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Partinis aktyvas Vilniuje svarstė chemijos klausimus

Vilniuje vasario 4 d. buvo
susirinkęs vad. partinis akty
vas — jis buvo plataus mas
to, nes dalyvavo ne tik par
tinių organizacijų pareigūnai,
kolchozų ir sovchozų gan ybinių valdybų viršininkai, bet
ir pramonės^ transporto, sta
tybos, žemės ūkio, mokslo,
įvairių žinybų darbuotojai ir
laikraščių redaktoriai. Pasa
kė kalbą pirmasis sekreto
rius A. Sniečkus ir praneši
mus padarė LKP CK sekreto
riai J. Maniuš's ir R. Songai
la. Buvo diskusijos, žinoma,

vienbalsiai pritarta Maskvos
nutarimui plėsti chemijos pra
monę.
\.
Savo laiške kom part'jos
Centro Komitetui ir N. Chruš
čiovui Vilniuje susirinkę pa
reigūnai žadėjp rūpintis chemijos pramonės skatinimu ir
stengtis pakelti žemės ūkio
gamybą. Pagal to paties Chruš
čiovo nurodymus ir režimi*
nlai Lietuvos partiečiai žadė
jo «jau artimiausiais metais
pagal žemės ūkio produkci
jos gamybą pasiekti Švedijos
ir Suomijos lygį».

Paroda apie Donelaiti Berlyne
Rylų Berlyne, Valst. vokie
čių bibliotekoje surengtoje
parodoje apie Donelaitį ir jo
kūrybą, be reikiamų ekspcna
tų neapsieita ir be tipingos
propagandos Ketvirtame sky
riuje eksponuoti Lietuvos dai
lininkų paveikslai, vaizduoją
kolchozų laukus, pramonę,
miestus ir kt Paskubomis bu
vo pasiųsta ir teitų rašytojų,
lietuvių ir rusų kalbomis iš

Ar

tikrai

Brazilija

Girdėjusiam 13 d. garsaus
mitingo Rio de Janeire kal
bas, mitingo vyriausybei arti
mų žmonių organizuoto, ku
riame dalyvavo pats respubli
kos prezidentas ir kuriame
palaikymui tvarkos iš karei
vinių buvo išvesti tūkstančiai
kareivių su tankais, gavosi
įspūdžio, kad gyvename ko
munizmo įsigalėjimo išvaka
rėse.
įdomus yra faktas, kad šio
mitingo įkvėpėjai ir organiza
toriai buvo ne proletarai ei
gu jau ne patys turtingiausi
Brazilijos žmonės, tai bent
vieni iš turtingiausių.
Kaip tai išaiškiati? Sako
ma, kad skęstantis ir už šiau
do griebiasi. Šiandien turin
tieji krašto valdžią savo ran
kose gerai žino, kad neužil
go turės tą valdžią, po būsi
mų prezidento rinkimų, ki
tiems perleisti. Realios atra
mos politinėse partijose išski
riant trabalistus, neturi Sti
praus kandidato į preziden
tus, vyriausybės kandidato,
kuris turėtų vilties laimėti
rinkimus, irgi neturi. Pats sti
priaustas kandidatas būtų da
bartinis prezidentas. Bet jam
kandidatuotis du kartus iš
eilės konstitucija neleidžia.
Kas daryti? Vieton politinė
mis partijomis atsiremti ir už

leistų knygų «Tiesos» bendra
darbia Rytų Berlyne Leonas
Stepanauskas laikraščiui net
telegrafu pranešė (nr 43 vas<ario 20), kad Donelaičio pa
rodą lanką mokslininkai, stu
dentai Ją apžiūrėjo Čekoslo...
x j x
• •
*
, ?,uden,ll.
mokslininkų grupė ties steni
dais buvo sustoję ir Berlyne
studijuoją afrikiečiai studen
tai.

komunizman

keliauja?

išsilaikymą vyriausybėje ko
voti, pasiryžo remtis sindika
tais ir neorganizuota minia.
Tai miniai kalba apie reikalą
įvairių reformų O toms re
formoms pravesti reikia keis
ti konstitucija Ir dar taip pa
keisti, kad galėtų į preziden
tus kandidatuotis dabartinis
prezidentas.
Konstitucijos pakeitimo pro
jektas jau yra pasiųstas kongresan Ir kongresui grasina
ma Jeigu ligi 20 d. balandžio
nebus priimtas reformų pro
jektas bus skelbiami streikai
ir kitos priemonės vartoja
mos prieš kongresą
Kongresas yra konflikte su
vyriausybe Kova jau prasi
dėjo. Politikams ir politiškai
subrendusiai visuomenei atė
jo apsisprendimo valanda pa
sirinkti laisvės, demokratijos,
ar -komunizmo, vergijos vėlia
vą. Dauguma gubernatorių,
pradedant Rio Grande do Sul
ligi Ęąios aiškiai pasisakė už
demokratinius principus. Bu
vęs gubernatorius t arvalho
Pinto spaudos atstovams pa
reiškė, kad tauta gyvena sun
kų momentą ir kad yra rei
kalingas griežtas ir aiškus
apsisprendimas Priminė, kad
1961 m per įvykusį vyriausy
bės krizį (Janio Quadros at
sistatydinus) gynė konstituci
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Didžiai Gerbiamam «Mūsų Lietuvos» Redaktoriui
PREL. PIJUI RAGAŽINSKUI
jo seseriai Lietuvoje mirus, reiškia gilią užuojautą
«Mūsų Lietuvos» Kolektyvas.
ją ir konstitucines įstaigas.
Tą pat daro ir šiuo metu.
Paranos gubernatorius Ney
Braga pareiškė, kad ši valau
da yra vienybės valanda visų
geros valios vyrų demokrate
nėms institucijoms ginti Ne
galime pasilikti namuose, kada
visi laukia vadų apsisprendi
mo. Jau turėjau progos pasi
sakyti. kad stoviu kongreso
pusėje Visi norime reformų,
bet ne agitacijos.
Magalhães Pinto, MinasGe
rais gubernatorius pareiškė:
« itvykau į São Pauln palai
kyti kontaktą su šio estado
politikais. Visame krašte jau
čiamas nesauguma-. Atėjo va
landa pasakyti: gana! Norime
grįžti prie taikos ir ramybės».
Šie ir kiti pareiškimai rokįrf įSčife krašte * yra
v
rimta. Nors krašto dauguma
yra prieš komunizmą, tačiau
komunistams valdžią į savo
rankas paimti nereikia dau
gumos. Tai rodo daugelio
kraštų, kur komunistai įsiga
lėjo, pavyzdžiai Pats Brazili
jos raudonųjų lyderis Carlos
Prestes nekartą yra pareiš
kęs, kad komunistams nėra
reikalo ruošti revoliucijos,
nes jie taikiu keliu paims
valdžią į savo rankas. Jie tai
galės padaryti kai savo ran
kose turės svarbiausius pos
tus vyriausybėje, ypačkariuo
menėje. Dabartinės vyriausy
bės politinis žaidimas yra
kraštui labai pavojingas Kar
tais gali taip toli nueiti, kad
negali būti kelio atgal. Tam
pavojui kelią užkirsti visame
krašte demokratinis frontas
sujudo organizui tai veikti pa
likus šalia politinius ar kito
kius įsit kinimus.
Kai del reformų, tai jos se
nai yra pribrendusios Prieš
jas nieks nėra prieš Tačiau
yra negerai kai po reformų
skraiste siekiama kitų tikslų,
■net krašto saugumą pavojun
statant
Brazilijoje reformų pravedimas yra nelengvas Pirma
negu bet kokias reformas pra
vesti reikia pinigas sutvirdn
ti, sustabdyti kainų kilimą

AMERIKA REIKALAUJA
GRĄŽ'NTI LAKŪNUS

Prieš keletą dienų, netoli
Berlyno komunistų lėktuvai
numušė vieną Amerikos karo
aviacijos, neapginkluotą lėk
tuvą, kuris buvo užskridęs į
komunistų valdomą teritoriją.
Nors lėktuvą numušė, bet la
kūnams pavyko su parašiu
tais nusileisti.. Rusai lakūnų
negražino ir atsisako gražin
ti Vašingtonas šiuo reikalu
Maskvai įteikė griežtą notrç,
grasinant jei lakūnai nebus
gražinti, net diplomatinių san
tykių nutraukimu.

