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Kipro saloj civilinio kąro pavojus
• į 

išvyti ir prisijungti prie (irai 
kijos. Bet čia įsikiša Turkija

Kipro sala savo didumu tre 
čioji Viduržemio jūroj. Jos 
plotas — 9251 kvadrat. kilo
metrų. Gyventojų turi arti 600 
tūkstančių, kurių apie 80 nuo 
šimčių yra graikai, daugumoj 
stačiatikiai. Gi 20 nuošimčių 
sudaro turkai, mohometonai. 
Sostinė — Nikosijos miestas 
su 50 tūkstančių gyventojų. 
Kiproas turi derlingos žemėf; 
kur auga alyvos medžiai, vyn 
medžiai, kviečiai, vaismedžiai 
tabakas, medvilnė, daržovės. 
Naminiai gyvuliai daugiausia 
avys ir ožkos Turi apsčiai 
mineralinių turtų, vario rūdos, 
asbesto, gipso.

Paskutiniu metu Kipro sala 
buvusi Anglijos kolonija, tapo 
nepriklausoma. Visa nelaimė- 
kad turkai su graikais nesu 
taria Kadangi graikų yra 
dauguma, jie norėtų turkus

Maskva ruosiasi nutraukt 
santykius 

• • I
Sovietų Sąjungos ir komu 

nistinės Kinijos santykių žino 
vai tvirtina, kad neužilgo Mas 
kva nutrauks idėjinius ir dip 
lomatinius santykius su Peki 
nu. Prie to jau ruošiasi Krem 
liūs yra pasiryžęs sušaukti ko 
vo pabaigoj, ar balandžio pra 
džioj komunistų vadų, daugu 
moj Kremliui palankių, šuva 
žiavimą. kuris numatomas su 
šaukti Čekoslovakijoje ar Ru 
muaijoje. Šiame •suvažiavime 
turėtų būt pasmerkti Kinijos

JAV politikos tik

JAV užsienio reikalų vice 
ministeris Averell Hariman 
kalbėdamas kongreso užsienio 
reikalų komisijos neriams pa 
reiškė, kad pagrindinis tiks
las, kurio siekia JAV vyriau
sybė yra Rytų Europoje suda 
ryti sąlygas, kurių dėka šio 
krašto tautos galėtų klestėti, 
būti nepriklausomos ir turėtų 
galimybės palaikyti santykius 
su Vakarais ir likusiu pasau-

Venezuela turi
Kovo mėn. 11 d Venezue- 

loje perėmė vyriausybę nau
jas, nesenai išbrinktas prezi
dentas Raul Leoni, kuris pasi 
žadėjo laikytis buvusio prezi 
dento Betencourt vidaus ir 
užsienio politikos linijos.

Buvęs prezidentas pergyve 
no didelius vidaus politikos 
sunkumus. Kubos apginkluoti 
ir vadovaujami teroristai tero 

savo tautiečių ginti.
Paskutinėmis dienomis Kip

re graikų — turkų santykiai 
labai įsitempė Buvo ginkluo 
tų susirėmimų ir žmonių au
kų Yra fpavojus kilti civili
niam karui, tarpusavio žudy 
nėms. Turkų ir anglų karino 
menės yra nuvykusios salon 
daryti intervencijos, yoigu 
graikai pultų turkus, Brazili 
jai buvo pasiūlyta siųsti ten 
savo kariuomenę tvarkai pa
laikyti Bet dėl lėšų stokos 
pasiūiymo nepriėmė. JeiJung 
tinių Tautų Organizacija ap 
mokėtų išlaidas - pasiūlymą 
priimtų.

Nikosijoj — salos sostinėj 
padėtis įtempta. Bet kuriuo 
n o m e ritu laukiama ginkluoto 
susirėmimo.

i idėjinius ir diplomatinius 
su Pekinu

komunistai ir su jais nutrauk 
ti idėjiniai ir dšplomatimiai 
santykiai.

Šiomis dienomis Pekine lan 
kosi Rumunijos komunistų de 
legacija. kurios tikslas yra 
dar mėginti išlyginti Maskvos 
— Pekino įtemptus santykius. 
Bet atrodo maža vilties Mas 
kvos — Pekino santykių nu
traukimas neišvengiamas. Jei 
taip atsitiktų, tai šis įvykis 
turėtų įtakos taptautinėj po
litikoj.

lai Rytu Europoje

iiu. Šita politika yra įkvėpta 
tradicinio draugiškumo, kuris 
visumet rišo JAV su Rytų Eu 
ropos tautomis ir principu, 
kad toms tautoms būtų patik 
riata laisvo apsisprendimo tei 
sė JAV nori, kad visi galėtų 
laisvai išsirinkti valdžios for 
mą, naudotis autonomija ir 
nepriklausomybę, sprendžiant 
šias tautas liečiančius klausi 
mus.

nauja prezidentą
rizavo krašą. Venezuela buvo 
pirmas po Kubos komunistų 
taikinys Buvęs prez Betan- 
cuort sėkmingai visas krizes 
pergyveno ir krašte išlaikė 
demokratišką tvarką ir prave 
dė demokratiškus rinkimus, 
kurių metu išrinko dabartinį 
prezidentą. didelį demokratą 
Raul Leoni.

Vasario 16 priėmimas Paryžiuje
Lietuvos ministeris ir ponia 

Lozoraitienė, Lietuvos Nepri 
klavsomybės šven'ės prcga 
suruošė Paryžiuje (vasario 18 
d, Soribe viešbuty) priėtr imą, 
į kurį atsilankė Prancūzijos 
Užsienio Reik. M jos atstovai 
mums draugingų kraštų diplo

Argentinos intelektualai 
Nepr.

Iš Buenos Aires ELTAI pra 
nešta: š. m. vasario 19 d. Ar 
gentinos \idaus reik, ministe 
rį Dr, Palmero aplankė žymu- 
Argeutinos visuomeninkai Dr. 
J. Saavedra ir V. Rabuffette, 
prašydami leisti surengti anti 
komunistinę savaitę, kurioje 
dalyvautų visų Kremliaus pa 
vergtų tautų atstovai. Liepos

— Prancūzijos vy-iaųsybė 
patikrino Vak Vokietijai, kad 
ji nieko nedarys, kas būtų 
priešinga Bonnnos nustatytai 
politikos linijai Nepripažins 
komunistinės Rytų Vokietijos 
vyriausybės, kuii praktiškai 
yra Maskvos aklas įrankis

Taip pat Prancūzija nekeis 
savo politikos NATO atžvilgiu.

33— Brazilijos faktina sostinė 
Vėl Rio de Janeiro tapo Pre 
zidentas paskutiniu metu be
veik visą laiką praleidžia Rio 
de Taneire ar Pefropoly. Kon 
gresas, parlamentas ir sena
tas, bent laikinai yra pasiry
žę persikelti į Rio de Janeiro

— Rio de Jaut irę ruošia
mas kovo 13 d mitingas fede 
ralinės vyriausybės iždui atsi 
ėjo daugiau trijų šimtų milijo 
nų kruzeirų

— Atrodo, kad deputato 
Franco M on oro kandidatūrą 
į S. Paulo miesto prefeitus 
palaiko buvęs prez. Juscelino 
Kubi-schek Carvalho Pnto 
griežtai atsisakė būti kandida 
tu. vice gubernatorius Laudo 
Natel šią savaitę apsispręs.

