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Kodėl Krusciovas krito? Nauju Kremliaus 
caru politika

Kruščiovo nuvertimas buvo 
didelė staigmena. Nuversti 
Kremliaus raudonąjį diktato
rių nėra lengva. Ruošti prieš 
jį perversmą reikėjo rizikuo
ti gyvybe. Serijos pavyzdys 
tai patvirtina Kaip iš Įvairių 
žiaių agentūrų pranešimų ma 
tyti, suokalbis Kruščiovą nu
versti buvo suplanuotas prieš 
pusmetį. Planas pavyko nes 
Kruščiovo užimta vidaus ir 
užsienio politikos linija par
tijos viršūnėse buvo nepasi
tenkinimo. Pirmoj eilėj Stali
no šalininkai buvo nepaten
kinti. Kruščiovas pirmas pra 
dėjo Stalino suniekinimo ir 
apkaltinimo akciją.

Kita svarbi priežastis, tai
Kruščiovo valdymo metais su 
skaldymas komunistų partijos 
vienybės Su Kinija jau ėjo

Kruščiove pašalinimo prie 
žastys žinomos ne iš oficialių 
šaltinių, bet Sovietijos vidaus 
gyvenimo žinovų prielaidomis 
paremtos.

Ar Kossiginas su Brežnevu 
ilgai išsilaikys? Yra nuomo
nių spėjančių, kad neužilgo 
partijos ir vyriausybės vado
vybėje gali būti pakeitimų. 
Nauji Kremliaus diktatoriai 
užsienio politikos neišryški 
no. Apie ją yra įvairių ir 
prieštaraujančių spėliojimų. 
Koki bus santykiai su komu 
nistine Kinija ir Vakarais 
šiandien nėra lengva atsaky
ti. Priklausys kokia grupė — 
vadinamos koegzistencijos ar 
«griežtos linijos» šalininkai 
turės įtakos partijos viršū 
nėms Tai jų čia vidaus rei
kalas ir taktikos klausimas.

BRAZILIJOS VYRIAUSYBĖ 
SPRENDŽIA SUNKIAS 

PROBLEMAS

Pati pirmaeilė problema 
yra finansinė ekonominė. Bra 
zilijos vyriausybė be užsienio 
kapitalo neįstengia suvesti 
savo balanso. Reikalingai nas 
kolai gauti šiom s dienomis 
yra išvykęs Vašingtonan pla
navimo ministeris Roberto 
Campos. Biudžetui išlyginti 
ateinančiais metais vyriausy 
bė yra reikalinga paskolos 
380 milijonų dolerių, o 1966 
metams •— 570 milijonų dole
rių. Iš derybų eigos matyti, 
kad reikalingas kąpitelas Bra 
zilijai bus duotas

— UDENISTŲ partija s šuva 
žiavimas bus São Pauly 7 — 
8 d lapkričio Pagrindinis su 
važiįvtimo tiks’as bu- išrinki 
sas kandidato į prezidentus.

Š:O «M. L » NR LEIDĖJAI YRA PREKYBININKAI 
ALBINA IR Algis SALDŽIAI

Saldžiai visuomet buvo ir yra jautrūs lietuviškiems rei
kalams Praėjusiais metais irgi apmokėjo vieno «M. L> nr. 
išleidimą Taip pat parėmė frieiuvišką radijo programą.

Jau keleri metai Saldžiai turi Ypirangoje, Rua Silva 
Bueno, 2511, dažų krautuvę, o rezidenciją Jardim da Saude, 
Rua Juvenal Galeno.

Stipriausias kandidatas yra
Guanabaros gubernatorius
Carlos i acerda. Jo rimčiau

Už šio «M L.» nr. išleidimą nuo irdžiai dėkojame.
«■Vūsų Lietuva»

net prie santykių nutrauki
mo. Atskirų Vakarų Eurepos 
kraštų partijos pradėjo sava 
rankiškiau galvoti ir veikti. 
Tai roio Togliati testamen 
tas Prie to dar reikia pridė 
ti santykių sušvelninimą su 
Vakarais krašto viduje duo
nos trūkumą. Turint dėmesy 
čia minėtas aplinkybes Sus 
lovui, kuris partijos vadovy
bėje iŠ šeštos vietos pasietu 
mėjo į ketvirtą, nebuvo sun
ku surašyti kaltinimo aktas, 
skaitytas 15 d. spaliaus komu 
nistų partijos susirinkime, ku 
šiame Nikita buvo nuvaini
kuotas; Tačiau šis kaltinimo 
aktas nebuvo lig šiol pas 
kelbtas Mat veng a Kruščiovo 
šalininkus kituos kraštus už
pykinti, kad šie nenusigrjžtų 
nuo Maskvos

POPIEŽIUS ATVYKS 
BRAZILIJON?

Žinių agentūrų pranešimais
Popiežius POVILAS VI priė

i

Esminių pasikeitimų nereikia 
ir negalima laukti Kremlius, 
nesvarbu kas ten besėdėtų, 
sieks tų pačių, jau senai su 
planuotų tikslų — panaudo 
jaut komunizmą plėsti rusų 
imperializmą Suslcvas kuris 
Kruščiovo nuvertime atitko 
bene svarbiausią vaidmenį, 
keliomis progomis yra pareiš 
kęs, kad ateis laikas, kada 
Sovietų Sąjungoje pranyks vi 
sos tautinės kalbos, o visi 
vartos tik rusų kalbą. Pa
vergtoms tautoms kasdien ne 
tik nutautinimo, bet ir fizinio 
sunaikinimo pavojus didėja. 
Perm unos Kremliuje jokių 
prošvaisčių pavergtiesiems ne 
atneš Priešingai — tautų 
naikinimo akcija gali būti 
sustiprinta 

męs kvietimą ateinančių me
tų sausio mėn. pradžioje at
vykti Brazilijon. Aplankytų ir 
São Paulo miestą.

sias konkurentas bus Minas 
Gerais gubernatorius Milton 
t ampos

— Žemės reformos įstaty
mas jau yra parlamente. De
putatai jį svarsto ir siūlo kai 
kurių pakeitimų

— BAGĖ mie-te, Rio Gran 
de do Sul estade vabtybės 
saugumo organai suėmė ke 
liolika asmenų veikusių prieš 
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Pirmas Didelis Lietuviu Kolonijos 
Pažaras.

Čia galėsi pirkti kalėdines dovanas už niekur 
neregėtas kainas visai šeimai 

Pigiai nupirksi ir prisidėsi prie sėkmingo 
Kongreso paruošimo

dabartinę krašto santvarką, 
'lai Brizolos pabėgusio Uru 
gvajun agentai

— Goias estade suimtas 
tarptautinio špionažo agentas 
lenkas Pawel Gutke Jis turė
jo artimus ryši, s su Brszili 
jos komunistų partija. Jo už
davinys buvo špionažas cen 
tro ir pietinėj Brazilijoj ir 
organizuoti sabversy vinius 

centrus lauko darbininkų tar 
pe No e komunizmo hydrai 

'•azilijoj po įvykusio per
versmo buvo suduotas sti; rus 
smiiTf, tač'au < ar vis kelia, 
nors ir sukapotą ga vą

ii etų vis boksininkas TA 
MU .18 lokio olimpiadoj lai 
kosi pirmose eilėse Birutei 
Kalėdienei ieties metime teko 
ketvirtoji vieta. Išviso Tokio 
olimpiadoj dalyvauja 17 lietu 
vių Jų laimėjimai ir medaliai 
puoš ne Lietuvos tris aUvę, 
bet raudonųjų imperialistų 
vėliavą