XVI

METaI

ARGENTINOJ VEIKIA
KOMUNISTŲ PARTIZANAI,
Komunistai kasasi ne po
vienos kurios Pietų Ameri
kos valstybių pamatais, bet
po visų. Štai Argentinoje yra
susektas Castro komunistų
ginkluotas judėjimas, kurie
buvo pradėję terorizuoti kraš
tą. Argentinos šiaurėje komu
Distai buvo suorganizavę slap
tas karinio ir propagandinio
apmokymo mokyklas. Krašto
saugumo organai yra susekę
gausios medžiagos, kaip gin
klų ir komunistinės propagan
dos literatūros.
Policija stengiasi sugauti
komunistų partizanus, kurie
stengiasi išbėgti iš Argenti
nos į kitą kaimyninę valsty
bę. Policijos turimais davi
niais komunistiniam judėjimui
Argentinoje vadovauja Kubos
komunistai.

— Žinių agentūrų pr .neši
mu, Kuboje sovietų technikai
apmoko kubiečius kaip var
toti raketas.
•*
— Brazilijos finansų ministeris paneigė gandus, kad vy
riausybė konfiskuosianti 30
procentų privačių indėlių ban
kuosa.

- Kordubos provincijos ra
šytojų sąjunga pasiuntė me
morandumą krašto ir provin
cijos vyriausybėms reikalau
jant,'*kad imtųsi griežtesnių
priemonių prieš komunistus.
Pavojingi yra komunistai, ku
rie su ginklu grasina krašto
saugumui. Bet daug yra pavo
jingesni įsibrovę į federal!
nės ir provincijų vyriausybių
— Skolų išmokėjimo atidė įstaigas Cordubos rašytojai
jimo reikalu Paryžiuje taria reikalauja, kad vyriausybė
si Brazilijos delegacija su apvalytų įstaigas nuo ekstre
dešimčia valstybių, kurioms mistinio elemento Argentinos
Brazilija daugiau ar mažiau tautoje kyla sąjūdis prieš ko
skolinga.
muhizmą.

— Doleris juodoje rinkoje
- Argentinos prezidentas
šia savaitę buvo pasiekęs li ILLIA priėmė svetimų kraštų
gi 1710 kruzeirų.
kompanijų atstovus ir jiems
pareiškė, kad užsienio kapita
las krašte turi visas reikalin
Net ir veltui žemes nusavi gas garautijas.
nant. žemės reforma yra rei
— Komunistinė Kinija Bra
kalinga didelių kap talų. O iš
kitos pusės, vyriausybė turi zilijoje neužilgo suruoš indus
didžiausius plotus valdiškų trijos parodą, panašią į rusų
žemių kuriuos galėtų išdalin paroda prieš trejetą metų Rio
ti norintiems ją dirbti.
de Janeire. Tik dabar paroda
Didžiosios krašto probh mos bus ne Rio de Janeire, bet
negali būti išsprendžiamos Niteroi. Parodos rengėjai bijo
masiniuose mitinguose, bet galimų nesusipratimų su Gua
specialistų kabinetuose, re nabaros gubernatoriumi Carmiantis konkrečiais daviniais. los Lacerda
Dabartinė Brazilijos padėtis
— Deputatas Andrė Franco
yra panaši į Lietuvos padėtį
Monto o, kandidatas į São
1926 m prieš gruodžio mėn. Paulo prefeitus ruošiasi su
17 d perversmą. Reikia tikė
šaukti priemiesčių studentų,
tis, kad Brazilijos subrendę,
sindikatų atstovų kongresą,
nuosaikūs politikai ras prie kuriame išdėstys, jei būt iš
mones išeiti, kad ir išneleng rinktas, vykdintinus planus.
vos susidariusios politinės pa
dėties
Javonis

Lietuviška radijo programa tik tai per RADIO
9 DE JULHO vidutinėmis ir trumpomis 31
metro bangomis sekmadieniais 8 vai. ryto
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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Ka veikia akademikai - visuomeninkai
Lietuvoje?
minių koncepcijų kritika», be
to jis išleido apybraižą «Nuo
Vatikano pirmojo iki Vatika
no antrojo». Narys—koresp.
J. Macevičius parengė tris
skyrius apie lietuvių iilosofi
nę bei visuomeninę mintį lei
diniui «Filosofijos istor.ja la
rybų Sąjungoje», tas pats Ma
cevičius parengė chrestomati
nį rinkinį «Religija, ateizmas
ir dabartis» Iš kitų to Akade
mijos «mokslinio» skyriaus
narių- akademikų dar primm
tinas akad J. Žiugžda, atlikęs
«didelį darbą», nes suredaga
vęs «Lietuvos 1SR istorijos»
3 tomą ir akad. K. Korsakas
suredagavęs «Lietuvių litera
tūros istorijos» 3 tomo antrą
ją dalį. Visi to skyriaus na
riai jau numatė planus bei te
mas būsimam penkmečiui
(1966 1970 m).

(E) Mokslų akademija Lie
tavoje turi visuomeninių moks
lų skyrių, kurį sudaro 7 ti
krieji nariai (akademikai) ir
5 nariai-korespondentai. Sky
riaus sudėtyje veikia trys ins
titutai: Ekonomikom, Istorijos,
Lietuvių kalbos ir literatūros.
Pagal «Tiesą» (nr 41, vasa
rio 18) to skyriaus nariai 1963
metais ruošė tokius moksli
nius (žinoma, pagal partijos
reikalaujamą liniją) darbus:
akad D Budrys įteikė spau
dai veikalą «Politinės ekono
mijos apybra žos >, narys ko
respondentas J. Bučas atida
vė leidyklai darbą «TSRS liau
dies ūkio planavimas», akad.
K. Meškauskas pradėjo rašy
ti monograf ją «Lietuvos TSR
socialistinė industrija», narys
korespondentas V Niunka
ruošia darbą «Šiuolaikinių Va
tikano socialinių bei ekono
........

-«jfr——.-■w-T.T<»

ChruSčiovas kaltino Stalina
Prieš išvykdamas atostogų
į Juodosios jūros pakraščius
(visam kovo mėnesiui) N.
Chruščiovas kalbėjo partijos
prezidiumo, žemės ūkio ir
spaudos atstovams, ta proga
vėl apkaltinęs Stalino politi
ką. Kremliaus valdovo nuo
mone, partija smerkianti Sta
lino laikais buvusių kolchozų
gaminių kainų politišką. Esą
kainos buvusios tiek žemos,
kad nebuvo įmanoma padeng

ti kolchozų gamybos kaštus.
Nuslėpdamas dabartinius že
mės ūkio sunkumus, Chruš
čiovas dar puolė ir po Stall
no buvusius laikus — esą dėl
blogai suprastų partijos pre
zidiumo potvarkių 1955 me
tais buvo atsiradę trūkumai
planavimo srityje. Jis dar pa
reiškė nepasitenkinimą ir į o
vietijoje išbujojusia biurokra
tija.

