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Parlamentarizmas
Nepaprasto įtempimo vai 

džios krizė Brazilijoje, ačiū 
Dievui, pasibaigė taikingai Ne 
buvo iššautas nei vienas šū
vis, nepralietas nei vienas la 
šas kraujo Tos dvi savaitės, 
tačiau, kainavo kraštui daug 
nervų, daug susivaldymo ir 
ištvermės, o taip pat virš 50 
bilijonų kruzeirų pinigais ku 
rie pavidale virš normalių e- 
misijų turėjo būti mesti apy
varton, kad netaptų paraližiuo 
tas visas ekonominis gyveni
mas.

Kaip žinoma, karo, laivyno 
ir aeronautikos ministerial pa 
sipriešino, kad vice preziden 
tas João Goulart, pagal kons
tituciją, užimtų valstybės pre 
zidento vietą, pareikšdami, 
kad jo praeitis rodanti jį e- 
sant kainuojančiu komunistų 
ir fidelistų mėgėju, neturinčiu 
ginkluotų Brazilijos pajėgų pa 
sitikėjimo, ir net pavojingu 
krašto saugumui.

Tačiau toks reikalavimas 
buvolpriešingas Brazilijos kons 
titucijai. Visi rink ieji tautos 
atstovai federaliniame parla 
mente, senate ir valstijų (es- 
tadų) seimeliuose bei miestų 
savivaldybėse puolėsi ginti 
konstituciją, reikalaudami, 
kad pagal jos raidę, būtų įves 
tas prezidentūron João G0II- 
lart’as

Pradėta jieškoti magiško 
sprendimo, ir toks sprendimas 
surastas parla m e n t a r i z - 
m o pavidale. Taikant šią de 
mokratijos formą tapo įmano 
ma priimti João Goulartą pre
zidento vieton, ir ginkluotų 
Brazilijos pajėgų ministerial 
su tuo sutiko. Tautos kongre
sas tam tikslui priėmė atski
rą konstitucijos papildymą, pa 
gal kurį įstatymiškai pakei
čiama valdymosi forma iš pre 
zideneializmo į parlamenta
rizmą.

Čia ir paminėsime tuos pa
čius ryškiausius paragrafus, 
kurie daro pagrindinius pa
keitimus.

Tų pakeitimų tikslas ir es 
mė yra ta, kad iš valstybės 
prezidento atimama galia pa
čiam savo nuožiūra valdyti 
kraštą, skiriant ministerius ir 
parenkant politinę liniją tiek 
viduj, kiek ir užsienyje. Iki 
šiol ministerial buvo preziden 
to pasirenkami ir tik prieš jį 
atsakomingi.

Dabar valdžia bus vykdoma 
per prezidentą ir Ministerių 
Tarybą kuriai priklauso val
džios politikos kryptis ir at
sakomybė, o taip pat ir fe

deralinė administracija.
Valstybės prezidentas bus 

Tautos Kongreso išrenkamas 
penkiems metams (o nekaip 
anksčiau, kada būdavo išren 
karnas tautos balsavimu). Pre 
zide&tas skiria ministerių pir 
mininką ir tvirtina šio pasi 
rinktus ministerius. Preziden 
tas komanduoja krašto gin
kluotąsias pajėgas per minis 
teriij pirmininką (o ne tiesio 
giniai per ministerius, kaip 
buvo iki šiol)

Jeigu absol utinė parlamen
to dàugun-i. apkaltintų prezi 
dentą nusikaltimu, jis gali bū 
ti teisiamas, paprastų prasi 
žengimų atveju Aukščiausio
jo Federalinio Teismo, o nusi
kaltimo prieš pareigas atveju 
— jį teistų Senatas Nusikalti 
mu prieš pareigas laikoma pa 
sikėsinimas prieš:

1) Valstybės vienybę
2) pn?š Konstitucinių įstai

gų veikimo laisvę,
3) prieš poli inių, individu 

alinių ir soc alinių teisių laisvę
4) prieš krašto vioaus sau 

gumą
Iš to matyti, kaip preziden 

to teisės yra sumažintos ir 
valdžios vykdymas kanalizuo 
jamas per ministerį pirminin
ką bei ministerių tarybą Taip 
pat įvedama prezidento atsa
komybė prieš teismą ar se
natą, jeigu jis nusikalstų pa
reigų vykdyme, ypatingai tais 
keturiais numatytais atvejais.

Kiti to naujai priimto kons
titucijos priedo paragrafai 
nustato ministerių pirmininko 
jo ministerių teises bei 
pareigas Taip, pavyzdžiui, mi 
nisterių taryba bendrai, yia 
atsakinga prieš parlamentą 
už valdžios vedamą politiką 
bei federalinę admin straciją, 
o pavieniai ministerial yra at 
sakingi už savo veiksmus pa 
reigas bevykdant.

Visi valstybės prezidento 
veiksmai privalo turėti minis
terių pirmininko patvirtinimą 
jo parašu, kaipo sąlyga, kad 
jie būtų teisėti. Dėl šios są
lygos prezidentas nieko nega 
Ii daryti pats vienas.

Ministerial gave parlamen
to nepasitikėjimą turi būti lai 
ke trijų dienų pakeičiami 
naujais.

Ministeris pirmininkas taip 
pat palaiko santykius su už
sienio valstybėmis ir orietuo- 
ja užsienių reikalų politiką. 
Jis taip pat gali pasiimti bet 
kokios ministerijos valdymą.

Valstybės vice prezidento 

vieta visiškai panaikinama.
Iš šitų pagrindinių skirtumų 

matosi, kad Tautos Kongre
sas pasiima nuolatinį budėji
mą ir pilną kontrolę visų veiks 
mų, kuriuos darys vykdomoji 
valdžia sudaryta iš valstybės 
prezidento, ministério pirmi- 
mininko ir ministerių tarybos. 
Tikroji valdžios galia, tuo bū 
du perkeliama į Tautos Kon 
gresą.

Čia ir glūdi visa to pakeiti 
mo prasmė, kaip buvo prieita 
prie susitarimo ir išspręsta 
krizė, kilusi po Janio pasitrau 
kimo Prie šios sistemos, pa
vyzdžiui. pasitraukus preziden 
tui jokios krizės daugiau ne 
bekiltų, nes Kongresas turi 
teisę tuoj pat kitą jo vieton 
išrinkti Jeigu visi kongresis- 
tai būtų gabūs, sąžiningi ir 
taurūs patriotai, teisingi ir rū
pestingi savo krašto ir žmo
nių reikalų gynėjai — ši sis
tema būtų nuostabiai gera. 
Tačiau Brazilijoje tokių atsto 
vų. su visomis anomis dory
bėmis nuostabiai sunku atras 
ti, o be tų savybių būna var 
gas susitarti tarp savęs. Jei 
kongresui nepasisektų susi 
tarti valdžios re.kalais savo 
tari e — tada ir parlamenta 
rizmo rezultatai galėtų pasi
rodyti nuostabiai menki.

Nėra abejonės, kad parla
mentarizmo įvedimu tapo iš
vengta vidaus karo, bet taip 
pat galima manyti, kad parti 
jos ir pavieniai atstovai, be- 
siekdami savo interesų, daž
niau niausis negu broliausis. 
Dauguma tų atstovų yra poli 
tikos profesionalai ir t pecia- 
listai vieni kitiems žabangus 
spęsti. Yra jų tarpe ir atkak 
lių parlamentarizmo priešų, 
kurie jau dabar pareiškė ko
vosią šią sistemą nuversti

Nuversti ją galima būsią 
per tautos atsiklausimą, vadi 
namą plebiscitu Naujame kons 
titucijos priede toks plebisci
tas yra numatytas 9 mėnesius 
prieš dabartinio prezidento 
tarnybos pabaigą.

Gali atsitikti kad parlamen 
tarizmo sistema visai neblo
gai veiks. Mat, ši sistema rei 
kalauja dabar iš visų atsto 
vų parodyti savo vertę. Prie 
šingai pasirodžius, plebisci 
tas galėtų sugrąžinti preziden 
cializmo sistemą, ir tuo pa
čiu parodytų tautos nepasiti 
kėjimą atstovais, ko pasekmė 
je partijos netektų autoriteto. 
Atrodo, jog partijoms verta 
pasitempti ir parodyti savo 
vertę. Išeina taip, kad pirma 
sis parlamentarizmo bandymo 
periodas virsta egzaminu vis
iems tautos rinktiesiems atsto 
vams kad jie pateisintų savo 
rinkėjų viltis ir duotus paža
dus jiems.

