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N. Chruščiovas - “Ukrainos Budelis”
- ir Pavergtųjų Engėjas
70 m. gimimo sukakties proga prisimintini praeities faktai
ir tūkstančiai lavonų Ukrainoje — Chruščiovas neatlaidžiai
vykdo Pabaltijo rusinimą, kolon!zaciją, ūkinį išnaudojimą

(Elta) Balandžio 17 d. Sovietijoje iškilmingai ir triukš
mingai minėtas 70 sis Nikitos
Chruščiovo gimtadienis Kelti
jo nuopelnai, Kremliaus val
dovas ryškintas esąs didžiu
kovotoju už taiką Tačiau ta
proga nedera pamiršti kai ku
rių Sovietijos diktatoriaus žy
gių. Jie liudija, kad dabarti
nis sukaktuvininkas laikomas
«Ukrainos budeliu», «Budapeš
to žudiku» ir kad jo viešpavimo laikais toliau tebetęsiama Stalino pradėtoji pavergtų
kraštų rusinimo, kolonizavimo
bei ūkinio išnaudojimo poli
tika.
1937 1938 m. Ukrainoje bu
vo vykdomi žiaurūs valymai
— jų metu žuvo dešimtys
tūkstančių žmonių (pagal uk
rainiečių apskaičiavimus 400
tūkst) Kai 1943 ro vokiečių
daliniai įžygiavo j Ukrainą,
jiems pavyko rasti 95 kapus
su 10 000 lavonų, nužudytų
šūviu į pakaušį. Kai 1954 m.
JAV Kongreso Atst. Rūmu
specialus komitetas tyrinėjo
komunistų agresiją, buvo pa
daryta išvada — tų žiaurių
valymų Ukrainoje vykdytoju
tuo metu (1938 m ) tiems žyg
darbiams pasiųstas Stalino
— buvo Chruščiovas.
1956 m Chruščiovas savo
žinomoje kalboje kaltino Sta
liną — esą šis bolševikų va
dus priversdavęs prisipažinti
ir vėliau juos nužudydavo.
Tačiau pavarčius «Pravdos»
komplektais matyti, kad 1957
m, sausio mėn. pasakytoje
kalboje Chruščiovas tuos žudymus buvo pateisinęs. Anuo
met Rand. Aikštėje susirinku
šiai miniai Chruščiovas tarė:
«Jūs čia susirinkote pritarti
A. Teismo karinės kolegijos
nuosprendžiui palietusiam tau
tos priešus, tėvynės išdavikus
šnipus, fašizmo agentus...»
Kai 1956 m. vengrų tauta
sukilo prieš kemunizmą, Chruš
čiovas Raud. Armijai įsakė
įžygiuoti į Vengriją ir žudyti
kraštui laisvės siekusius civi
liūs gyventojus Kai anuome
tinis JAV ambasadorius Mask
voje, Bohlen, Chruščiovo pa
klausė, kada gi baigsis ven
grų patriotų žudymas, Chruš
čiovas atsakė: «mes pasiųsi
me dar daugiau ir dar dau
giau dalinių, kol galutinai pri
baigsime «kontrareveliucionierius».
Tai tik keli «taikos apašta

lo» — Chruščiovo buvusios
veiklos pavyzdžiai. Netenka
plačiai aiškinti — ukrainie
čiams jis tebėra «Ukrainos bu
deliu», vengrams — «Budapeš
to žudiku», lenkams — Stali
no bendradarbiu 1939 m. pa
sidalinant Lenkiją, o pabaltie
čiams ir kitiems pavergtie
siems — naujų laikų koloni
zatorium ir nuožmios, ypač
tautinėje srityje, priespaudos
vykdytoju.
Čia keletas diktatoriaus gy
venimo—veiklos datų: Chruš
čiovas gimė 1894 m bilandžio
17 d. Kalinovkos kaime, x Uk
rainoje, šaltkalvio ir anglia
kasio sūnus. Mažai išmoks
lintas, ne« dar jaunystėje bu
vo piemeniu ir kiek išmoko
šaltkalvystės 1911 m jis, 17
m. berniukas, išvyko iš namų,
dirbo įmonėse ir anglių kasy
klose Doneco baseine. 1918
m virsta komunistu kovoja
bolševikų vedamame kare,
tampa partijos propagandiniu
ku ir organizatorium. 1922 m.
įstojo į «darbininkų mokyklą»
mokosi agronomijos, veda stu
dentę — ji vėliau mirė (An
trą kartą jis vedė 1938 m.).
1929 m, Chruščiovas atvyko
į Maskvą ir mokosi pramo
nės akademijoje 1931 m. virs
ta partijos pareigūnu ir čia
prasideda jo šuolis partinėje
karjeroje. 1934 m. išrinktas į
Kom. Partijos CK tą. Chrščio
vas dalyvavo Stalino vykdy
tuose «didžiuosiuose valymuo
se», kurių metu žuvo tūkstan
čiai, ir miiionai gyventojų iš
siųsta j vergų stovyklas 1938
m. Nikita jau Ukrainoje ir
pagal nurodymus išžudo tūks
tančius ukrainiečių 1941 m -.
aukštesnio rango karys, daly
vavo Stalingrado gynime 1944
m. vėl vykdo valymus Ukrai
noje — šį kartą kaip Stalino
pasiųstasis diktatorius 1949
m. grįžo Maskvon, kaip OK
sekretorius 1953 m, Stalinui
mirus padeda Malenkovui «iš
stumti» slaptosios policijos
vadovą Beriją 1955 m.-paša
liną Malenkovą irmin. pirmi
ninku virsta Bulganinas 1956
m. sužlugdo vengrų sukilimą.
1957 m. maršalo Žukovo re
miamas išvalo CK narius—
konkurentus, o vėliau «išva
io» bei išstumia patį Žukovą.
1958 m. išstumia Bulgauiną ir
pats pradeda vadovauti sovie
tų vyriausybei ir partijai.
Chruščiovo laikmečiu į Si
birą ir kitas tolimas Sovieti-
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Brazilijos prezidentas CASTELO BRANCO

užsienio politikos klausimais
Nauja vyriausybė, nauja ir
vidaus bei užsienio politika.
Maršalas Castelo Braneo už
imdamas prezidento pareigas,
savo kalboje pareiškė: «Bra
zilijos nepriklausomybė suda
rys pagrindinį postulatą tarp
tautinei politikai Visos drau
giškos tautos gali skaitytis
su brazilų lealumu, kurie
gerbs visas pasirašytas sutar
tis. Visos laisvos ir demokra
tenės tautos yra mūsų sąjun
gininkės. Taip pat visos tau
tos, kurios norėtų būki la.s-

vos ir demokratiškai tvarky
tis, gali skaitytis su Brazili
jos parajna siekiant laisvo
apsisprendimo Istorinės są
jungos, kurios riša Amerikos
kontinento tautas, bus išlai
kytos ir sustiprintos. Gerbsi
me nepriklausomybę visų pa
šaulio kraštų ir jų vidaus
santvarką, bet taip pat reika
laušime tokio pat traktavimo
mūsų vidaus politikos ir ne
prileisime nė mažiausio įsiki
Šimo »

Pavergtu tautu ats Dvai privalo su rusti
Turint dėmesy tikrai demo
kratišką naujos Brazilijos vy
riausybės užsienio politiką,
pavergtų tautų atstovams, imi
gruntams yra puiki proga kel
ti savo kraštų išlaisvinimo
klausimą
Mums lietuviams, kartu vi
siems pabaltiečiams. reikia
prašyti vyriausybės, kad mūsų
diplomatinėms ir konsulari
nėme įstaigoms būtų gražintos
visos teikės ir previlegijos,
kurias brutališkai. Kremliui
spaudžiant, buvęs prez. Janio
Quadros panaikino.