PABALTIEČIAI KREIPĖSI Į 
NEUTRALIŲJŲ KONFE

RENCIJĄ

Kaire spalio mėn. pradžio 
je vykus neutr. iiųjų kraštu 
konferencijai į jos pirmininką 
kreipėsi Vak Vokietijoje vei 
kianti Baltų Taryba Pasiųsto 
je telegramoje Baltų Tar\ ta 
p iminė, kad Sovietų Sąjunga 
okupavo tris Pabaltijo kraš 
tus nepaisydama nei taikos 
sutarčių nei susitarimų oėl 
nepuolimo ir abipusės para
mos; Pabaltijo valstybės pa 
vergtos ir šiandien, jose Sov. 
Sąjunga yra ažeidusi pagrin 
dines teises ir tebevykdo pa
vyzdžio neturintį ko onia 
lizmą

Savo telegramos pabaigoje 
Baltų Taryba pareiškė viltį 
plenume iškelti sovietų agre 
sijos žygius. Konferencijos 
pirmininkas paprašytas dary 
ti žygius, kad «Sovietų Sąjun 
ga Pabaltijo kraštuose panau 
dotų laisvo apsisprendimo tei 
sę ir mums grąžintų laisvę».
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Šiandieninė Latvija Šveicaro akimis
Antrojoj savo įspūdžių daly 

iš sovietinės Latvijos «Neue 
Zūrcher Zeitung» korespon
dentas (ž ELTOS INFORMA 
GIJŲ 37 nr.) peržvelgia kraš 
to ekonominius reikalus. Jis 
pakalbinęs Rygos kolchozinio 
kų turguj ūkininkes Šios že
mės ūkio koiektyvavimą laikė 
vagyste ir atvirai reiškė ne

• pasitenkinimą sovietine sant
varka, nes jos žinančios, kaip 
buvo seniau ir kaip galėtų 
būti.

Rygoj žurnalistas matė nau 
jų namų, kurie bent savo išo 
rine išvaizda nedarytų gėdos 
Kopenhagai ar Stokholmui. 
Gerą įspūdį palikusi ir nese
niai pastatyta vakarietiško sti

Katastrofali padėtis Žemės ūkyje
Šveicaras buvo girdėjęs, 

kad nepriklausoma Latvija 
buvo aukšto lygio žemės ūkio 
kraštas Jis nustebo,- dar iš 
lėktuvo pamatęs apleistus, ka 
žiu ar kada nors trąšų sulau
kiančius. dirvonuojančius lau
kus Kai buvo progos aplan
kyti vieną netoli Rygos esan
tį kolchozą tuo įsitikino iš 
arti. Šis kolchozas žurnalistui 
ryškiai parodė sovietinio ūkio 
iškiypimus. Jis matė jame vi
są eilę plastikinių namukų, 
kuriuose auginami pamidorai, 
melonai, vynuogės. Kodėl šie 
vaisiai ir daržovės negali bū
ti atvežami iš Pietų Rusijos? 
Kodėl juos reikia auginti šil
tadaržiuos šiaurėj? Be abejo 
todėl; kad Sov Sąjungoj bio- 
gai funkcionuoja paskirstymo 
aparatas, teisingai atsako švei 
carų žurnalistjas.

Kolchozuose niekas rimtai 
jam pavesto darbo nedirbąs. 
Lankytame kolchoze, turinčia 
me 1500 gyventojų, tedirba 
340 žmonių Kiekviena šeima 
paprastai deleguoja į darbus 
kolchoze vieną savo narį (kad 
neatimtų gabalėlio privačios 
žemės) Kiek jis uždirba — 
nesvarbu, nes vistiek niekas 

liaus geležinkelio stotis. Lat
viškosios tekstilės kokybė 
daug aukštesnė už sovietinę, 
todėl latviai yra palyginti ge 
rai apsirengę. Šiaip jau visur 
švara ir tvarka Tat supranta 
ma. kodėl runai, važiuoja iš 
Rusijos gilumos Pabaltijin, pa 
prastai sako vykstą į Vakarius. 
Maskvos viršūnės baldus per 
ka Estijoj, iš Rygos užsisak0 
gėles. Vilniuje giria vieną ka 
vine įrengtą pagal lenkišką 
skonį (Žurnalistas, tur būt, 
turi galvoj «Neringos» kavinę, 
kuri yru įrengta lietuvių liau 
dies architektūros stiliumi, E ) 
Žiūrint iš Maskvos Pabaltijo 
valstybės ir dabar be jokks 
abejonės yra «Europa».

iš uždarbio kolchoze negalįs 
pragyventi. Likusieji šeirnce 
nariai uoliai triūsia savo pu 
sėj hektaro, kuris sudaro pa 
grindą pragyventi. Viena ūki- 
nininkė šveicarui atvirai pa
sakiusi: «Jau beveik 20 metų 
mes primityviai pragyvena
me iš vienos karvės, vienos 
kiaulės, kelių avių ir vištų, 
ir šiek tiek prasiaugindami 
daržovių. Pavalgyti užtenka, 
tičiau mes neturime jokios 
Vilties ko nors pasiekti dau 
giau».

šitokio ūkininkavimo rezul 
tatus buvę galima pastebėti 
Rygos turguje ir suvalstybin
tose krautuvėse Štai stovi 
ei ėj visiškai tuščioj mėsos 
halėj apie 50 moterų prie 
krūvos avių galvų, kurios per 
duodamos maždaug po 30 ka 
peikų už kg Gej esnės mėsos 
nėra, tik dvi ūkininkės turi 
parduoti šiek tiek veršienos. 
Veršiuką jos turėjo papjauti, 
nes kolenoziniai potvarkiai 
draudžia veršiukus auginti. 
Rytą dar buvę galima kai ku 
riose krautuvėse užtikti pie
no, bet jo nebuvo kolchozi- 
ninkų turguje. Vasarą kolcho 
zininkai iš viso jo neveža

Alfonsas Tyruohs

Terra Mariana
Motina mūsų. Motin brangioji 
Motinos mūsų Tau išnešiojo 
Savo vaikus kaip dovaną brangią. 
Jie Tavo garbei aukurą rengė.

Laužė jie uolą, nešė jie plytą, 
Kad Tau šventovę gražiai pastatytų 
Žemėj, kurioj, vos tik apsireiškei. 
Tavo malonė spindėt ėmė aiškiai.

Mūsų sesutės, meilė skaistybe,
Amžinu grožiu dailiai sužibę,
Tavo meilumą dėjo į dainą,
Audė į raštą, kaip naktį žvainą

Motin tvirtoji, teik rankom stiprybės 
Motin tvirtoji, duok širdžiai skaistybės, 
Kad jos vaduotų šventąją žemę, 
Kur be Tavęs kaip be saulės sutemę

miestan parduoti nes nepato 
gu jį traukiniu ar autobusu 
gabenti. Kadaise labai žino 
mo latviško sviesto tebuvę 
matyti keli dubenėliai ir tai 
tik turguje Latvių sviestas, 
atrodo, bus iš' viso prany
kęs.. Maskvoj" sviesto galima 
gauti dar sunkiau nei Rygoj. 
Jį tačiau galima pamatyti 
niekad sostinėj nesibaigian
čiose žemės ūkio produktų 
parodose..

Šveicaras turėjo progos pa
sikalbėti dėl tekios katastro- 
falios žemės ūkio padėties 
su latvių komunistais. Jie ne
prieštaravę jo nuononei kad 
Latvijos ūkis vėl žydėtų kaip 
anksčiau, jei ūkininkams bū
tų leista turėti nuosavos že
mės bent 2 ha ir. sudaryta 
rinka privatiems produktams 
parduoti Tik buvo jaučiama 
kad žurnalisto pakalbinti ko 
munistai netiki, jog šitai Mas 
kva kada nors leistų.