Kas Kaltas?
Stebimės komunizmo pliti

mu Pietų Amerikoje. Nepas- 
laptis, kad komunizmas skver 
biasi visur, kur tik atranda 
palankesnę dirvą. Kas žino, 
ar nepaseks Kubos pavyzdžiu 
ir daugiau Lotynų Amerikos 
valstybių. Bet retas kas pagal 
voja. kodėl ten tokia palanki 
dirva komunizmui: Kodėl Ste 
vensonui lankant Pietų Ame
rikos valstybes beveik visur 
buvo keliamos riaušės prieš 
amerikiečius. Organizuojamos 
jos bu-, o komunistų, tačiau vi 
si riaušininkai nebuvo komu
nistai. Bolivijos sostinėje La 
Paz, riaušių metu buvo 5 už
mušti ir 16 sužeistų. Vienas 
gydytojas, universiteto profe
sorius, teikdamas sužeistiem 
pagalbą, teisingai išsireiškė 
kanadiečiui reporteriui:

«Demonstrantai nevisi komu 
nistai, bet paprasti žmonės, 
kurie tik nori šiek tiek žmo. 
nijai duotos civilizacijos, kaip 
mokyklų ligoninių, butų, ge
resnių kelių Skirtumas tarp 
turtuolių ir vargšų yra toks 
didelis; kad sunku įsivaizduo
ti. Jie siekia kiek geresnio

Grobuoniški, Bet Neapdairus
Kad vakarų Europa nusėta 

sovietiniais šnipais — nepa 
slaptis Daug kalbama apie tų 
šnipų didelį parengimą savo 
profesijai Tačiau N Y. W. Te 
legram pasakojo dvi istorijas 
kuriose sovietiniai šnipai pa
sirodė agresyvūs, akiplėšos 
bet tiek pat neapdairūs.

1. Sovietų atstovybė Šveica 
rijoje gavo įsakymą iš Mask 
vos pagrobti Sovietų pilietę, 
jau 71 metų moterį, kuri iš 
Romos turėjo vykti į São Pau 
lo. Brazilijoje Ziuriche, Švei
carijoje ji turėjo pakeisti lėk 
tuvą. Prie aerodromo atvyko 
automobiliu keturi sovietiniai 
vyrai. Du liko automobily, du 
nuėjo į aerodromo svetainę. 
Kai tik ten pasirodė laukia
moji keleivė, jie ir čiupo. Mo 
teris ėmė šaukti pagalbos. Ke 
leiviai pristatė policiją ir už
puolikai dingo. Kai nuramin 
ta moteris nuėjo į moterų 
kambarį ten pat aerodrome, 
visi keturi užpuolikai įsiver
žė ten, moterį pagrobė ir bu 
vo besinešą. Bet šauksmai ir 
čia pasiekė policiją. Užpuoli 
kai buvo suimti. Moteris ga 
Įėjo tęsti kelionę į Braziliją, 
o užpuolikų veidai atsilūrė 
vietos spaudoje.

2. Vakarų Vokietijoje du so 
vietiniai šnipai gavo įsakymą 

gyvenimo, nenori pasilikti blo 
gesnėse sąlygose, negu jų pro 
tėviai turėjo dar prieš Kolum 
bui atrandant šį pasaulį».

Gydytojas parodė į negyvus 
ir sužeistus, gulinčius ant ne
švarių grindų ir tarė:

«Tai mūsų ligoninė. Viskas, 
ką mes turime».

«Viskas, ką tie žmonės turi 
yra viltis. Jeigu kapitalistinė 
sistema negali jiems padėti, 
tai nereikia stebėtis, jeigu jų 
akys krypsta į socializmą Di 
desnė dalis amerikiečių teikia 
mos pagalbos atsiduria vieti
nių politikų ir turtuolių ran
kose.

«Pasaulis turi suprasti, kad 
pusė jo gyventojų negali bū
ti palikta gyventi šunišku gy 
veniniu».

Nereikia tad stebėtis, kad 
vis dažniau ir dažniau Boli
vijos, Peru, Haiti ir kitų P. 
Amerikos valstybių kalnuose 
girdisi garsai — «A la cuba- 
nab — Kubos pavyzdžiu.

V. K,

nuvykti į Ziurichą ir susirišti 
su šveicarų pareigūnu, kuris 
turėjo būti užverbuotas šaipi 
nėti. Iš jo reikėjo išgauti ži
nias apie naują šveicarų ra
daro sistemą, apie apsaugos 
planą, apie kariuomenės per
organizavimą. Agentai pagal 
susitarimą nuvyko į stoties 
pirmos klasės restoraną ir ten 
rado žmogų su nurodytu lai
kraščiu rankoje. Išsikalbėjo, 
sumokėjo pinigus ir čia pat 
buvo suimti —- jie paaikėne 
tą žmogų; vyriausias valsty
bės gynėjas buvo atsiuntęs 
policijos pareigūną. Po 10 die 
nų dingo iš Šveicarijos ir So 
vietų atstovas.

MIRTIES BAUSMĖ DYKA
DUONIAMS, PLĖŠIKAMS

(E) Nemenčinėje įvyko so
vietinės Lietuvos aukš teismo 
išvažiuojamoji sesija ir teisė 
girtuoklius, dykaduonius, plė 
šikus Balkovskį, Červenskį, 
Bagdanovičių. Pasak Vilniaus 
radijo jie plėšimo tikslais nu
žudę seną moterį. Teismo nu 
osprendis-1 Balkovskis nuteis
tas sušaudyti, o kiti kalėjimo 
bausmėmis. Aukšč. Tarybos 
prezidiumui atmetus Balkovs, 
kio malonės prašymą, nuo 
prendis jam buvo įvykdytas.
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Greitoji Priemonė 
mos

— Didžioji dalis vyrų, ieš
kodami sau žmonos — sako 
Šeimyninių Santykių Instituto 
Los Angeles mieste direkto
rius Paul Popenoe — neieško 
šeimininkės, bet asmens, ku
ris žavėdamasis su noru jį 
aukštintų. Tai padeda pasijus 
ti jam jtakitigesniu, svarbes 
niu asmeniu.

Taigi, jei raštininkė, nebai
gusi nė aukštesnės mokyklos, 
pakviesta drauge pietauti, ne
nuleidžia savo žavaus žvilgs
nio nuo ją pakvietusio vien
gungio šefo ir su interesu 
jam kalba: «Dar papasakok šį 
tą apie save!» — rezultatas 
bus; kad jis sakys savo drau
gams:

— Jinai nėra koki žavinti 
gražuolė, tačiau niekada ne
sutikau tarp tokių raštininkių 
geresnės už ją.

Vyrai privalo pareikšti įver 
tinimą moters pastangų gra
žiai pasirodyti ir apsirengti. 
Visi vyrai užmiršta, 
jei iš viso kada buvo priėję 
prie to suvokimo, kad mote
rys labai domisi rūbais. Taip, 
pav., jei vyras su žmona su
sitinka gatvėje su kita vedu
siųjų pora, žmona retai kada 
pasižiūri į kitą vyrą, bet ben
drai imant visada stebi anos 
moters apsirėdymą

Vyrai labai greit užmiršta, 
kaip jie buvo prieš keletą 
dienų apsirėdę Moterys gi de 
šim mečius atsimena, kaip jos 
buvo pasipuošę kurioje šven
tėje. Moterys yra skirtingos, 
ir mes, vyrai, turime tai pri
pažinti. Aukštųjų Prancūzijos 
sluogsnių jaunuoliai yra spe
cialiai treniruojami, kaip jie 
turi pareikšti savo nuostabą 
kurios moters suknia ar skry 
bele ne sykį, bet keletą kar
tų tą pačią naktį. Ir 40 mili
jonų prancūzų juk negali bū
ti suklydę.

Pagal vieną istoriją, vieno 
ūkio šeimininkė po dienos 
varganų darbų pastačiusi vy
rams ant stalo padėklą su šie

I Laimingesni Šei- 
Židini

nu. Kai šie pradėjo vadinti ją 
beprote, ji atsakė:

— Kodėl? Verdu Jums, po 
nai, štai jau 20 metų ir per 
visą tą laiką negirdėjau nė 
vieno žodžio, įgalinančio ma
ne suprasti, kad Jūs valgote 
ką kitą, o ne šieną Nė karto 
negirdėjau iš Jūsų kokio įver 
tįsančio žodžic!