Kai kas dar mano, kad Car 
valho Pinto dar gali pakeist} 
savo nusistatymą

—- Kauno dramos teatre 
<astatyta Kazio Inčiūros 3 
' eiksmų su epilogu pjesė 
• Žemaitė». Režisavo H. Van 
cevičius. dekoracijos — F. Na 

Lietuviška radijo programa tik tai per RADIO 
9 DE JULHO vidutinėmis ir trumpomis , 31 

metro bangomis sekmadieniais 8 vai, ryto

matai, prancūzų politikai, žur 
nalistai, rašytojai, mokslinin
kai, Pavergtųjų Tautų delega 
cija, Lietuvos Pasiuntinybės 
Paryžiuje nariai, lietuvių tel 
kinio ir Bendruomenės žmo 
nės ir Amerikos lietuviai, einą 
mokslus Paryžiuje.

reikalauja dipl. rysiu su 
Lietuva

14-ji parinkta komunizmo pa 
vergtų tautų diena

Dr. Saav-edros delegacija p t 
darė žygių ir užsienio reik 
m-joje, prašydama Argentinos 
vyriausybę atnaujinti Perono 
diktatūros metu 1946 m. sus 
perduotus diplomatinius ry 
šius su Lietuva ir konsulari 
nius su Latvija ir Es ija.

vickio. Žemaitės vaidmenį su 
kū ė B Raubaitė.

• r- •

— Lietuvoje stebime išlei 
džiant vis daugiau verstinės 
agitliteratūros Štai sausio 
mėn. jaunimui pateikta B Bo 
levo jaus knyga «Mūsų Lėni 
nas» (tiražas — 8.000 egz.), 
išleista rusų žurnalisto H Bo 
roviko knyga apie Kubos su 
kilėlius «Žaliasis driežas» (net 
10.000 egz.) ir kt Iš verstinių 
knygų daugiau pateikiama 
apie «vargingą užsienio gyve 

nimą» — pvz italų rašytojo 
S. Bonfanti knygoje «Sai lės 
skersgatvis» pasakojama apie 
varginguosius sluogsnius Ita
lijoje.

LENKAI, Ų NOTOS IR ATO 
MINIO VOKIEČIŲ APGINKLA 

VÍMO BAIMĖ

Varšuvoje esą diplomatai 
kovo 1 d. gavo Lenkijos vy
riausybės memorandumą, skir 
ką Čekoslovakijos, Fed. Vokie 
tijos, Rytų Vokietijos ir kt vy 
riausybėms. Šios, drauge su 
Lenkija turėtų «įšaldyti», t. y. 
nedidinti turimu atominių gin 
klų atsargų Memorandumas 
dar skirtas keturioms didžio
sioms valstybėms ir tiems 
NATO kraštams, kurie Fed. 
Vokietijoje turi savo dalinius 
Tai nenaujas lenkų pasauly 
mas, pernai gruodžio 28 d. 
jau Gomulkos iškeltas Plocke 
ir jau buvęs 1958 m paskelb 
to Rapackio plano dalimi Nu 
rodoma, kad lenkams rūpinti 
garantiją — jie prisubiją, kad 
Fed. Vokietijos kariuomenė 
— Bundeswehr negautų ato 
minių ginklų.

- Vasario mėn. pradžioje 
Vilniuje su koncertais pasiro 
dė du Maskvos P Čaikovskio 
vardo konservatoriją baigę di 
plomantai Halina Radvilaitė 
ipianistė) ir smuikininkas Jur 
gis Dvarionas. Visa pirmoji

(pabaiga 6 pusi.)

Lietuvos nacionalinė 
M. N tąžv y do. biblio teka
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Chrusciovas atostogų '

N. Chruščiovas numatė va 
sario mėn. paskutinėmis die 
no m l& pradėti keturių savai
čių atostogas Gragoje, ties 
Juodąja jure. Apie tai jis pra 
nešė Maskvoje viešėjusiam 
italų leidėjui Einaudi — šis 
žadąs Italijoje išleisti Chruš 
čiovo kalbų vertimų rinkini 
Parašytojo rinkinio įžangoj® 
Kremliaus valdovas teigiamai 
jvertino dėl parodytų pastan 
gų taikai išlaikyti Popiežių 
Joną XXLI jį ir Paulių VI-jį 
Jo politiniai pageidavimai to

—----- sxasife-TS.-aTrrxraxfMg»

Alio, čia kalba Radijas Veltėdis
«Dėmesio, čia kalba Radi

jas Veltėdis, kalba žmo 
gus iš niekur, čia kalba Džo 
nas drąsusis — jūs mus gali
te girdėti banga 250 — 255- 
tarp 18 ir 19 vai» — šitaip 
prasidėdavo privačių radijo 
siųstuvų pranešimai viename 
•Sibiro mieste — Tjumene 
(125 000 gyv.). Miesto gyven
tojai pasiskundė partijos ir 
milicijos įstaigoms, atsirado 
laiškai «Komsomolskaja Prav 
da» laikraštyje ir netrukus

Daugiau 100 JAV Kongreso Nariu 
Apie Lietuva

DAR APIE VASARIO 16 SIOS MINĖJIMUS

(Elta) Vasario 16 dienos pro 
ga ligi vasario 20 dienos im
tinai JAV Kongrese kalbėjo 
22 senatoriai ir 85 Atstovų 
Rūmų nariai — jie visi primi 
nė Lietuvos laisvės paskelbi
mo sukaktį, dabartinę krašto 
padėtį ir reikalą Lietuvai vėl 
atgauti nepriklausomybę. Be 
kitų senatorių, apie Lietuvą 
kalbėjo žinomos polit. asme
nybės, kaip Goldwater, Humph 
rey, Kennedy ir kt. Senate 
Lietuvos šventės minėjimą pra 
vedė sen Dodd, o Atst. Rū
muose — kitas ilgametis Lie

kokie Jo pàgeidâvimâi?

kie: sustabdyti įvairaus pobū 
džio atominius bandymus, už
drausti atominius ginklus ir 
sunnaikinti jų atsargas, Euro 
poje ir Afrikoje sudaryti vad. 
neatomines zonas, visuotinai 
sumažinti karinių dalinių skai 
čių, visus užsienio kraštų da 
linius atitraukti iš svetimų te 
ritorijų, taikos būdu sutvar
kyti teritorialinius ginčus, šie 
kiant apsisaugoti nuo netikė
tų puolimų — išspręsti Vokie 
tijos ir Berlyno bei kontro
lės punktų klausimą.

privatūs radijo mėgėjai — pro 
gramų su vakarietišku atspal 
viu siuntėjai buvo suimti. Pa 
sirodo, tai buvo 17 mečiai 
jaunuoliai. Pagal teisme buvu 
sius parodymus jie su džiažo 
muzika trukdę geologų, žve
jų, žibilo darbininkų ir lakū- 
nų darbą. Pagal komjaunimo 
la?kraštį, negalima pasigailė
ti tokių žmonių, kurie didįjį 
radijo išradimą panaudoja da 
ryti nuostolius tautai ir vals
tybei.

tuvos bičiulis D. Flood.
Vašingtone, vasario 16 d. 

Lietuvos Atstovą sveikino 
Valst. sekretorius, eilė kitų 
aukštų pareigūnų, Dipl. Kor 
paso Dekanas su kelių valsty 
bių ambasadoriais Priėmime 
pas J. Kajecką dalyvavo Valst. 
sekretoriaus D. Rusk žmona, 
Protokolo šefas su visa eile 
pareigūnų, diplomatų tarpe 
be kitų atsilenkė du Vokieti 
jos ambasados pareigūnai ir 
Kanados min. patarėjas. Be 
kitų svečių dar dalyvavo spau 
dos atstovai, keletas Vašing

MUSŲ LIETUV

Nerimą Narutė

ATLAIDAI
l enkia ąžuolai žalias šakas,
Mergino» pina pynes,
Baltu smėliu barsto takus,
Tiesia ilgus vainikus.
Skęsta darželių žolynuose koplyčia.
Kvepia milu minia,
Šviečia šilkaruožės skaros, išimtos
Iš prieskrinkių.
Kvepia sakais ir šilu gelsvi gintarai,
Maldaknygėj alpsta pinavijos žiedas.
«Amžiną atilsį už mirusius >
Šnabžda, kaip vienas visi, —
Seni kaimiečiai,
Moterys,
Piemenėliai basi.
Laimink laukus.
Soduose paskendusius viensėdžius,
Kiekvieną aukso vaisių,
Kiekvieną duonos varpą
Apsaugoki nuo maro, bado ir ugnies,
Gerasis Viešpatie
Tyli klevai.
Vidurdienio monstracijai linksta jų galvos
Keliasi, žegnojasi minia,
Liejasi upė.
Banguoja.
Aukso baldakimas,
Vėliavų šilkas,
Myra,
Laukų žiedeliai byra —
Švenčiausiam kloja taką.

teno universitetų profesorių 
bei JAV sostinėje gyvenančių 
lietuvių, latvių ir estų dau
guma

Pažymėtina, kad vasario 17 
d «C NGRESSIONAL REC- 
CORD» paskelbta J. Kajecko 
minėjime pasakytos kalbos 
santrauka anglų k dar įdė
tos kun J J. Matučio ir kun. 
E Abromaičio invokacijos, 
pasakyto» JAV Kongrese bei 
dr. P. Daužvardžio, Lietuvos 
Gen. Konsulo Čikagoje, kal
ba vasario 16 d. Čikagoje.