Kremlius g»alėtų. mano žur 
nalisUs, Pabaltijo respublikas 
paversti ekonomiškai klestin

čiais kraštais, kurie, ekspor
tuodami javus, jo kasą pri
pildytų taip trokštamais mili
jonais svetimos valiutos Užuot 
to siekęs, jis primetė lat
viams ūkinę sistemą kuri iš 
esmės priešinga jų mentalite
tui ir kuri juos padaro fata- 
listiniais minimalistais, darbe 
temdančiais pastangų tiek» 
kiek jų reikia kad pramis- 
ium Tas pat tinka ir pramo 
nės bei amatų sektoriui. 
NEPas ir čia išvystytų ne tik 
latvių kūrybingumą bet išei 
tų į naudą ir Sov. Sąjungai.

SAVARANKUMO VILTYS

Esą daugybė latvių komu
nistų būtų už šitokią išimtinę 
ūkio padėtį savo krašte Nuo 
1957 m, sudarius Latvijos 
liaudies ūkio tarybą, latviai 
pasistengę ūkinį potencialą 
labiau išnaudoti savo reika
lams Bandyta ūkinį planavi
mą taip pakreipti, kad nebū
tų reikalo įsigabenti darbo 
jėgos iš Sov. Sąjungos. Tokiu 
būdu laikinai buvęs užkirstas

keiias rusinimui
Žurnalistas susidarė įspū

dį, kad Pabaltijo respublikos 
daug labiau saugojamos nuo 
«nacionalistinių nuokrypų» nei 
pvz., Gruzija. Vis dėlto tarp 
latvių komunistų pastebima 
grupė, kuri tikisi, kad ilgai
niui Maskva įžvelgsianti, jog 
Pabaltijy neįmanoma taip ūki 
ninkauti, kaip iki šiol. Gal 
būt, vieną kartą bus prieita 
prie to, kad sovietai grynai 
dėl ekonominių priežasčių Pa 
baltijo respublikoms sudarys 
išimtinę padėtį; ji būtų nau
dinga abiem pusėm. Be abe
jo, tam šiuo tarpu nematyti 
jokių ženklų — komentuoja 
šveicarų žurnalistas, — bet 
ateity ūkiniai reikalavimai ga 
lį nugalėti sovietines dogma®.

KAIP VILNIUJE MINĖJO
I INTERNACIONALO 

ŠIMTMETĮ

Minint pirmojo Internacio
nalo šimtmetį, rugsėjo mėn. 
pabaigoje Vilniuje įvyko ke
lios «mokslinės» konferenci
jos. Rugsėjo 25 d Aukštosios 
partinės mokyklos dėstytojų 
ir klausytojų konferencijoje 
kalbėjo docentas S. Atamukas 
ir klausytoja T. Ivanova. Apie 
Markso, Engelso ir Lenino 
kovas buvo docentų K. Tiš
kevičiaus; B. Gliko ir «Tie
sos» vyr. red. G. Zimano pra 
nešimai Keli klausytojai — 
rusai skaitė referatus Rugsė
jo Z8 d. Vilniuje įvyko kitą 
mokslinė konferencija — jon 
buvo sukviesti istorikai — ty
rinėtojai, aukštųjų mokyklų 
dėstytojai, partiniai darbuoto 
jai ir kiti. Joje dalyvavo par 
tiniai vadovai Vėl kalbėjo 
doc. S. Atamukas, Z. Ruly®, 
Partijos instituto istorijos 
mokslinė bendradarbė J. Ko 
modaitė (apie pirmus mark, 
sistus Lietuvoje), V Merkys 
ir ok. Lietuvos Mokslų Aka
demijos Centrinės bibliote 
kos skyriaus ved VI. Abra- 
mavičius.

A Mykolaitis Patinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XIII

(tąsa)

Tačiau netrukus kartus ap
maudas ima kilti Petro šir 
dyje. Taip, tuo tarpu jis lais
vas, bet ar ilgam? Tėviškėje 
jis pasilikti negali. Jis turi 
bastytis po svetimus kampus 
kaip koks šunų persekioja
mas žvėris. Ir už ką? Kad 
pasiryžo netylėti, priešintis, 
gintis ir kitus ginti nuo viso 
kių neteisybių! Kad jis išdrį
so, saugodamas Katrytę, sto
ti priešais poną! Už tai jį ga
lėjo mirtinai nuplakti arba į 
rekrutus atiduoti. O kas tada 
atsitiktų su Katryte?

Pagalvojus apie tai. Petrui 
Balsiui kraujas kunkuliuoja 
krūtinėj ir rankos savaime 
gniaužiusi į kumščius. Nes, ji 

priešinsis ir toliau, ginsis pats 
ir gins kitus. O jei prasidės 
suksimas, kaip sako Dimše- 
lė dėdė Steponas ir kunigas 
Mackevičius, tada Petrui ke1 
lias aiškus — į sukilėlius! 
Katrę jau mokės apsaugoti 
Išves ją pas dėdę ar kur 
kitur

Niekad anksčiau sukilimo 
lūkestis nebuvo jame toks 
stiprus, kaip dabar. Pirmas 
kritęs ant jo gaivos smūgis 
jo nenugąsdino, bet, priešių 
gai, užgrūdino jo pasiryžimą 
ir padrąsino, nepaisant pavo 
jų, ir toliau priešintis viso 
kioms neteisybėms ir ponų 
sauvaliavimui

Dabar, persekiojamas, jis 
jau pasijuto įsijungęs į kaž
kokį galingą, kol kas jam aiš 

tetai dar nesuprantamą, bet 
jau suvokiamą srautą Kartė
lio vietoje ėmė širdyje rusen 
ti pasididžiavimas ir savo jė
gos pajautimas Atsigulęs aukš 
tielninkas. jis pasitempė visu 
kūnu, pasirąžė, nugalėdamas 
sąnariuose nuovargį. Pėdo
mis pajuto vėsų, šiurkštų, iš 
lengvo kutenantį šiaudų prisi 
lietimą. Skėstelėjo virš gai
vos rankas ir giliai įtraukė 
oro į krūtinę. Teip, jis turi 
tvirtas rankas, geležinius rau 
menis. Jis stiprus ir ištver
mingas. Visame kūne jis jau
čia sveikatą ir jaunystę. Ta 
sveikata jam bus reikalinga 
ne vien maišams kilnoti, žuo- 
briui spausti, sieksniaams pra 
dalgiams guldyti, bet kažko
kiam reikšmingesniam dar
bui Ir jo sieloje kilo didelis 
noras ieškoti kažko naujo, 
drąsaus, kažkokio lig šiol ne 
patirto džiaugsmo ir laimės.

Pagaliau Petkas Balsys už
migo neramiu, daug nepa

prastų įspūdžių patyrusio žmo 
gaus miegu. Per sapną jis 
ginčijosi su Skrodskiu, run 
gėsi su žandarais, lydėjo Ka 
trytę. kažkur važiavo su dėde 
Steponu ir ponu Akelaičiu.

Dar saulei nepatekėju®, it 
šešėlis įslinko į daržinę Bal
sienė pažiūrėti, kaip miega 
sūnus. Ji atsinešė storą mar- 
ginių apklotą, kuriuo pati 
naktį buvo apklojusi, ir at
sargiai užmetė ant sūnaus, 
bijodama pažadinti. Bet jis, 
prieš rytą kietai įmigęs, įsi 
kniaubęs į šiaudus, tarsi ne 
begrėstų jam joks pavojus, 
nieko nejautė ir negirdėjo.