Kaip ten bebūtų su ta isto 
rija, ar ji tikra ar ne, tačiau 
ji puikiai įvaizdina vieną da
lyką — žmonos darbo įverti
nimo stoką. Kaip svečiuose 
mes dėkojame šeimininkei už 
vaišes?! Kodėl neparodyti to
kį įvertinimą ir savo žmonai? 
Kodėl neduoti jai suprasti, 
kad Jums patiko valgis? Ar
ba darykite taip, kaip mėgda 
vo sakyti Guiman iš Texas: 
«Paduoki savo jaunai žmonai 
ranką ir nuoširdžiai ją pas
pausk!». Ir kai tai darysi, ne 
užmirški ta proga duoti jai 
suprasti, kiek daug ji priside 
da prie Jūsų laimės.

Prieš kiek laiko skaičiau 
laikraštyje atspausdintą pasi- 
kalbėjimą su garsiuoju daini
ninku Eddie:

— Savo žmonai esu labiau 
dėkingas, negu bet kam ki
tam pasaulyje. Ji buvo mano 
geroji draugė, kai buvau j . u- 
nuolis. Ji padėjo man eiti ti
kruoju keliu. Ir paskui, kai 
apsivedėme, ji mokėjo kiek
vieną sutaupytą dolerį įdėti į 
pelną duodančias akcijas. Iš 
tikrųjų, ji man krauna turtą. 
Turime penkis žavius vaiku
čius. Ir ji viską daro, kad 
man šeimos židinys būtų pa
trauk.us. Jei visur turiu naši 
sekimo, tai vien dėka jos.

Taigi, anot Holywood artis 
to Warner Baxter, sukūrusio 
su artiste Winfreda tokią lai 
mingą šeimą:

— Jei moteris visur ieško 
savo vyro laimės, be abejo, 
ją atras savo šiltam įvertini
me ir nuolatiniame atsidėjime 
jam. Jei įvertinimas ir atsidė 
jimas yra rastas — yra suras

V. Mykolaitis Putinas

Lino žiedas
Jei nebūtų tavęs, lino mėlynas žiede, - 
Jei nebūtų galulaukėj mėlyno baro, 
Kur aš eičiau tą klaikų vidudienio metą, 
Kai taip liūdna ir juoda širdy pasidaro?

Tuo siauru, dobilėtu taku parugėmis 
Kvapnią žolę kasdien mina žingsniai atsargūs, 
Bet tik mėlynai žydintį barą pasiekus, 
Atsilsėti panūsta krūtinė pavargus.

Čia iš motinos žemės, kaip kūdikio sapnas, 
Mėlynakiai daigai į padangę štai stiepias, 
Bet ir viso gyvenimo meilę ir kančią 
Bus į mėlynus žiedus Kūrėjas įžiebęs.

Melsvo lino galulaukėj sekdamas būtį, 
Kas jaunystės audringų sapnų nepažino? 
Prasivėrusios laimėje šypsosi lūpos, 
Atsiminusios pasaką mėlyno lino.

Geras Universiteto Dėstytojas — Tik 
Komunistas

Spartinamas komunistinis auklėjimas Vilniaus universitete

(Elta) Rugsėjo pradžioje pra 
sidedant mokslui Lietuvos mo 
kyklose, partija vis labiau ke 
lia komunistinio auklėjimo 
reikalą aukštosiose mokyklo
se. Ypatingas vaidmuo tenka 
Vilniaus (V Kapsuko vardo) 
universitetui Per «Tiesos» skil 
tis jau keliamas baisas, k ip 
komunistiniai reikėtų auklėti 
studentais. Šiuo atveju pirma
eilė svarba tenkanti universi 
teto istorijos filologijos fakul 
tetui su šalia jo veik ančių 
partiniu biuru. Pagal partinį 
pareigūną universitete K. Si- 
mašką ir literatūros kat. asis 

ta paslaptis: štai kur yra vy 
ro ir jos pačios laimė!

Už tat, jei nori turėti lai
mingą, ir vis laimingesnį šei
mos židinį — parodyki visa
da širdingą įverti
nimą!

Dale Carnegie 

tentą A. Trakimą («Tiesos» 
185 nr.) siekiama naujai per
tvarkyti studentijos (komunis
tinio — E.) auklėjimo darbą 
ir jis turįs būti «veiksmingas, 
tikslingas, aštrus.. »

Partija reikalauja — auklė
jimo darbas privalo būti suar 
tintas su komunistinės staty
bos praktika Kuo gj turi reikš 
tis studentijos artėjimas su ko 
munistine statyba? Ogi ne tik 
dėstytojai, bet ir studentai tu
rį užmegsti ryšius su vykstan 
čiu už universiteto ribų gyve 
nimu, su darbininkų kolekty
vais gamyklose, su kolcho
zais ir mokyklomis. Pastarai
siais metais studentai buvo 
priversti dalyvauti vasaros dar 
bo stovyklose. Jie prisidėjo 
statant visuomeninius ir kul
tūros namus.

Komjaunimo organizacija, 
K Simaškos teigimu, šiais 
metais vis labiau susidomėjo

studentų mokymusi, paskiru 
būrelių veik a Pradėtos, gir
di, taisyti kai kurios «klaidos 
trūkumai». Čia pavyzdžiu pa
tiekiamas kraštotyros būrelis 
universitete. Esą. ligšiol jis 
siaurai domėjęsis tik «etno
grafine egzotika» (čia supran 
tama etnografinės senienos, 
retenybės). Dabar būreliui pas 
tatyti kitokie uždaviniai - (jis 
privalės tyrinėti Lietuvos dar
bininkų, valstiečių buitį; jos 
pakitimus socializme.,. Kitaip 
tariant, studentai, tyrinėkite 
kolchozų gyvenimą, nebėra 
reikalo tik senienomis domė
tis...

Tautosakos būrelis univer
sitete skatinamas domėtis in
ternacionaliniu folkloru — jis 
dabar daugiau dėmesio kreips 
į rusų, baltarusių, lenkų fol
klorą. Lietuvių tautos folklo
ras? Aišku, tai per siaura..

Rusų, sovietine literatūra 
studentai vis labiau ir labiau 
turi susidomėti, studijuoti, ir 
tuo tikslu neseniai įkurtas lie 
tuvių tarybinės literatūros bū 
relis. Jau džiaugiamasi, kad 
studentai vis labiau temas pa 
sirenka iš tarybinių rašytojų 
kūrybos.

Visame auklėjimo darbe iš
keliamas inte-nacionalizmo 
ugdymas ir vad. tarybinių tau 
tų draugystė.

Be studentų, ir dėstytojai 
partijos pareigūnų raginami 
daugiau domėtis «visuomeni
niu darbu» Tačiau, kaip jau 
įprasta, ir šioje srityje atsi
randa žinomos kliūtys . Esą, 
kai kurie lietuvių literatūros, 
užsienio, kalbų bei istorijos. 
katedrų dėstytojai dar «nepa
kankamai aktyviai dalyvauja 
studentų auklėjime». Vis dar, 
girdi, dėstytojų daromos ideo 
loginio pobūdžio klaidos, jos 
per lėtai taisomos anksčiau 
išbartų dėstytojų, pvz., I. 
Kostkevičiūtės, V. Zaborskai- 
tės... Pariija vėl dejuoja, kad 
jau praslinko keli metai ir... 
universiteto lietuvių literatū
ros katedroje — skatinančios 
komunistinį auklėjimą. E.)

Partija susidomėjusi komu-
(pabaiga 3 pusi)

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

Šiluvos Pavėsyje.
(tęsinys)

SALO M ON AS. Matyt, kad 
žmonės lengvai patikėjo vai 
ku plepalais, ir susigrūdo pa
sižiūrėti, ar ir jie ko nors ne 
pamatys. (Pajuokiančiai krei
piasi į kaimiečius). Nu, ir ką 
gi pamatėte?... Nieko?!... Che 
che-che...

(Visi sužiūra iš padilbų į 
neprašytus ateivius. Kiekvie
nas mielai juos išvytų, bet ne 
drįsta, abejoja)

PASTORIUS. Gėdintumėtės 
tokiais tamsuoliais būti! Ju
myse vis dar prabunda pago
niški protėvių palinkimai; taip 
ir skubate garbinti akmenį, 
ugnį, perkūną...