Brazilijos santykiai
Nauja Brazilijos vyriausy
bė yra pasiryžusi palaikyti
su visais kraštais diplomati
nius santykius. >ti dauguma
valstybių palaikymas santykių
nekelia jokių problemų Jau
kitas reikalas yra su Kuba ir
dalinai su Rusija. Santykiai
su Kuba priklausys nuo pa
čios Kubos laikymosi Braziu
jos atžvilgiu ir nuo Amerikos
Valstybių Organizacijos
Jau nėra paslaptis, kad Ku
ba Brazilijon siunbė komunis
įtinę propagandą, agentus.net
ir ginklus Nušalinus Goularto
vyriausybę, Kubos atsaknmin
gi politikai naują vyriausybę
apšaukė diplomatiniame pa
šauly nepriimtais išsireiški
mais, būtent, kad Brazilija
yra Kutros išdavikė ir pana
šiai. Toki oficialių žmonių pa

jos sritis išvežama—deportuo
jama tūkstančiai lietuvių ir
kitų pabaltiečių, toliau dar.
bams vežamas jaunimas, Lie
tuva sistematingai ir rafinuo
tu būdu rusinama bei Koloni
zuojama. Gi Vilniuje ir kituo
se miestuose gyventojai bu
vo verčiami šaukti: «Tegyvuo
ja Nikita Chruščiovas»...

Savus reikalus privalom pa
tys ginti ir jais rūpintas. No
rėdami atstatyti mūsų pasiun
tinybės ir Konsulato pilnatei
sę padėtį, privalom prašyti
šio krašto vyriausybės. Šiuo
reikalu yra numatyta siųsti
prašymas Brazilijos preziden
tui su lietuviškos visuomenės
ir lietuvių draugų parašais.
Todėl kiekvienas lietuvis, ku
ris nori, kad Lietuva būtų
laisvą, privalo pasirašyti. Pra
šymas su parašais bus įteik
tas pačiam Brazilijos prezi
dentui.

XVI

METAI

400 ESTŲ — PIRMAUJAN
TIEJI SOVIETUOS SPORTIN1NKAI
Pagal išeivių estų Vakaruo
se paskelbtus duomenis Esti
joje veikianti sporto sąjunga
«Kalev» (estų tautinio didvy
rio vardas) yra Sovie u jai «pa
dovanojusi» 400 sportininkų—
meistrų. Nors sovietai tvirti
na, kad «Kalev» sąjunga įs
teigta Estijoje 19/4 m , tikru
moję ji buvo suorganizuota
1903 m. Taline. Dabar jos na
rių esama 80,000 ir jie visi —
estai. Iš Sovietijos į Estiją at
gabenti rusai priklauso «Dí
namo» ar «Spartako» sporto
sąjungoms. Esą «Kalev» krep
šininkų rinktinė yra geriau
sia visoje Sovietijoje — sau
sio mėn. ji pirmą kartą žaidė
Italijoje ir laimėjo visose
rungtynėse.
PABALTIJO MERGINOS
NEŠOKA SU SOVIETŲ
KARIAIS

Tiek Lietuvoje, tiek Latvi
joje ir Estijoje nuo okupaci
jos pradžios pastebimas būdingas reiškinys. Pabaltiečių
merginos vakarėliuose ir ki
tose viešose vietose atsisako
šokti su uniformuotais sovie
tų kariais, nors tokias unifor
mas dėvėtų ir vietos (jaunuo
liai nerusai. Rygos partinis
organas «Ciną» (vasario 29)
vieno tokio jaunuolio «skun
su Kuba ir Rusija
dą». Laiško autorius sampro
tauja, kad pabaltiečių mergi
reiškimai turi atsiliepti ir į nos visiškai nenoriančios san
diplomatinius santykius
tykiauti su sovietiniai ka
Amerikos Valstybių Orga riais, nes šie neturį pinigo su
nizacija (OEA) turi davinių, jomis lankyti kavines, resto
kad Kuba tikrai remia propa ranus, viešbučius ar kino tea
ganda ir ginklais kitų kraštų irus. Tačiau Pabaltijo mergi
komunistus», tikslu įvesti ko- nos tas priežastis nugiginčymunistinę santvarką. Ir kaipo ja ir nurodo visai kitus tokio
sankcija prieš Kubą pirmoj boikoto motyvus.
eilė, yra numatyta diplomat!
nių santykių nutraukimas Bra
zilijos įvairių davinių akyvaizdoje nustatys santykius
su Kuba. Kuba savo atstovy praturtėti, trukdyti krašto eko
bę Brazilijoje uždarė ir visi nominę pažangą Kalėjiman
sodinami prekybininkai, kurie
tarnautojai išvyko.
Sovietų Rusija yra gudres nesilaiko nustatytų kainų, kon
nė už Kubą. Ji tyli. Laukia trabandistai.
Kasdien dar vis atrandami
kai toliau vystysis naujo vy
nauji
ginklų sandėliai. Kai
riausybės politika. Atrodo,
kad Brazilijos—Sovietų Sąjun kur veikė net slapti ginklų
gos diplomatiniuose santyk-iuo sandėliai. Kai kur rastais gin
se kol kas pasikeitimų nėra ' klais būtų galima visą armi
ją apginkluoti.
numatomą.
— Amerikos lėktuvai dar
KRAŠTO VALYMAS
vis tebeskraido virš Kubos
TEBE7ĘSIAMAS
tikrindami ar nesteigiamos
naujos atominių ginklų ba
Brazilijos vyriausybė tebe zės. Atrodo, kad netolimoje
tęsia krašto valymą. Kenks ateityje laukiama dar dides
mingą elementą izoliuoja. Ko nio santykių paaštrėjimo tarp
vą veda nevien prieš komu Amerikos ir Kubos.
nistus, bet ir prieš demago
gus, išnaudotojus, kurie ne
leistinomis priemonėmis nori
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LIETUV

Pažvelgus r Lietuvos Gyventoju Skaičiaus Struktūra
Ir Lietuvoje moterys ilgiau gyvena negu vyrai — Nelygus
senesnio amžiaus gyventojų geografinis pasiskirstymas —
Lietuvoje nedidelis natūralus gyventojų prieauglis — Kaimo
gyventojų skaičius terisiąs ligi 46% krašto gyv. skaičiaus.
(Eita) Pasiremdamas Lietu
voje (ir visoje SovieMjoje)
1959 m. sausio men 15 d. at
likto gyventojų surašymo du®
menimis, savo samprotavimus
apie Lietuvos gyventojų struk
turą bei jos poveikį ateičiai
paskelbė eson mokslų kand.
J. Dagys («Švyturys», nr. 4).
Jis pažymi, kad Lietuvos gy
ventojų amžiaus struktūra nė
ra progresyvi — tai ryšku iš
vaikų iki 9 m amžiaus skai
čiaus. Jie visoje Sovietų Są
jungoje vaikai iki 9 m. amž.
sudaro 22,2% visų gyventojų,
tai Lietuvoje tokio amžiaus
varkai sudaro tik 18,7% visų
gyventojų Būdinga, kad Iš
visų sovietinių respublikų ma
žiausiai gimimų buvo Estijo
je ir Latvijoje.
Jei visoje Sovietų Sąjungo
je vidutinė gyventojų amžiaus
trukmė buvo pasiekusi 69 me
tus,
tai Lietuvoje ji
pasiekė 68 metus.- vyrų — 65
ir moterų — 72. Žinoma, kad
moterys ilgiau gyvena negu
vyrai — tai lemia biologinės
ir socialinės priežastys. Mir
tingumą lemia dar darbo ir
buities sąlygos. Pagal Dagį,
vyrams dažnai tenka sunkiau
dirbti, darbas dažnai susijęs
su nelaimingais atsitikimais,
o moterys buityje san Ores
nės, negu vyrai Dagys nepa
žymėjo kad kaip tik Sovieti
joje ir Lietuvoje moterys daž
nai atlieka nelengvesnius dar
bus kaip vyrai.