Su meile žiūrėjo senutė į 
savo vyriausiąjį ir labiausiai 
mylimą. Geras jis buvo vai
kas. Klusnus, paslaugus, nuo 
pat mažens noromis pavaduo 
davo tėvą, seseris, o jau mo 
tinai niekad šiurkštaus žo 
džio nėra pasakęs. Gudrus 
buvo ir protingas Maža ką 
pamokytas, ne tik gražiai 

skaitė kiekvieną knygą, be 
ir rašė greitai, smulkiai. Dė
dė Steponas negalėdavo atsi 
stebėti jo sumanumu ir vis 
jam kitokių knygelių gauda
vo. Atėjęs į metus, subren
dęs; pasidarė pajėgus kaip 
retas kas. Nebuvo kaime vy
ro, kuris sunkesnį grūdų mai 
šą ant pečių užsimestų, kuris 
būtų ištvermingesnis prie sun 
kiaušių darbų Dėl to visas 
kaimas jį mylėjo ir gerbė.

Tuo tarpu saulė patekėjo, 
žėruojančių kaip žarija spin 
dūlių pluoštas įsiskverbė į 
daržinę ir skaisčiai sumirgė
jo šiauduose, kur gulėjo Pe 
tras. Jis sukruto, pasirąžė ir 
praplėšė akis Nustebo pama 
tęs motiną, besėdinčią ant 
šiaudų kūlio.

— Ko gi mama čia sėdi 
taip anksti pakilusi? Sušalsi 
ir kesėsi — švelniai, su užuo 
jauta jai priekaištavo.

— Parūpo, Petreli; kaip tu 
čia miegi toj daržinėj. Sakau,
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pusi. ‘

Jonavos azotiniu trasu fabrikas šiemet greičiausiai 

dar neveiks

Tie, kurie apsilanko baigia 
mam statyti Jonavos azotinių 
trasų fabrike, jo statytojams 
pasaką: «Jūs sukūrėte tikrą 
stebuklą». Šitaip «Tiesos» 
(rugs. 20 d 221 nr,) kores
pondentas skaitytojams pris
tato šį «Jonavos milžiną», ku 
ris pradėtas statyti prieš ke 
lerius metus, Chruščiovui pa
sišovus «chemizuoti» sovieti
nę pramonę, minta statyto
jams ant kulnų ir prigrasinta 
kuo greičiausiai baigti. įren
gimų montavimas pradėtas 
tik šių metų pradžioje, nes 
jų vis laiku negauta Ir da
bar, nešo korespondentas, ne 
rimaujama, ar iki lapkričio

Premijos ne darbininkâms, o Ju viršininkams

Komunistai nuolat ragina 
darbininkus tarp savęs lenk 
tyniauti ir sugalvoti įvairių 
patobulinimų fabrikuose, už 
tai žadėdami premijas. Jos 
turi pakelti nuotaiką, sudary. 
ti malonesnę darbo atmosfe
rą, kurios komunistinėse įmo 
nėse visada trūksta. Bet pre
mijos labai dažnai tenka ne 
naujovių įdiegėjams darbiain 
kams, o jų viršininkams ar 
fabrikų biurokratams Apie 
tai informuoja pati «Tiesa, 
(rūgs 17 d 218 nr.) Neseniai 
Kauno gelžbetonių konstruk 
cijų gamyklos 3 nr buvo 
įdiegta naujovė — automati
zuotas kompresorinės maši 
nos valdymas. Statybos minis 
terija darbininkų kolektyvui 
už tai paskyrė 700 rb premi

Argentinos Lietuviai
Š. m. rugsėjo 25 d. Aušros 

Vartų parapijos patalpose įvy 
kusiame ALOS Tarybos posė
dyje pirmuoju punktu buvo 
svarstomas pasiruošimo III 
jam PAL Kongresui klausi
mas Tarybos nariai po drau 
giškų diskusijų priėjo prie iš- 

mėnesio, kad» įsipareigota 
pagaminti pirmąsias skystas 
azotines Įrašas, bus gauta ke 
lėtas svarbių įrengimų bei 
aukšto spaudimo detalių, rei
kalingų sintezės skyriui.

Kas stato fabriką? Kores
pondentas rašo, kad kolekty
vo «sudėtyje įvairiausių tau
tybių žmonės. Jam priklauso 
specialistai, atvykę į talką iš 
Maskvos. Leningrado, Rygos, 
Gardino Kaliningrado ir kitų 
šalies vietų» Taigi, begalės 
rusų Tuo dar kartą patvirti
namas laktas, kad ok. Lietu 
vos pramoninimas tarnauja 
jos rusinimui.

ją Visi pripažinę, kad maši
nos montavimo ir paleidimo 
darbu® atiko elektrikai J 
Mačiulis A. Račys Z Savic 
kas, B. Patapavičiue Tačiau 
gamyklos direktorius V Če 
kavičius tik dviems minėtų 
elektrikų iš tos 700 rb sumos 
paskyrė po 30 rb, kitiems 
dviem išvis nieko . Užtat 70 
rb gavo cecho viršininkas, 
60 rb tiekimo skyriaus virši 
ninkas, 60 rb kadrų skyriaus 
viršininkas .. Dėl to «Tiesos» 
korespondentas piktinasi. Be 
reikalo. Juk komtfnistai kuria 
«•rojų» ne darbininkams o fa 
brikų biurokratams, kurių ir 
ok Lietuvos fabrikuose yra 
jau daugiau nei pačių darbi 
ninku ir jie daug geriau at 
lyginami nei šie

Ruošiasi Kongresui
vados, kad reikalingas suda' 
ryti kelionei ruošti ir vado 
vauti komitetas, kuri* ir bu
vo sudarytas iš Tarybos pirm. 
J Čikšto, sekretoriaus p L 
Sruogos, Kv Runimo, Ant. 
Mikučionio p lės S Vanagai
tės. Komisijon įeina ir abiejų

MUSŲ LIETUVA

Juozas Mikuckis

Vakaro Nuovargis
Liepų nusvirusios arkos, 
Baltas takelis į dvarą, — 
Mėnuo viliojančiai merkias — 
Ratą su žvaigždėmis daro.

Pritaria dainai gitaros, 
Dvelkia akacijomis parkuos, — 
Svaigti po liepomis gera, 
Gera svajot užsimerkus,

Rūkuoe pievos nurimo, 
Kuždasi smilgos su. kmynais.., 
Vakaro nuovargis ima, 
Kaitriąją dieną atminus.

laikraščių redaktoriai: «Bal 
so>> _ k. Norkus ir «Laiko» 
— kun A. Steigvila.

Komisija pasiima ištirti vi 
sas vykimo sąlygas, kaip do
kumentaciją, kelionės priemo 
nes ir kainas. Tuo pačiu ko
mis! a nutarė kreiptis į visus 
Argentinos lietuvius, kad no 
Tintieji vykti užsiregistruotų 
iki,lapkričio mėn. 1 d. Bus 
organizuoja ■ a bendra eks 
kursija iš '.rgentinos. kurios 
įeis šokių ansamblis <Ram- 
bynas», dalis «Šv. Cecilijos» 
choristų, jaunimo atstovų iŠ 
Berisso bei Rosario ir iš vi 
sų. norinčių prisidėti prie 
šios kelionės Į Ui jį pAL Kon 
gresą, kuris įvyks 1965 m 
vasario mėn 18 -21 dienomis. 
S Paulėje.

Kadangi kongresas įvyks 
Vasario 16 tos sukakties me 
tu tai Argentinoje lietuviai 
Vasario 16 paminės vieną sa 
vaitę anksčiau t yra vasario 
13 d Aušros Vartų parapijo 
je, su menine programa šeš
tadienio vakare ir- su pamal
domis sekmadienį — 14 vasa 
rio, bei vainiko padėjimu 
prie paminklo.