II-BAJORAS. Man keista, 
kad tamsta būdamas apsišvie 
tęs žmogus, taip beprasmiai 

kaltini čia susirinkusius Ge
riau išklausinėtum vaikų, ką 
jie ištikrųjų matė.

PASTORIUS (labai perpiks- 
ta). Aš turiu klausinėti pieme 
nų, ir tikėti jų kvailais išmis- 
lais?!... Cha cha... To dar be
trūko! Prisiklausė vaikėzai se 
nių pasakų ir ėmė jiems vai
dentis nebūti dalykai!

Stebiuosi, kad ir mūsų kil
mingieji bajorai taip lengvai 
pasiduoda paskaloms. Aš jums 
sakau, kad tai yra velnio ap 
gaulė, kuri nori jums auteliu, 
dyti pažinti tikrąjį evangeli
jos mokslą Tai jis — velnias 
kalba vaikų lūpomis!

(Išgirdę tuos žodžius vaikai 
baimingai glaudžiasi prie vy
resniųjų Onytė gi net akis 
užsidengia.)

I! BAJORAS (didžiai pasi

piktina). Tamsta, kuris skelbi 
Evangeliją savo bažnyčiose, 
kaip gali tokias nesąmones 
drėbti žmonėms į akis?

PASTORIUS. Kokias nesą
mones?

II-BAJORAS. Juk Kristus 
pats mylėjo labiausiai tuos ma 
žutėlius ir mus tebemoko iš
laikyti savyje jų sielos skais 
tumą Kaip gi tokiomis nekal 
tomis lūpomis gali kalbėti 
šėtonas?

I-KAI M IETIS. Greičiau, po 
no pastoriaus lūpomis jis 
kalba

VISI. Niekais nueina bambi 
zų mokslas!

II KAIMIETIS. Niekas nepri 
vers mūsų išsižadėti mūsų tė 
vų tikėjimo.

III KAIMIETIS. Niekas neiš 
plėš iš mūsų širdžių pagar 
bos ir meilės Nekalčiausiai 
Marijai.

SALAMONAS. Nutilk, cha

me! Kaip tu nepraustaburni 
gali prieštarauti pastoriaus iš 
minčiai. Jis gi kunigas

II KAIMIETIS. Mums jis ne 
kunigas. Jisai žmona, vaikais 
apsikrovęs... jis toks pats, 
kaip mes visi: pirma šeima, 
paskui bažnyčia.

SALOMONAS. Žinok, praš- 
čioke, kad Visagalis per sa
vo išrinktuosius visus darbus 
vykdo. Ir toks išrinktasis yra 
mano gerbiamas Pastorius (Že 
mai nusilenkia pastoriaus pu 
sėn).

I KAIMIETIS. Jei jis būtų 
«išrinktasis», kaip čia pats 
tvirtini, tai nešūkautų ant mū 
sų kaip koks dvaro užveizda.

SALOMONAS (prišoksta pa 
kėlęs kumštį). O kas jis tau?..

PASTORIUS (ramindamas 
įsikarščiavusį mokinį). Nesi
ginčyk su būrais.

I-KA MIETIS Nemanyk, 
tam*tele, kad aš vyžomis ap 

siavęs tai ir nieko neišmanau
PASTORIUS (ironiškai nusi 

šypso). Žinau, žinau, kad tai 
likučiai mūsų šviesių bajorų 
pučia prasčiokams dūmus į 
akis Bet ateis laikas, kai ir 
jūs pažinsite tikrąjį evangeli 
jos mokslą Kova su jumis ne 
lengva, bet mes esame sti
prūs ir mumyse pergalė.

I BAJORAS. Tik ne tomis 
priemonėmis, kurias iki šiol 
vartojate degindami mūsų baž 
nyčias, vogtais varpais skam
bindami.

PASTORIUS (įnirtęs). Tai 
įžūlumas... tai... tai...

SALOMONAS (paimdamas jį 
po ranką). Prašau nesijaudin 
ti, mokytojau...

PASTORIUS (nustumia savo 
mokinį) Ei. ponai bajorai, ar 
pamiršote, kad jūsų Maršai 
kienė Vnučkienė mums užra
šė visas šias žemes ir jai ori

(pabaiga 3 pusi.)
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(pabaiga iš 2 pusi.) 

nistine veikla — a klėjimu 
Vilniaus unive siteto istorijos- 
filologijos fakultete, nes čia 
daugiausia rengiami mokyto 
jai, švietimo, kultūros įstaigų 
darbuotojai, taigi, tokie žmo 
nės, kurie susiduriu su žmo 
nių masėmis...

Kom partija savo progra
mos projekte pabrėžė, kad 
«perėjimas į komunizmą nu
mato išauklėti ir parengti su 
sipratusius ir didžiai išsilami
nusius žmones...», o partiniai 
teoi etikai Lietuvoje jau iškil
mingai deklaravo, kad, girdi, 
Lietuvos aukštosiose moky
klose «jau visiškai subrendo 
sąlygos vertinti dėstytojo dar 
bą pagal tai, kaip aistringai 
ir vaisingai jis dirba komunis 
tinio auklėjimo darbą.». Tai
gi, komunistiniai auklėsi jau
nimą. būsi geras dėstytojas... 
Ir šioje srityje, ypatingai Vii 
niaus universitete, pa'tijos 
pastangos greičiausia bus dar 
labiau spartinamos.

TARDO UŽ SUSIRAŠINĖJIMĄ 
SU UŽSIENIAIS

Slaptoji policija tardanti lat 
vius, juos kaltind ma susira 
šinėjimu su užsienio kraštais, 
pirmoje eilėje su Švedija 
Svetur laisvame pasauly gy 
vena apie 120.000 latviu, ir 
yra atsitikimų, kad susirašinė 
jimas panaudojamas sudarant 
įtariamiems bylas Ypatingai 
griežtai sekami nepriklauso
mybės laikų veikėjai, buvę 
koncentracijos stovyklose ir 
iš jų paleisti 1955-56 m Dau
giau esą persekiojami buvę 
socialdemokratų pareigūnai 
ir laisvosios Latvijos parla
mento nar ai. Tuo pačiu me
tu per Rygos radiją ir spau
dą latvių socialdemokratai ir 
kili buvę veikėjai puolami, o 
gyveną užsieniuose — šmei 
žiami.

RUSINIMAS IR LATVIJOJE

Ūkinis Latvijos gyvenimas, 
lygiai kaip Lietuvoje ir Esti 
joje, pajungtas Maskvai. Su 
griežtesne politika susidūrė

(pabaiga iš 2 pusi) 

klausančius turtus?... Štai kur 
jums pavyzdys!... Tai bent 
puikios moters būta!

II BAJORAS. Su išgamomis 
ir persivertėliais mums nepa 
keliui! Apsaugok Viešpatie, vi 
sus čia esančius nuo tokio 
pavyzdžio. Nėra nieko baisės 
nio. kaip žmogus pardavęs už 
auksą savo tikėjimą ir są
žinę. Tikiu, kad mūsų tarpe 
judošiaus neatsiras!

SALOMONAS. Tai stabmel
džių lizdas!...

(Staiga jis krūpteli lyg ne
matomos strėlės pervertas. 
Aplinkui viskas aptemsta. Žmo 
nės išgąstyje susimeta krū
von. Vaikai baimingai dairosi.

Ant akmens pasirodo mote 
ris su kūdikiu ant rankų. Jos 
veidas begaliniai liūdnas ir 
ašaros rieda iš jos akių susi 
gerdamos į sunkiai alsuojan 

ir latviu kultūrinis gyveni
mas 1939 m. įvedus reformas 
švietimo sri'y, latvių kalba 
jau nebėra privaloma Latvi
jos mokyklose. Tėvams ten
ka pasirinkti į kurią moky
klą pasiųsti vaiką; su rusų ar 
su atvių mokomąja kalba. 
Dažnai tėvai, pasak Kalninšo 
siekdami geresnės karjeros 
savo vaikams, pasirenka rusų 
kalbos mokyklas. Esą. Latvi
joje jau nebeveikiąs potvar
kis. kuriuo į kraštą atvykę 
rusai pareigūnai privalo iš
mokti latvių kalbos. Taigi, 
pakilo skaičius tų rusų, kurie 
su vietos gyventojais tegali 
susikalbėti tik rusiškai. So
vietai siekia visiškai sužlug
dyti latvių ir kitas ne rusų 
kalbas ir tai jie viešai sklei
džia savo leidiniuose Pvz., 
«Woprosy jazykoznanija» (:959 
m 5 nr.) vedamajame pa te- 
bėta, kad turi išnykti kalbos 
tautų, įeinančių į Sovietų fi
gos sudėtį Rusinimas vyksta 
ir kitomis formomis^ pvz., dės 
tant istoriją, jos veikaluose 
rusų tautą vadinant vieninte
liu «draugu» ir «išlaisvintoju» 
ir pan.