— Vasario 23 d. Sovietijo- 
je minėta sovietų karinome 
nės diena — vietoje patikini
mų ta ko s labui visur stebėta 
žvanginimas ginklais ir pasi
gyrimo žodžiai turimais gin
klais, ypač gi raketomis Mar 
šąląs Krylovas, sovietinių ra
ketinių vyr, vadas «Izve»tijo- 
se» nurodė, kad Sovietų Są- 
jtrnga su jos strateginėmis ra 
ketomis esanti pranašesnė už 
JAV-bes.

1964 m. kovo 14 d

DUOMENYS APIE LIETUVOS 
LIAUDIES ÚKIO VYSTYMĄ 

II Kiek Lietuvoje darbininkų 
ir tarnautojų? — Besimokan
čių ir mokyklų statistika — 
Sausio 1 d Lietuvoje gyven. 
tojų buvę 2 917.000 — Nepa
tenkinama prekių paklausa

(Elta) Šalia pramonės ir že
mės akio, pagal Lietuvoje 
paskelbtą Centrinės statisto 
kos valdybos pranešimą apie 
valst, liaudies ūkio vystymo 
plano 1963 metais įvykdymą, 
dar paliesta kapitalinė staty
ba ir patiekti skaičiai, pagal 
sovietinius šaltinius siekią 
įrodyti tariamą materialinės 
darbo žmonių gerovės ir kul 
tūrinio lygio kilimą.

Kapitaliniai įdėjimai į liau
dies ūkį pagal valstybinį pla
ną respublikos teritorijoje su 
darė 365 mil. rublių Planas 
įvykdytas 95 procentais. Ka
pitaliniai įdėjimai į chemijos 
pramonę žymiai padidinti.

Pagal statistikos valdybos 
pranešimą, 1963 metais Lietu
vos gyventojų skaičius padi
dėjo 39 tūkstančius ir preli
minariniais duomenimis, 1964 
metų sausio 1 d. gyventojų 
skaičius Lietuvoje siekė 
2.917.000.

Darbininkų ir tarnautojų 
skaičius pereitais metais pa
didėjo 47 tūkstančiais arba 
6%. Iš viso liaudies ūkyje 
dirbo beveik 820.000 darbiniu 
kų ir tarnautojų.

Mažai pakilo vidutinis dar 
bininkų ir tarnautojų darbo 
užmokestis — tik 2%. Gyven 
tojų indėliai į taupomąsias ka 
sas 1963 m. pabaigoje sudarė 
100,6 miliono rublių, o indėli- 
ninku skaičius pasiekė 349.000» 
Santaupos sunkiai sudaromos, 
nes 1960 m. pabaigoje indėli 
ninku buvo 330.600 ir indėliai 
siekė 87,1 mil. rublių.

Toliau statistikos valdybos 
pranešime paminėtos pensi
jos, stipendijos, socialinis ap-

(pabaiga 3 pusi.)

V. Mykolaitis-Putinas

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

Daktarėlį Dimšą, šlėktą, vi- 
» si šilėaiečiai gerai pažinojo 

Gyveno jisai už kokios my
lios. valdžios miškuose. Sū
nus buvo eigulys, o jis dau
giausia bastėsi po žmones, 
versdamasis veterinoriaus ir 
felčerio amatu. Dimšą žmo
nės labai mėgo ir gerbė už 
jo paslaugumą, gerą širdį, 
giedrą nuotaiką, o ypač, kad 
jis nesibičiuliavo su ponais 
dvarininkais, keikė kartu su 
baudžiauninkais B a g y n ų 
Skrodskį ir vis kalbėjo, kad 
greitai ateisią geresni laikai 
ir žmonės gausią žemės Pa- 
tikimesniesiems tylomis dak
tarėlis Dimša pakalbėdavo ir 
prieš ciesorių ir visą jo vai 
džią Apsidairęs aplinkui, dak 
tarėlis kuždėdavo, kad lenkai 
ruošiąsi sukilti prieš valdžią. 

kad sukilsianti ir Lietuva.
Nepažįstamojo raitelio kiau 

simas, kaip pasiekti Dimšą, 
vėl padilgino kaimiečių smal 
sumą.

— O ką? Sn reikalu pas 
poną Dimšą? — neiškentė ne
paklausęs Kėdulis.

Bet nepažįstamasis vėl at
sakė mįslingai:

— Gal su reikalu, o gal ir 
be reikalo — nesupaisysi. Kas 
man reikalas, kitam nereika 
las... Tai katruo keliu ar 
čiausia?

Vyrai ėmė, aiškinti kaip ar 
čiausia nujoti pas Dimsą. Da
bar jų pasitikėjimas nepažįs 
tamuoju padidėjo. Neblogas, 
matyt, žmogus, jei vyksta pas 
daktarėlį ir tai be aiškaus 
reikalo. Gal koks giminė ar 
šiaip geras bičiulis

Raitelis, išklausęs kelio nu
rodymų, sėdo į balną ir, pa
sipliekęs kuiną, ristuto leido 
si tolumoje mėlynuojai&io 
miško link

Akimis palydėję nepažįsta
mąjį, Šilėnų vyrai dar nesis , 
kubino namolei Kalbos apie 
manifestą, baudžiavą, ponus 
ir jų užmačias kiekvienam įs 
trigo į galvą. Artėjo pavasa 
rio darbai Tuoj užvarys į la
žą. Kas daryti? Eiti ar ne? 
Va, kaip įsiėdė ta prakeikta 
baudžiava! O kad taip pasi 
priešinus . Gal ir yra kita 
ciesoriaus gromata?.. Tur būt, 
yra. Be anos patys ponai ne
būtų nė šitos prasimanę

Papypkiavę ir atlikę savo 
reikalus kalvėje, vyrai išeis 
kirstė. Sodžiuje kiekvienas 
pasakojo kaimynams, ką gir 
dėjęs. Kaimynai taip pat kai 
ką žinojo. Gandai, paskalos, 
prieštaringos nuomonės auga, 
pučiasi, viena kitą kursto. 
Baudžiauninkų širdys smar
kiau ima plakti, akys drąsiau 
žvelgia į tolį

Kai anksty', o pavasario vė • 

jas vidudienį nustumdo debe 
sis ir šviesi šilumos banga 
užlieja laukus ir kaimą, išei
na vyrai į kiemus, pasižiūri 
į dangų, į pievas, į dirvas už 
kaimo ir galvoja, kad dar die 
na kita, ir reiks traukti su jau 
čių jungu savo rėžių arti.

IV

Vienos tokios šiltos dienos 
rytą, balandžiui jau įpusėjus, 
kieme, prie daržinės, triūsė- 
si apie padargus ir senis Bal 
sys su vyresniuoju sūnum 
Petru.