Liet. Išlaisvinimo Centro 
pirm Z Juknevičius pranešė

SIENŲ KLAUSIMAS

«Pravda» piktai atsakė Ki
nijai, kuri kelia ginčytinų že 
mių kbauisimą Kas būtų, sa
ko, jei visi pradėtų kelti to
kius klausimus? Tada turėtų 
prasidėti karai.

O Kinijos min pirm, Óou 
^n-lajų s yra pareiškęs, kad 
jis jau 1957 m. priminęs 
Chruščiovui, jog Sov. Sąjun
ga turi per daug užėmusi 

kãd išrinkta nauja Europos 
Pavergtų Ta .tų (PET) valdy
ba kurios pirmininku yra lat 
vis O. Gusts ir vicepirminin 
ku — Z. Juknevičius. PET 
šiemet minės savo 10 metų 
veiklą Argen'inoje nuo spalio 
25 iki 30.

Užbaigiant posėdį buvo pa 
skelbtas ALOS Tarybos rug 
sėjo 5 d, suruošto biednųjų 
naudai vakaro balansas, ku
ris atrodo šitaip; iš viso ture 
ta pajamų 7.553 pezų, o išlai
dų turėta 1 350 p. Gryno pel 
no turėta 6 203 pezų.

Sekantis ALOS Tarybos po
sėdis įvyks spalio 30 d. 8,30 
vai. Lietuvių Centro patai 
pose.

Laikas.

1964 m. spalio 24 d 

svetimų žemių — iš Japoni 
jos, Kinijos, Vid. Rytuose, Ry 
tų Europoje ir iš Suomijos. 
Tą mintį Mao Tse tungas pa
kartojo japonų socialistams 
dabar.

VARŽYBOS DĖL ITALŲ 
KOMUNISTŲ

Vieton mirusio Togliačio 
Italijos komunistų partijos va 
du išrinktas Luigis Longaš.

Nors jis žinomas savo pro
sovietine laikysena, tačiau 
Kinijos komunistų partija jau 
paskelbė, kad yra pakvietusi 
jį į Pekingą.

O sovietai, norėdami įsi 
teikti Italijos komunistų par
tijos vadovybei, mirusio To
gliačio vardu pavadino mies
tą prie Volgos, sanatoriją 
Krime, inžinerijos institutą 
ir laivą

— Kauną su Klaipėdą jun
giąs» plentas buvo nutiestas 
1937 39 metais.

Aukštaičių plentas jungia 
Kauną su Biržais ir eina pro 
Josvainius, Kėdainius, Ramy
galą, Panevėžį ir Pasvalį.

1940 m. pradėtas tiesti plen 
tas iš Kauno į Vilnių tiesia 
linija — per laukus, miškus, 
upes, pelkes.

MIRTIES DaTĄ

Prancūzų inžinierius Marte
nas 1875 m. pirmą kartą ga
vo skystą plieną.

Jo garbei plienas buvo pa
vadintas marteniniu, visi tuo 
atradimu naudojosi, o po ilgo 
laiko buvo nutarta Prancūzi
joje jam pastatyti paminklą. 
Žinota, kad jis gimė 1824 me 
tais. Bet kada mirė?

Kai pradėta aiškintis jo 
mirties data, tai Martenas 
buvo surastas skurdžiame Fa 
ryžiaus priemiestyje gyvas, 
visų užmirštas ir apleistas, 
sulaukęs 86 metus.

gal sušalai, tai ir apklotą at
nešiau.

- Ar aš ne baudžiauninko 
vaikas, mama? Tik ponams 
minkštam patale miegoti. O 
mes pratę ir ant plikos že
mės. kumštį po galva pasi
kloję. — pašaipiai ir kartu 
rimtai kalbėjo Petras.

Bet motinai nelabai <ai pa 
tiko Visą gyvenimą nuolan 
kiai lankstydamasi ponams, ji 
jautė prietaringą baimę kiek 
vieną kartą, kada tik išgirs 
davo nepalankius sūnaus žo
džius apie ponus. O išgirsda 
vo kaskart vis dažniau Oi 
negerai, negerai pakrypo jos 
Petrelis! Jaudia jos širdis dar 
didesnę nelaimę Ašaromis pa 
sruvo jos akys, ir ji prieka š 
tavo sūnui:

— Kad tu, sūneli, vis savo 
tiškai nušneki Ir vis neišken 
ti ko prieš ponus nepasakęs 
Ar mum s, vargdieniams, ly

gintis su ponais? Pats Dievas 
jau taip surėdė

— Ne mama; vienoj dainoj 
pasakyta kad

Kaip tik svietas prasidėjo, 
Dievas lygumą padėjo

Žmonės, kaip Dievą užmiršo 
Ir velnią ant sau nupiršo

Liepė šėnavot balvonus
Ir tuočės uždėj® ponus

Dėdė Steponas man pasakojo 
kad tą dainą sudėjo kunigas 
Strazdas jo pavardė Ir Pa 
beržės kunigas Mackevičius 
ponų neglosto

— O dėlto Surviliškio kle 
bonėlis per pamokslą vis ba 
ra už priešinimąsi ponams.

— Dėl to, mama, kad kuni 
gų dauguma su ponais eina. 
Ir valdžia taip jiems liepia 
mokyti, nes ir valdžia ponų 
O štai į>kunigas Mackevičius 
mus, prastus žmones gina

Jis nebijo nei valdžios, nei 
ponų

Senutė liūdnai atsiduso. 
Naujas jai galvosūkis Net ir 
kunigai nesutaria, Vieni už 
ponus ir valdžia, kiti prieš. 
O juk jie dievo žodį skelbia!

— Nebesuvaiko mano gal 
va tų visų gudrybių ’liek tik 
aš žinau: užsitraUKei, sūneli, 
ant savęs didelę 'nelaimę. 
Dievas žino, kuo tas baigsis. 
Pragyvenome mes savo am
želį, būtutefir jūs pragyvenę. 
Grašiu gimęs, trigrašiu ne 
būsi .

— Ne. mama — priešinosi 
sūnus, —■ mes taip nebegy
vensime, kad ir norėtume 
Kiti jau kitaip gyvena ir mus 
traukia kitaip gyventi. Žuo 
briais jau tik mes lažin nkai, 
beariame. Antai jau ir pono 
Survilos činšininkai aria ža 
grėmis ir plūgais. Ugnį tik 
mes iš žarijų pučiame ir skil 

tavais skeliame Dūminėse 
pirkiose tik mes gyvename. 
Visa tai baigiasi, mama. Aš 
kai paimsiu gyvenimą taip 
p .t pirksiu plūgą, statysiu 
g-yčią su kaminu, turėsiu ge 
ležimi kaustytus ratus, avėsiu 
batais .dėvėsiu gražesniu švar 
ku Bus mama kitoks gyve 
nimas — šviesesnis, leng
vesnis.

Nušvitusiomis akimis pra
giedrėjusia veidu kalbėjo Pe 
«ras šituos žodžius. Tai buvo 
jo, benusikratančio baudžia
vos jungu kaimiečio, svajonė 
kuriai įkūnyti jis jautėsi tu 
rįs pakankamai stiprias ran 
kas ir karštą širdį.

Bet senutei motinai ta sva 
jone dužo, atsimušus į kas
dieninį buitinį skurdą:

— Iš kurgi pinigų imsi, vai 
keli, toms visoms gėry! ėms?