DRAUDŽIAMOS TAUTINĖS 
ŠVENTĖS. MAŽIAU LEIDŽIA

MA KLASIKŲ

Ištisais šimtmečiais, net ir 
postalininiais laikais latviai 
švęsdavovasaros Joninių šven 
tę, tačiau šią vasarą šioji 
šventė, bolševikų pavadinta 
«pagonybės liekanomis» jau 
buvo uždrausta. Dabar jau 
mažiau leidžiama latvių rašy 
tojų klasikų veikalų Kai ku
rios knygos susilaukė griežtos 
kritikos dėl tariamai «buržua 
zinės nacionalistinės» kryp 
ties

Išvalius «tautinius» komunis 
tus. dabar Latvijoje vis labiau 
žymi rusų infiltracija. Šalia 
karių, iš Maskvos vis daugiau 
atsiunčiama valdininkų, pra 
monės darbininkų. Ryga vis 
traukia rusus, bet ji dar išlai 
ko vakarietišką pcbūdį.

čią krūtinę. Ji apsupta aki 
nanč'os šviesos. Toli skamba 
dangiškieji chorai lyg gaili 
rauda.

Minia ekstazėje puola ant 
kelių. Pastorius lieka lyg sta 
bo ištiktas, išsižiojęs. Salomo 
nas užsidengia veiaą).

ONYTĖ (nedrąsiai ištiesia 
rankutę regėjimo link). Tai 
ta pati Ponia, kuri buvo mums 
pasirodžiusi...

PASTORIUS (nedrąsiai žen 
gia į Dievo Motiną). Moteris, 
kodėl taip liūdnas tavo vei
das ir ko verki?

DIEVO MOTINA (graudin
gai švelniu balsu taria). Kita 
dos šioje vietoje buvo garbi
namas mano Sūnus, o dabar 
čia ariama ir sėjama.

(Šviesa užgęsta. Regėjimas 
išnyksta. Pastorius stovi susi
mąstęs, nuleidęs galvą Salo- 
monas išbėga lyg pamišęs. Mi

MUSŲ LIETUVA

Jurgis Baltrušaitis

Idiniinele
Ramunėle tu baltoji, 
Kad išpuoštum mano kelią, 
Tu iš dulkių atsistoji, 
Skaisčią, pakeli galvelę...

Vargui — takui pro rugienas 
Tavo žiedas - džiaugsmo kraitis.
Štai oasauly aš ne vienas, 
Jo bedugnėj ne našlaitis...

Skurdo skausmas lyg pagijo, 
Skausmo ilgesys nurimo, 
Ir krūtinė jau nebijo
Kryžiaus žemės ištrėmimo...

Saulės taurę tu pripylei, 
Ir, tamsus, žygiuoju drąsiai, 
Ir širdis tik klauso tyliai, 
Ką tu giedi mano dvasi i.

Vidujinis T
Modernus gyvenimas yra 

labai sudėtingas. Jis rejkalau 
ja iš mūsų atlikti įvairiausių 
uždavinių visokių jsipareigo 
jimų. Mūsų akis ir ausis rė
žia šaukianti propaganda gat 
vėje, radio ir televizijoje. Vi 
sa tai išblaško mūsų dėmesį 
ir nukreipia jį į išorinius da 
lykus. Mes tiek rūpinamės sa 
vo gera išvaizda, rūbais, pa
togiais buto baldais .. Gyvena 
me puikiai, turtingai...

O tačiau nesijaučiame pa
tenkinti Dažnai nuobodžiauja 
me ir pergyvename dvasios 
tuštumą, kurią nieku nepajė
giame užpildyti.
- Kodėl?
Paukštelis narvelyje, nors 

ir gerai aprūpintas, blaškosi, 
nerimsta Jis, mat, veržiasi 
į laisvę į oro erdves ir savo 
paties susirastą maistą. Jis 
taip sutvertas.

Taip ir mūsų dvasia taip 
sutverta Ji veržiasi iš to pil
kų dienų narvo į laisvę —

nia vis dar negali atsipeikėti. 
Ją pažadina pastoriaus žo 
džiai).

PASTORIUS. Ar aš sapnuo
ju?. (Žnybia sau į skruostą).

(Čia minia susiūbuoja, su
linguoja, galingas šauksmas 
išsiveržia iš visų krūtinių).

MINIA. Stebuklas!... Stebu
klas!... Garbė ir šlovė Pane
lei Švenčiaus ei!

I-BAJORAS. Bet kuria kai
na, mes atstatysime sugriau
tus altorius! Mes nušluostysi- 
me Dievo Motinai ašaras. Lie 
tuvos Globėja, suteiki palai
mos mūsų dideliam ryžtui!

(Pastoriui nebėra vietos Jis 
sugniužęs pasitraukia

Lietuvos gi sūnūs ir dukros 
galinga giesmę iki šiandieną 
garbina Šiluvos Dievo Motiną)-

(Ištrauka iš scenos 
veikalo «Šiluvos Pavėsyje»)

urtingumas
daugiau ką pamatyti, kuo pa- 
: idžiaugti, pasigrožėti sneig 
ti «avo klausiamą žvilgsnį į 
beribes dangaus erdves. Žmo 
gus siekia vidujinio turtingu
mo!

Gyvenimo išmintis, patarlė
je išreikšta sako:

— Viskam yra savo laikas 
ir sava vieta. Be abejo, yra 
laikas skirtas darbui, reikalų 
atlikimui ir atgaivinančiam iš 
sib aškymui. Tačiau blogai, 
kai tie išoriniai dalykai, rū
pestis išoriniu turtingumu y- 
ra pastatomi p i r m o a 
vieton!

Pirmoje vietoje turi būti pa 
statytas, prezidiumo stalą tu 
ri užimti vidujinis žmogus su 
savo didžiaisiais dvasios rei
kalais.

Tada nesunku rasti laiko ir 
jėgų pasidžiaugti šeimoje, 
įvertinti priesiegos pastangas 
ir meilę, paskaityti gerų kny
gų, vertingų straipsnių, pasi
klausyti gerų pranešimų, kon 
ferencijų, pasirodžiusių sve
čių. Tai įgalina susidaryti sa 
vo pagrįstą nuomonę svar. 
biaisiais gyvenimo klausimais 
one vadovautis vie
šąja opinija. Ją fabri
kuoja politikieriai, demagogai 
ir prekybininkai pagal savo 
žemas užmačias

Ne vien tik grynas poilsis 
ar išsiblaškymas atgaivina 
žmogų, bet taip pat ir užsiė
mimo pakeitimas. Todėl algai 
vina pasiklausymas rimtos 
nuotaikingos muzikos, pasižiū 
rėjimas geros filmos, įs 
pudingo vaidinimo televizijo
je, ar dainuojama daina, skai 
tomą knyga ar išėjimas į vi 
suomeninį darbą.

Ir ypatingai praturtina vidų 
jinį žmogų religinė praktika. 
Ji atveria duris į naują gyve 
nimą, į naują energijos šalti
nį. neišsakomai pajėgesnę už 
atominę energiją, būtent į die 
viškąją energiją Malonės for 
moję per maldą ir sakramen

_______ 1961 m. rugsėjo 16 d 

DRAUDŽIAMA VAIKUS 
KRIKŠTYTI KLINIKOSE

(E) Maskvos dienraštis «!z- 
viestija» šio mėn. pradžioje 
puolė vienos ligoninės vyr. 
gydytoją Lietuvoje — šis lei
dęs kunigui ligoninėje krikš
tyti vaiką, susirgusį plaučių 
uždegimu, su pavojumi jo gy
vybei. Laikraštis pasipiktino, 
nes vaikui pasveikus jo išgi
jimas, esą, būsiąs siejamas 
ne su gydytojų pastangomis, 
bet su krikštu. Šią žinią Fed. 
Vokietijoje pakartojo žinomas 
evangelikų savaitraštis «Christ 
und Welt» ir visa eilė kitų 
laikraščių.