— Pagal vasario mėn. pa
baigoje Lenkijoje priimtus įs
tatymus, po dviejus metus vy
kusių diskusių gyventojų tar
pe. dabar nustatytas naujas
vedy b mis amžius: vyrams iei
džiama vesti sukakus 21 m.
amž. (ligšiolinė riba — 18 m.),
o moterims tuoktis sukakus
18 m. amž. Susitarę tuoktis
paskelbę apie numatytas su
tuoktuves, privalo ligi sutuok

tuvių lauk'i vieną mėnesį
Apsunkintos skyrybos, be to
įstatymas dar numatė pajamų
ir nuosavybės padabnimu carp
abiejų sutuoktinių
— Originali grožinė litera
tūra Lietuvoje pasirodo re
tai. Iš pastaruoju metu išleis
tų galima paminėti: lėtu tem.
pu leidžiamoje A. Vienuolio
raštų serijoje pasirodė tre-

V. Mykolaitis Putinas

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

Eidamas pro Kėdučių kie
mą, Petras skardžiai švilpte
lėjo, pliaukštelėjo botagu ir
sulėt no žingsnį. Kūtės pasie
ny krovusi žagarus mergina
išsitiesė ir pasisuko į kelią.
— Katryte! — šūktelėjo
Petras, — kur Jonas? Einam
vagoti.
— Žiūrėk, koks tu anksty
vas! —- šypsodamasi atsiliepė
mergina.
Ji taip nudžiugo, kad Pe
tras ją prakalbino. Ji mielai
pribėgtų prie vartų, bet žvilg
telėjo į pirkios langą ir susi
laikė.
Užtat stabtelėjo Petras.
— Pats laikas. Judink tė

vą, tegu mauna noragus, ne
atsilikite Ir Joną papurtyk!
Ryt, pamatysit, visas sodžius
bus arimuose.
— Gerai, gerai, purtysiu!
Ką Genė veikia?
— Baigia austi. Norim gre>
tai stakles išmesti. Atneškite
rytoj mums pietų į laukus
— Atnešim, atnešim, kad
tik Jonas su tėvu kur neuž
gaištų.
— Užtat prižiūrėk juos.
Petras vėl pliaukštelėjo
sartajai. Po kelių žingsnių
grįžtelėjo atgal. Katrytė, ai
kūne parimusi ant vartų, se
kė jį akimis Petras nusijūo
kė, linktelėjo galva ir spar
čiai nužingsniavo keliu. Kelis
žodžius tarstelėti su Katryte
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juose iškelta nemaža įsidėmė
tinų minčių Norėdama su jo
mis supažindinti laisvojo pa
saulio lietuvius, «Eltos Inf.»
Matau: į Lietuvą pavasaris atėjo
redakcija žemiau skelbia pa
Jau paskutinės sniego lėkštės tirpsta.
rink as ir daugiau įsidėmėti
Miške medžius kalena kėkštas.
nas ir neabejotinai vis aktua
Katytes supa blindų virpstai.
lias mirusio VLIKo Pirminin
ko mintis, samprotavimus bei
Prieš saulę atsilošęs kaista miško šonas.
pasiūlymus.
Dievų ranka palazdinėliue sėja.
Lietuvos laisvinimo klausi
Su seno ledo skudurėliais
mais Dr. Trimakas kalbėjo:
Žiema į šiaurę žablinėja.
«Mee turime lietuviškajame
Per giria kaip ant žirgo lekia jaunas vėjas
fronte pasipriešinti bet ko
Ir purto drebančius lapus pernykščius
kiai apatijai ir pastangoms
Kalnai apnuoginti kaip Kapas.
suniveliuoti mūsų politinę va
davimo veiklą Svarbu kad
Tik gervės iš trikamp ų krykščia.
visos organizacijos talkinin
Papurtosios stiklais ir sienom žaidžia gryčios.
kautų VLIKo vedamam lais-1
Pirmoji peteliškė saulėj skrenda
vinimo darbui. Nesilpninti jė
Upeliai sidabru čiurlena.
gų tarpusavio kovose, bet
Žiema į prarajas paskendo
ruošti naujus darbuotojus, tau
soti ir stiprinti savo jėgas
Matau: aš pats einu, krivūlė mano žydi
kad darbas būtų vykdomas
ir kvepia oras medumi ir duona,
nemažėjančia įtempimu iki
Ir plakas bokštuos vėliavėlės —
galutinio laimėjimo» (Iš pran.
Geltona žalia ir raudona.
LKDS konferencijoje CleveRed : Šių metų sausio m. 5 d. poetas Faustas Kirša ei. lande, 1962 m, «Liet Dienos»,
damas 73 m amžiaus, po sunkios ligos mirė Bostone, JAV 1962 m. nr 6)
Apie Lietuvos laisvės kovą
ir Vakarus Dr. Trimakas bu
vo pasisakęs: «istorija nepa
giilėjo reikalo ir progų ir
mūsų tautai kovoti už savo
teises. Pasišventimo vedini
Tàikà Nėrę Pati Sau Tikslas, Bet Priemonė Laisvei
"VLlKo vadovaujantieji asme
nys per 20 metų pakėlė ko
įgyvendinti
vos naštą ir yra pasiryžę ją
«Mums reikia patiems rūpintis Lietuvos laisvės byla ir dau tęsti ligi tauta vėl bus lais
giau savimi pasitikėti» «Vakarų po itiniai vingiai neatpalai va Tos kovos laimėjimą šian
duoja nuo pareigos savo tautai padėti atgauti laisvę» - «Ne dien lemia trys pagrindiniai
galima nuolaidomis ilgesniam laikui išlaikyti taiką» — «Smer veiksniai: Sovietų siekimai,
kiame bendraujančius su Lietuvos pavergėjais»
Vakarų politika ir mūsų tau
tos ryžtas atgauti savo teises
Iš a a. VlIKo pirmininko Dr A. Trimako minčių
į laisvę.
Lietuves laisvinimo klausimais
Dabartinę Sovietų politiką
(Elta) Vasario 27 d New Velionis daugelį kartų tais
vaizdžiai apibūdina turkesta
Yorke— Brooklyne miręs ket klausimais yra kalbėjęs lietu nų priežodis: «Jei nori su ru
virtasis VLIKo Pirmininkas vių visuos enei JAV-se, gi
su keliauti, pasiimk kirvį».
Dr A Trimakai jvairomis pastaruoju metu, ypač 1963
Tuo norima pasakyti, . kad
progomis pasisakydavo Lietu m baigiantis ir pirmaisiais
vos laisvinimo, tarptautinės šių metų mėnesiais JAV lie
(pabaiga 3 pusi,)
politinės padėties, būsimos tuvių spauda paskelbė visą
laisvos Lietuvos klausimais eilę dr. Trimako straipsnių ir
pusi.) ir Mozūriūno «Vilniaus
čioji knyga * Prieš dieną» — «į saulės taką», dabar Lietu etiudai». Iš romanų partijos
guodžiamas!, kad rašytojas voje aiškiai partijos linijos spaudos teigiamai įvertintas
atskleidžiąs Lietuvos «buržua besilaikančių poetų E Mieže I. Mero pirmasis romanas
zinės valdininkijos išsigimi laičio ir VI. Mozūriūno nauji «Lygiosios trunką akimirką»
mą>. Dar išleista suvenyrinis poezijos rinkiniai: Mieželai — paliečiama nacių o kūpa
poeto V Montvilos rinkinėlis čio «Atogrąžos panorama» <208 cija.
Faustas Kiiša