Balsys — žmogus rūpestin 
gas ir apdairus, Kiekvieno 
metų laiko darbams jis pasi 
ruošia iš anksto. Taigi ir da 
bar, pavasariui prašvitus, su
sirūpino artėjančio darbyme
čio ruoša. Pirmiausia iš pa 
šiūrės ištraukė žuobrį. Pavar 
tė, pakilnojo, užgulė ranke 
nas — nieko, ielakstis atlai
kys, tik išara išsiklibinus, 
reiks ją priveržti naujais pan 
čiais. I r palyčių, žinoma, reiks 
naujų. O kurgi noragas?

— Petrai! — šūktelėjo sū 

nui, — ar nėra ten kur no
rago?

Sūnus išėjo iš pašiūrės, lai
kydamas rankoje geležies ga
balą, kurio vienas gala’ bu
vo nusmailintas, o kitas su
gaubtas taip, kad būtų gali
ma ant išaros užmauti.

— Va noragas, — atkišo 
tėvui geležį.

Tėvas pavartė noragą, nu
braukė delnu ir apžiūrėjo iš 
visų pusių.

— Surūdijęs... Rūdys grau 
žia geležį. Nepadėjot kaip 
reikiant...

Sūnus numojo ranka;
— Dėl tų rūdžių!.. Nurieks 

dvi vagas — žibės kaip si 
dabras Pagaliau tegu ir ėda. 
Nusibodo.. Čia tu jį ant ran
kų nešiok, čia spausk, čia 
kelk, o arimas — kaip kiau
lių knisalas. Taisykimės, tė
ve, plūgą. Dirbsime, kaip apie 
Lenčius žmonės dirba Mačiau 
pernai, pūdymą arė. Dirvonas 
įdžiūvęs, prie molelio, o kad 
eina — miela žiūrėti: giliau, 
plačiau, vaga į vagą — o t.
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rūpinimas. Jau įdomesnė švie 
timo įstaigų bei besim kan
čių statistika. Visose bendro
jo lavinimo mokyklose 1963- 
64 metais mokose beveik 
517 000 žmonių arba 8 tūks
tančiais daugiau negu praėju 
siais mokslo metais» Šiuo me 
tu Lietuvoje veikia 47 moky 
klos-’-internatai ir juose gy
vena ir mokosi daugiau kaip 
13 000 vaikų ir paauglių. Tie 
internatai — tai priemonė ko- 
munistihti bei griežtai sekti 
besimokantį jaunimą.

Vidurinio mokslo atestatą 
praėjusiais metais gavo dau
giau kaip 12.000 žmonių. Šiuo 
metu Lietuvoje veikia 11 aukš 
tųjų ir. 75 vidurinės specialio 
sios:mokyklos. Jose kartu su 
neakivaizdiniais bei vakari 
niais skyriais mokosi daugiau 
kaip 87.000 — 14% daugiau 
kaip praėjusiais mokslo me 
tais. Vakariniuose ir neaki
vaizdiniuose tų mokyklų sky
riuose mokosi 39 000.

Toliau staMstikos praneši
me nurodoma, kad 1963 me
tais baigė aukštąjį bei vidu
rinį specialųjį mokslą beveik 
11 000 jaunų specialistų, iš jų 
apie 3 000 mokėsi, neatsitrauk 
darni nuo gamybos

Kultūros lygį turėtų įrody. 
|:i kino teatrų, teatrų spekūak 
ių išleistų knygų skaičius

Paskelbti skaičiai tikrosios 
padėties nepavaizduoja nes 
pvz Lietuvoje negalėjo veik 
ti net 1 479 kinai (į statistiką 
įtraukti j vairūs kilnojamieji 
aparatai) o 1963 metais iš 
lei-tos 1966 knygos apima 
įvairias agitacines brošiūras, 
ateistines knygutes Buvo di
delis spaudos bruk mas gy
ventojams — planas išpildy
tas net 105%

Prekyboje vaizdas toks — 
praėjusiais metais bendroji 
mažmeninė valstybinės ir ko
operatinės prekybos prekių 
apyvarta sudarė 1 052 milio 
nūs rublių, palyginti su 1962 
m padidėjo 50 milionų rb., 
tačiau pasigyrimai nublunka, 
kai toliau pripažįstama, kad 
«dar ne visiškai patenkinama
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Modernios Šeimos Kladsimais
(tąsa)

Man tai buvo kaip naujas 
užgimimas Negalėjau supras
ti, kaip Dievo gerumas galė
jo eiti taip toli, kad leistų 
sutikti mano gyvenime tokį 
vyrą. Todėl visai n dvejoda
ma tvirtinu: mano mylimame 
vyre kasdien atidengiu apčiuo 
piamai dieviškąją meilę 
man. Iš savo pusės dedu 
daug pastangų įkvėpti savo 
valkams pasitikėjimą šia 
meile.

Argi tai nėra brangiausia 
pagaila, kurią vedusieji gali 
vienas kitam suteikti: tartum 
užkrėsti ir sustiprinti savo 
tikėjimu viltimi ir drąsa an
trąją pus'ę ypatingai kai at n 
na sunkios dienos ar išban
dymo valandos?!

Tegul mes patys ir visi ap
link mus aiškiai žino: katali 
kai vedusieji savo gyvenimo 
ilgoje meilės mokykloje turi 
daugiau, negu vien savo ge 
rą valią ir žmonišką pagal 
bą! Ją gauna ben Iradarbiau- 
dami su Jėzumi maldoje šv. 
Komunijoje ir vis tebesitę
siančio jų Moterystės Sakra 
mento.

Be abejo, ši vedusiųjų ka 
talikų meilė yra tikras me- 
nas, įgalinąs vedusiuosius 
atlikti savo aukštą pasiunti
nybę ir didelį, ateakomingą 
pašaukimą: meile padaryti 
laimingus žemėje ir danguje 

atskirų prekių paklausa» Ta 
kuklus prisipažinimas, nes ti 
krovė žymiai liūdnesnė.

Pagaliau, dar mums įdomės 
nės žinios apie gyv. namų 
statybą. Statistiniais duomeni
mis, 1963 m Lietuvoje buvo 
pastatyta valstybės lėšomis 
590 000 kv mtr. Kooperaty
vai, tarnautojai ir darbinio 
kai savo lėšomis bei iš vals
tybės kredito pastatė 250 00C 
kv. mtr. bendro ploto gyvena 
mųjų namų. 590 000 kv. mtr. 
(valstybės pastatytas) plotas 
galėjo patenkinti padidėjusį 
gyventojų skaičių. 

savo priesiegą ir vaikus bei 
būti Dievo meilės įvaizdinto 
jai ir įrankiai savo priesie- 
gai, vaikams ir kitiems žmo 
nėms. Jo reikia vis siekti ir 
jame vis lavintis Apie tai 
šitaip laiške rašo anam Bru- 
jas vyskupui vienas Ostende 
komerciantas. 5 vaikų t?ėvas:

Mūsų 17 vedybinio gyveni
mo metų praėjo didžioje lai
mėje, nežiūrint didesnių ir 
mažiausių išbandymų. Kai ve- 
džiausi, jau buvau susipaži
nęs su moterystės «teorija». 
Tuojau ją pradėjau praktikuo 
ti.. Nieka da neatsidėkotiu pa 
kaakamai Dievo Apvaizdai, 
divusiai man gyvenime drau
ge tokią malonią priesiegą, 
taip, suprantančią ir trokštan 
čia padėti man tapti Viešpa 
ties rankose instrumentu na
gai Jo meilės mąstą. Kiekvie 
no ryto susitikime su Jėzu
mi, ypatingai šv Komunijoje 
radau jėgų atlikti mano užsi 
ėmimo pareigas ir tąip pat 
tobūlintis mano kaip sužadė 
tinio ir tėvo, profesijoje. Į 
Kristų vis kreipdavausi, ieš 
kodamas pagalbos, kurios bu 
vau reikalingas, g įžimui po 
nuopolių ir nepasisekimų, stū 
mančių į nusiminimą, neviltį 
ir metimą visko . .

