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Okupuotos Lietuvos Kataliku Bažnyčios Atstovai Pavergt. Tautos Svarstė Tarptautine Padėti
Visuotiniame Susirinkime

Sulig gautais pranešimais, 
spaliaus mėn. 6 d. iš okupuo 
tos Lietuvos Romon atskren- 
da kam Stankevičius su kun. 
Kriščiūnu. Vysk. Maželis esą

Maironio Simti
* •• ■■

Spaliaus mėn 2 d suėjo 
100 metų nuo Maironio gimi
mo. Maironis yra vadinamas 
Lietuvių Tautos atgimimo dai 
niurni Jis gyveno ir rašė, di 
dėlę gyvenimo dalį praleido 
tada, kada Lietuvoje anot 
vyskupo Baranausko buvo tam 
su ir juoda

- ; Jo poezija, eilėraščiai, poe 
mos, žadino lietuvių tautoje 
meilę Lietuvai, savai kalbai, 
tikėjimui, šviesesne Lietuvos

*: ateitimi. Jo parašyti eilėraš
čiai visos tautos buvo dėklą 

; muojimi ir dainuojami, nors
daug kãs gal būt nežinojo,' 
kas jų autoriumi yra. Kas gi

SCHIRRA SKRIDIMAS PAVYKO

Spaliaus mėn. 3 d JAV, iš 
Cabo Canaveral buvo paleis
tas į erdves oro laivas su la
kūnu Walter Schirra. Bandy
mas pavyko su visu šimtu 
procentų. Kaip buvo numaty 
ta aplink žemę apskrido še
šis kartus, perskridamas apie 
200 tūkstančių kilometrų. 
Skraidydamas palaikė nuola 
tinį ryšį su radijo stotimis že

Smerkia Sovietini Kolonializmą, Kelia Tautu 
Apsisprendimo Dėsni

Š.m rugsėjo mėn drauge 
su New Yorke prasidėjusiais 
Jungt. Tautų organizacijos vi 
sumos posėdžiais, savo sesiją 
turėjo ir Pavergtųjų Europos 
Tautų Organizacijos pilnatis. 
Šiame 98-me posėdyje Lietu
vos delegacijos pirm V. Si
dzikauskas perskaitė rezoliu. 
ciją dėl sovietinio kolonializ 
mo ir tautų apsisprendimo 
teisės.

Šioje rezoliucija priminta, 
kad 1960 m, J. Tautų visamo 
je buvo pasisakyta apie ne 
priklausomybės reikalą buvu 
sioms kolonialinėms tautoms 
ir apie tai, kad bet koks tau 
tų pavergimas prieštarauja 
pagrindinėms žmogaus teL 
sems. Tuo tarpu — toliau nu 
rodvta rezoliucijoje — Krem 
liūs pavergė buvusias suvere 
nines ir nepriklausomas vals 

sunkiai sergąs, nors valdo 
vyskupiją Dar
kan. P. Bakšys, Kaišiadorių 
kapitulos vikaras.

žada atvykti tus ir 9-

netinê Sukaktis

nežino šiandien tokių Mairo
nio dainų kaip: Kur bėga Še
šupė, Lietuva brangi, Jauni
mo giesmė, Ten kur Nemu
nas banguoja, Už Raseinių, 
Oi neverk motinėle, Kur ly 
gūs laukai, Eina garsas nuo 
rubežiaus,: Jau slavai sukilo 
ir kiti. h

Maironis ir šiandien yra gy 
vas lietuvių tautoje, nes Lie
tuva vėl išgyvena didelių ne
laimių ir sutemų dienas Ko
voje už išlikimą ir išs laisvi 
nimą okupuotas lietuvis sau 
įkvėpimo, ryžtingumo, drąsos 
ieško Maironio palikime.

mėje Kas svarbiausia š ame 
skridime buvo, kad pats la 
kūnas valdė oro laivą Šis 
bandymas yra paruošimas 
kelio į mėnulį. Beabejo, pa 
našių kelionių į erdves bus 
daugiau Lakūnas su save 
«lėktuvu* nusileido, kaip iš 
anksto buvo pramatyta, Ra
miajame vandenyne.

tybes: Estiją, Latviją ir Lie 
tuvą, jas pavertė savo kolo 
nijomis. o kitus, sovietams 
gretimus kraštus, padarė sa 
telitais sovietinėje imperi
joje.

