sovietijoje sutiktas su so
tais sovietų buvo pavergta ir
vietų simpatijomis, o Maskvo
Estija. Laisvės laikais Estija je, atvykus Krag’ui, viename
savo pažanga, kultūra lygia kino teatrų įvyko danų filmo
vosi su daugeliu pačių kultū prejera,
dalyvaujant danų
ringiausių Europos kraštų Es premjero žmonai, žinomai ar
tų laisvinimo organizacijos, tistei Heile Virkner.
kultūros ir kt židiniai dau
giausia veikia Švedijoje, dar
JAV-se ir Kitur.

yra kviečiamas sfecti į choro
eiles. Turint dėmesyje atei
nančiais metais įvyksiantį P.
Amerikos Liet Kongresą, pau
listai, kongrese šeimininkai
turi būti gerai pasiruošę

— Trisdešimtos dienos mi
šios už A. A Mariją ZMITRA
VIČIENĘ bus 7 d. kovo, šį
šeštadienį, 9 vai. V. Zelinoje.

SOVIETIJOJE IR PREKYBI

TEL. 63-6668 — V. ZELINA

P I K N I N K A S
— Vasario mėn. 17 d Radio
Eldorado, 21.30 vai. translia
Vyrų brolija balandžio mėn.
vo lietuviškas dainas, sąryšy 19 d. ruošia išvažiavimą pikje su Lietuvos nepriklausomy ninką į Praia Grande Norin
bės švente Stotis yra gavusi tieji vykti, prašomi nedelsiant
klausytojų atsiliepimų telefo užsirašyti pas Brolijos narius.
Iš Casa Verde išvažiuos vie
nu ir laiškai», kurie pageida
vo daugiau lietuviškos muzi nas autobusas Casaverdiečiai
kos iš šios stoties. Kiti teira norintieji vykti pikninkan ga
vosi kur galima įsigyti lietu Ii užsirašytu: pas Jurgį Matelionį, Rua Vichy, 204; pas
viškų plokštelių.
Juozą Matelionį, Rua Yatai,
— Elena Daugelevičiūtė, 26, Casa Verde.
gyvenanti Buenos Aires mies
REIKIA VYRIŠKŲ BALSŲ
te, įieško savo pusbrolio Jur
gio Paragio gyvenančio São
Liet Kat. Bendruomenės
Paulyje Kreiptis į I, Šimony
chorui reikia daugiau vyriškų
tę — tel 63-4938.
balsų, ypač bosų Jaunimas

— Seselių panciškiečių vir
šininkė Motina M. Gertruda
ir Seselė M Leona, užtruku
sios S. Pauly tris mėnesius,
kevo mėn. 6 d. išskrido atgal
į JAV, PiMsburghan.

siais ir tai
vokiečiai reikalauja laisvo ap
sisprendimo teisės savo tau
tiečiams. Vokiečių spauda pa
minėjo kitų kalbas ir lietu
viškuoju folkloru dvelkiančią
meno dalį.

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.

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».