Tačiau sūnaus žvilgt nis L u 
vo nukreiptas į ateitį:

- Bus ir pinigų. Ogi, pir 
miausia, nereiks keturių die
nų per savaitę gaišti nereiks 
sviesto, sūrių, kiaušinių vilnų 
ponui atidavinėti, kas atü' ka, 
viską parduosime žemę ge 
rai įdirbsime, daug» javo nu- 
imsime ir tą parduosime. Į 
Prūsus į Rygą vešime ten 
brangiai moka Ne mama se 
nove jau nebegrįš

Vėl atsiduso senutė* sūnaus 
svajonių ir jį ištikusių nelai
mių sujaudinta Vargšelis!.; 
Žemę gerai įdirbsime.. Ko
kią žemę? Tėvo valako po
nas neduos jam valdyti. Jis 
turės gal pas dėdę bernauti, 
gal po žmones bastytis..

- Ko dūsauji, mama? — 
klausė sūnus tarsi įspėda
mas mo inos mintis.

(B. D.)
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Lietuvos Paštui 400 Metu
■ A D R . P . MAČIULIS

.i -

Mūsų Elta-Press paskutinia 
me Lavo biuleteny praneša, 
kad šiemet nueina 402 metai 
nuo įvedimo pašto Lietuvoje

Pašto įvedimą Lietuvoje iš
kėlė valstybiniai reikalai, 
mat, didysis kunigaikštis Ži 
gimaotas August s, kuris kar 
tu buv® patapęs ir Lenkijos 
karaliumi savo asmeniškais 
sumetimais daug laiko psa 
leisdavo Lietuvos sostinėje 
Vilniuje, gal net daugiau kaip 
Lenkijos Krokuvoje. Tad ap 
seiti be nuolatinio ryšio tarp 
Vilniaus ir Krokuvos jam bu 
vo sunkiai beįmanoma.

1562 metų liepos 11 dieną 
didysis kunigaikš»ti«s suteikė 
tūlam Kristupui Taksiui pla
čių teisių (privilegijų, jam 
apsiėmus suorganizuoti nuo. 
latioius pašto ryšius tarp Lie
tuvos ir La ijoe. Taip buvo 
at'daryti pirmi du pašto sky
riai: Krokuva—Vilnius ir Kro
kuva-Venecija per Austrijos 
Vieną.

Iš Krokuvos paštas išeida
vo kiekvieną trečiadienį ir 
Vilnių pasiekdavo septintą

Liaudies šokio istorinė apžvalga
V. R SAUDARGIENÊ

APLINK DVARĄ JIEVARAI
(ŽALIAVO, 

VIDUR DVARO JAUNIMĖLIS 
(ŠOKO...

Per amžius šokis buvosvar 
bus veiksnys kultūriniame tau 
tos augime ir tautiniame jau
nųjų kartų auklėjime. Šian
dien šokis ne Mk auklėjime, 
bet ir tautos reprezentacijoje 
užima svarbią vietą Šią ver 
tybę ypač mes. be tėvynės, 
išblaškyti tarp kitų tautų, tu 
rime branginti ir panaudoti 
jaunųjų auklėjimo tikslui ir 
reprezentacijai. Mūsų šokiai 
— gera priemonė auklėti ir 
sukelti jaunojoje kartoje mei
lę savo tautinės kultūros ver 
tybėms. Svetimos kultūros įta 
ka tremtyje augančiai kartai 

dieną nuo išvykimo
buvo nustatytas šešių ska

tikų mokestis už kiekvieną 
laišką, kurio svoris siekdavo 
12 6 gramo, o reikia atsimin
ti. kad anais laikais pūras 
avižų tekaštavo 7- 8 skati 
kus.,

Visos pajamos už pašto pa 
tarnavimus būdavo į eikia- 
raos Paštų direktoriui, kuris 
savo aigtą gaudavo iš valsty
bės iždo Toks, pvz, Lietu
vos paštų direktorius gauda
vo 300 talerų metinės algos 
Karališkieji laiškai būdavo 
pervežami nemokamai

Prekybai besiplečiant ir pa 
gyvėjus santykiams tarp į vai 
rių Didžiosios Lieftuvos k .ni- 
gaikštystės ir užsienio mies
tų, 1664 metais seimas pa
tvirtino pašto praplėtimo pla
ną 1637 metų konstitucija nu 
statė kad Lietuvos didžiosios 
Kunigaikštystės miestai ir 
miesteliai privalo sumokėti 
Lietuvos paštų viršininkui Vii 
niuje 12.000 florinų į metus.

Po sutarties su Rusija 1667 

yra tokia. didelė, jog reikia 
gero savo kultūros pažinimo 
ir meilės, kad jaunieji di
džiuotųsi lietuviai esą. Mūsų 
šokis, augštai kitataučių ver
tinamas gera reprezentacinė 
priemonė kiekvienai lietuvių 
grupei tremtyje. Tik reikia 
jį pažinti.

TAUTINIO ŠOKIO
ISTORINE APŽVALGA

Pirmosiosjužrašytos žinios 
apie mūsų tautos šokius yra 
iš 17 bei 18 amžiaus. To me 
to mūsų rašytojų, kaip vysk. 
M. Valančiaus mūsų ir kita 
taučių kronikininkų lietuvių 
liaudies papročių aprašymuo 
se randame žinių apie mūsų 
šokius Tiesa, šokiai dažniau- 

metais patvirtinimo buvo su
sitarta ir dėl pasikeitimo paš
tu tarp Vilniaus ir Maskvos- 
Iš Vilniaus maskvinis paštas 
būdavo persiunčiamas Į.Kroku 
vos Vienos Venecijos kryp 
tirai.

Ilgainiui paštų kryptys l>a 
bai išsiplėtojo Taip jau 1840 
metais ’ letuvcs *eritorijcje 
atsirado šie pašto keliai: Pe 
terburgas (Pasija) Daugpilis 
(Latvi» Ules a Ukmergė • 
Vilkaviškis (Lietuva) Koenigs 
berg (Prus ja); Maskva Smo
lenskas (Rusija) • Minskas 
(Baltgudija) Vilnius Gardi 
n s (Lietuva) ■ Tilžė (Mažoji 
Lietuva)

Ir šiandien Lietuvoje tebė 
ra tam tikslui statyti namai, 
kuriuose būdavo priimamas 
paštas bei pasikeičiama juo- 
Utenoje Ukmergėje, Jonavo 
je Marijampolėje, Vilkavišky 
ir Tauragėje.

Didelį perversmą patyrė 
paštas, atsiradus geležinke 
liams ir įvedus 1857 metais 
pašto ženklus.

šiai minimi kaip tam tikra 
apeigų dalis be platesnio jų 
aprašymo. Tačiau šokiai kad 
ir nerašyti ė jo iš kartos į kar 
tą, kaip tautos kultūrinio lo
byno palikimas.

20 a., Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, su kita folklo 
rine medžiaga, pradėta užra
šinėti šokiai bei jų melodijos.

Liaudies šokių rinkimą ir 
jų propagavimą pradėjo Lie 
tuvių Tautosakos Komisija 
įkurta W30 m, o vėliau šį 
darbą perėmė Lietuvių Tautos 
Archyvas. Daugiausia rinkime 
pasidarbavo Archyvo tarnau 
tojai ir Lietuvos mokyklų mo 
kytojai. Bet plačiausia akcija 
išaugo nuo 1936 m Augštųjų 
Kūno Kultūros Kursų studen
tams pradėjus darbą moky 
klose. Šie diplomuoti fizinio 
auklėjimo instruktoriai, įve
dus liaudies šokių varžybas į

Juozas Mikuckis

e 0 K S A
Giria giria! Glaudei mane kaip mylimą ar brolį 
Svaigindama kvepėjimu gėlių.
Aš puldavau į sąmanomis tiestą guolį,
Tyliai kartodamas: Myliu tave! Myliu!