— Palyginęs mūsų meilę 
pirmųjų moterystės metų su 
dabartine, vis nustembu jos 
pagerėjimu Gyvenimas, ken
tėjimai ir nepasisekimai pa
darė stebuklus — davė tikrą 
jai meilei tokį gilumą ir gry 
numą kūnų veltui būtume 
ieškoję kita s kebais. Už tai 
kiekvieną dieną dėkoju Die
vui . ..

Kiekvienas dažnai tepaklau 
šia savęs: Ko nepadariau ir 
ką turiu padaryti, kad antro
ji pusė spindėtų džiaugsmu, 
laime, šventu gerumu ir pilnu 
savęs išsiskleidimu?

KUO SKIRIASI NUO 
PALEISTUVYSTĖS NAMO?

Meilė vien tada yra tikra, 
jei vedusieji yra pasiryžę 
mylėti vienas kitą iki pat

1964 m. kovo 14 d

Nerimą Narutė

Beržai — baltatrinyčiai
Balti vaidilos
Sekminėse iškaišot, pakvėpinat trobas,
Liekni palenkiat jaunus liemenis žaliuose 
Vartuose ....
Paklusnūs svirtims ir lopšio liogei,

Upeliuosna subridę lieptais pervedat uogautojas.
Saldus miešimas teka jūsų gyslomis.
Gegužio žemės vynas, gaivi, jaunučiais 
žirginėliais apkritusi sula

mirties ir jokiu būdu vienas 
kito neapleisti Juk, iš tikrų
jų, meilė tarp vedusiųjų visai 
natūraliai, kažkaip savaime 
siekia šių dviejų būtybių ir 
jų likimo susivienijimoi. Jiedu 
to trokšta ir visiškai neatšau 
kiamai save padovanoja vie
nas kitam visam laikui. Klau 
siu sužadėtinių:

— Kai Jūs savo jaunos mei 
lės dienomis ir pilno sutiki 
mo valandomis vienas kitam 
atsiduodavote — ar šis dvasi 
n’s ir kūniškas susivienijimas 
nebuvo išraiška ir už^ntspau 
davimas Jūsų sudalytos sutar 
ties drauge gyventi ir mylė
tis visada? Ar Jūsų sutikimas 
tuose momentuose turėjo kitą 
p-a-mę ka p išreiškimas to 
dažnai kartojamo žodžio: «Tu 
pr.klausai tik man visada!»

Taigi iš pačios vedusiųjų 
susivienijimo arba iš pačios 
žmogaus prigimties kyia m o 
terystės vieningu
mas ir neišardomu 
mas Šias dvi esmines mo
terystės savybes jaučia kiek
viena sąžinė ir joms įsiparei
goja Viešpats Jėzus ir Katei- 
Bažnyčia tai tik patvirtina, 
skelbdama moterystę esant 
neišardomą, neištikimybę ir 
iš.-iskyrimą dideliu nusikalti
mu - svetimoteryste.

Užtat» visoks išgyr mas lais 
vosios meilės, neištikimybės 
ir skyrybų (div< rcijų), o išti 

kimos moterystės pavaizdavj 
mas kaip kokios vergystės, 
eina prieš žmogaus prigimtį 
ir iš jos kylančią santvarką, 
paties Kūrėjo’ Dievo žmogaus 
prigimtin įdėtą, savo aūtorite 
tu ir įsakymų palieptą

Ir kiek dėl tų neištikimybių 
kenčia žmonos ir vyrai kiek 
pridaroma skausmo ir baisių 
tragedijų?! Ir kokios skau 
džios skyrybų pasėkos vai
kams? — Tai jokia propagan 
da nėužrėkiamai liudija mo
derniais laikais vis didėją 
nepilnamečių nusikaltėlių skai 
čiai ir be jr kio tvirtesnio nu 
sistatymo gyvenime besimė
tanti jaunoji karta.

— Bet jei šeimoje nebėra 
meilės? Jei bendras gyveni
mas virsta pragaru? -1

Į tai anam Brujas vyskupui 
kaip tik savo laišku atsako 
vienas gimnazijos mokytojas:

— Beprasmiškas yra prie 
kaišKas kad užgesus meilei, 
pas/baigė moterystė... Bet juk 
moterystės rolė ir yra išmo 
kyli vedusius mylėti ir jiems 
padėti pastoviu būdu išvysty
ti bei ištobulinti savo meilę.

Pagal vysk. E. J de Smet 
paruošė P. Daugintis S. J.

(Bus daugiau)

tai darbas!
. Tėvas apsiniaukė ir valan

dėlę tylėjo.
— Su lenčiškiais mes nesu 

° silyginsim, Jie — karališkiai, 
člnšiniai, lažo jau seniai nei
na. Bepigu jiems. Kai dirbi 
sau. tai kitoks ir darbas. Po
nui arti mes plūgus taisysi 
mės?! Dvarui keturios dienos, 
sau dvi. Nesulauktų! Pakaks 
ir žuobrio

Sūnus nieko neatsakė, o tė
vas, patylėjęs, maudamas no
ragą ant išaros, tęsė:

— Plūgo mes neįpirktume, 
brangus daiktas .. Ir ką paša 
kytų kaimynai jei tu išeitum 
su plūgu pono laukų arti! 
Juk žinai, koks lažininkų dar 
bas — kad tik prasistumdyti 
dieną, Riksmo daug, o darbo 
— tik dėl akių. -

Petras su pašaipa dirstelė
jo į tėvą ir sušuko:

— Tėte! Tu pamiršti, kad 

baudžiavos nebėr! Juk visi 
girdėjom ciesoriaus manifes
tą Ir bažnyčioj skaitė ir su
eigose O mūsų ponas, sako 
tai iš pykčio vos barzdos ne
nusirovė.

— Skaityti tai skaitė, o la
žas liko po senovei. Pats gi 
sakei, kad dar dvejus metus 
turėsime ponams dirbti ir raš 
tus kažkokius pasirašyti, o 
paskui mokesčius už žemę 
mokėti per kiek ten metų. 
Mano sena galva to visko ne 
išneša. Baudžiauninku gimiau 
baudžiauninku ir mirsiu.

Jis vėl ėmė triūstis apie 
žuobrį, o sūnus, neturėdamas 
ko veikti, atsidarė daržinę, 
kur buvo sukabinėti spragi
lai, piautuvai, dalgiai, šakės 
ir grėbliai. Šitie padargai dar 
negreitai bus reikalingi, bet, 
prašvitus šiltesnei pavasario 
cfieuai, smagu buvo į juos pa 
sižiūrėti, nukabinus nuo vąšo 

pasmaginti ir ji u dabar pa
justi artėjančio darbymečio 
ūpą, įsivaizduoti saulėtą lau
kų ir pievų plotį, džiūstančios 
žolė; kvapą sausą šieno šna 
rėjimą. »

Petras paėmė dalgį šapų 
gniūžte nubraukė dulkes, 
dzingtelėjo nykščio nagu aš 
menis. Dalgis eeniąi plaktas. 
Prieš šienapjūtę reiks išsi 
plakti Jis tvirtai suėmė dęl 
nais kotą ir porą kartų mos 
telėjo pažemiu, tartum pievo 
je varydamas pradalgį. Sma 
gus dalgis! Na, tegu sau kaba 
ligi šienepiūtės Pakilnojogrė 
biius, šakes, apžvelgė tuščią 
daržinę, kur viename kampe 
pilkavo likusio nuo žiemos 
šieno krūvelė, k tame aviži 
nių šiaudų keletas glėbių Ši 
tie menki pašaro likučiai bu 
vo taupiai saugojami pirmo
sioms orės dienoms sočiau 
pašerti jaučiams, kai dar lau
ko žolės tegali pakakti ne 

bent avims nuo bado atsigin 
ti. Didžiausias darbinės tur 
tas buvo koks puskapis storų 
kūlių, sustatytų grindinio ga 
le, prie peludės Buvo jų ir 
daugiau, bet senis Balsys pa 
vasarėjant baigė taisyti sto 
gus, ir dabar Petras vėl išė 
jęs į kiemą, su pasitenkinimu 
pažiūrėjo į aplopytus trobe 
šių stogu» ir kraigus, apdė 
liotus lygiais, kryžmai sukal
tais žiogriais.