TURISTAI VILNIUJE MIEGA 
PALAPINĖSE

(E) Vilniaus radijas rugp. 20 
d. pranešė apie Vilniaus už
miestyje, ant Neries kranto 
įrengtą turistinę bazę. Čia 
įrengtas turistinis miestelis, 
girdisi ukrainiečių, mongolų 
kalbos, skamba dainos... (Ma
tyti, «broliškų tautų» turis
tams nepakanka kambarių Vjl 
niaus viešbučiuose - E). Čia 
rasi ir Maskvos pedagoginio 
instituto studentę Olgą Smir
novą, svečius net iš Murmans 
ko. Baku. Turistinės bazės di 
rektoriaus Augulio teigimu ki 
tais metais vienu laiku joje ti 
kimasi priimti 240 turistų. Prie 
bazės nuomavimo punkte Vil
niaus gyventojai gali išsinuo 
moti palapines miegamus mai 
šus, kuprines..

trs jos galime turėti iki va
liai. Viskas, visi mūsų veiks 
mai. užsiėmimai ir darbai ga 
Ii sus.iprinti mūsų bendravi 
ma su palaimingiausia Būty
be Dievu "fl

Ir tą dienos pilkąjį dar
bą galime panaudoti 
dvasios praturtini- 
m u i Juk darbu atidengia 
me daiktuose Dievo stebėtiną 
išmintį, galybę ir meilę mums. 
Stebėkimės ir šlovinkime tuoj 
Viešpatį! Dirbame dėl savęs, 
savo šeimos ir kitų. Paauko
kime tai kaip mūsų bendra 
darbiavimą Jo planuose, kaip 
mūsų paklusnumą ir atsidėko 
jaučią meilę Kai darbas sun 
kus. varginąs, erzinąs — jun 
kime tai tuoj su dieviškojo Iš 
ganytojo kančiom savo, arti 
mųjų ir kitų žmonių išgany
mui!

Tokiu būdu mūsų darbas 
tampa tiesioginė ar netiesio
gine malda: širdies pakėlimu, 
meilės išreiškimu Dievui. Ti
krai verta žmogui su šv. Po 
vilu maldauti Viešpaties, kad 
jis duotų mums pagal savo 
garbės turtus sustiprėti jėga 
per jo Dvasią į vidujinį žmo 
gų, Kad Kristus tikėjimu gy
ventų mūsų širdyse ir kad ga 
lėtume drauge su visais šven 
taisiais pažinti visokį žinoji
mą viršijančią Kristaus meilę 
ir būtume pripildyti visokio 
Dievo pilnumo».

P. D.
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ATEITININKU FEDERACIJA
Vyriausioji Rinkimu Komisija

VISIEMS ATEITININKAMS

Vyriausios Rinkimų Komisijos 
pranešimas
Vyriausios Valdybos rinkimų 
reikalu

1. Vyriausioji Federacijos 
Valdyba paskelbė Federacijos 
Vado, Federacijos Valdybos 
narių. Kontrolės Komisijos pir 
mininko ir Kontrolės Komisi 
jos narių rinkimus Rinkimams 
pravesti Federacijos Valdyba 
sudarė Vyr. Rinkimų Komisi 
ją Baltimorėje. Vyr. Rinkimų 
Komisijos adresas: 5315 Lo 
thian Rd., Ba'timore 12, Md.

2. Pagal Ateitininkų Federa 
cijos Korespondencinių Rin
kimų Nuostatų 3§ balsuoti ga 
Ii visi ateitininkai, turį teisę 
rinkti MAS, SAS, ar ASS pa
dalinių vadovybes

3. Kiekvienam krašte kur 
reiškiasi ateitininkų veikla 
Vyr. Rinkimų Komisija yra pa 
vedusi krašto valdybai arba 
Federacijos įgaliotiniui suda
ryti savo krašto rinkimų ko
misiją Jungtinėse Valstybėse 
Vyr. Rinkimų Komisija vykdo 
drauge ir šio krašto rinkimų 
komisijos darbus.

4. Pasiremdama Rinkimų 
Nuostatų 10§ Vyr. Rinkimų Ko 
misija skelbia visų ateitinin 
kų registraciją. Iki spalio 1 
d visos ateitininkų padalinių 
vadovybės prašomos pristaty 
ti krašto rinkimų komisijai 
bendrą padalinio balsuotojų 
sąrašą. Ateitininkai šiuo me 
tu nepriklausą jokiam padali 
niui registruojasi atitinkamos 

sąjungos centro valdyboj cen 
triniam vienete, krašto valdy 
boję arba krašto rinkimų ko 
misijoje. Registruojant arba 
registruojantis turi būti pra- 
nešta balsuotojo vardas, pa
vardė ir adresas. Tas pats 
ateitininkas negali reg st-uo 
tis kelių kraštų balsuotojų są 
rašuose.

5. Pasiremiant Rinkimų Nuo 
statų 12§ kiekvienas ateiti
ninkas gali tikrinti balsuotojų 
sąrašą. Vyr. Rinkimų Komisi 
ja nusprendė, jog balsuotojų 
sąrašų pasitikrinimo pasiteira 
vimai turi būti atlikti iki spa 
lio 10 d.

6. Kandidatus siūlyti, kaip 
Rinkimų Nuostatų 13§ yra nūs 
tatyta. gali ne mažiau kaip 5 
balsuotojai. Pasiūlyti galima 
tiek kandidatų kiek yra ren 
kamųjų, t y. Federacijos Va
dui, 5 valdybos nariams. Kon 
trolės Komisijos pirmininkui 
ir 2 Kontrolės Komisijos na
riams Siūlytojai turi pažymė 
ti, kuris kand’datas kuriam or 
ganui siūlomas Jie turi nuro 
dyti kandidatų vardus ir pa
vardes, amžių, adresą ir pri 
dėti raštu sutikimą kandida
tuoti Siūlytojai turi pasirašy
ti, nurodydami savo adresus 
ir kurios ateitininkų sąjungos 
kuriam padaliniui priklauso 
Kandidatų pasiūlymai Vyr. Rin 
kimų Komisijoje turi būti gau 
ti iki spalio 15 d

7. Balsavimo data ir taisy
klės bus nurodyta balsuoto
jams drauge su kandidatų są-

Salomėja Nėris

Ar žiburėlis Lauks
Atimkit iš manęs 
tą skurdųjį peizažą. — 
dirvonų tuos laukus 
padangės svetimos.

Palikit man tik beržą 
ir žiedelį mažą, 
priglaudusį 
prie žemės mylimos.

Tas beržas — tai jisai — 
svyruoja vėtroj vienas 
Tas lino žiedas — 
žvilgsnis jo ramus.

Aš, rodosi basa 
stybčioju per rugienas 
į tolimus, 
į paliktus namus.

Ar žiburėlis lauks 
tą vakarą rudenį, — 
pro eglių sutemas;
man draugiškai mirgės?

Ar šaltis gal nusmelks: 
čia nieks nebegyvena...
Tik gervių virtinės 

padangėmis girgsės.

rašų ir balsavimo vokais.
8. Vyr. Rinkimų Komisija 

prašo visas ateitininkų viene
tų vadovybes pasirūpinti tiks 
liu savo narių sąrašų sudary
mu ir laiku juos p įsiusti 
krašto rinkimų komisijai, kvie 
čia visus ateitininkus užsire
gistruoti ir ragina visus rin
kimais susidomėti bei balsuo
ti. Rinkimai yra susipratimo 
ir organizuotumo rodiklis. Te 
būna jis pilnas ir pavyzdin

gas.
1961 m. rugpjūčio 12 d.
Vyriausioji Rinkimų Komisija 

C. Surdokas, pirmininkas, 
B Bogutaitė 
K. Bradūnas 
J. Gailevičius 
J Šoliūnas

URAGVAJIEČIŲ KELIONĖ 
ATIDĖTA

Tš Montevideo telegrama 
praneša, kad Uragvajaus lie
tuvių ekskursija į São Paulo 
atidėta vėlesniam laikui

— ATEITININKŲ mėnesinis 
susirinkimas bus šį sekmadie 
nį po 9 vai, šv. Mišių.

— Ateitininkų tautinių šo
kių repeticija šeštadienį 17 
vai. 30 min.