Pavasaris Atėję

jam visados būdavo neapsa
komai miela Dėl jos Petras
nejučiom paėmė į savo globą
ir visą Kedulių ūkį Spartina,
ragina tėvą ir Joną, kad tik
neapsileistų su darbais, kad
tik nedarytų Katrei gėdos.
Seniui Keduliui labai nepa
tinka tokia Petro globa. Jis
nepraleidžia progos piktai pa
niurzgėti ant Petro. Jis ir
dukteriai, primanytų, tai visai
uždraustų ne tik susitikti, bet
ir kaloėtis su tuo išsišokėliu.
Bet kur tu čia juos sužiūrėsi
viename kaime ir dargi šali
mais gyvenant.
Petras nepaiso senio atšiau
rūmo ir dedasi nepastebįs jo
piktų žvilgsnių. Jis jau būtų
piršęus Katrytei ir pereitą
rudenį, bet privengė pono.
Skrodskis visoje plačioje apy
linkėję buvo žinomas kaip
žiaurus ir ištvirkęs dvarinin
kas Niekam nebuvo paslap
tis, kad jis gražesniąsias mer
ginas liepdavo pristatyti į dva

rą tariamai norėdamas įsitiĮ
kinti, ar jos būsiančios ge
ros šeimininkės ir ar sugebė.
siančios tvarkytis jo patikė
tame ūkyje. Jei mergina jam
patikdavo, tai ir ištekėjusi
turėdavo kurį laiką ateidinė
ti į pono rūmus įvairių pas
laugų atlikti. Po tokių atsilan
kymų mergaitės ir jaunos
moterys dažnai grįždavo tik
tik rytojaus dieną ir, kukčio
damas bei slėpdamas veidus
motinų prijuostėse, apverkda
vo savo išniekinimą ir gėdą.
Būdavo ir tokių, kurios grįž
davo kruvinai nuplaktos rykš
temis!
Kai Petras pagalvodavo, kad
šitaip gali atsitikti ir Katry
tei, jam širdis taip smrkiai
pradėdavo plakti ir apimda
vo toks nirtulys, jog akyse
temdavo ir nagai smigdavo į
delnus, susigniaužus kumščiams
Žiauri neapykanta
Skrodskiui kerojosi Petro šir
dy jau vien dėl įsivaizduoja

mos Katrytės skriaudos.
Dabar štai padėtis pasikei
tė, paderėjo. Kaip ten bebū
tų su lažais ir žeme, ponai
nebeturį teisės elgtis su bau
džiauninkais kaip su savo nuo
savybe: nei plakti, nei sutuok
tuvių drausti, nei prievartai)
ti. Taip aiškino ciesoriaus
raštą, jis pats tai girdėjo, dak
tarėlis Dimša, labai daug ži
nantis žmogus, taip, sako,
kalbėjęs ir ponas Survila. O
jo sūnus Viktoras net Peter
burge mokslus eina. Dėl to
Petras tikėjosi ateinantį ru
denį galėsiąs Katrę vesti. .
Išėjęs iš sodžiaus, jis paki
lo į kalnelį, iš kur buvo ma
tyti visa apylinkė. Jis stabte
lėjo atsikvėpti ir apsidairė;
Dangus buvo giedras, ir va
karop pakrypusi saulė įkypais
spinduliais nužėrė laukus ir
pievas, kalnelius ir slėnius lj
gi pat tolimiausiame pakraš
ty melsvai dunksančio miško.
Petro žvilgsnis valandėlę
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pusi.

Juozas Tysliava

.

Maskva negalima pasitikėti,
kad reikia su ja kovoti, o ne
pasikliauti koegzistencija. Mū
sų žmonės sakytų; «Neik su
velniu obuoliauti», nes visvien tave apstatys, nuskriaus
ir išnaudos.
Mes neabejojame, kad lais
vieji kraštai brangina taiką,
laisvę ir pagarbą žmogui, bet
liūdime, kad jie niekuo nepa
deda Lietuvai laisvę atgauti.
Neprašome ir nesiūlome siųs
ti į Lietuvą NATO karinių
dalinių, nei norime, kad Va
karai grą intų kam karu.
Esame tačiau tos nuomonės,
kad taika nėra pati sau tiks
las, bet priemonė laisvei įgy
vendinti. Taika be laisvės ga
Ii būti vergija. Pax Romana
buvo įgyvendinta okupuotųjų
kraštų laisvės kaina Taika
dominuoja ir kapinynuose,
bet tiktai buvusių gyvybių
palaikams.
JÀV bėms principe tebesto
vint už laisvę visom tautom,
taigi ir Lietuvai... mums ten
ka ištveni ligi tarptautinės
sąlygos pasikeis Dr Basana
vičiaus, V. Kudirkos. Mairo
nio laikais padėtis atrodė dar
tamsesnė, bet visa staiga pa
sikeitė ir Lietuva atkūrė sa
vo nepriklausomą valstybę,
Reikia pasitikėti savo tautos
ryžtu ir laisvės idealų kilnu
mu bei jų galia Visi, kurie
sielojamės tautos ateitimi ir
siekiame jai laisvės, turime
suglaudinti savo gretas ir su
jungtomis jėgomis kovoti, kad
tai greičiau įvyktų. («Drau
gas», nr, 504, 1963 m gruo
džio 30).
«Mums reikia patiems rū
pintis Lietuvos laisvės byla,
už Lietuvos laisvę kovoti ir
daugiau savimi pasitikėti Ką
Vakarai bedarytų, Maskvos
draugais jie nepasidarys,
Chruščiovas sustiprėjęs vėl
atsigręš prieš juos kaip tai
jis jau da <g kartų yra pada
ręs. Vakarai noromis ar neno
romis vėl turės išeiti į viešą

kovą ne vien už savo, bet ir
už pavergtųjų tautų teises,
laisvę ir saugumą» («Drg.»,
nr. 302, 1963 m. gruodžio
27 d.). ,
Ar gali būti keičiama lais
vinimo kovos technika? Į tai
velionis Dr. Trimakas atsakė
teigiamai «Technika, ne tiks
las, gali būti keičiama pagal
tai, kaip keičiasi pasaulio
įvykiai ir tarptautinės peliti
kos raida Visi vakarų politi
niai vingiai mus visvien ne
atpalaiduoja nuo pareigos sa
vo tautai padėti laisvę atgau
ti. Didžiausia kaltininkė, kaip
buvo, taip ir pasilieka Sovie
tų Sąjunga Prieš Kremlių to
dėl ir turi būti nukreipti visi
mūsų žygiai ir reikalavimai
Į laisvinimo žygius privalo
įsijungti visa išeivija».
Apie diplomatų vaidmenį
nurodyta: «visa tai, kas atlik
tina Lietuvos valstybės tęsti
numo pagrindu, yra mūsų di
plomatų. kur jie veikia, rei
kalas Kur jų nėra, tą spragą
turi užpildyti VLIKas Jis to
lygiai turi paremti visus di
plomatic politinius žygius, kad
rodytų, kad jie turi politinę
atramą A
Dėl vasario 16 d ir Baisio
jo Birželio minėjimų: «reikia,
kad Vasario 16 d ir Baisiojo
Birželio minėjimai sutrauktų
visą išeiviją, reikia, kad mi
nėjimų programos nebūtų ša
bloniškos bet kasmet keičia
mos, įtraukiant į jas vis nau
jų meno, mokslo ir visuome
nės jėgų» («Drg.», nr 7, 1964
m. sausio 9 d,).
Padėtis Lietuvoje, pavergtų
jų nuotaikos sovietų krizės
«Mažai kas Lietuvoje komu
nistam tiki o dar mažiau kas
yra patenkintas esama tvar
ka. varganu būviu ir visuoti
niu reikme>nų trūkumu Be to.
nežmoniškai aukštos kainos
neleidžia žmonėms net pa
prasčiausių prekių įsigyti, nes
atlyginimai pasiliko žemi ir
jų perkamoji galia menkaTai neabejotinai didina žmo
nių nepasitenkinimą ir jų kri-

tišką režimo vertinimą.
Nepadės pastang s vaizduo
ti niūrų komunistinės santvar
kos nuosmukį šviesiomis spal
vomis ir mums piršti mainus
bei draugiškus santykiu';: pu
krašto pavergėjais. Tolygiai
komunistų ideologinės ir ūkio
krizės nepataisys jokia pre
kybą su Vakarais Jei žmo
nėms nebus grąžintos jų tei
sės ir laisvės, jok*- lanksty
masis ir manevravimas su Va
karais ir mūsų žmonių gąsdi
nimas komunistinio režimo ir
ideologijos nuosmukio nepa
šalins («Drg,», nr. 2 1964 m.
sausio 2)
Apie politinį pasiskirstymą
išeivijoje velionies Dr Trima
ko nuomonė buvo tokia: «Tau
tos politinei diferenciacijai
būdingos tos politinės grupės