Migdydamos mane, iš lengvo tavo šakos supo, 
Man sekė pasakas neramūs lapai drobulės.
Ir buvo gera man.. Rasa suvilgei mano lūpas —
Girdėjau džiaugsmą dygstančios žolės

Dabar ruduo, Šalna. Neieškau trokšdamas pavėsio.
Darbų jau galas artinas Ryt užporyt — žiema,..
Prie krosnies naktimis su ilgesiu — skausmu sėdėsiu 
Vaidensis man pavasaris — giružė mylima,

mokyklų programą, laikė saū 
garbe ir svarbiausiu uždavi
niu išmokyti savo aukl tinirs 
seniausių ir kit ems dar nė 
žinomų liaudies šokių. Jieš- 
kodami tokių šokių, jie suėjo 
į sąlytį su seniausiais kaimų 
gyventojais. Ir taip benykstą 
ir į užmarštį grimstą apeigi
niai šokiai ir senieji kadriliai 
buvo sugrąžinti į gyvenimą. 
Daugiausia šie šokiai buvo ai 
nešti į mokyklas tokie kokie 
jie buvo šokami nuo senų lai 
kų. Tik vienas kitas buvo sti 
liziiGtas arba iš išlikusių tru
piu.ų atkurtas Žinoma, dalis 
šok ų nugrimzdo į užmarštį, 
o kita dalis de^eneravosi.

Šokių kūrimasis turėjo tris 
aspektus, ritualinės apeigos, 
darbas, ir noras kūryboje bei 
žaisme išlieti susitelkusios 
energijos perteklių Vystantis 
socialiniam bei kultūriniam 
tautos gyvenimui, minėtiems 
aspektams veikiant, kūrėsi 
šokiai,

Primityvios kultūnos laips
nyje žmogus savo kūrybinei 
galiai išreikšti turėjo tik vie 
ną priemonę — judesį. Todėl 
jo pirmoji kūryba reiškėsi ju
desiais Maža to šokėjo ju
desiams buvo priskirta magiš 
koji galia pajėgianti sužadin
ti geruosius ir piktuosius de
monus, nuo kurių malonės pri 
klausė žmogaus egzistencija 
Iš to išeinant, žmogus sukūrė 
tam tikrų judesių skales — 
šokius, kurių magiškąja ga 
Jia jis tikėjosi palenkti tuos 
demonus sau.

Primityvaus žmogaus norai 
ribojasi egzistenciniais reika 
lais. Žmogus šoko ruošdama 
sis į medžioklę, eidamas į ko 
vą, švęsdamas pergalę, jau 
ouolių subrendimo iškilmėse, 
piršlybose, vestuvėse, net lai 
dotuvėse. Klajokl’nėms tau

toms pradėjus gyventi sėslų 
žemdirbių gyvenimą, žmogus 
sukūrė šokius sėjai, derliui., 
augmenijai, lietui ir visokioms 
apeigoms, kurių pagrindinė 
idėja buvo vaisingumo ir bran 
dūmo sužadinimas

Savo egzistencijai išlaikyti 
padarę’ viską ką gali, panau 
dojęs stipriausią šokio magi
ją, žmogus panoro pasilinks
minti Gerbūviui didėjant, 
ėmė kurti šokius džiaugsmui 
bei kitiems jausmams išreikš 
ti. Tuo būdu apeiginiai šokiai 
gavo naują, pramoginę dalį.

Kultūrai ir civilizacijai au
gant, krikščioniškosios religi
jos įtakoje, apeiginė šokio 
prasmė imta pamiršti išnyko 
tikėjimas į šokio magiją, o 
pasiliko tik mechaniškas šo 
kio atlikimas Šokiai ir toliau 
buvo šokami metinių švenčių 
progomis, nes to reikalavo 
paprotys, Tokie šokiai, kaip 
tradiciniai, išliko iki mūsų lai 
kų. Tačiau didesnioji dalis, 
pamiršus jų ryšį su tradicinė 
mis apei orais, virto pramo 
giniais, šokamais pasilinksmi 
nimo metu, arba visiškai iš
nyko.

Primityvusis šokis buvo ne
sudėtingas. Tai šokėjų gran
dinė, kuri susijungus virto ra 
tu. Šitokie šokiai pas mus va 
dinarai rateliai, Vokie
tijoje R i n g e n , Graikijo 
je Kalamotianos, Ju 
goslavijoje K o 1 o , Bulga 
rijoje H o r o . Visur jie bu 
vo šokami pritariant dainai, 
ir visur jų idėja buvo ta pa
ti - augumo magija.

(B. D )
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Lietuvi
Klausyk ir remk 

LIETUVIŠKA PROGRAMA 
o 

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 
10 vai. ryt. per ;RADIO 'NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P; Ra 
gažinska® caixa Postai 4118. São Paulo;

ALEKSAS. KALINAUSKAS 
Advokatas *

atlieka visus teisinio» pobūdžio! darbus, kaip ^įvairių 
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas; (nuomininkų išmetimas? ir kiti darbai

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0321
no 14,00 iki 18,00 vai,

LIETUVIŠKI PAMALDŲ
LEN DORiUS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Pa ųue das Nações 1© vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

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

Trečią:

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys j

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

ibitirama ir Av. Zelina).

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

IRENE, GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sê, 323 - 10 ■ dlOlfrOZ Rua Coelho Neto 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudent?

Agua Rasa 8 vais; .
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório;

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

PRANAS & ČIA. LTDA į
Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52 0229 į 
C Enderêçot Telegráfico: «GABIU N A » |

Rio de Janeiro
Serraria « IT A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas* Gerais

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

ANTANO PAVIILONW
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
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.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS
f

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

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

ji. ..fe. .fe. .fe. . A. .fe. .fe. -fe. .fe. .fe. .fe.

RIO DE JANEIRO

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUt!
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

IPHÁCÍ CAKKilFKS

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

Lindoya vanduo vn o^ai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK. a” į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO

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;

1ESCRITOEIO

. ^AJCIMIENTi)
Irmãos Nascimento

RESi C.R.e. 8P. N r o

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

® ® ■ • •; y rš •• ffl Kb"* L . L @ £ a n
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

SULAUKSIME DAUG 
SVEČIŲ ...

Iš Argentinos praneša, kad 
argentiniečiai išrinko komiei 
ją. kuri vadovaus vykstan
tiems kougresan Jau yra ti
kra, kad atvyks tautinių šo 
hių ansamblis «Rambynas», 
dalis choro ir svečių. Pla
čiau 3 pusi. ..

Iš Santiago, Čilės, prof 
Stonis rašo, kad iš ų šeimos 
ir kas nors atvyks kongresan.

P Baleekiai iš Niteroi ra 
šo, kad jie rems visais bū 
dais kongreso rengimo darbą 
ir jame dalyvaus.

BAZARAS JAU ČIA. PAT

Vos trys savaitės beliko 
ligi bazaro, kuris bus 14—15 
d. lapkričio mėn. Visos ir vi. 
si yra prašomi, iš visų São 
Paulo apylinkių šias dvi oie 
nas rezervuoti bazarui, kur 
šventėms bus galima misi 
pirkti įvairių dovanų pigia 
kaina. Gautas pelnas skiria 
mas Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongreso reikalams Lapkri
čio mėn. 14-15 d visi keliai 
teveda Vila Zeiinon. Bazaras 
vyks prie bažnyčios moky
klos pastate

— SELIOKŲ šeima prane 
ša, kad spaliaus mėn. 24 d, 
7 vai, Vila Zelinoje bus atlai 
kytos šv mišios-egeekvijos 
už Juozą Selioką, už Seliokų 
ir Kučinskų šeimų mirusius 
Pažįstamus kviečia atvykti į 
iv. mišias.