Petrui patiko tėvo darbštų 
mu ir rūpestingumu palaiko 
ma tvarka Juk ne kam ki 
tam, tik jam teks tėvo ap
tvarkytas ūkelis. Vincas grej 
čiausiai išeis užkuriom. Kaip 
ten bebūtų su visokiais neaiš 
kūmais ir gandais dėl bau
džiavos panaikinimo, vis tiek 
ji panaikinta1 Laikai keičiasi 
— Petį as tai jauči-a — a tema’ 
šviesesnis gyvenimas Petras 
išdtiesia, prieina prie vartų, 

pažvelgia į laukus kur dunk
so ir jų kaimo rėžiai — dar 
drėgni.' pajuodavę, bet jau 
tiek pradžiūvę, kad galima 
drąsiai žengti su jaučių jungu

— Tėte, — kreipėsi jis į 
tėvų, — kažin, kad taip paim 
čiau arklį ir pavogčiau užme 
timus. Ryt rytą butų sparčiau 
su jaučiais.

— Eik, — pritarė tė»as — . 
Jaučiai mėgsta pavagotą lau
ką ir artojui mažiau vargo 
apsigręžimuose.

Einant Petrui per sodžių su 
arkliu ir sartąja vienas kitas 
kaimynas klausė, kur jis taip 
skubinąsis apypiete, o išgir
dę, kad einąs vag< ti rytdie 
nai, ir patys kiūtino į pašiū
res bei daržines tvaikyti žuo 
brių. Arti — tai arti! Balsys 
pradeda, vadinasi, laikas. At
silikti negalima

(B. D)
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Išvyka i Ibirapuera
Praėjusį šeštidienį. vasa

rio 39 d , buvom išvykę į Ibi 
rapueros Parką pamatyti São 
Paulo miesto «Planetário» se
ansą, ir linksmai pramisti šeš 
tadienio popietį

Išvažiavom iš Vila Zelinos 
14,30 vai. kaip buvo numaty 
ta, nes 16 vai turėjo prasidė 
ti graži ir įdomi demonstraci 
ja apie žvaigždes Nuvažia
vom laiku — 16 vai Jau bu 
vome susėdę «Planetarijaus» 
viduje, kai pamažu, gražiai 
muzikai grojant, pradėjo da 
rytis tamsu, virš galvų matėm 
kaip saulutė leidosi ir tūks
tančiai žvaigždžių pradėjo 
mirgėti dirbtiname danguje.

Kai saulutė visai nusileido, 
pasidarė dar tamsiau ir dan 
gus (kurs atrodė kaip tikras) 
prisipildė dar daugiau sidabri 
nių taškelių

Pranešėjas, aiškindamas 
kiekvienos grupės bei atski
rų žvaigždžių pavadinimus, 
pripasakojo visą eilę gražių 
pasakų apie tų pavadinimų 
atsiradimus. Man daugiausiai

MUSU PASAKOS

Striukis Bukis Beuodegis

Kartą vienas vilkas nuėjo 
pas liūtą ir sako:

- Karaliau, aš noriu žmo
gienos. Leisk man pasipiauti 
vieną žmogų.

— Ar labai nori? — paklau 
sė liūtas

— Labai.
— Tai leidžiu, — atsakė 

liūtas. — Tik piauti imsi tą, 
kurio skiedros lekia toliau 
šia

Patenkintas vilkas eina per 
mišką į tą vietą, kur kirviai 
poška. Pridyrino vilkas per 
krūmus ir žiūri, kurio kirtėjo 
ski droš lekia toliausia. Jis 
įsižiūrėjo tokį vieną kirtėją, 
priėjo arčiau ir sako;

— Žmogau, mūsų karalius 
liūtas leido man tave piauti.

Žmogus atsakė:
— Jeigu jau tokia jūsų ka

raliaus valia, t d aš negaliu 
priešintis Piauk Tik, pirma 
leisk nusiprausti.

— Prauskis! — leido vilkas
Žmogus nuėjo prie upelio, 

išsikirto gerą beržuklį nusi 
prausė ir sugrįžo prie vilko.

— Nusiprausiau, dabar duok 
man savo uodegą nusišluosty 
ti — paprašė žmogus.

Vilkas vinkt ir atsuko uo
degą. Žmogus paėmęs užsivy 
niojo tą uodegą ant kairės 

patiko vienos grupės žvaigž
džių pavadinimas — «Cabelei 
ra de Berenice».

Laikas bėgo Besiklausyda 
mi įdomių aiškinimų apie 
žvaigždes ir planetas, beveik 
nepastebėjom kaip mėnulis 
danguje atsirado, Pamažu ir 
tas slinko į vakarus, kur ne 
užilgo pasislėpė. «Dabar», sa 
kė pranešėjas, «turėsit pro 
gos pamatyti kaip saulutė 
teka S, Paulo mieste O kai 
jinai užtekės, atnešdama švie 
sos dar vienai dienai, ši de
monstracija pasibaigs »

Švelniai muzikai grojant, 
saulutė pasirodė rytuose. Švie 
Bos salėje užsidegė, ir taip 
pasibaigė seansas.

Po to dar linksmai pasi
vaikščiojom po parkąi, pažai 
dėm ir sugrįžom namo apie 
20 valandą.

Praleidom šeštadienio po
pietį gražiai ir likom paten 
kinti, nes išmokom bent ma
žą astronomijos dalelę

Leokadija,

rankos ir kad ėmė duoti vii 
kui beržukliu. kad ėmė jį 
pliekti, net gaurai padulko. 
Vilkas pasispurdė iš visų jė 
gų, nutraukė uodegą ir staug 
damas nudelgė per mišką 
Į jo balsą susirinko daugybė 
vilkų. Striukis bukis pasisakė 
savo nelaimę, ir visi nutarė 
atkeršyti Staugdami, kaukda
mi vilkai pasileido prie kir
tėjo. Pamatė žmogus,atūžian
čius vilkus stvėrė kirvį ir įsi 
lipo į aukštą eglę.

Vilkai apsupo medį, apuos 
tė, apžiūrėjo ir ėmė lipti; 
vienas lipa, antras tą kelia, 
trečias iš apačios tuos du 
kelia, ir taip vienas paskui 
kitą tik lipa, tik kariasi aukš 
tyn ir aukštyn. Žmogus pa
matė, kad paskutinis visus 
vilkus kelia striukis beuode
gis ir sušuko: «Kam klius, 
kam neklius, bet striukiui bu
kini beuodegiu! tai vis klius!» 
Striukis beuodegis išgirdęs 
kad šoks iš apačios ir palei
do vilkus. Vilkai tiktai šta
mu, štamu, plumpu, plumpu 
ir visi ėmė kristi žemėn. Ku 
ris sprandą nusisuko, kurio 
kojos nulūžo, kuris visai už‘- 
simušė, o kis liko gyvas, tai 
taip dūmė į mišką, kad tiek 
kirtėjas ir tematė.

Aldona Baužinskaitė Kairie

VA KARE
Tai paraudo saulė, vakarą pamačius. 
Net dangus nušvito apkabinęs ją.
Tik stipriau liūliavo marios tokios plačios, 
Kai skandino saulę, savo gelmėje.

Vakaras, padangės rausvumu apsvaigęs, 
Deimmtais dabino platumas erdvės 
Debesėlio krašto tyliai besilaikęs, 
Jaunas mėnuo žvalgės vakaro žvaigždės.

Rodos, pasistiebsiu — mėnesį paliesiu, 
Ir žvaigždes surinksiu saujon nuo dangaus 
Vakarą paguosiu saulės paliūdėsiu, 
Jūrą nuraminsiu, rytas kol išauš.