Vakarus pasirašyti nepuolimo
sutartį su Varšuvos pakto
kraštais ir tuo būdu užants
pauduoti Baltijos kraštus ir
visą Rytų Europą ilgam lai
kui; kaip jų kolonijas ir iš
naudojimo aritis. Ar nuolaidu
mis galima išlaikyti taiką ii
kurios atstovą .įja pagrindi gesniam laikui, neats ta čius
niams tautos sluogsniams Šių laisvės pavergtiesiems kraš
grupių reikšmė turėtų būti tams? Aišku, kad ne». («Drg.»
sveriama ue pagal narių skai nn. 304; 1963 m. gruodžio 30),
čių Silvijoje, bet pagal tų
Dėl sambūvio (koegzisten
tautos sluegsnių apimtį pa
vergtajame krašte, kuriems cijos) su sovietais velionies
jos atatovauja Mažai tautai buvo pareikšta griežta ir mū
reiktų pasitenkinti mažesniu sų išeivijos nuotaikoms ati
politinių grupių skaičiumi. Su tinkanti nuomonė: «Tokių, ku
rie bendrautų su sovietais
siblokavimas, konsolidacija... yra tik nereikšmingos išim
turėtų teigiamos reikšmės Lie tys. Mes nesame prieš santy
tuvos laisvinimo darbui ir pa kius str pavergtaisiais mūsų
trauktų daugiau jaunųjų jėgų, broliais Priešingai, juos rei
kurioms perdidelė grupinė di kia skatinti. Smerkėme betgi
ferenciacija nėra įdomi». visą laiką ir laikome tautos
(«Drg.», nr. 267, 1963 m. lap laisvės reikalo išdavimu, jei
kričio 13)
kas bendrauja su Lietuvos
/
Tarptautinės politikos klau pavergėjais ar jų agentais,
simai: «Sovietų sąjungos ir kur jie bebūtų — Lietuvoje
Kinijos ginčas yra daugiau ar laisvajame pasauly». (Iš
taktikos kaip e-mės reika pasikalb. su Eltos Inf Red.
las ,. Sovietai nori priversti nr. 46. 1963 m. lapkričio 16)'

stabtelėja ties gimtuoju Šilė
nų sodžium Nuo kalnelio jis
skurdžiai atrodo, prisiplojęs
slėnyje. Abipus kelio menkų
trobelių eilės, kur ne kur vir
šum stogų iškilusi svirties
kartis Medžiai dar pliki, o jų
viršūnėse triukšmauja varnų
bei km sų būriai.
Pro kaimą, truputį į kairę,
toli, pačiam pakrašty matyti
Bigynų dvaras, pono Skrode
kio buveinė. Iš didelės, tam
sios medžių krūvos prasišau
na į viršų baltas rūmų bokš
telis. mūrinio pastato galas
ir raudonas stogas, iš dvaro
į dešinę eina aukštais, glaus
tašakiais jovarais nusodintas
kelias. Petras atsimena, kaip
jis dar pusbernis kartu su ki
tais savo sodžiaus vaikinais
ir merginomis tokią pat kaip
dabar saulėtą pavasario die
ną tą kelią lygino, vežė žvy
rą ir kalkėmis baltino abipus
kelio tarp jovarų išdėliotus
akmenis Jis atsimena, kaip
juokaudamas susistumdė su
Kedulių Jonu ir kaip jį prie

vaizdas už tai perliejo per
nugarą rimbu, kad net marš
kiniai trūko ir kraujas ištiš
ko iš kairiojo peties. Tuo ke
liu važinėja pono Skrodskio
ir jo svečių karietos.
Nusileidęs nuo kalnelio Pe
tras greitai pasiekė savo
lauką. Darbas buvo nesunkus
ir trumpas Arklas lengvai
rausė drėgną žemę, ir bliz
ganti saulėj velėna, tiesi kaip
styga, vertėsi paskui artoją.
Staiga lyg iš dangaus nukr tę
baltasnapiai kovai jau strak
sėjo vagoj, ieškodami maisto.
Baigdamas vagoti arimui
skirtą dirvą, Petras išgirdo
keliu iš tolo aidardantį veži
mėlį. Akyliau įsižiūrėjęs jis
pamatė, kad tai buvo poniš
ka, tur būt, kokio dvaro ne
blogu arkliu užkinkyta brič
kėlė, kurioje šalimais sėdėjo
du žmonės, Petras jau buvo
besigręžiąs su arklu atgal į
dirvą, kai vienas iš sėdinčių
bričkelėj šūktelėjo:
■— É, Petrai, ar jau nė dė

dės nebepažįsti?
Petras grįžtelėjo į kelią ir
nustebęs pažino, kad tas, ku
ris valdė arklį, tai buvo iš
tiesų dėdė Steponas
— Kaip matau, ankstyvas
iš tavęs artojas. Na prieik
pasisveikinti,
kalbė.o Ste
ponas stabdydamas arklį
— Iš tiesų gi. dėdė! — nu
stebęs ir nudžiugęs sušuko
Petras, — Sveikas gi seniai
bematytas. Bemaž būčiau ne
pažinęs. -- teisinosi sveikin
damasis ir atsargiai žvilgčio
jo į anapus sėdintį ponelį Po
nelis buvo apyjaunis, kokių
trisdešimties me ų matyt, ne
per stipraus sudėjimo, pablyš
kęs, pailgo, smailaus veido
su nukarusiais juodais ūse
liais Pasidavęs į priekį, jis
smalsiu žvilgsniu stebėjo Pe
trą. bet ak\s buvo linksmos
ir geros. Subruzdęs sėdynė
je, jis sudavė ranka dėdei
per petį ir skardžiai praš
neko:
— Tai bene šitas bus, Ste

ponai, tas tavo šaunusis sūnė
nas apie kurį man pasako
jai? Tikrai, tikrai! Bernelis
kaip dobilėlis, laukelių arto
jėlis.
Petras teoj pastebėjo, kad
tas ponelis ne toks, kaip kiti
jo lig tol matyti ponai. Jis
kalbėjo truputį lyg kitaip ne
gu šio krašto žmonės bet ir
ne taip kaip dvaro ponai kai
kartais pasako vieną kitą žo
dį lietuviškai Ponelis iš pir
mo pamatymo jam labai pa
tiko Dėdė, atsiliepdamas į
sūnėno susidomėjimą ir po
nelio žodžius, tarė pagarbiai:
— Šitas ponas, Petrai, tai
ponas Akeievičius. Jis rašo
knygeles ir sudeda dainas.
Jis myli mus, prastus žmones.
Petras dar labiau nustebęs
žiūrėjo į dėdės bendrakelei
vį ir nežinojo, ką sakyti. Bet
tas vėl skardžiai nusijuokė:
— Dėl to, kad ir aš prastas
žmogus, Steponai. Aš tik dėl
ponų pasivadinau Akelevjčium Iš tiesų tai aš esu Ake

(pabaiga 13/2; pusi.)
f-"u.
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(Faustei Kiršai)

Tavo namas — girių, pievų plotai.
Saulė, mėnuo — indai sklidini.
Pievų akys žalios, ašarotos —
Gal ir tu pravirkti ketini?

Kaip nuklydęs Nojaus laivo paukštis
Nepažįsta kelio, nei krypties,
Taip pažvelgęs ten toli, į aukštį,
Kur jaunystė, laimė nusities.
Tu matai — pasauliai žėri, mirga.
Amžinybė — žvaigždžių spinduliai.
Tavo žvilgsnis — laisvas lauko žirgas —
Lekia, lekia vasaros keliais
Tos svajonės aiškios, baltos grynos —
Lyg norė um lėkti su dangum...
Bet kaip žvaigždės — skęstantis gėlynas —
Taip ir laimė žaidžia sa žmogum.

Visą naktį — skaisčią, tylią, žvainą —
Upės kliokė bėgdamos risčia.
Ar girdi? Darbymetis ateina,
Ryto gandą skleisdamas nakčia.