Rezoliucijoje pasakyta, kad 
Sovietų Sąjunga savo kolonia 
linėje sistemoje pasižymi žiau 
rumu. Ji pavergtosioms tau
toms dar niekuomet nėra pa 
siūliusi kuriuo nors būdu nu 
statyti savo ateitį, be to, ry 
šium su sudaryta padėtimi 
rytų ir vidurio Europoje, so 
vietai pažeidė J. Tautų char 
tą ir sudaro pavojų taikai ir 
saugumui.

Pagaliau, Lietuvos delegaci 
jos pirm, perskaityta ir pa 
ruošta rezoliucija pasiūlė J. 
Tautų darbuose pasireiškian 
čioms laisvosioms tautoms į 
dienotvarkę įrašyti naują punk 

Rugsėjo 18 d. drauge su J. 
Tautų pilnaties 17 ja sesija, 
savo devintuosius veiklos me 

ją sesiją New Yorke 
pradėjo ir Pavergtos Europos 
Tautos. Sesijos pirmininku bu 
vo išrinktas Bulgarijos dele
gacijos pirm. dr. G. Dimitrov.

Dvi dienas trukusių pilna
ties posėdžių pagrindinis svar 
stymų klausimas buvo šio me 
to tarptautinė padėtis Svars
tymams pagrindą sudarė Lie
tuvos delegacijos pirm. V. Ši 
dzikausko Seimui pateikti: 1. 
Raportas apie dabartinę tarp
tautinę padėtį; 2. Atsišaukimo 
į laisvojo pasaulio vyriausy
bes projektas; 3. Rezoliuci
jos Jungt Tautoms dėl sovie 
ti iio kolonializmo ir tautų ap 
sisprendimo vykdymo vidurio 
ir rytų Europoje projektą*: 4. 
Pareiškimo Berlyno gyvento
jams projektas.

Sayo žodyje Seimui V. Si
dzikauskas, priminęs kai kie 
no siūlomą mūsų kraštams 
taikyti “laipsnišką evoliucijos 
ir liberalėjimo teoriją”, naro- 

tą «Visuotinis apsisprendimo 
dėsni ’ pritaikymas* ir prašė 
J. Tautų rėmuose pradėti ak 
ciją, kurios tikslas būtų ištir 
ti sovietiniame pavergime at 
sidūrusių tautų padėtj ir nu
statyti kiek yra pažeistos jų 
teisės laisvo apsisprendimo 
principams

’ Ita.

Par Deputado Estadual

Or. Modesto Gugliemi
Deputatas MODES O GUGLIE 
Ml trisdešimts devynis kar
tus iš parlamento tribūnos 
pasmerkė komunizmą ir pa
sisakė už pavergtų tautų iš
laisvinimą. Jo kandidatūrą į 
estado deputatus remia visos 
svetimšalių kolonijos iš ana
pus geležinės uždangos. Bal 
suodamas parašyk aiškiai Mo 
des.o Gugliemi vardą ir jo 

numerį 1839. P D C

dė, kad “raporto tikslas yra 
nepaneigiamais faktais paro- 
dyti apgaulingas tokios teori 
jos iliuzijas”.

Raportas konstatavo, kãd 
a) pavergtųjų tautų sovietini- 
mas nepaliaujamai kietėja, b) 
ūkininkų vergija vis sunkėja, 
c) vis s markė ja antireliginis 
spaudimas ir d) sovietinės sis 
temos centralizacija varoma 
pilnu tempu. Išvada — sovie
tinį imperializmą sutramdyti 
ir pavergtųjų tautų padėtį pa 
kreirti gerėjimo linkme gali 
tik Vakarų aiški ir tvirta po
litika, atremta tautų apsi
sprendimo vykdymu vidurio 
ir rytų Europoje. Lietuvos de 
legacijos pateiktą raportą pa 
ryškino ir sutvirtino kitų aš- 
tuonių pavergtų tautų atsto
vai, be to, Krikščionių Demo 
kratų Rytų Europos Unijos, 
Socialistų Rytų Europos Uni
jos, Liberalų ir Valstiečių 
Tarptautinių Sąjungų atstovai. 

^fea vergtu jų Tautų Seimas 
priėmė protestą prieš Estijos, 
Latvijos, Lietuvos suvereninių 
teisių užgrobimą prieš Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Lenkijos, Rumunijos, 
Vengrijos suklastotą atstova
vimą Jungt Tautose Tuo klau 
simu pasisakė Lietuvos dele
gacijos narys, VLIKo pirm, 
dr A Trimakas ir bulgarų 
atstovas.