Lietuviai Šokėjai Tarpt. 16 
2

He delberge vasario 28 d. 
įvyko tarptautinis vakaras — 
jo meninę programą sudarė 
16 tautybių iš viso 280 stu 
dentų iš keturių kontinentų 
atlikti šokiai ir dainos Šalia 
graikų, indų, amerikiečių, tai 
tų, japonų indoneziečių ir kt 
tautų studentų, su tautiniais 
šokiais pasirodė Vasario 16 
Gimnazijos moksleiviai Lie 
tuvių atlikti du šokiai XMalū- 
nas ir Lene ugėlis) gausiai 
susirinkusiai publikai ir spau 
dai padarė įspūdį. Lietuviai 
šokėjai, jų nuotraukos pas
kelbtos spaudoje, gi kai ku 
rie laikraščiai, pvz. «Rhein— 
Neckar-Zeitung» 49 n ry pa

J. Tauronis

Aukse Mintys
— Jaunuolio širdis — vii 

čių okeanas, kuris jo gyveni 
mui skina naujus takus

— Kas nuvainikuoja skais 
tybę — palaidoja' sielos per
lus į kapą.

— Svajonių objektas vdio 
ja prie savęs, iki kol neati 
dengi jo paslapčių uždangos.

— Pasaulio žavingi žvilgs 
niai dažtaai palenkia žmonių 
širdis, jei jų sielos akys nevil 
gomos dangaus rasa

— Nevaikščiok bedugnės 
krantais, nes savo drąsa tap 
si jos grobiu.

— Nuoširdūs pasikalbėjimai 
atidengia sielos paslaptis ir 

Tautybių Studentu Vakare 

žymėjo, kad «viso vakaro pa
žiba buvo lietuviškoji šokių 
grupė» Dienraštis žavėjosi 
aštuoniomis lietuvių šokėjų 
poromis ir pabrėžė: «Jaučia
ma. kad grupė intensyviai 
dirbo Lietuva pasirodė pir 
mą kartą ir tikrai stipriai». 
Kiti laikraščiai taip pat pa
žymėjo «temperamentingąjį 
Malūną» ir šalia kitų tauty
bių. skelbė ir lietuvių nuo
traukas. Tarptautinį studentų 
vakarą, jo programą stebėjo 
keliolikos valstybių Bonnoje 
akredituoti ambasadoriai ir 
pasiuntiniai, daug kitų sve
čių ir universiteto atstovų

į

suartina žmones.

— Nespausk ašarų iš žmo 
nių akių, nes jos tave pas- 
kandys.

— Sek save nuo ankstaus 
ryto iki vėlaus vakaro, nuo 
sąmonės atbudimo iki pasku
tinės valandos — nebijosi ateis 
veikinti su pasauliu.

- Tiek išlošei gyvenimo, 
kiek padarei apgalvotų žings 
nių

— Jau panėrei ateitį į pra 
eities bedugnę, kai amžiais 
užtempei sielos akis.

— Palenk visuomenės šir
dį — paimsi jos gyvenimo vai 
rą į savo rankas.

LIETUVIŲ KALBOS 

PAMOKOS

Pereitą šeštadienį Šv Juo 
zapo Mokykloje, įvyko pirma 
lietuvių kalbos pamoka.

Šios pamokos buvo su uoš- 
tos, nes daug jaunuolių ne
mokančių savo tėvų kalbos, 
norėjo ją išmokti.

Kaip ankščiau buvo minė
ta, pirmiausias mūsų tikslas 
yra išmokinti kalbos Pirma 
pamoka labai gerai pavyko. 
Pamokos dėstymas visiems 
patiko ir mokiniai entuziastiš • 
kai ją priėmė.

Ateinančio šeštadienio pa
moka bus pasikalbėjimo for
moj, vartojant žodžius ir sa
kinius pirmos pamokos To 
del, ir pamoka nebus spaus 
dinta laikraštyje.

Jeigu kas nors daugiau 
įdomaulųsi šiomis pamoko
mis kviečiame ateinantį šeš
tadienį, 5 vai. po pietų į Šv. 
Juozapo Mokyklą

— Kiek išauklėsi savy są 
žintagumo, tiek įgysi žmogių 
pasitikėjimo.

— Nemaskuok savo darbų 
bei pasielgimų, nes už ilges
nio ar trumpesnio laiko vis 
vien gyvenimas visa tai de
maskuos ir duos skaudų smū 
gį tavo neatsargumui.

— Kas augina klastingas 
gėles, tam jų žiedų nuodingas 
sultis tenka iščiulpti pačiam.

— Jei leisi šalnai pakąsti 
vilties žiedą, tuoj gyvenimas 
užtems tamsiomis slegiančio
mis ūkanomis, ir triukšmingi 
kankynių žaibai sukaustys ta 
vo sielą.

- Nekask duobės ateities 
gerovei, nes liksi jos skaus- 
mo objektu.

— Jei kuris ką grynai ir iš 
tikimai myli, tai jam labai 
daug ir atleidžia

— Atskleisk uždangą nuo 
žmogaus nelaimių ir kančių 
— tuoj pamatysi žavingą an 
gelo sielą.

— Kiekvienam žmogui leis 
ta naudotis laisve; bet kuo
met atpalaidoja jos riba?, jis 
tampa laisvės vergas — žmo 
nijos našta.

— Atlik teisingai ir sųžinia 
gai priedermes ir pareigas — 
turėsi nesudrumstą sielos po
ilsį.

4
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Lietuvį. <
Klausyk ir remk

LĮĖTUVISKA programa ; 1
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį

8 vai ryt. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.
t Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. -Ra- 
gažin kas,,] caixa Postai-4118. São Paulo.

•'r.nL'i:
aleksas Kalinauskas

Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų.|sudarymas, deskitis- doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti1 darbai.

Residência:
R. Joaquim Piza, 204

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

FÁBRICA DE MALHAS
Petras Šukys

' ■' V •«. ' - ■ " i

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau 
jagimiams ir kit.’
Rua Jundiapeba, 45, Fone .- 63-4258 Vila Zelina (arti R,

Ibitirama ir-Av. Zelina).
y- ..... -L.T -V. ;__ ______________

■ M ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO 
KAMÀI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE G RITĖ NAS 
f. Advogada

ESCRITÓRIO < ;i
Praça da Sé, 323 - 10 - c/1011102

Fone 33-9951

RESIDÊNCIA
Rua Coelho Neto, 281 

Fone: 63-3697, V. Prudente PRANAS

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

no 14,00 ik* 18,00 vai..

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

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

Trečiui ■,■■ ■- -1
Agua Rasa 8 vaLį ■ 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.

lietuviškų programos
- TRANSLIACIJOS

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACE9SORIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

’ ' > Caixa Postal, 2093 - Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório;

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

& CIA. LTDA 
Madeiras^Jem gera1 

SĖDĖ Rua México, 98 - 9.0» L sala <904
Enderêço Telegráfico: «CAB I U N A > 

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

t \ n . f . 1

Bone: 52 0229 |
I
iI

de |

KIRPIMO IRgSIUVIMO MOKYKLA
*6» iT IEF IS IB 99

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS
■'■i - •M’4*’

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais: 10,30 iki 11 

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

RIO DE JANEIRO

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

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

AMTÃ^O, PÃVIIW^iaC 

INDUSTRIA de artefatos plásticos 
, “PÁvlLONÍS”

O ■ •_/ p

Rua Prof. Gustavo Pr 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. ’

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

Pamokos vyksta vakarais
’ • ■ • ■ ■ '• ./<-’■>•< ■ '■ ' ..

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

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVlClUb
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

ullUíu-”’--

-“tí$

z VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O/Y A

s»5)
(Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų*

Si L JVYKLOJE^LA URO$
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

beikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

’■J'í 7JL' áv si t --i vj.