Modernios Šeimos
Klausimais
(tąsa)
Ir kuo skiriasi moterystė
nuo nepastovios gyvuliškos
aistros ar paleistuvystės na
mo, jei ne ištikimu atsidavi
mu visam laikui tam asme
niui, kuri pasižadėjo mylėti
visa širdimi ir jėgomis gero
se ir blogose dienose?! Ištiki
mybė, kuri yra drauge ir są
lyga, ir išraiška ir įvykdy.
mas tikrosios meilės; užtat
visada besitęsiančios ir išski
riančios kitą asmenį.
Be abejo, tai nėra lengva.
Bei tikintiesiems galima To
kią išvadą laiške vyskupui
Emilijui J. de Smet pareiškia
viena šeimos asistentų grupė
aplankiusi daugybę šeimų jų
namuose:
(Nukelta į 4 pusi)

laitis, Čruderiškių Mikalojus,
chlopas—kaimie is. Štai kas
aš per paukštis!
Steponas visa tai žinojo.
Akelaitis šitaip, norėjo prisi
statyti Petrui, jį padrąsinda
mas. Jaunuolis jam patiko, o
ià Stepono buvo girdėjęs, kad
jis yra sumanus, darbštus,
drąsus ir mėgstąs knygą.
— Bet ko gi mes stovime
ant kelio? — susigriebė dėdė
Steponas. — Jei leistumėt, po
nas Akelaiti, užsuktume štai
pas Petro tėvus valandėlę.
Su broliu pasimatyčiau. Ir ar
klys pasilsėtų.
— Būtinai, būtinai! — suti
ko ponelis. — Pasisvečiuosi
me ir toliau važiuosime.
— Baigei vagoti? Palydėk
mus pas tėvus.
(B. D)'
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JUOZĄ

Vardinių proga ir linki daug džiaugsmo ir
pasisekimo savo gyvenime.

Laiškas Dvasios Vadui
Mielas Dėde Juozai:
Jau praėjo metai laiko kaip
palikote Vilą Zeliną ir išvy
kote į Seminariją ugdyti nau
jas jėgas pasišventusias Die
vui kūnu ir siela.
Atsimenate kai šia proga
pereitais metais gražus ir di
delis būrys jaunimo ir suau.
gūsių nuvyko jus pasveikinti
vardinių proga ir asmeniškai
paspausti ranką, kad išreikš
ti pagarbą jums. Mes nuva
žiavome ilges o nešini, jus
pamatyti ir pažinti tą vietą,
kuri nuo to laiko pasiliko jū
sų namai
Mūsų širdys nudžiug o kai
pamatė, kad gyvenate gam
tos prieglobstyje, kur dangus
skaistesnis oras kvapnesnis,
kur medžiai, gėlės ir miškai
užima vie as namų ir milži
niškų dangoraižių, kur nėra
miesto skubėjimo, nes vieniu
teliai gyvūnai kurie greitai
lekia tąi yra bitelės, kurios
nepailstomai skrenda, kad
kuo daugiau kuo daugiau gė
lių aplankytų ir daugiau me
daus pridarytų. Ten, kur vienintėlis triukšmas tai yra
paukštelių čiulbėjimas ir ūpe
lių šnerėjimas; tenai, paga
liau, kur dangus nesileidžia
j žemę ir kur siela pakyla j
dangų
Pamatėm tą viską, nusiraminom ir jautėm, kad jums

ten gerai ir kad jūs tenai
būsit labai reikalingas Tas
pats kunigo darbas, bet kitoj
aplinkoj Jūs turėjote jį pa
keisti kaip sodininkas gavęs
nbujų sėklų Reikėjo naujos
žemės pritaisyti ir kitaip jas
Prižiūrėti. Bet, kaip geras
sodininkas, mes žinojome kad
jūs sulauksit skaidrių žiedų
ir sultingų vaisių.
Praėjo vieni metai, ir vėl
jūs dažniau Čia pas mus atva
žiuojate ir daugiau mus ap
lankote. Mes džiaugiamės,
nes ir vėl iš arčiau jaučiame
jūsų globą ir turime daugiau
noro aukotis kilniems idea
lams. Kaip aukštis grįžta į
apleistą tėvynę po žiemes,
taip jūs artimo meilės veda
mas atgal atnešate savo pa
šaukimo auką J mūsų tarpą.
Kiekvieno akyse sužibėjo nau
jų planų perspektyvos i* vėl
iš naujo pagyvėjo seni pa
pročiai.
Mes šį laišką rašome, nes
norime kad jūs žinotute kas
vyksta mūsų širdyse, o tiesio
giniu žodžiu būtų daug sun
kiau tai išreikšti.
Jūsų vardadienio proga,
sveikiname ir kviečiame kuo
dažniau pas mus atvažiuoti
ir padėti mums aukotis Die
vui ir tėvynei.
Jūsų Draugai

(Atkelta iš 3 pusi.)

tingos Dievo pagalbos, kad
jiedu neišsiskirtų, būtų vie
nas antram ištikimi ir pakel
tų visus bendro gyvenimo ir
vaikų auginimo sunkenybes.
Tačiau moterystės sakramen
tas yra daugiau, negu vais
tas žmogiškai silpnybei. Mo
terystės sakramentu pats Kris
tus, Dievo Sūnus įsipareigoja
būti ir veikti su jais. Kris
taus buvimas di e vi š k u o
j u svečiu ir geriausiu
draugu jų šeimoje iškelia vi
są vedusiųjų gyvenimą į die
višką aukštumą, į viršgamtinę sritį.
Pagal vysk. E. J de Smet
paruošė P. Daugintis S. J.

— Jeigu kuri šeima yra vie
ninga tai beveik visada dėl
to, kad joje viešpatauja krikš
čioniškoji dvasia, ir už vyro
bei žmonos nujaučiama Kris
taus figūra Malda ir pasiti
kėjimu Dievumi nugali savo
dideles ir mažas sunkenybes
Gaila, kad daugel besive
dančių per Bažnyčią to nesu
pranta ar nenori suprasti:
negalima turėti laimingos
krikščioniškos šeimos be
krikščioniškojo tikėjimo ir do
rybių praktikos.

NE VIEN TIK VAISTAS.

Kiti moterystės sakramen
tą supranta, kaip gavimą ypi

(Bus daugiau)

Irenė Simonytė,

ANTROJI PAMOKA
1) VEIKSMAŽODŽIAI:
paimti
gerti
rūkyti
paduoti
valgyti
skambinti

matyti
rašyti
duoti
DAIKTAVARDŽIAI:
alui
duona
stalas
mėsa
pienas
kėdė
daržovės
vynas
vanduo
pypkė
cigaras
paišelis
laiškas
3) ĮVARDŽIAI:
Aš - man
Tu — tau
Tu rūkai cigarą
4) Aš matau stalą
Tu rūkai pypkę
Aš matau duoną
Tu rašai laišką
Aš valgau duoną
paimi knygą
Tu
AŠ geriu pieną
Tu paimi paišelį
Aš klausau pianino
Tu mėgsti daržoves
Aš skambinu pianinu
5) Aš
Aš
Tu
Tu
Aš
Aš
Aš
Aš
Aš
Aš
Aš
Tu
Aš
Aš

kovo

Vincas Tūbelis

- Ateinantį sekmadienį 3
vai. po pietų, Jaunimo Na
muose, įvyks jaunuolių bai
gūsių mokslus susirinkimas.
Kviečiame atvykti visą jau
nimą, kuris norėtų prie šios
grupės Trisidėti ir pažinti jų
veiklos planus.