Šimtamečių ir dar senesnių
gyventojų Lietuvoj nėra daug,
1959 m Lietuvoje jų buvo nu
rašyta 451 gyventojas (vyrų
— 82, o moterų net 369). Tai
įrodymas moterų naudai. Jei
pažvelgti. į 70 ir daugiau me
tų sulaukusius Lietuvos gy
ventojus, tai jų 1959 m. Lie
tuvoje buvo rasta 127 450 ar
ba 4,7% visų Lietuvos gyven

tojų. Vyrai sudarė 3,4% ir
moterys — 5,8%. Per 70 me'
tų amžiaus gyventojai sudarė
3,1% miesto gyventojų ir 5 7%
kaimo gyventojų Lietuvoje,
sakoma, dar nesąs išaiškintas
klausimas: kodėl kaime dau
giau senesnio amžiaus gyven
tojų? Esą, jaunesnieji vyksta
į miestus, be to, daroma išva
da, kad kaimo ap'inka esanti
palankesnė ilgiau gyventi.
Dar neišaiškintas ir kitas
klausimas, kodėl kai kuriuo
se Lietuvos rajonuose senes
nio amžiaus (daugiau 70 m,
amž) gyventojų yra daugiau,
o kituose mažiau Pvz , Bir
žų, Rokiškio, Ignalinos ir 1 te
nos rajonuose 70 metų ir vy.
resni sudaro net 7-7 3% visų
gyventojų, o Alytaus rajone
— tik 3,8%. Laukiama, kad
šiuo klausimu turės pasisaky
ti ekonomistai, demografai, et
nografai ir medikai.
Lietuvos gyventojų natūra
lus prieauglis yra mažesnis
kaip visoje Sovietų Sąjungo
je — Lietuvoje jis sudaro
1,2—1.4%. Dagys pripažįsta,
kad sovietinėje statistikoje tas
gyventojų prieauglis ir paski
rų respublikų gyventojų pa
daugėjimas siejasi mechani
niu gyventojų judėjimu-mi
gracija. Į kur gabenama dau.
giau Sovietijos gyventojų, kur
vykdomos didesnės statybos,
ten gyventojų prieauglis di
desnis. Iš Lietuvos daug jau
nimo ir šiaip specialistų išve
žarna — gyventojų skaičius
auga n< žymiai. Pvz. nustatyta, kad per ketverius metus
iki 1963 m. susio 1 d. gyven
tojų skaičius Lietuvoje buvo
padidėjęs 7.4%, Kirgizijoje —
15,2%, gi Kazachstane — net
22,8%.
Dėl Dagio iškelto teiginio
apie mažą Lietuvos gyvento
jų prieauglį ir gyventojų ju
dėjimą — emigraciją tenka

V. Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
V

(tąsa)
Tad pamatęs, kad klausyto
jų būrys padidėjo, tęsė toliau:
— Taip, žemė čia visai ge
ra, ir gražiai pradėjote arti,
Šilėnų vyrai. Bet skubinkitės.
Negreit kitą sykį čia ateisite.
— Dėl ko pooas sakai, kad
negreit? Ryt ateisime, — at
siliepė Daubaras,
Bet šlėktelė tik galva pa
lingavo:
— Ryt jūs valysite dvaro
parką, sodą, tvenkinį, o pas
kui visą savaitę arsite dvaro
galulaukes, o paskui važiuo
site akmenų vežti dvaro kū
tėms ir kelių taisyti.
— Na, tai kad pasakė! —
nustebo Jakaitis. — Ponui

mes lažo eidavom tik ketu
rias .diems. Penktadieniai ir
šeštadieniai mūsų, nuo seno
taip.
— O be to, ciesorius lažus
panaikino. Turguose ir baž
nyčiose skaitė Patys girdėjo
me, — prieštaravo Grigaliųnas
Bet Stašsys užginčijo:
— Nepanaikino. Dvejus me
tus dar eisime.
Vieni pritarė Grigaliūnui,
kiti Stašiui, bet visi stebėjo
si ir piktinosi, kam ponas
Skrodskis daugina lažo die
nas.
Kai aprimo, Dimša pradėjo
pasakoti'
— Einu aš, vyrai, iš dvaro.
Prievaizdo arklys a šlubo. Tai

S. Nėris

Piemenaitė
Mano kaselės — gelsvi lineliai,
Mano akelės — lino žiedeliai,
Mano veideliai, saulės bučiuoti,
Žydo pražydo kaip dobilėliai.

Mano avelės žalioj pievelėj.
Pyniau vainiką iš dobilėlių,
Iš dobilėlių, iš raudonųjų,
Mano avelės lyg debesėliai.

papildyti: kai 1959 m, Lietu
vos gyventojų skaičius siekė
2.711.000, tai 1962 m. pabaigo
je jų, pgl. sovietinius šalti
nius, buvo 2.879.0f 0 (p]g.
«SSSR v cifrach v 1962 gedu»).
Tad per 4 metus gyventojų
skaičius padidėjo 168 000 (per
vienerius metus — 42.000).
Natūralus prieauglis per 4 me
tus — 130 000, Jis sumažėja
iš Lietuvos išvežtaisiais (jau
nimas. specialistai įvairiems
darbams Sovietijoje negrįžę
iš kariuomenės ir kt) maž
daug 30.000 Tuo būdu to prie-.
auglio Lietuvoje liko ligi
100 007. Čia tenka pridurti
Lietuvon atgabentus naujuo
sius kolonistus, jų bent 90%
— rusų tautybės ir jų skai
čius per ketverius metus
(1959 -1962) galėjo sudaryti
daugiau kaip 60.000, nors ti
krumoje tas skaičius gali bū
ti didesnis (pagal apskaičia
vimus ka met į Lietuvą atga
benama po 20 000 kolonistų).
Taigi matyti, kokiu būdu Lie
tuvos gyventojų skaičius 19591962 metais padidėjęs 168.000-

Dagys mano, kad prelimina
riniai skaičiuojant, 1970 me
tais Lietuvos gyventojų skai
čius sieksiąs 3,1—3 2 mil, gy
ventojų. Būdingas irypačbol
ševikmečiu išryškėjęs bruo
žas — tai kaimo gyventojų
sąskaitom Čia veikia pramo
nė, augą miestai, kaimo gy
ventojų kėlimasis į miestus,
o kai spartinama chemijos
pramonė, tai Lietuvoje, teigia
ma car labiau mažėsiąs kai
mo gyventojų skaičius. Per
ketverius metus (1959—1962)
Lietuvos miestų gyventojų
skaičius padidėjo 157 tūkstah
čiais, o kaimuose — vos 10
tūkst. Jei 1940 m. sausio mėn.
1 d. kaimo gyventojų skai
čius Lietuvoje siekė 76,9%
(be Vilniaus krašto, plg, «Lie
tuvo" Žemės Úkis ir Statisti
ka», 1948), 1959 metais, jau
bolševikmečio, tas skaičius
čius krito iki 61%, 1963 m.
pradžioje kaimo gyventojai
sudarė jau 58%, gi ateityjepagal Dagį, tas skaičius siek
siąs apie 40% viso krašto gy
ventojų.
įdomus teiginys, kad mažė-