— RUSIJOS konsulatų už 
darymas komunistinėje Kini
joje yra patvirtintas Konsu
latai uždaryti dvie uose svar 
biuose miestuose: Šangajuje 
(Xangai) ir Harbine.

Konsulatų uždarymas rodo 
Rusijos ir Kinijos santykių 
į empimą, nors komunistai mė 
gina aiškinti, kad konsulatai 
uždaryti dėl neturėjimo ko 
veikti

Pažymėtina, kad konsulatus 
uždaryti paprašė Kinijos ko
munistinė vyriausybė.

UŽSIENIO REIKALŲ MINIŠ- 
TERIAI TARĖSI KUBOS 

REIKALU

Abiejų Amerikos kontinentų 
užs. reikalų ministerial buvo 
susirinkę 2 ir 3 d. spaliaus 
Vašingtone grynai informaci
nio pobūdžio pasitarimui Ku 
bos reikalu.

Šiuo metu Kuba yra didelis 
skaudulys Amerikos kontinen

kurj rekomenduoja senatorius B. Calazans, Lietuvi, kai I e i. * -

7^ .. .. ......
Para Deputado Estadual 

JOSÉ CALAZANS, ÜDN

rinksiesi kandidatą į estado parlamentą neužmiršk ir
Jose Calazans.

‘MŪSŲ LIETUVOS NU
MERIO LEIDĖJAS YRA

ALEKSANDRAS BAGDONAS

Turįs didelę rūbų siuvyklą 
São Paulo miesto centre, Rua 
Barão de Itapetiniuga, 273, 
4 o andar, sala 2. Aleksandrą 
Bagdoną nuo stniai pažįsta
me kaip aktingą lietuviškos 
kultūros judin oją ir buvusį 
L B. Valdybos pirmininką. 
Jis «Mūsų Lietuvą» jau ne 
karią yra tūkstančiais kiužei 
rų parėmęs ir yra šio laL 
kraščio uolus skaitytojas

Štai šiuo nauju gestu vėl 
padidina i-avo nuopelnus lie
tuviškai spaudai užsienyje ir 
šiais mūsų tautos poeto Mai
ronio Mačiulio metais įrašo 
auksinėmis raidėmis savo var 
dą į «Mūsų Lietuvos» Leidė
jus Ačiū jam.

«M.L» Redakcija ir 
Administracija

te, kuris grąso kaimyninių 
valstybių saugumui. Iš Kubos 
komunistai jau pradėjo skvėrb 
tis į kaimynų teritorijas: Hai 
ti, Salvador, Panama, Kolum 
bia, Venezuela yra pirmieji 
komunistų taikiniai. Jie į ten 
siunčia agentus ir ginklus iš 
lėktuvų į džiungles mėto.

Užs reik, ministi riai, taip 
ir Brazilijos užsienio reikalų 
ministeris Afonso Arinos, pri
pažino, kad Amerikos konti
nentui gręsia komunizmo pa 
vojus, kurio židinys čia pat 
po šonu, Kuboje yra.

Amerikos užs reik, ministe 
ris Rusk pareiškęs, kad žo
džių pasmerkiančių Kubą ne 
užtenka Reikia imtis veiks
mo. O tas veiksmas yra eko 
nominė blokada Numatoma 
tuoj kita užs. reik, ministerių 
konferencija sušaukti, kurioje 
bus nutarta veiksmingos prie 
monės prieš Kubos komunizmą

Lietuvos nacionalinė
RA ........J- ■■ .1...
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Lietuvos jaunimas, pamatęs kolchozus, nu
sigręžia nuo žemes ūkio

Iš Lietuvos atvykusieji pasakoja: kiek apie mokylas, jaunimą.

Su iš Sovietijos grįžtančiais 
vokiečiais atvyksta ir iš Lie 
tuvos vokiečių kilmės lietu
viškų šeimų. Su keliais jų, at 
vykusiais šią vasarą, teko pa 
atkalbėti, pasiinformuoti apie 
gyvenimo, buities sąlygas pa 
vergtame krašte, apie švieti
mo, mokyklų padėtį, apie tai, 
kaip atrodo kai kurios kultū
rinio gyvenimo apreiškos ir 
kaip jos veikia gyventojus. 
Šį kartą keletas vaizdų — pa 
sakojimų iš jaunimo, švieti, 
mo srities.