MINĖTAS AKT. J 81 BARIO
70-T1S

Vasario 26 d. 70 m amž.
sukakus dramos teatro akto
riui Juozui Sipariai (jis gi
męs 1894 m.) apie aktoriaus
darbą teatro srity rašė Lietu
voje išeiną laikraščiai Dau
giausia paliesta jo veikla so
vietiniame laikotarpy, tuo tar
pu Siparis subrendo ir dirbo
nepr. Lietuvos teatro dvasio
je, Teatre jis reiškėsi 45 me
tus, darbią pradėjęs Kaune
«Vilkolakio* ir «Tautos teatro»
valgai
mėsa?
Tu
skambinu gitara
scenoje. Daugiausia jis vaidi
Taip, aš valgau
rūkau,pypkę
no Kauno dramos teatre, su
1 u geri pieną?
skambini gitara?
kūręs pagal L. Enciklopedi
Taip, aš geriu
rūkai cigarą?
jos duomenip apie 130 vaid
Tu mėgsti daržoves?
vaig^u mėsą,
menų (pagal A Radzevičių,
Ne, aš nemėgstu daržovių. «Tiesoje», 48 nr., jis sukūręs
geriu pieną
Aš nerūkau pypkės.
valgau daržoves
daugiau kaip 100 vaidmenų,
Aš padedu laikraštį ant Kėdės. be to dar dirbo filme, radijo
nevalgau mėsos
Tu padedi sąsiuvinį
rašau laišką
ir televizijos vaidinimuose).
ant kėdės, ar ant stalo?
paimu laikraštį
J. Siparis atžymėtinas ir kaip
Padėk knygą!
matau paišelį
pedagogas, uėstęs teatro dra
nevalgai mėsos bet tu valgai daržoves,
mos studijoje ir Valst. kon
negeriu vyno bet aš geriu pieną,
servatorijoje.
nematau sąsiuvinio, bet matau knygą.

6) ĮSIDĖMĖK!
Aš nemėgstu NEI Kavos, NEI arbatos
Aš neskaitau NEI knygos, N E I laikraščio,
Tu geri AR alų A R vyną
Tu valgai AR mėsą AR duoną,
Aš paimu sąsiuvinį, BET nepaimu knygo».
Aš matau laikraštį BET nematau laiško.

7) RAŠTO DARBAS:
a) Parašyk sakinius su sekančiais žodžiais:
Knygą
Aš mėgstu.
Muziką
Pieną
Tu mėgsti.
Daržoves
Alų
Tu mėgsti?
Mėsą
Vyną
b) Parašyk 10 sakinių pagal pavyzdį:
Aš kalbu lietuviškai — Tu nekalbi lietuviškai?
Aš neuždarau durų — Tu neuždarai durų? *
Aš nešoku valso — Tu nešoki valso?
c) Parašyk 10 sakinių pagal pavyzdį:
Aš atidarau duris, bet aš neatidarau lango.
Atidaryk duris, bet neatidaryk lango.
Padėk sąsiuvinį, bet nepaimk knygos.
Tu valgai mėsą, bet tu negeri alaus.

8) KASDIENINIAI ŽODŽIAI;
Kada? - Vakar - šiandien paskui - dabar - vėliau;
Kur? - Čia - Tenai - Toli arti
Kiek? - Daug - mažai.

ŠILTI V. DINEIKOS ŽODŽIAI
P, KUBERTAVIČIUI MIRUS

Ilgametis mirusio akt Pe
tro Kubertavičiaus bendradar
bis artistas Viktoras Dineika
«Literatūros ir Meno» savait
raštyje (nr. 8) parašė nuošir
dų ir atvirą nekrologą—atsi
sveikinimą. Dineika nurodė į
Kuberiavičiaus atliktus vaidmenis jam gyvenant PetrtOgra
de, vėliau Vilniaus periode ir
Kaune. Būdinga, kad Dineika
beveik nutylėjo sovietiniais
laikais atliktus Kubertavi
čiaus vaidmenis ir pabrėžė,
kad visi teatro mylėtojai žavisi ir prisimena Kubertavi
čiaus suvaidintą Šarūną ar
Valdovą ar vaidmenis tokiu»
se veikaluose kaip «Aušros
Sūnūs*, «Klasta ir meilė»,
«Amerika pirty», «Revizorius»
«Karalius Lyras» ir kt. P. Ku
bertavičius palaidotas Petra
šiūnų kapinėse.
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LIETUVA
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

Aleksas Kalinauskas

Lietuvi
Klausyk ir remk

LENDORIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

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

atlieka visus teisinio pobūdžio’ darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų ^sudarymas, deskitis doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
8 vai ryt. per RADIO NOVE DE JULHO,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai,
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:]
» .
'• - •>
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.

FABRICA DE MALHAS
Petras

Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstiaukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R,
Ibitirama ir Av. Zelina).
M LLONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
'

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 • c/101/102
Fone 33-9951

(Lietuvos laiku)

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

VATIKANO RADIJAS

PRANAS & CIA. L.TDA
Madeiras^em gerai

SÉDE Rua México, 98 - 9.oi- salai<904 — Pone: 52 0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria < IT A» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACÉSSORIOS TEXTEIS

RIO DE JANEIRO

x

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

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

Caixa Postal, 2093 - Tel. 63 7340
Fábrica e Escritório.-

KIRPIMO IR^SIUVIMO MOKYKLA

*

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

** J © F I J A ”

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
i
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Alisiukaitę ------ Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

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

ANTANO fcAVlItONI©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

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

PLÁSTICOS

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

VIENINTELIAI

ATStOVAI

GARSIOJO

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČLUS
Rua dos Ciciames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą-

...... ....... .

VANDENS

J N D Of Y *

1PHÀOJ CA IK 12 ĮEIKI m.,i
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRÓN vyriškų rūbų'

Lindoya vanduo vr< ^<mai žinomas gėrimas
Kurio puikų veK
į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
si.tikinkite ir visados naudokite'

SIUVYKLOJE LAURO]
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

Caixa Postai 3967

PAULO
n e b r a e®

ç?

w

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;
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių

ItrCCITCClC CONTABtt

NAJCIMENTC ■
Irmãos Nascimento
RE®, C.R.C.SP. Nro t.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel 63-7140 - S. Paulo

R JA COSTA BARROS, 4-C

TEL.

63-3285

VILA ALH^A

J 3SS®

*
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pradėtas bet WffiRF8
tu Tuomet S. Paulo miestas
liktų be šviesos, telefono ir
gazo.
COMPRA E VENDA
DE
CASAS — TERRENOS —
TERRENOS NAS PRAIAS
CHÁCARAS E SÍTIOS ETC.

PAMALDŲ TVARKA
DIDŽIĄ !Ą SAVAITĘ
VILA ZELINOJE

bonas dėkoja, Ypač reikia
bažnyčios priekis papuošti,
turint dėmesyje būi.mi São
Pauly Pietų Amerikes Lietu ,
vių Kongresą į kurį atvyks
iš
Urugvajaus, Argentinos,
Amerikos ir Kanados lietuvių.
Aukas galima įteikti klebo
nijoje.

VERBŲ SEKMADIENĮ: Ver
bų šventinimas prieš sumą.
DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ:
šv. mišios 19 vai.
-DIDĮJĮ PENKTADIENI: apei
gų pradžia 15 vai.
DIDIJįŠEŠTADIENI: pradžia
20 vai., ugnies ir vandens šven
tinimas, šv mišios.
Didįjį Šeštadienį bažnyčia
bus adara per naktį,
VELYKŲ rytą Prisikėlimo
procesija 6 vai.

— Lietuviškų žaidimų lan
kytojai sekmadieniais rengia
vaikų velykinę programą, ku
ri bus balandžio mėn. 5 d,
(per atvelykį) 3 vai p p
Ateitininkų Ramovėje.

P I K N I N K A S

BUVUSIŲ CHORISTŲ
DĖMESIUI

Visi buvusieji choristai pra
šomi dalyvauti Velykų rytą
iškilmingoje procesijoje pa
dėti giedoti Linksmą Dieną
— KUN J. GIEDRYS S. J
į São Paulo atvyks uik po
Velykų.