štai ką girdėjau ir jums pa
sakoju. Kai ką sužinojau iš
vežėjo Pranciškaus, o kai ką
ir pats prievaizdas PšemiCKis
išsišnekėjo. Jei netikit ma
nim, patikėsit juo pačiu. Sa
kėsi netrukus josiąs su vaitu
š>lėniečių rytdienai į lažą va
ryti Ponas nori skubiai so
dą, parką, kelią išvalyti, rū
mus apkuopti. Mat, duktė iš
Varšuvos parvažiuosianti.
Ta žinia visiems sukėlė ne
rimasties ir drauge atkaklaus
pasiryžimo priešintis. Jie jau
buvo girdėję, kad kai kur
valstiečiai atsisako eiti lažus.
Tas ciesoriaus manifestas ir
visokie gandai ūmu laiku su
kėlė juose tokią minčių ir
jausmų maišatį, kad jie nebe
žinojo nei kaip elgtis, nei kuo
tikėt*. Jie aiškiai matė tik
viena; kad jų gyvenimas pa
sidarė nebepakeliamas ir jau
ne meteis, bet dienomis vjs
dar sunkėja. Pernai viskas
prastai užderėjo, žiema buvo

šalta ir ilga, duona baigiasi,
pašarų nebeliko, gyvuliai vos
bestovi ant kojų Lažas ir ki
tokios prievolės dvarui jau
baigia juos galutinai nuka
muoti. Niekur taip nėra, kaip
Šitame prakeiktame tiagynų
dvare. Niekas taip neengia
savo baudžiauninkų, kaip ši
tas išsigimėlis Skrodskis! Jų
širdyse jau tiek prisirinko ap
maudo, pagiežos ir pykčio»
kad nedaug ko bereikėjo pa
stūmėti juos į atvirą priešini
mąsi, maištą ir kovą Ir tokiu
metu dvarininkas dar didina
lažą!
O Dimšelė apsižvalgė aplin
kui ir tylesniu balsu, kuone
pakuždomis, tęsė:
— ir dar ką aš jums paša
kyšiu, vyrai: Skrodskis gal
voja nukelti į kitą vietą, o ši
tas žemes prie dvaro prijung
ti. Štai kas yra!
Visi net nustėro iš apmau
do ir pasipiktinimo. Kad kas
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jaut kaimo gyventojų skai
čiui, esą žemės ūkio gamyba
didėsianti (visoje Sovietijoje
1961 — 1970 metais darbo našu
mas žemės ūkyje, pagal kom.
programą, turėsiąs pakilti ne
mažiau kaip 2,5 karto). Dide
lis klausimas, kad smarkiai
mažėjant Lietuvos kaimo gy
ventojų skaičiui toji gamyba
kiltų, juo labiau, kai nespar
čiai kyla ūkio mechanizaci
ja. Tai vis komunistinės vil
tys ir neištesimi pažadai
PET ŽYGIAI VAŠINGTONE
Balandžio 6—9 dd. Vašing
tone lankėsi Pavergtųjų Euro
pos Tautų organizacijos Gen.
Komiteto nariai. Jie aplankė
apie 50 senatorių ir Atst. Rū
mų narių ir buvo priimti
Valst. Departamente Ryšium
su pastarojo meto JAV val
džios žmonių padarytai» pa
reiškimais bei kalbomis (pvz.
sen. Fulbright ir kt.) visiems
senatoriams ir Atst. Rūmų na
riams įteiktas memorandu
mas.

— Nepatikimi naujai Brazi
lijos vyriausybei kariškiai at
leidžiami atsargon. O sukom
promituotiems su komunisti
niu veikimu, suspenduojamos
teisės.

— Ukrainoje dar tebevei
kia partizanai. >š Ukrainos
grįžusių pranešimu, Ukraino
je, ypač Karpatų kalnuose,
tebeveikia partizanai. Nakti
mis rusams išeiti į kelius yra
pavojinga.
— Sovietų Rusija neturi ne
tik duonos, bet ir drabužius
iš užsienio importuoja, dau
giausia iš Čekoslovakijos.

kitas būtų sakęs, būtų ir net i
kėję, bet Dimšelė — žmogus
daug žinąs Ne vienas atme
na, kaip jis dar prieš keletą
metų kalbėdavo, kad būsią
kitaip, kad baudžiava būsian
ti panaikinta, kad valstiečiai
gausią žemės. Ponai jau ir ta
da vienur kitus atleis'dtavo iš
baudžiavos valstiečius be že
mės Dimša įkalbinėdavo, kad
žmonės su tuo nesutiktų, kad
žemės neatsižadėtų ir kad
apskritai jokių naujų sutarčių
su ponais nedarytų ir po jo
kiais raštais nepasirašinėtų.
Vėliau pasirodė, kad Dim
šelė tiesą kalbėjo. Ciesorius
štai baudžiavą panaikino, ža
dėjo ir žemės duoti Bet vėl
taip daug kas neaišku! Dar
dveji metai, sako, reiksią la
žus eiti Paskui vėl raštai, su
tar'ys, išperkamieji mokes
čiai.. O čia vėl eina kalbos,
jog ponai papirkę gubernato
rius ir paskelbę ne tą cieso
riaus gromatą, kad tik ilgiau
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gyvenančių mokinių pavėžė
jimas į mokyklas ir kt.

Kaip «internacionalistiniai55* auklėjamas Jaunimas
«Tiesoje» (nr. 71, kovo 25)
paskelbtoji informacija patei
kia vaizdą, kaip vyksta inter
nacionalinis jaunimo auklėji
mas ir tik viename — Zara
sų rajone. Pernai, sėją bai
gus, viename «Pirmūno» kol
choze buvo suorganizuota ge
riausių koAchozininkų ekskur
sija j «revoliucijos lopšį —
Leningradą, Jie lankėsi «Au
roros» laive, buvo supažin
dinti su Leningrade rodomo
mis «revoliucinėmis relikvijo
mis». Į Maskvą siųsta komu
nistų veikėjos M Melnikaitės
nuotraukos, dokumentai,
Kasmet Zarasų ežero salo
je rengiama internacionalinė
jaunimo šventė ir pa ikviečia
ma atstovai iš Latvijos, Baltgudijos. Sala jau pavadinta
—

-

«Draugystės sala». Mokslei
viuose organizuojamos «broliš
kųjų respublikų» savaitės. Į
jaunimo tarpą pakviečiami ru
sai komunistai ir jie pasako
ja apie tas nepaprastas die
nas, kai jiems tekę matyto
Leniną.,. Kiti komunistai moks
leiviams pasakoja apie kelio
nes į socialistinius kraštus
(aišku, ne apie išvykas j Va
karų pasaulį...).
Tokia veikla dar nesitenki
nama, ir štai komjaunimo ko
mitetas nutaręs steigti inter
nacionalinį klubą ir jau gavęs
ateakymą iš Pskovo ir kitu
vietų. Prie šio komiteto sukur
ta vyresniųjų taryba, o šiai
vadovauti apsiėmė sena ko
munistė — pensininkė Jekate
rina Čemodanova.