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

Lindoya vanduo yri o^iai žinomas gėrimas 
Kario puikų veits. įožmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 

si- tikinkite ir visados naudokite!

g fS'JŪ'® «j

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

» » OI ft

Casa Sprmtíys & Cia.
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;

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

T EJC KITO 12 8 C CCNTAKilL

. č . v , Irmãos Nascimento
RES; C.ft/c. SP. Nro 4.4S4

. Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine? 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas - Nejudomo tūrio pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila .Zelina — Tet. 63-7140 - S. Paulo

RUA COSTA BARROS, 4-C TEL. 63-3285 V(LA ALPINA

T 
tó 
į 

.7'

; i 
o
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LIETUVOS NACIONALII 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLII

*y ZELINA, 515 — CA>XA POSTAL. 4118 — SÃO PAULO

TREČIAS PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS 

S. PAULY

Kovo m 6 d įvykusiame 
organizacijų bei visuomenės 
atstovų susirinkime kongreso 
reikalams svarstyti nutarta 
Kongresą ruošti vasario mėn
19 — 21 d. 1965 m.

Kongresui bus išleistas lei 
dinys apie Lietuvą ir lietu 
vius Jo redaktoriumi pakvies 
kis ir sutiko būti Jonas An
tanaitis

Susirašinėjimais paverta rū 
pintis Halinai Mošinskienei.

Svarstyta kongreso progra
mos projektas kurioje numa
tyta: pamaldos katedroje, iš 
kilmisgas posėdis miesto teat 
re, meninė dalis, sportas, jau 
nimo stovykla.

Sekantis posėdis šaukiamas
20 d kovo 20 d 20 vai Vila 
Zelinoje Organizacijos prašo 
mos atsiųsti savo atstovus.

ATVYKS KUN. J. GIEDRYS SJ

Lig šiol buvęs Montevideo 
lietuvių klebonas kun J Gied 
rys SJ atvyks ilgesniam apei 
gyvenimui į São Paulo. Šį sek 
madienį klebono pareigas pe 
rims kun jėzuitas Zaremba. 
Kun. Giedrys iš Montevideo 
išvyks kovo 18 d Kelionė 
autobusu trunka pora dienų. 
Kovo 20 d. jau turėtų atvykti 
į S. Paulo.

— Elena Daugelevičiūtė, 
gyvenanti Buenos Aires miesx 
te, jieško savo pusbrolio Jur
gio Paragio gyvenančio São 
Paulyje. Kreiptis į I. Šimony
tę — tel. 63 -4938

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 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.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
'bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
<4v. Liberdade, 47\ • 9 o Andnr Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011 São Pculo

- Liet. Kat. Moterų Draugi 
jos susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį 4 vai. po piet.

— Juozas Baužys vardadie 
nio proga lie'.uviškai radijo 
programai paremti paaukojo 
Cr$ 5.000,00. Už auką progra 
mos vadovybė nuoširdžiai dė 
koja. Praeitą savaitę taip pat 
vienas lietuviškos radijo pro 
gramoa klausytojas yra paau 
kojęs Cr$ 5.000,00. Pavardės 
skelbti nesutiko.

Pranas Šukys iš Rio de Ja 
neiro paaukojo ■ r$300,00. Už 
auką auką dėkojame.

— Šv. Juozapo dienoje V. 
Zelinoje bus iškilmingos gie 
dotos mišios 20 vai. Giedos 
Liet. Kat. Bendruomenės cho 
ras šv. Pranciškaus de Vite 
mišias diriguojant V. Tatarū 
nui ir vargonais palydint pri S
L. Šukytei.

Choras intensyviai ruošiasi 
Velykoms ir televizijos prog 
ramai Tautinius šokius moko
M. Vinkšnaitienė. ,

P I K N I N K A S

Vyrų brolija balandžio mėn. 
19 d. ruošia išvažiavimą pik- 
ninką j Praia Grande Norin
tieji vykti, prašomi nedegsiant 
užsirašyti pas Brolijos narius.

Iš Casa Verde išvažiuos vie 
nas autobusas Casaverdiečiai 
norintieji vykti pikninkan ga 
Ii užsirašyto: pas Jurgį Mate- 
lionį, Rua Vichy, 204; pas 
Juozą Matelionį, Rua Yatai, 
26, Casa Verde.

— Laiškai.- J. Šimonytei, P* 
Šukiui, H. Šimonytei, N. An
tanaičiui, I. Jurgelevičiūtei,

.Marian Ladewig — dešimts metų iš eilės nu 
galėtoja vadinamo bowler žaidimo Kilusi iš Grand 

Rapids, Mich, miesto,

Sveikiname Juozus !

Šv Juozapo šventės proga

Sveikiname JUOZUS

«M. L » laikrašččio skaitytojus, rėmėjus, ben

dradarbius linkėdami sėkmės ir Dievo 

palaimos gyvenime.

«Mūsų Lietuva».

VI B u trim avit iu i, J. Baužiui, 
kun. J. Šeškevičiui, M. Pris- 
mick, A. Kairiui. M. Jonavičiū 
tei, A Guigienei: P. Vonža 
dui, M. Jurkoniui. J. vingriui 
W Urbanavičiui. O Nadolsky 
tei. A Seiunaitei, A Pango- 
nienei J Bagdžiui, A. Navic
kui. Z. 8ač»-iiui Aug Žemai
čiui, Kleizaitei, A. Azaravičiū 
tei, A, Bučionytei. U Bendo 
raitoenei, H. Guzikauskui, M. 
Kltšienei. N. Satkūnui

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

LEONARDO SUKEVICIUS 
ERNESTO TIISEL.

Corretores

RUA R1O DO PEiXE. 74 — TEL. 63-6668 — V. ZELINA

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

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

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423. 

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo-

IEŠKO PIRKTI TELEFONO 
linija 63 Vila Zelinoje Turin 
tieji pardavimui telefono lini 
ja 63 prašomi informuoti Lu- 
ciją. tėiefonU: 63 7176 darbo 
metu.

TELEFONE

Compra se um linha 63 em 
Vila Zelina - fdiar c/ Lucia 
pelo tel. 63 7476 no horario 
comercial.

REIKIA VYRI®

Liet. Kat.
chorui reikia daugiau vyriškų 
balsų, ypač bosų Jaunimas 
yra kviečiamas stoti į choro 
eiles. Turint dėmesyje atei 
nančiais metais įvyksiantį P. 
Amerikos Liet. Kongresą, pau 
listai, kongreso šeimininkai 
turi būti gerai pasiruošę

(pabaiga iš 1 pusi)

Radvilaitės programos dalis 
buvo skirta J S. Bachui. Kau 
ne rečitalį surengė Valst. kon 
servatoriją Vilniuje baigę 
trombonistas M. Tamošiūnas 
ir pianistė S. Bielionytė.

— Lenkijos parlamento iš 
le stu potvarkiu — jis galio 
ja auo birželio 30 d — baigę 
mokslą jaunieji lenkų akade
mikai prieš pradėdami dirbti 
didmiesčiuose turėsią vykti į 
žemės ūkius ir įmones ir ten 
išdirbti ligi trijų metų Siekia 
ma išlyginti kvalifikuotų spe 
cialistų trūkumą ypatingai pro 
vincijos įmonėse bei ūkiuose. 
Jei kas iš akademikų pasiprie 
šintų naujam potvarkiui, iš to 
hšų bus reikalaujama grąžinto 
visas gautas stipendijas ir pu 
sę valstybės studijų išlaidų.

~ VILA ZELINOS LIETU- 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

NAUJAS ADRESAS

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 įskambinti ‘ armacijai 
93 2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

Sklypai ir namai Vila Zeli- 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: R. Rio do Peixe, 74 

V. Zelina

cKRKnKMnnMnnHKnKteHteKKKKMRM

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.

SKLYPAI BERTIOGA 
PRAIA DE «UNA»

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai su mažu įnašu, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui. 

Smulkesnių informacijų 
Rua Rio do Peixe, 74 

pas Leonardą Šukevičių

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33 78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

SAVI PAS SAVUSI 
Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre- 
nęmbė 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.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETU VA».
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