J—rrn n nijįfr— ii m

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 10 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.

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUANIA»
PiazzíQAstí 25 {Via Casalmonjerre.to 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14)

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

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
' susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 • 9.oAndvr Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 - 33-6911 São Paulo

PARENGIMŲ EIGA

Puikiai pasisekus 10 d. spa 
lių vakarui —baliui, ir dar te
besant gyviems prisimini
mams. Padengimų Komisija ta 
proga dar kartą taria nuošir
džios padėkos žodį visiems ir 
visoms prisidėjusiems prie 
bendros talkos, o ypač po
niom^ dovanojusioms bufetui 
valgių! Seka jų pavardės:

Adelė Gudliauskienė Audra 
Ketafai, Ana Mikšienė. Danu 
tė Paleckienė Elena Pupelie 
nė. Evaįge ina D Ainskienė, 
Elena Pavilonienė, Elena Bau 
žienė, Vera Tatarūnienė. Vera 
Bratkauskienė, Vanda Meš
kauskienė. Maria Jakiūnienė, 
Marija Katafai, Maria Bum 
blienė, Marija Jovaišienė, eta 
sė Valiulienė, Severa Put- 
vinskienė, Janina Valavičie- 
nė, Janina Postatni, Jadviga 
Jakubaitienė ir p Garškienė.

Ačiū ponioms Editei Drau- 
gelienei, Faustai Sliesoraitie- 
nei. Česei Boguslau?kienei, 
Aldonai Valavičienei ir Albi
nai Ambrozevičienei patarna 
vusioms už bufeto, ir pane
lėms Marlenei Pilipavičiūtei 
bei Juliai Gudanavičiū:ei dir 
busioms prie kasos, Neuž
mirštini talkininkai buvo ir 
vyrai ypač Gediminas Drau 
gelis, Jonas Valavičius, Alek
sandras tsogu-lauskas, Nor 
bertas Stasiulionis, Česlovas 
Jakiūnas, Mečys Paleckis ir 
Kęstutis Draugelis

Kazimieras Ambrozevičius 
pa s vienas išplatino virš 150 
pakvietimų ir apie pusę visų 
staliukų, P. Garška su savo

— JUOZĄ4 SKORUPSKIS staigiai mirė '6 d. rugpjūčio. 
Jo žmona mirė prieš keletą metų Velionis buvo 60 metų 
amžiaus kilęs nuo Žiežmarių, Brazilijon atvykęs 1927 m 
Daug metų dalyvavo organizaciniame veikime. Buvo Liet 
Kat Bendruomenės narys Daug talkino lietuviškų laikraščių 
«Šviesos» ir «Mūsų Lietuvos» administravime, talkininkavo 
įvairių parengimų metu. Dirbo Light kompanijoje Šiais me
tais būtų išėjęs pensijon. Tebūna lengva Brazibijos žemelė.

MŪSŲ KONGRESAS ARTĖJA 
VISI DIRBA ATSIDĖJĘ
GALBŪT REIKS PARDUOTI JAUTĮ 
IR Į KONGRESĄ KELIAUTI...

padėjėjais palaikė puikią tvar 
ką prie įėjimo. Al. Bumblis 
dovanai atspausdino vakaro 
programas, bilietus ir konkur 
so bilietėlius lietuvaitėms.

Buvo gauta aukų pinigais 
ir maistu Taip A'f Popelis 
paaukojo loterijai keptą kala 
kutą, Povilas Vonžadas 2 par
šu, Ant. Pavilonis 20 litrų 
alaus, p.. Tūbelis ir p Pūke 
nis dovanojo bufetui po 25 000 
kruzeirų, p Zenonas Jastrz. m 
bskis du didžiulius kumpius, 
p. Hans ' ffer ir p. PukeuL, 
po 500 kruzeirų virš pakvie 
timo kainos.

Ypatingą padėką Parengi 
mų Komisija tariame Sese 
lėms Pranciškietėms, kurios 
šiam vakarui davė veltui ea 
lę ir bufeto įrengimus. Nuo 
širdus ačiū!

Visiems dalyvavusiems ir 

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiūnas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudės 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-

prisidėjusiems labai labai 
ačiū! Jei ką nesugebėdami at 
siminti praleidome, tiems 
prie padėkos dar pradedame 
ir atsiprašymą!

Žavu ir malonu, kad talkos 
dvasia neatslūgsta, o ir toliau 
plečiasi prisidėjimas prie se 
kančiųjų parengimų. Dabar 
eina fantų pristatymas baza 
rui. Yra gauta net nepapras 
tų retenybių Pavyzdžiui, p. 
Teofilė Labuckienė padovano 
jo bazarui tikrą lietuviškų 
raštų, liaudies meno gamy
bos, žalio lino rankšluostį, ne 
seniai atgabentą iš Lietuvos! 
Kas dar kuo gali papildyti — 
prašome siųsti daiktus ir ap 
silankyti surinkimo punkte 
pas p Albiną Ambrozevičie- 
nę, Rua Camė Nr. 1052.

— La i škai: K. Navičklėnei’ 
J. Ratkevičiui, R Lunskiui, 
V. Tumui, L. Jodelytei, W. 
Urbanavičiui, Sal. Kaunaibei» 
Valiūnui Andriui, Al. Gintau
tui, J. Gudanavičiūtei, Aid. 
Nadolskytei, M Jonavičiūtei.

— Vyrų Brolija 22 d lapkri 
čio ruošia išvažiavimą pajū 
rin - Praia Grande, kur bus 
linksma muzika, šokiai, žaid 
mai. Užsirašyti galima pas 
valdybos narius,

— Kaune, M, K. Čiurlionio 
ví rdo dailės muzėjaus salėse 
rugsėjo mėo, buvo atidaryta 
Azerbaidžano dailininkų dar
bų paroda Paroda į Kauną 
atkeliavo iš Maskvos. Parody 
ta 70 autorių 120 įvairių 
darbų.

— 1965 m. vasario mėn. 
Varšuvoje įvyks tarptautinis 
F Chopino vardo pianistų 
konkursas Maskvoje atrinkti 
penki atlikėjai, jų tarpe Mas 
kvos P, Čaikovskio konservą 
torijos aspirantės, Vilniaus 
Valst filharmonijos solistė Es 
tėra Elinaitė.

— Charkove vykus Soviet! 
jos geometrijos specialistų 
konferencijai iš ok, Lietuvos 
buvo pasiųstos lietuvių mate 
matikų pranešimų tezės Iš 9 
matematikų ypatingas dėme
sys buvo atkreiptas į V. Bliz 
niko, D. Petruškevičiūtės ir 
S. Maziiiauskaitės darbus.

«

— «Beatles, dainininkų gru 
pės vadovas save ir savo 
grupę apdraudė milijonu 
svarų.

— Olandijoje gyvenąs 22 
«n. amžiaus «Vakarų Europos 
čigonų karalius Koka Petalo 
vedė ir vestuvių puotai buvo 
paskersta 80 kiaulių ir sunau 
dota 120 statinių alaus,

□QCXOOCXXZXXZ^OG^OG^^

- VILA ZELINOS LIETU-

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5575 

NAUJAS ADRESAS
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J. 

Bružiko ir J. Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti farmacijai 
93 -2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B. de Itapetininga, 262. 
4‘o and, sala 406,Tel. 35 88J3.

r»» »»■!< m**

SKAITYKITE IR
PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMERjKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».
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