*

Mirė kalbininkas B. Larines
Kovo 26 d. Leningrade mi
rė sovietų kalbininkas ir Lie
tuvos Mokslų akademijos aka
demikas Borisas Larinas Jis
domėjosi ne tik baitų kalbo
mis, bet ir jų ryšiais su sla
vų kalbomis. Baltistika jis do
mėjosi apie 40 metų — dar
1926 m. išspausdintas jo pa
ruoštas Nemunaičio tarmės
aprašas. Pokario metais Lari
nas buvo įtrauktas ne tik į
mokslinį, bet ir į pedagoginį
daibą Vilniuje. Nors pagal so
vietinėje spaudoje,paskelbtas
informacijas Larioas toliau

domėjosi lietuvių kalbos tar
mių tyrinėjimu, medžiagos rin
kimu lietuvių kalbos tarmių
aprašymui, tačiau tikrumoje
jis panaudotas kelti lietuvių
kalbos ryšiams su slavų kal
bomis, panašioje dvasioje jis
ugdęs ir Lietuvoje mokslus
baigiančius jaunus mokslinin
kus — kalbotyros specialis
tus. Ta prasme Larino mirtis
(jis buvo gimęs 1893 m ) lai
kytina nuostoliu sovietiniam
režimui bei rusinimo pastan
goms.

Kas parodyta kraštotyros parodoje?

Ryšium su vad kraštotyri
ninkų suvažiavimu kovo 27 d.
Vilniuje buvo atidaryta paro
da su eksponatais iš 23 Lie
tuvos rajonų. Tiesa, buvo eks
pocuoti seni indai, rykai, tai
komo meno, buitiniai dalykai,
*
tačiau tai smulkioji parodos
dalis. Daugumoje parodyta
medžiaga, skirta revoliucinio
judėjimo istorijai Lietuvoje.
Vienas pavyzdys: Leipalingio
mokyklos mUzėjus atsiuntė

sovietinio vad didvyrio J.
Aleksonio namelio, O. Sukac
kienės kapo maketus ir dė
žutės «Partizanė», Maskvoje
esančios, kopiją. Buvo ekspo
nuo tas kito «didvyaio» V Kur
kovo autentiškas diplomas —
rusas buvo žuvęs sovietams
«vaduojant» Vilnių ir Kauną.

galėtų žm«aes baudžiavoje
laikyti. Bet apgavystė netru
kus išeisianti aikštėn, ir tada
visi gausią žemės ir būsią
laisvi. Šios nuomonės atkak
liai laikosi Daubaras, o jis iš
mintingas, patyręs žmogus,
daug savo amžiuje matęs...
Dimšelės atnešta žinia, kad
ponas Skrodskis sumanė iš
mesti juos iš sodybų, nuvary
ki juos nuo šitos žemės, ku
rią dirbo jų tėvai protėviai,
nustelbė visus kitus rūpes
čius, ir nauja atkaklaus pasi
ryžimo banga ėmė kilti jų
krūtinėse.
Balsių Petras atsiminė skai
tęs «Metraštyje» apie įstaty
mus, teismus, tad klausė dak
tarėlį:
— O kaipgi, ponas, val
džia, teismas, įstatymas? Ar
skųstis, teisybės ieškote ne
galėtume?
Dimšelė su panieka moste

lėjo ranka:
— Įstatymai ir teismai yra
valdžios, o valdžia eina iš
vien su ponais Kieno valia,
to ir teisybė! Be to, Skrods
kis savo naudai kiekvieną
reikalą taip suraizgys ir su
painios, kad teismas, jeigu
teisybės ir žiūrėtų, nieko ne.
padarytų. Ponas, kai jam rei
kės, tai ir liudininkų ras —
ir tai iš jūsų pačių tarpo.
Čia šlėktelė šnairomis žvilg
telėjo į Stašį. ir tas tuoj pa
narino akis Pastebėjo tai Pe
tras ir dar vienas kitas. Ne be
reikalo sodžiuje patylomis kai
bama, kad Stašys Skrodskiui
parsidavęs. Petras nuo seniai
nemėgo Stašio, ir dabar, kai
pagalvojo, kad šis apsitraiškanojusiom akim senis gali
būti Skrodskio pataikūnas, vos
begalėjo pyktį sulaikyti.
Dimšelė jau atsisveikino.
Jis pasuko į kelią ir skubriai

LIETUVOJE RUOŠIAMI
STAMBŪS RUSŲ-LIETUVIŲ
K ŽODYNAI

v ytautas Mačernis

Mano Gyvenimas
Žemė, jos daina ir saulėtos padangės,
Vėjas ir pavasariu girti laukai,
Šalys tolimos, kaip atminimai brangios,
Praeity mylėti rūstūs ir linksmi veidai.
i

Vis vaidenas man, gyvena manyje,
Kol numiršta ritmo bangose.
Nežinau, ar tu paskui atsekt galėsi
Gterąjį gyvenimą iš sąskambių trumpų,
Ar pajusi meilę jam, jau užmirštam eilių pavėsy,
Ar suprasi dalią buvus pilną vargo ir kančių

Bet žinau, kažkas švelniai palies tau širdį,
Kai pažvelgsi praeitin giedrėjančiu žvilgsniu
Kai sa'di, kaip vynas forma bus tave nugirdžius
Ir atpalaidavusi nuo išgyvenimų sunkių. —

Šių metų pradžioje Lietuvo
je išleistas «Vokiečių-lietu
vių kalbų žodynas» (paruošė
D Šlapoberskis, iš viso apie
60.000 žodžių) — tai buvo 41mas žodynas, išleistas bolševikmečių ir spaudoje kritikuo
tas dėl įvairių trūkumų Pa
gal «Tiesą» (nr, 69, kovo 22)
dabar atiduotas spaudai V.
Vaitkevičiūtės «Lenkų—lietu
vių kalbų žodynas* (70.000 žo
čbžių), ruošiami 60 spaudos lan
kų apimties anglų lietuvių ir
prancūzų—lietuvių kaibų žo
dynai

LOGIŠKA IŠVADA
Graikų filosofas Sokratas
turėjo labai piktą žmoną
Ksantipą.
Kartą jis grįžo namo, ir žmo
na be jokio reikalo užsipuolė
jį. Ilgai ji barė Sokratą, kol
pagaliau pati pavargo
Kai žmona nutilo, filosofas
paėmė ąsotį vandens ir išpy
lė jai ant galvos.
— Ką gi tai reiškia? — iš
naujo ėmė rėkti Ksantipė.
Sokratas ramiai atsakė:
— O tai reiškia, kad po di
delės audros užeina lietus.

Tu suprasi, gyva — miršta, lieka tik daina.
Kaip nemirštantis paminklas dainiaus kapuose.

— Pirmykštėms ir senovės
tautoms barzda reiškė vyriš
kumą, pajėgumą tšr laisvumą.
Visos ano meto tautos, išsky
rus egiptiečius, asiriečius iš
filistėnus, dėvėdavo barzdasBarzdos netekti reiškė ne.
laisvę ir negarbę.
Kam gi neaugdavo., tas
RŪPESTIS DEL MOKINIŲ
timo ministerija ir vykd ko
stengdavosi
dirbtine apsirū
mitetai
turį
pareikalauti
iš
mo
NUBYRĖJIMO MOKYKLOSE
kyklų vadovų griežtos atsa pinti.
Prancūzų didžiosioe revoliu
Kovo mens pabaigoje reži komybės už kiekvieną iš mo
minė Min. Taryba svarstė kyklos išėjusį mokinį, imtis cijos laikais pilna barzda reiš
klausimą, kaip sumažinti mo priemonių mokymosi pažan kė žmogaus demokratinį nu
kinių nubyrėjimą 1 — 8 kla gumui pagerinti ir kt. Atkreip siteikimą.
sėse, Nurodyta, kad «mokslo tas dėmesys, kad kai kurio
metų eigoje iš mokyklų išsto mis tokio nubyrėjimo priežas
ja gana daug mokinių» (Plg. čių yra nepakankamas rūpės
«Komj. Tiesą», nr. 66, bal. 1). tis ligonių vaikų mokym xsi,
Nutarime nurodyta, kad Švde menkai or-ganizuojamas toli
nužingsniavo toly». Saulutė
jau buvo gerai iš pietų išėju
si. jaučiai, jau senokai baigę
atrajoti vartė į šalis akis, tar
si stebėdamisi, kad taip ilgai
jų nevaro nuobodžiai trypti
toje pavasario saulės atšildy
toje dirvoje.
Tad, ilgiau nedelsdami, visi
artojai kibo į savo žucbrius.
Arė dabar paniurę, be reika.
lo nešūkavo ir nepliaukšėjo
botagais, bet jeigu jau sušuk
davo tai piktai ir grasinimai,
o jeigu jau pliaukšteldavo,
tai ne į orą bet į jaučio nu
garą ar šoną Tūlas atsigręž
damas žvilgčioj.0 į papievius
dvaro link, ar nepamatys prie
vaizdo arba vaito. Bet nieko
nebuvo matyti Papieviais kar
klų ir alksnių krūmuose lan
džiojo kažkieno avys, išvary
tos pasibėginėti ir pasiganyti
bent pernykštės žolės sudžiū
vusius likučius. Jau ir artojų
nuotaika pradėjos giedrėti,