— Šią savaitę baigtas baž
nyčios šventorius cementuo
ti, viso 807 kvadratiniai me
trai. Kadangi šiuo metu me
džiaga ir darbas yra brangus
lietuviai katalikai yra prašo
mi savo auka paremti. Toli
mesnie darbas, tai bažnyčios
priekio, kolūnų ir viso pryša
kio pagražinimas Šitas dar
bas tegalės būti sudėtomis
aukomis atliktas Todėl visi
yra prašomi šį darbą parem
ti savo mažesne ar didesne
auka. Lig šiol yra gauta šių
asmenų aukos.- Rožės Našlė
nienės Cr $1.000.00, Joaquim
Teixeira ir Nidelco Jorge po
Cr §5 000 00. Aukojusiems kle

Vyrų brolija balandžio mėn.
19 d ruošia išvažiavimą pik| ninką į Praia Grande Norin
tieji vykti, prašomi nedelsiant
užsirašyti pas Brolijos narius.
Iš Casa Verde išvažiuos vie
nas autobusas Casaverdiečiai
norintieji vykti pikninkan ga
Ii užsirašyki: pas Jurgį Mate.lionį, Rua Vichy, 204; pas
Juozą Matelionį, Rua Yatai,
26, Casa Verde.

— Laikraščio popieriui ir
darbui brangstant, didėja ir
išlaidos
Praėjusiais metais
laikraštį leido visa eilė rėmė
jų. Jie yra reikalingi ir šiais
metais. Todėl, kurie galėtų iš
leisti vieną laikraščio nume
rį, malonėkite pranerti lai
kraščio administracijai ar re
dakcijai asmeniškai arba te
lefonu 63 5975 «M.L» admi
nistratorius misijonierius Tė
vas Bružikas, kuris uoliai rū
pinosi laikraščio reikalais,
kaip visi žinote yra susirgęs,
sulaužyta koja, I gipsą įdėta
koja dar turės būti bent ket

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.

LEONARDO SUKEVICIUS
ERNESTO TlISEL
Corretores

RUA RIO DO PEIXE. 74 - TEL. 63-6668 — V. ZELINA

vertą mėnesių. Todėl jis ne
gali asmeniškai aplankyti tų,
kurie galėtų laikraščio nume
rį išleisti. Galintieji išleisti
vieną laikraščio numerį pra
neškita, Tuo palengvinsite ad
ministržcijai darbą.

— Laiškai. N. Antanaičiui.
M Jonav’čiūtel. A. Kair uiui.
J. Bendoia tienei, A. Baka
nauskui, Gudanavičiams, Bu
čioniams. J Baužiui, M Ma
caitienei, Sal. Kauoaitei, M.
Prizimik A. Azaravičiūtei, A.
Tylai, I. Didžiulytei A. Sėju
naitei, J Starkevičiui. I. Skur
kevičiū'ei. Vi Januškevičių
tei, O. Šimonienei, J Šmiky
nui, O Žib’enei, A Lazdaus
kui. A. Gudavičienei. A Pum
putienei, J A. Tatarūnui, Br
L Matelionytei J Matuliui,
L Adomavičiūtei, V. Kutkai.

— Moinho Velho lietuvių
būrelis sudėjo net 16.000 kru
zoirų Tėvų Jėzuitų įkurtuvėms
Prie jų prisidėjo ir p. Milton
Silverio, kurs nuo savo jau
nystės susiartino su lietuviais
dalyvauja parengimuose, ir
vedė lietuvaitę Apolonija De
veikyte. Tai tikras lietuvių ir
lietuviškųjų reikalų bičiulis.
— Tėvų Jėzuitų koplytėlėje
Mokoj, mišios laikomos kas
ry.tą 7,30 valandą ir visuomc t
klausomos išpažintys. Iki kito
skelbimo sekmadieniais mii-ių
čia nėra.
— <M. L.» prenumeratą ap
simokėjo; L Šlapelienė 1 500
cr„ Jonas Tatarūa s 5 000 cr.
laikraščiui ir 1000 cr. radi
jui, A Pumputienė 1500 cr,
Simas Balvočius 3 000 cr , J.
Salano 800 cr.. Pranas Šukys
1 500 cr., Mazurkevičius 2.000
cr, Andrius Pupienis 1.500
cr, J Kupstas 1.000 cr. už
1963 m.

— VENGRIJOS industrijos
paroda atidaryta 20 d kovo,
São Paulyje. užimanti keturis
tūkstančius kvadratinių metrų
Paroda savo eksponatais yra
įdomi, nors neapsieina be ko
muntetinės propagandos. Bet
čia daug mažiau propagan
do«, negu buvusioj sovietinėj
parodoj Rio de Janeire. Pa
rodos vieta — Ibirapuera.
. Í
— Kaikurie São Paulo poli
tikai bando įtikinėti buvusį
gubernatorių Carvalho Pinto,
kad persvarstytų savo misis
tatymą ir sutiktų kandidatuotis į prefeitus.
IŠ TARPININKAVIMO

>š Kinijos grįžo Rumunijos
komunistų delegacija, kuri
ten prieš keliolika dienų bu
vo nuvykusi Delegacija vy
ko su Maskvos žinia Pirmaei
lis tikslas, nors tai viešai ne
buvo skelbta, mėginta išly
ginti Maskvos-Pekino įsitem
pušius santykius, kurie neuž
ilgo gali visai nutrūkti Ta
čiau šiuo reikalu nieko nebu
vo p siekia Kinif čiai savo
nusistatyme yra užkietėję ir
apie nuolaidas nieko nenori
žinoti

— Neužilgo į Guaruja vyks
tant nereiks važiuoti per San
tos. Nuo Cubatono palei kai
nūs vedąs kelias ir prie to
kelio, netoli Bertiogos bus
pastatytas tiltas į Guaruja.

SÃO PAULO MIESTAS
’ GALI SUSTOTI
Telefono, «Light» ir gazo
kompanijų sindikatai buvo
sušaukę susirinkimus, kuriuo
se nutarta reikalauti šimto
procentų algos pakėlimo Ne
išpildžius reikalavimo pradė
ti streiką Streikas gali būti

Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
t"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

B A LT I CA

Lietuviška Spaustuvė

ADVOKATAS

ALEKSANDRAS BUMELIS
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.

PRANEŠIMAS
PAS SAVUS!
*
Palaikykime lietuvių įmones!
SAVI

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 auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą.
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

Neužilgo yra numatytas pa
keisti ministerių kabinetas
Kaip iš spaudos matyti į nau
ją kabinetą bus pakviesta
įvairaus politinio plauko mi
nisterių.

— Prez J. GOULART pa
reiškė. kad baigęs prezidento
kadenciją, vyriausybėje nepa
sifiks daugiau nė vienos mi
nutės. Pareigas perduos išrink
tam įpėdiniui.

KONGRESAS Į RIO.. ARBA
SÃO PAULO
Jau tikra, kad kongresas,
parlamentas ir senatas išsi
kels iš naujosios sostinės ku
riam laikui. Tik dar neaišku
į kur Rio de Janeire patai
pos yra užimtos krašto ap
saugos ministerijos ir jų at
leisti greitu laiku yra neįma
noma. Yra pasiūlymų kongre
są į São Paulo perkelti.

NIEKO NEIŠĖJO

TIPOGRAFIA

LIETUVIS

NUMATOMOS PERMAINOS
VYRIAUSYBĖJE

Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre
Haembė 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.

VENDO - INDUSTRIA DE
ARTIGOS PLÁSTICOS

em area de 375 m2
totalmente aproveitados

Artigos fabricados: sanda
lias japonesas (de borracha)
e tiras para sandalia, botões
comuns, botões de enfeite,
botões de luxo, artigos sem
concorrência
Maquinario, estampos, efec.
Bom faturamento, por 70
milhões facilitados.
Mais informações: Rua Rio
do Peixe, 74, Vila Zelina,
Fone 63 6668.

- VILA ZELINOS LIETUVIŲ 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.
f
Telefono dar neturi, bet ga
Įima skambinti
armacijai
93 2341 ir prašyti, kad juos
pašauktų.

Sklypai ir namai Vila Zeli-

noj, Vila Beloj ir apylinkėse
T
’•
V ■
,/ ■ .
Kreiptis: R. Rio do Peixe, 74

V. Zelina

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