Eltos atstovo paklaustas, 
kaip atrodo mokyklų padėtis 
Lietuvoje, vos du mėnesius 
Vakarų pasauly gyvenąs paša 
kojo, kad X, mieste mokyklų,

«DIEYO PARLAMENTAS»

Būsima Katalykų Bažnyčios 
Santaryba, kuri atsidarys spa 
lių 11 d. Romoje, pradedama 
vadinti «Dievo Parlamentas. 
Jame labai išsamiai bus svars 
tomos didžiosios temos, kurių 
iki šiolei yra numatyta 12; 
teologija, vyskupai ir vysku
pijų valdymas, dvasiškijos ir 
pasauliečių disciplina, vienuo 
lynai, sakramentai, liturgija, 
mokslas ir seminarijos, Rytų 
Bažnyčia, misijos, pasaulie
čių apaštalavimas, spauda ir 
teatras, krikščionių susivieni 
jimas.

— Jugoslavijos komunistai 
pradeda suprasti, kad kova 
prieš Bažnyčią atsisuka prieš 
juos pačius. Kai ka d Stepi- 
nac buvo gyvas, mažai kas 
jį lankė, o dabar, kai jis pa
laidotas šv Stepono katedro
je, tapo religine ir patriotine 
stiprybe katalikams. Tūkstan 
čiai žmonių kasdien meldžia
si prie jo kapo. Dėl to dau
gelis sako: «Gyvas nebuvo 
komunistams tiek pavojingas, 
kaip miręs». 

institutų pristeigta nemaža. 
Veikia, žinoma, ir marksizmo 
— leninizmo kursai. Jie vei
kia vakarais ir per porą metų 
juos baigęs, jau gauna di- 
lomą.

— Ar tie kursai privalomi, 
pvz. tarnautojams?

— Taip, tarnautojai, bent 
porą kartų per savaitę pri
versti klausyti tų kursų, nes 
jei nelankys — jie nekils tar 
nyboje ar gali gauti mažesnį 
atlyginimą kaip iki šiol ir 
pan. Vidurinės mokyklos dau 
gumoje jau perpildytos ir 
mokslas eina keliomis pamai 
nomis. Pvz. viena klasė dar 
skirstosi į A, B ir C klases 
ir dar tos turi dirbti pamaino 
mis. Mokiniai gali turėti dvi 
pataisas, tačiau su trimis jau 
paliekami antriems metams.

Chruščiovo įvestas gamybi
nis mokymas popieriuje atro 
do gražiai, tačiau, kaip atvy
kęs pasakoja, jis toli gražu 
nėra sėkmingas. Tokį kursą 
išėję mokiniai (nuo 8 iki 11 
klasės po keturią metų gauna 
diplomą su nurodyta specia- 
lyb ir vid mokyklos atestatą, 
ir gali, be konkurso egzami 
nu, pagal savo sritį stoti j po 
litechnikumą. Tačiau... tas 
gamybinis mokymas susiduria 
su dideliais trukumais ir bene 
svarbiausias jų — tinkamų dės 
tytojų stoka. Daug mokyklas 
baigusiųjų dviems metams 
siunčiami į kolchozus ir po 
to, ka jie ten pamato, juos, 
girdi, nukrečia šiurpas. Kol 
chozininkų išnaudojimas, ne
įmanomai sunkios darbo sąly 
gos visa tai taip paveikia jau 
nuolius abiturientus, kad jie 
iš kolchozų ištrūkę, jų bijosi 
iš tolo. Jau aišku — toks jau 
nuolis jau vengs ryšio su že 
mės ūkiu.

Lietuvoje joks eilinis gyven 
tojas negali išgyventi iš savo 
atlyginimo ir jis turi ieškoti

Bangputys (iš Lietuvos)

LIET EVA
Lietuva — lieknastiebės pušelės 
Lietuva — mėlyni pagiriai, 
dailios, gelsvos sesučių kalelės, 
ir augšti, mylimi jovarai

Lie u va — ežerai žydriaakiai,
Lietuva, — vyturėlio gaida,
Mūsų turtas — krantai gintariniai, 
ir skambiausia, gražiausia dama.

Lietuva —- pasipuošę sodeliai,
Lietuva — kurios žemė duosni, 
puoselėti rūtelių darželiai, 
ir aruodai derliaus kupini.

pašalinių pajamų iš daržo, iš 
spekuliacijos, vad nurašymų 
ir pan.. Pažintys, jų išnaudo
jimas, protekcijonizmas — la 
bai įsigalėję. Pora žodžių apie 
vaikų lopšelius ir darželius. 
Lietuvoje tarnaitėmis nešinau 
dojama ir kai daugiausia visi 
dirba, tai 1 — 2 m amž. vai
kus tenka atiduoti į lopšelius. 
Tačiau... juose vietos dažniau 
šia trūksta ir vaikas tepriima 
mas per pažinis, fanaši pa
dėtis ir su vaikų darželiais — 
čia patenka vaikai 3 — 7 m. 
amž. Už vaikų laikymą lopše 
liuose, darželiuose mokamas 
atlyginimas ir jis priklauso 
nuo tėvų uždarbio. Jei jie 
daugiau uždirba — didesnis 
ir mokestis.