šauksmai ir pliaukšėjimai ėmė
dažnėti ir darytis mažiau
grėsmingi.
Staiga Jankauskutis taip
švilptelėjo, kad net ausys suspengė ir jaučiai suglumę pa
kreipė galvas. Artojai sutarti
nai pažvelgė d^aro link ir ti
krai pamatė padirviu atjojan
čius gu vyrus Daugelis paži
no. kad tai jojo dvaro prie
vaizdas Pšemickis ir vaitas
Kurbauskas Reikalas, matyt,
buvo svarbus, kad išsiruošė
du dvan pareigūnai, nes pa
prastai valstiečius į lažą va
rydavo tik vienas vaitas arba
tijūnas Pamačius dvariškius,
atkaklus užsispyHmaavėl ėmė
kilti baudžiauninkų širdyse
Abudu dvariškiai sustojo
prie Daubaro rėžio, ir vaitas
įsiręždamas sušuko:
— É. Šilėnų vyrai, klausy
kite! klausykite!.,
Artojai, prisivarę ligi pa

pievio stabdė jaučius ir ir
lėto slinko artyn. Kai visi jau
buvo susispietę, vaitas vėl
ėmė šaukti;
— Aš, Bagynų dvaro vai
tas, skelbiu jums pono įsaky
mą: rytoj, saulei tekant, vi
siems, kas vaido valaką ar pusę valako, pribūti į dvarą,
iš kiekvienos dubos vyras ir
moteris su arkliu, vežimu,
kirviu, grėbliu, šakėmis ir lo
peta vienai dienai. Taip pat
skelbiu pono įsakymą: pirma
dienį, saulei tekan', tiems
patiems vyrams pribūti į Už
balių galulaukes su jaučiais
ir žuobriais ir su maistu vi
sai savaitei ligi šeštadienio
vakaro! Ar visi girdėjote?
Kas neateis, iš to bus ūkis
atimtas, ir bus pavarytas nuo
žemės.
Artojai stovėjo panarinę gal
vas ir nė vienus netiorėjo at
siliepti pirmasis
(B. D)
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Lietuviu Kalbos Pamokos
1) VEIKSMAŽODŽIAI

Skaityti
Rašyti

Dirbti
Mokytis

Patikti
Norėti.

2) ŽODŽIAI
Pirmadienis (V)
Antradienis (V)
Trečiadienis (V)
s Ketvirtadienis (V)
Penktadienis (V)
Šeštadienis (V)
Sekmadienis (V)

diena (M)
vakaras (V)
rytas (V)
pavakaris (V)
pamoka (M)
istorija (M)
geografija (M)

3) PAVYZDŽIAI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Aš noriu pieno.
Tu nori vieną cigarą.
Ne, ačiū, man patinka pipkė.
Kas tau labiau patinka, istorija ar geografija?
Man labiau patinka istorija.
Aš skaitau laikraštį kiekvieną rytą.
Aš rašau laišką^
Tu dirbi sekmadienį?
Tu mokiniesi lietuviškai ar angliškai?
Aš mokinuosi tik lietuviškai.
Kaip tau labiau patinka kalbėti, lietuviškai ar
portugališkai?

4. SAKINIAI
1) Tau patinka šokti samba? Taip, bet man
labiau patinka šokti valsas
2) Aš geriu kavą. Tau patinka kava? Ne, man
’ labiau patinka'arbata.

3) Kas lau labiau patinka, arbata ar alus?
4) Kas tau labiau patinka, pianinas ar g tara?
5) Tu nori šokti su manim? Ką tu nori šokti:
valsą ar polką?
6) Aš dirbu kasdien. Tu dirbi kasdien? Tu
skaitai laikraštį kas rytą?
7) Aš rašau su paišeliu Tu rašai su paišeliu?
Tų rašai kiekvieną popietį? Ne, aš neradau.

8) Tu mokiniesi lietuviškai kasdien? Ne, aš
mokinuosi lietuviškai tik šeštadieniais.
9) Tu dirbi naktimis? Ne, aš dirbu tik dienomis.
Aš gerai dirbu.

10) Tu rašai blogai ar gerai?
5) GRAMATIKAI
1) ESAMASIS LAIKAS:
Aš skaitau
Aš rašau
Tu skaitai
Tu rašai
Aš mokinuosi
AŠ dirbu
Tu mokiniesi
Tu dirbi
Aš noriu
Tu nori
2) ASMENINIAI ĮVARDŽIAI
Aš — Man

Tu — Tau
6) PRATIMAI

a) Parašyk 10 sakinių kaip seka:
Aš matau knygą — Tu matai knygą?
b) Parašyk 5 sakinius teigiamoje, neigiamoje
ir klausimo formoje:
Z L i
Pavyzdžiui: Aš noriu -skaityti knygą
Aš nenoriu skaityti knygą.
Tu nori skaityti knygą?

c) Atsakyk šiuos klausymus:
Tu rašai laišką?
Ne, aš nerašau laiško;
Tu nori arbatos?
Ne, aš nenoriu arbatos.
Tu skaitai laikraštį? Ne, aš neskaitau.

Iš 1960 metų knygob balanso:

Pr>ozos veikalų eilėje sutin
kame daogiau ar mažiau ži
nomus šiuos vardus: V. Alan
tas, P Andriušis, A. Baonas,
J. Gliaudą J. Kralikauskas,
Pr Naujokaitis, V. Ramonas,
Alė Rūta, R. Spalis, T. Škė
ma ir A. Tulys.
Skaičiumi daugiausia kny
gų liečia Nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą, kuris iškyla
nuostabaus grožio meniniais
paveikslais, kaip Andriušio
«Rojaus Vartuose» ar Ramo;
no «Miglotąm Ryte».
«Miglotas Rytas» pelnytai
atžymėtas V. Krėvės vardo
premija. Čia autorius impo0» <1» <0 «>■>

nuoja skaitytoją stiliaus meis
triškumu, žaiste žaisdamas
poetinėmis priemonėmis ir ža
vedamas pasakojimo lengvu,
mu. Pro sielų konfliktus Ra
monas praeina kaip meninin
kas neišleisdamas iš akių mo
ratinio momento^
P, Andriušis* «Rojaus Var
tuose» rodo aukštaitijos kai
mo metus per vaikų prizmę.
Čia autoriaus regionalinis ko
loritas sužiba turtingomis žo
džio ir sakinio spalvomis Nau
ja, įdomi veikalo konstruk
cija.
R. Spalis su «Alma Mater»
tęsia besimokančio Lietuvos

Ct>O—

Tu mėgsti pieną?
Ne, aš nemėgstu.
d) Klausimai ir atsakymai:
Tau patinka:
Skaityti laikraštį?
rašyti laišką?
mokintis lietuviškai?
kalbėti angliškai?
Taip, bet man labiau patinka:
skaityti romaną,
klausytis muzikos,
mokintis istorijos,
kalbėti portugališkai.
e) Parašyk 10 sakinių kaip seka:
Tu nori:
šokti su manim?
manes matyti?
klausyti muzikos?
gerti pieno?
mokintis prancūziškai?