— L. K. Bendruomenės cho 
ristai pradėjo mokytis naują 
tautinį šokį «Sukčių». Šokiams 
vadovauja Armandas Tatarū- 
nas.

— S. Paulo Vyskupijos va
dovybė pakvietė lietuvius da 
lyvauti su tautiniais rūbais ka 
tekizmo dienos minėjime. Mi
nėjimas įvyks Ibirapuoros 
Gimnazijoje spalio mėn 8 d.

- Ateitininkų iniciatyva bu 
vo suorganizuotos lietuvių ka* 
bos pamokos jaunimui. Pamo 
kos vyksta Šv. Juozapo mo
kykloje VilaZelinoje šeštadie 
nį 4 vai. p. p. ir sekmadieni 
11 vai Šeštadienį pamoką ve 
da mokt. Halina Mošinskienė, 
sekmadienį mokt. Magdalena 
Vinkšnaitienė. Jei kas norėtų 
mokytis tėvų kalbos, teatvyks 
ta nurodytu laiku į mokyklą.

PAÍIUNTINYÍNELĖ MAZALAITÊ
(tęsinys)

— Jis vogė valdžios turtą, 
— atsakė tas, kuris buvo klau 
Siamas. Dabar jo liežuvis at
sirišo, ir jo mintys sukosi, 
kaip malūno sparnai vėtroje, 
jis galvojo, kiek turi laiko, ir 
ką darys. — Senis net nepris 
tatinėjo duoklės!

— Tu kalbi už savo poną, 
Kaip tikras savo lakintojo iš
laikytinis. Iš darželio, tokio 
mažo, kaip pirštinės lopas, Izi 
dorius šelpė dar vargesnius 
už save, ir tu jį išdavei me
luodamas. Nes kartą jis buvo 
pasakęs, kai kiti girdėjo, jog 
šuo negeistų tokio galo, kaip 
tu gausi Jis kalbėjo, kad gy
vulys yra laimingesnis dvės
damas — jis neturi sielos, ku 

ri paklius velniui, ir tu papil
dei savo duoklę Pragarui. Du
— tarė tėvas ir užlenkė vie
nos rankos pirštą, praleisda 
mas nykštį, -- ir pakartojo:
— Du — Ir paklausė:

— Sena koplytėlė, ta, kuri 
stovėjo prie užsukimo į kai
mą. Ir Maro kapinėse tas vie 
nas kryžius, prasimušęs pro 
metų metus, kietas, kaip ak
muo. Ir vidury miško, ant par 
tizano kapo, naktį išdygo kry 
želia, vos matomas, kaip čio 
brelis. Kas sunaikino juos vi
sus?

— Bet juk buvo įsakyta! Ir 
visi kiti kaime buvo bailiai, 
visoj parapijoj bailiai, pasku 
Čiausi nevykėliai. Ar sakysi, 
kai tai buvo nusikaltimas, iš

rauti tris medines rakštis? — 
Tas, kuris atsakinėjo, dabar 
buvo visai įsidrąsinęs ir be
veik įžūlus, jį net pradėjo im 
ti juokas.

Tėvas užlenkė trečią pirštų
— Pirmą dieną, — prabilo 

jis — pirmą, kai tu pasisavi 
nai šitą mūsų trobą, tu suplė 
šei ir sutrypei šventųjų pa 
veikslus, kurie buvo gyvenę 
ant sienų ir žmonių širdyse 
per kelias kartas Ir pasikabi 
nai štai tuos, rusiškų paver
gėjų pavidalus. Kas atsitdko 
kaimynei, kuri atėjo pagailė 
ti tavęs, praradusio motiną? 
Ji atnešė tau valgio abiejose 
rankose — tau kurį tarė apim 
tą sielvarto, ir ji sudejavo iš 
visos širdies, pamačius tavo 
darbą: — «Ar nė Dievo nebi
jai vaike, juk perkūnas gali 
trenkti į tuos balvonus šven
tųjų vieton padėtus?» — Kas 

atsitiko jai?
— Tikra begalvė: kamba

rys buvo pilnas žmonių, kaip 
aš galėjau leisti įžeisti parti
jos vadus? Pagal jos kaltę 
bausmė tebuvo maža:

- Tu pasakei: — «Tai ma
no dievai», — tu pasakei a- 
pie bolševikus, ir dėl tavo 
skundo moteris iki šios die
nos tebėra kalėjime. — ir tė 
vas užlenkė ketvirtą pirštą.

— Tavo krikšto motina bu
vo išvežta į Sibirą. Ar neiš- 
tempėte jos vyrą, karščiuo
jantį, ligonį, iš patalo? Tu bu 
vai su tais, kurie vykdė iš 
trėmimą.

— Bet ne aš padariau, kad 
juos išvežtų!

— Ar gailies, kad ne tu? 
Kai ligonį dėjot į vežimą, tu 
ištraukei iš jo kišenės laikro
dį, didelį, jo sunkiai užsidirb

tą svetimos šalies kasyklose. 
Tuo laikrodžiu būtų buvę nu
pirkti vaistai, tavo krikšto mo 
tinos vyras butų išlykęs gyvas. 
Aš girdžiu takšėjimą tavo ki 
šenėj. — Penktas pirštas bu
vo užlenktas.

— Kas ištiko Jievą? — ta
rė tėvas. Ir tas, kuris dabar 
klausėsi labai neatidžiai, ir 
atsakinėjo prisiversdamas, 
nuolatos žvilgčiojo į laikrodį 
ant sienos, jis nebeišsiėmė 
ano iš kišenės, — nusijuokė:

— O ta paleistuvė? Net prie 
šitos santvarkos negalima iš 
karto išnaikinti tokio pūvan
čio elemento!

— Ji buvo labai jauna, kai 
prieš ketverius metus ją su 
vedžiojai, grasinimu, jog nu
kentės visi jos namiškiai, jei 
gu nepasiduos tau.

(bus daugiau)
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

I 
ALEKSAS KALINAUSKAS

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

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma n olaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCRE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516 

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 iki 18,00 vai.

Jei nori nemokamai~išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į 
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

Rua 24 de Maio, III aukštas 
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai.

HnANAb ČC UIA. LIDA*awmr?r.-<r>rMmMni»iM mnm.r i it. 'uiKwif/imBiAimBsaxcgs-ti u ■ j., ... ................................... ii ■■ iwhii iiMr-irmg»ni;wMiMwu«>i!Macgg?y»

GEROS ŽINIOS I
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 
“arba pasiunėianae naują.

-_ Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha
Al. Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

į Madeiras em gerai
f
5 SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229
į Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
i Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“jcrijA”
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 ca Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

MŪSŲ LIETUt/Ą» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enųmeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.
OKun- J- Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B. ŠukeviČius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li 
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį S.J. prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho,

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVlClUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina. 595)

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

Casa Sprindys I 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. 

 

VIENINTEL’AI ATSTOVAI GARSIOJO» VANDENS L INDO Y A

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

Caixa Postai 3967

WJCKITORil© ONTAE.IL

^aâcimento

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

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

Skaitykite «Músu Lietuva»

indoya vanduo yrr .>~uai žinomas gėrimas 
kurio puiku veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių » 
f krautuvė tiktai pas.
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W. ZELINA, 515 — CAIXA POSTAL, 4118 — SÃO PAUL©

— Šią savaitę S. Paulyje 
viešėjo tėvas PETRAS UR- 
BAITIS (salazietis). Tėvas Ur 
baitis 20 metą buvo misijonie 
rium Kinijoje, dabar salazie 
črų gimnazijoje Italijoje eina 
Dvasios Tėvo pareigas. Įstai 
gos reikalais lankėsi Ameri 
koje. Dabar važiuoja į Argeri 
tiną aplankyti savo brolio. 
Svečias buvo apsistojęs kle
bonijoje. Platesni pasikalbėji 
mą su tėvu Urbaičiu talpinsi 
me sekančiam «M.L» nume
ryje.

— Spalio mėnesio pradžio
je iš Amerikos grįžta Eufra 
zina Antanaitienė.

— Vila Anastazijos moky
klos globos komitetas netoli 
moję ateityje numato suruoš 
ti lietuvišką vakarėlį

LAIŠKAI

K. Juzėnui, H Papelienei, 
L Bendoraičiui, P. Šimoniui, 
A. Pupeliui, M Mitruliui, D. 
Ruzgaitei, J. Simotkevičiui. J. 
Skorubskui, M Jonavičiūtei, 
M. Slanta, O Tatarūnienei, A 
Tatarūnui, Y. Vaikšnorienei, 
Ą Paviloniui. A Krutulienei, 
V Skurkevičienei, A. Gra
bauskui.