Jaunimas, jei jis priklauso 
komjaunimo organizacijai, 
gauna kai kurias lengvatas. 
Visas jaunimas, spaliukais pra 
dedant ir komunistais baigiant 
siekiama pajungti į komunis 
tinio auklėjimo sistemą. Spa
liukais laikomi vaikai maž 
daug nuo 8 m. amž (2 klasė), 
nuo 10 iki 15 m. amž. jie jau 
pionierių organizcijoje, o tu
rėdamas 15 — 26 m. amž. jau 
nuolis jau virsta komjaunuo 

liu. Kadangi pastaruoju meiu 
į aukštąją mokyklą nepateks 
jaunuolis be nukreipimo iš 
komjaunimo organizacijos, 
tad į komjaunimą — sąlygų 
verčiami — stoja vis daugiau 
jaunimo ir jų skaičius, teigia 
atvykusieji, jau gali siekti 
95% per 15 nr amž. sukaku
siu jaunimo. Čia pastebėtina, 
kas pasiryžus dirbti vergo są 
lygose, pvz. kolchoze, iŠ ta
kių nereikalaujama komjau
nuoliško bilieto. 26 m. sulau
kęs km. jaunuolis jau kalbi 
namas stoti į kom. partiją, 
bet tatai nereiškia, kad į par 
tiją nepatenka ir jaunesni. 
Ne, kom. partijos nariu gali 
būti (pirma kandidato stažą 
išėjęs) kiekvienas pilnametis, 
taigi sulaukęs 18 m. amž. (pas 
taba: balsuoti Lietuvoje lei
džiama jau įsigijus pasą, tai 
gi nuo 16 m. amž.).

(Kitą kartą: kainos Lietuvo 
je, sutuoktuvės, socialiu s 
draudimas alimentai, chorai, 
teatrai, filmai, radijas, spau
da). Eita.

NEMUNO UŽTVENKIMO 
PASEKMĖS

Vadinamoji Kauno *jūra» 
jau pradeda dvokti, nes tenai 
stovįs vanduo persipildė įvai 
riomis sąnašomis, kurių kva 
pas užuodžiamas tolokai La 
bai nukentėjo žuvininkystė 
kadangi per užtvanką nepa 
liktas žuvims praėjimo takas

Darsūniškio miestelis atsi 
rado žemiau vandens lygio, 
tai Nemuno pūvantis vanduo 
prasisunkdamas podirviu pri
pildė šulinius iki viršaus Ze 
mė virsta pelkėmis. Sodai iš 
nyko, vaismedžiai supuvo iš 
šaknų. Birštono kurortas, ku 
ris Lietuvos laikais garsėjo 
savo gydomais vandenimis ir 
purvais, šiandien pavirto pel
kėta bala. Nemunas ties Birš
tonu labai ardo krantus Per 
du metus nuardė po 15 metrų 
į šalis. Šio proceso sustabdy
ti nesiseka Tai tokios žinios 
ateina apie Nemuno užtvanką.

BALTIEJI PATYS KALTI

Dėl ko dabar baltieji taip 
ujami iš Afrikos, o neppykan 
ta vis didėja, nes jie patys 
sau nusivijo virvę, kuri bal
tuosius baigia ka ti Afrikos 
žemyne. Tik pažiūrėkime, 
kaip baltieji elgėsi iki šiolei 
su juodaisiais Pietų Afrikos 
respublikoje. Čia yra tik 3 mi 
lij »nai baltųjų, o 11 milijonų 
negrų

Negrai yra visiškai atskirti 
nuo bendravimo su baltai
siais Negrams parkuose ats' 
kiri suoleliai, atskiri lange
liai paštuose, net miesto iš
vietėse negali maišytis ne
grai. Namuose keltuvai irgi 
atskiri negrams Jeigu negras 
vyras nori nusipirkti krautu
vėje skrybėlę, tai jam ant 
grynos galvos neleidžiama 
mieruotis, pirmiau uždedamas 
uždangalas. Negrėms iš viso 
neleidžiama pirktis skrybė 
1 a i č i ų. Ligo
ninėse juodųjų kraujas laiko 
mas atski ai ir duodamas tik 
juodiesiems, nors gydytojai