Vincas .Tūbelis

jaunimo epopėją, kuri gausi
nuotykiais ir situacijomis.
Į pa tizanų Lietuvą, kovo
jančią su okupantu, mus nu
kelia V. Alantas stambiam ro
mane «Tarp dviejų gyveni
mų», Kritika sutartinai veika
lą pavadino herojinio patrio
tizmo veikalu. Autorius nau
dedamasis tradicinio romano
kompozicija, tvirtai įdeda tu
rinį į nustatytos fabulos rė
mus, vedą iotrygą, raizgo kon
fliktus, kuria charakterius
Aiškiai stovėdamas lietuvių
partizanų pusėje, rašytojas
sugeba parodyti ir priešus —
komunistus bei rusus — ne
schemas, o gyvus žmpnes,
Alės Rūtos «Į Saulėtekį, šie
kia Lietuvos baudžiavos ir ma
ro metus. Legendarinis me
džiagos traktavimas vietai ir
žmonėms uždeda tam tikrą
idealizuojantį šydą. Romano
meninis vaizdas lieka ryškus
ir ilgai negęstantis, kaip ir
tie du žmonės, kurių likimai
suvedami veikalo gale.
Į ateities Lietuvą mus nu
kelia A. Baronas nedideliam,
bet gerai išbaigtam romane
«Vien ši Medžiai» Lietuva iš
sivadavus išsivadavus iš ko
munistų -jungo, o gyvenimas
sugriautas, žmonių sielos su
žalotos, prasivėrusi praraja
tarp tėvynėje išlikusių ir iš
Amerikos grįžusių Nesvarbu,
ar bus taip ar kitaip, bet au
toriaus fantazija tampa lieteratūrine realybe, o tai jaugė
rai. Pažymėtina, kad knyga
labai sujaudino sovietinius
rašeivas ir jie nuolat ją ko
mentuoja.
Šios dienos gyvenimo ran
dame Gliaudo®, Kralikausko
ir Tūlio knygose.
J. Gliaudės «Šikšnosparnių
Sostas», laimėjęs «Draugo» ro
mano premiją, yra tikra lite
ratūrinė sensacija, atnešusi
autoriui trečią laimėjimą Kel
damas aktualias išblokšto iš
tėvynės lietuvio ir lietuvybės
problemas, autorius veržiasi į
žmogaus dvasinį pasaulį ver
tikaliai ir užkliūva eilę sočia
linių, meninių, šeimos bei ki
tų problemų. ■
Didelę dabarties gyvenimo
(Kanadoje) iškarpą duoda J.
Kralikauskas, susikoncentruo
damas ties naujųjų ateivių
(auksakasių) šeimos rūpės
čiais ir klystkelais, rasdamas
kad krizė dar nugalima krikš
čioniškąja Šviesa, kuri nėra
visai užgesus.
A. Tūlio apysakų rinkinys
«Tūzų Klubas» drąsiai konku
ruoja su geraisiais prozos vei
(pabaiga 6 pusi.)
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LIETUVA
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

Aleksas Kalinauskas

Lietuvi
Klausyk ir remk

LENDORIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

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

atlieka visus teisinio pobudžiol darbus, kaip .'(įvairių
bylų 'vedimas, inventarijut.^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 Postal 4118. São Paulo.

Antrą :

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 ik; 18,00 vai.

Trečią į

FABRICA DE MALHAS
Petras

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

Šukys

K e t v i r t ą':

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

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

M ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS

LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS I
TRANSLIACIJOS J

IRENE GRITÉNAS
Advogada

• ■\

' VATIKANO RADIJAS

PRANAS & CIA. LTDA
Madsiras^em

gerai

SÉDE. Rua> México, (98 - 9.o*u sala 904 — Ione: 52-0229 i
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro

•w Máquinas Texteis Santa Clara Ltdá.

Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS,
y
A
FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Fábrica e Escritório:

KIRPIMO IRfSSIUVIMO MOKYKLA

'

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

ANTANO PAVÍLONIO
i

VIENINTELIAI ATSTOVAI

s-

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų!

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

GARSIOJO

ma©jf

Caixa Postai 3967

Casa Sprindys S Čia.

RE®: C.».G. 3P. Nro 1.484

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

RIO DE JANEIRO

SIUVĖJAS!
POVILAS AMBROZEVIČIU8
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą

VANDENS

LINDO) Y A

€a era e m . s».9

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

į.
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
‘Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Irmãos Nascimento

J?. Jt.

Lindoya vanduo vrr o^uai žinomas gėrimas
Kurio puikų veils.
į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
si tikinkite ir visados naudokite!

SIUVYKLOJE^AURO^

NAJCIMENT©

.«t.

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

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 dr spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

ESCCITOEIO CCNTABtl

a,

“fOFIJA”

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

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

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

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

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

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;

•

(Lietuvos laiku)

ESCRITÓRIO
RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ cjlOlIlOZ
$ua Coelho Neto, 281
Fone 33-9951
Fone: 63-3697, V. Prudente

INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
“PAVILONIS”

■' ? .h *

j

!

i

—

S ÃO

PAULO!'

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

$
$

LAKIUS & LAPIENES LIDA-

|4

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

6
I

Lietuviška radijo programa tik tai peL._
9 DE JULHO vidutinėmis ir trumpomis 31
metro bangomis sekmadieniais 8 vai, ryto
(pabaiga iš 4 pusi.)
'V.

ZELINA.

Š M gegužės mėn 23 d 20 vai, Dr. J. Basanavičiaus
vardo lietuvių m-los Globėjai ruošia to paties vardo
m los salėje, rua Camacan, 625, V. Anastazijoje

GAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

515

kalais tų autorių, kurie bren
do Lietuvoje, nors rašytojas
Tulys yra senosios išeivijos
atstovas. Jo apysakos parašy
tos O Henry ar Moravios
tradicija, turi ryškius kontū
rus ir charakterius bei nuo
tykiais palieka ilgą įspūdį.
Jis nesivaržo nei del žodžių,
nei del scenų, kurias V Ra
monas traktuotų estetiškiau,
bet užtat pasiekia stipraus
reljefingu mo.