BENDRUOMENĖS RINKIMAI

Paskutiniam savo posėdyje 
įvykusiam š. m. 13 dieną; Lie 
tuvių Bendruomenės Taryba 
nutarė laike keturių mėnesių 
pravesti rinkimus į bendruo 
menės tarybą. Kadangi šios 
tarybos kadencija jau baigia
si. Rinkimų planui parengti 
buvo sudaryta trijų asmenų: 
St, Remečiaus, J Šeškevičiaus 
ir V. Navicko, komisija. Se
kančiam posėdyje, kurs įvyks 
spalio II dieną, Taryba svars 
tys komisijos pasiūlytą pro 
jektą ir kitus su rinkimais su 
sijusius reikalus.

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

ANTANO PAVILONI©
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 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.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 3L 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

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

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral. - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 - 
FONE: 63-6005 • VILA Z LINA - SÃO PAULO

SIUNTINIAI į visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10, 
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko 

nemoka Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.
Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom 
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.

Turime medžiagų pavyzdžius.
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas 
įteikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą. Persiuntimas j 

garantuojamas šimtu procentų.
Praça da Sé. 399, 4-tas aukštas, salė 404, 

Fone 33-4963 ir 36-8530

— HENRIKAS LAŠINSKAS, 
Henrique L. Alves slapyvar
džiu parašė knygą apie Bra 
zilijos poetą CRUZ E SOUZA. 
Knygą išleido Associação Cul 
turai do Negro. São Paulo 
Knygos įžangoje skaitančiai 
rimomenei pristatytas auto 
nūs ir jo ankstyvesni litera 
tūriniai darbai.

KLEBONO JUBILIEJUS

Šiemet suėjo 25 metai kai 
klebonas Prel. PIJUS RAGA 
ŽINSKAS dirba São Paulo lie 
tuvi:, kolonijoje ir 30 metų, 
kai jis įšventimas kunigu Pa 
rapija ir kolonija Klebonui 
grįžus iš Amerikos rengiasi 
sukaktį atitinkamai atžymėti.

— Sekančią savaitę VilaZe 
linos Bažnyčioje šv. Mišios 
bus laikomos: pirmadienį 7 
vai, moterų sudėtinės, 7,30 
vai už Beneditą Vasiliauskie 
nę, antradienį 7 vai. už Au
gustiną ir Veroniką Aškinius 
(dvejosi, trečiadienį 7 vai. už 
Kazimierą Segliauską ir visus 
šeimos mirusius (dvejos), ket 
virtadienį 7 vai už Jurgį Stel 
moką, ir Katariną Verbickie- 
nę, penktadienį 7 vai už Sta 
sį Jakaitį ir šeimos mirusiu- 
(dvejos), šeštadienį 7 vai už

—-Šį šeštadienį 17 vai. Vi
la Zelinos bažnyčioje mote
rystės sakramentą priims AL
ZIRA JOANA KRUTULYTÉ, 
duktė Mykolo ir Anelės Ado 
mavičiūtės Krutulių, ir JOSÉ 
XAVIER de SOUZA filho de 
José Albano de Souza e de 
Margarida Xavier de Souza. 
Skurkevičių šeima jaunie
siems linki daug laimingų me 
tų.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRAZI 
LIJOJE NARIŲ ŽINIAI.

Lietuvių Sąjungos Brazilijo
je Valdyba turi garbę kviesti 
visus S-gos tikruosius narius 
ir Rėmėjus su šeimomis į ren 
giamą LSB V-bos lėšomis po
būvį. kuris įvyks š m. spalių 
mėn 1 d Vila Belos rūmų pa 
talpose 15 v. (3 v. pp). Kadan 
gi šeimų narių tarpe dalyvaus 
ir jaunimas, prašome nesivė 
lyti, kad būtų daugiau 5aiko 
lietuviškoje nuotaikoje gražiai 
pasilinksminti.

L.S.B Valdyba

- MALDOS APAŠTALAVI
MO ir MOTERŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS bus šį sekma 
dienį 4 vai. p.p. šv Juozapo 
mokykloje.

Juozą Zagorskį. 7,30 vai už 
Varinauskų ir Survilų šeimų 
mirusius.

PARDUODAMA BARAS IR KRAUTUVĖ SU 
gerais įrengimais ir didele klijentūra 

Kreiptis į savininką, Rua José dos Reis, 684, 
Kampas Rua Inacio.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

NAUJI SESERŲ PASKYRIMAI

Seselė M BEATRICE pas
kirta namo viršininkės parei 
goms į Vila Alpina. Ilgus me 
tus buvusi naujokių magistrė 
seselė M. KAROLINA paskir 
ta namo viršininke į Murum- 
bi. Sekantį mėnesį iš Ameri 
kos grįžta seselė M EVAN
GELISTA, mokyklų inspekto
rės pareigoms ir seselė MA
RIJA naujokių magistrės pa
reigoms.

RIO DE JANEIRO

Nuo liepos mėnesio 15 die
nos lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» bus trans 
liuojama PIRMADIENIAISnuo 
20.15 vaL iki 20,45 vai., o ne 
trečiadieniais, kaip iki šiol.

PAJEŠKOJIMAS

Bronius Juozapavičius, gy
venantis Kaune, paieško sa
vo brolio ir sesers: JUOZA
PAVIČIAUS STASIO ir VERO 
NIKOS JUOZAPAVIČIŪTĖS, 
išvykusių Brazilijon 1925 m. 
gruodžio m.

Atrodo, kad vienas ieško
mųjų kurį laiką gyveno Para 
nos estade, Jaguariaira mies
te Ieškomieji, arba apie juos 
žinantieji prašomi pranešti 
«M L » redakcijai,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 
(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS
Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai 19, 25: 31 ir 196 metrų 
bangomis.
MADRIDO RADIJAS

Kasdien 21,30 iki 21,45 vai 
25 ir 42 metrų bangomis.

Programa pakartojama se 
kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa 
čiomis bangomis.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

1941 m. big
Panevėžyje 
nines darbo metu išsivedė 
tris daktarus chirurgus —- J. 
Žemgulį, St. Mačiulį ir A. Gu 
donį ir netoli ligoninės juos 
visus tris bestiališkai nužudė; 
kartu nužudė ir medicinos se 
šerį Kanevičienę

Lietuvių visuomenė, rodos,
1942 m., nužudytiems gydyto
jams prie ligoninės buvo pas
tačiusi paminklą. Grįžęs 1944 
m. į Lietuvą, okupantas minė 
tąjį pamiklą sunaikino, slėp 
damas nuo būsimų kartų savo 
kruvinus nusikalstamus dar 
bus.

— (E) Batai keliems die 
noms... Šeši Akmenės cemento 
gamyklos darbininkai su pasi 
piktinimu «Ties je» apskundė 
Mažeikių avalynės fabriką Jo 
pagaminti batai, kelias dienas 
nešiojami normaliai, bet pas 
kui išsižioja, po kelių dienų pa 
dai palieka batų viršų ir vinis 
prie viršaus. Tokia avalynė 
skiriama darb ninkams.

CURSO GRAT0 ITO DE 
TAQUIGRAFIA

Por Correspondência

Acham-se abertas as ma
triculas para os cursos de ta- 
quigrafia por correspondên
cia do Instituto Brasileiro de 
Taqui grafia, orgão fundado 
em 1944 e roconhecido de Uti 
lidade Publica. O curso com
põe-se de apenas 12 lições, 
após o que serão conferidos 
Diplomas aos alunos aprova
dos em Exame Final,também 
por correspondência. Os in
teressados deverão escrever 
dando nome e enderêcopara.™-^-- 
a Caixa Postal n ’ 8934, São 
Paulo.

DOVANOS Į LIETUVA

Įvairios medžiagas, batai, 
megstiniai, skaros ir kt. Yra 
daug pavyzdžių.

Visi muitai apmokėti.
Pristatymas garantuotas. 

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė 
ana Barão de Pirai, 65

Vila Zelina — São Paulo

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni: 
Parque das Nações 1© vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią :5
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

— Tėvo Petro DauginČio 
S. J. (São Gonpalo bažnyčios) 
telefonas 36 2628. Prašyti Pad 
re Daugintis,
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