7vavo perversmo parengime,
RŪPINKIMĖS LIETUVOS
LINKSMA VAKARA,
PASIUNTINYBĖS IR KONSU ir yra vienas revoliucinės ko
mandos
Rio
de
Janeiro
esta
LATO TEISIŲ ATGAVIMU.
kurio pelnas skiriamas ateinančių metų Lietuvių Kon
de, narių.
greso išlaidoms padengti.
Pasikeitus Brazilijos vyriau
Pamaldose dalyvavo minisProgramoje:
«PLUTELĖ
IR PELĖS» — S. Kapnio 2-jų
sybei susidarė palankios są
teris Fr Meieris, lenkų, lat
veiksmų komedija.
’
lygos rūpintis Lietuvos Pasiun vių ir kitų tautų organizacijų
Gros
geras
orkestras
—
Šokiai
iki
4
vai,
ryto
tinybės ir konsulato veikimo atstovai. Po pamaldų susirin
Staliukus ir pakvietimus reikia įsigyti iš anksto pas
teisėms atgauti Tuo tikslu kusieji nutarė pasiųsti sveiki
Globėjų Valdybos narius, V Zelinos klebonijoje arba
yra nutarta įteikti Brazilijos niiuo telegiamą Brazilijos pre
pas p. J. Karpavičių (prieš Centralinį Paštą)
prezidentui prašymas su lie zidentui ir vyriausybei
tusių bei lietuvių drangų pa
Valdyba
rašais prašant persvarstyti
Lietuvos bei kitų Pabaltijo
dimus ir norėtų dalyvauti Mo
kraštų diplomatinių bei kontinos
Dienos minėjimo progra
DĖKOJA
eularinių atstovybių padėtį,
moję, privalo ne vėliau šį
kurias buvęs prezidentas Ja
Visiems
dalyvavusiems
laidotuvėse,
septintos
sekmadienį (balandžio mėn.
nio Quadros yra uždaręs. Kai
dienos mišiose
26 d.) įsijungti į repeticijas.
lankysis į namus parašų rin
kėjai. lietuviai, kuriems rūpi»
A. A KAROLINAI SPRINDIENEI
Globėja
Lietuvos nepriklausomybės at
mirus, ir mums skausmo valandoje pareiškusiems
gavimas gali drąsiai pasira
užuojautos, nuoširdžiai dėkojame
šyti Kiekvieno lapo pradžio
SPRINDŽIŲ ŠEIMA
VENDO - INDUSTRIA DE
je bus atspausdintas prašy
ARTIGOS PLÁSTICOS
mo tekstas, kurį gali perskai
em àrea de 375 m2
tyti prieš pasirašant. Teksto
Julei Šimkienei, St Butrima- dalyvavimą ir J. Juškai už pi
totalmente aproveitados
perskaitymas yra naudingas
vičiui, Skurkevičiūtei, Al. Gra niginę auką.
tuo, kad žinoti ant pasirašibauskui, A. Pangoniėnei, AArtigos fabricados: sandamo, nes kartais parašų rinkti
SVEČIAI IŠ CHICAGO.
Pakalni*
nei.
J.
Tatarunui,
H.
lias japonesas (de borracha)
gali ateiti Lietuvos priešai.
IVONÉS RAMANOVAITÉS. Lazdauskui.
Tėvai Marijonai: kun. V. e tiras para sandalia, botões
kuri
su
tėveliais
Genovaite
Rimšelis ir Balnys skrisdami comuns, botões de enfeite,
GUANABAROS LIETUVIAI
Kutkaite ir Borisu hamanovu
— <M L.» prenumeratas pa- iš Chicago į Buenos Aires, pa botões de luxo, artigos sem
MELDĖSI UŽ PERGALĘ
prieš keletą metų iš S. Pau simokėjo: Juozas Valavičius keliui sustojo 23 d balandžio concorrência.
Maquinario, estampos, etc.
Balandžio mėn 21 d. Gua lo persikėlė Kaoadon, dabar cr,. 2.000.00. Vincas Orentas Guanabaroj o 24 balandžio
Bom faturamento, por 70
nabaros lietuviai puošnioje S. Toronte, vardas dažnai mini cr., 2.000 00 Kazys Rimkevi atvyko j S. Paulo, kur pabus
milhões facilitados.
Francisco bažnyčioje suruošė mas lietuviškoje spaudoje. Ji čius 2.000,00, Vincas Banys pora dienų
Mais informações: Rua Rio
padėkos pamaldas už sekmin yra didelė sporto mėgėja, da cr.. 1 500,00, Anelia Jakubaus
Jau keholėka metų kai Tė
do
Peixe, 74, Vila Zelina,
gai pavykusį perversmą ir lyvauja «Aušros» sporto klu kienė už 1&63 m 1 000,00 cr. vai Marijonai darbuojasi Ar
komunizmo pavojaus paša ini be ir ypač mėgsta krepšinį
gentinos lietuvių tarpe. Jų Fone 63- 6668.
- Praėjusį sekmadienį Vy centras JAV, Chicago, kur jie
mą. Šv. mišias laikė atvykęs žaisti. Ji yra krepšinio gru
iš S. Paulo prel. P. Ragažins pės vadovė. Linkime lvone<i rų Brolijos išvažiavimas į pa leidžia dienraštį «Draugą» ir
kas, asistuojant Guanabaros ir kitoms paulistėms sėkmin jūrį gražiai pavyko Visi man eiię kitų žurnalų.
— VILA ZELINOS LIETUlietuvių kapelionui kun. J Ja gai atstovauti panūstus.
dėsi ir linksminosi kiek nore
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
TĖVŲ DĖMESIUI.
nilioniųi ir Ba>rro Vermelho
jo ir laimingai grįžo namon
NAUJAS ADRESAS
klebonui kun. M. Valiukevi— Laiškai: L Jarmalavičiui Brolijos pirmininkas J. Mate
Jūsų vaikai, kurie sekma
čiui Po mišių kun M. Valiu M. Mačaitienei, K. Rakaus lionis dėkoųa dalyviams už dieniais lankė lietuviškus žai
Tėvų Jėzuitų J. Bružiko ir
kevičius, kuris aktyviai daly kui, J. Rusevičiui, j. Baužiui,
J Kidyko naujas ir nuolati
nis adresas yra šis:
RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
13, S. PAULO.
tropikų padangėje iš
Telefono dar neturi, bet ga
COMPRA E VENDA DE
RADIO 9 DE JUlHO stoties São Paulo mieste,
Įima skambinti
armacijai
CASAS — TERRENOS —
93
2341
ir
prašyti,
kad juos
TERRENOS
NAS
PRAIAS
vidutinėmis
ir trumpomis 31 metro bangomis,
CHÁCARAS
E
SÍTIOS
ETC.
kiekvieną sekmadienį 8 vai. ryto.
pašauktų.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
»i|< »Į< į. >1» f «I» »I« įi įi
>Įi >Į
*»<»»»■
/vestuvių ir kitomis progomis.
LEONARDO SUKEVICIUS
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu, caixa postal 4118,
ERNESTO TIISEL
Corretores
SKLYPAI BERTIOGA
São Paulo. Fone: 63-5975.
RUA RIO DO PEIXE. 74 - TEL. 63-6668 — V. ZELINA

LIETUVIS

TIPOGRAFIA

ADVOKATAS

Lietuviška Spaustuvė

Albertas Pavilavicius

ALEKSANDRAS BUMELIS

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

Liberdade, 47 ■ 9 o Andvr
Fones: 37-0395- 35 5650 33 6011

'

BALTICA

Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).
Fabrikuoja «Papel ondulado».

Res : R. Fernando Falcão, 35
São Paulo ■

Rua Eduardo Leopoldo, 10 {Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo-

PRANEŠIMAS

SAVI

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

Palaikykime lietuvių įmones!
Vila Albertina, A v. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tremembė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų
ir vietinių gėrimų fabriką
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA,
Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį
o paskui kitur.
*
Susisiekimas: iš Praça do Correio važiuoti onibusu
iki galo Vila Albertina;

«VILLA LITUANIAPiazza ,As4i^25 {Via Casdlmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14)
'*
ROMA — ITALIA

Rasite jaukią aolinką, sveiką maistą ir neper dėt kainą
Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VA OVYBÊ.
■

<■ n

PAS SAVUS!

■

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

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje.
Rua B. de Itapetininga, 262,
4'0 and, sala 406,Tėl. 35-8873.

Sklypai ir namai Vila Zelinoj, Vila Belo j ir apylinkėse

Kreiptis: R. Rio do Peixe, 74

V Zelina