(pabaiga 3 pusi)

Lietuvos įjungimas i SSSR - Maskvos Diktatas
Dl. A GARMUS 

Buv. Liaudies Seimo narys

(tąsa)

Mat, pagaliau, atėjo seniai 
jų lauktoji valanda — dabar 
jie padėties viešpačiai, todėl 
visa gerkle kiekvienu mo- 
mentu pasiryžę rėkti panegi
rikas ir saldliežuvavimus 
«draugui, mokytojui, tėvui, ge 
Bialiajam pasaulio darbo žmo 
nių vadui Stalinui». Teirau
juosi jjaą geriau pažįstamus 
aepar^e^ius seimo narius, 
kaip laikysimės.

— Išeities nėra, tokie gra
sinimai... Ne tik mus sunai
kins, bet nukentės daug ir ki 
tų žmpnių, — taip trumpai at 
sakė, kiekvienas sprunka nuo 
manęs šalin, nes aplinkui 
vestibiulius ir koridoriai bu 
vo pilni privarytų čekistų ir 
šnipų,kurie stebėjo ne tik 

kiekvieną mūsų žodį, bet ir 
kiekvieną judesį. Čia mes jau 
tikrai pasijutome tarybinėje 
atmosferoje, apie kurią tiek 
daug per dvidešimtmetį buvo
me girdėję, ir ji visai atitiko 
tuos pasakojimus.

Bolševikinis teroras jau bu 
vo prasidėjęs. Nuo pirmojo 
masinio lietuvių areštavimo, 
naktį iš liepos Ilgį 12 d. ne
praeidavo nė viena diena, kad 
neišgirstum apie naujus areš
tus. Nė vieno suimtųjų nepa
leido, o keletas buvusios vy
riausybės narių brutaliai sū 
šeimomis buvo išgabenti kaž
kur į Sovietų Sąjungos gilu 
mą Niekas apie tolesnį liki
mą nieko nežinojo. Raudono
jo teroro šmėkla jau kabojo 
ant kiekvieno galvos, kas tik 
drįstų vienu ar kitu būdu bol 

šeyikams pasipriešinti. Dau
gelis žmonių, viską palikę, 
bėgo į, Vokietiją ir į kitus 
kraštus. Tokiose sąlygose su
sirinko vadinamasis Liaudies 
Seimas

Visas teatras buvo pavers
tas lyg į kokį balganišką čir 
ką. Visur pilna raudonų 
skraisčių, sienos nukabinėtos 
ilgais raudonais plakatais, ąnt 
kurių didžiausiomis raidėmis 
išrašinėti įvairūs «liepsningi» 
bolševikų sveikinimai «drau
gui Stalinui» ir kiti panašūs 
bolševikinės propagandos at
ributai. Pagaliau, sėdame į 
vietas. Daugumas provincijos 
apygardų atstovų tokiame tea 
tre pirmą kartą savo gyveni 
me: nesiorientuoja, pro kur 
įeiti, kur sėsti ir ką čia iš vi 
so reikės daryti. Visas tas 
triukšmas, gausybė žmonių, 
tos cirkiškos dekoracijos dar 
labiau prislegia jų nuotaiką 
ir juos padaro dar nedrąses
niais. Juos į vietas vedžioja 

specialūs tvarkdariai. Susėdo 
visi atstovai. Teatro parteris, 
be seimo narių, dar buvo pil 
nas «kviestinės» publikos: 
kompartiečių, komjaunuolių, 
čekistų, šnipų. Taip pat visos 
ložės ir visi aukštai pilni pu
blikos Mes, seimo atstovai, 
iš visų pusių buvom apsupti 
čekistų. Žodžiu, iš visų pusių 
didžiausias moralinis ir fizi
nis spaudimas į atstovus, kad 
jie vykdytų komunistų parti
jos ir Mask'yoš valią.

Prasidėjo^ oficialioji dalis. 
Sudarius didžiulį prezidiumą, 
į kurį komunistų partijos bu
vo parinkti tik patikimieji. 
Respublikos Prezidento pa
reigas ėjęs J Paleckis pers 
kaitė deklaratyvaus pobūdžio 
pranešimą apie vadinamosios 
Lietuvos Liaudies vyriausy 
bės maždaug šešių savaičių 
darbą, apie padarytąsias re
formas bei kitus pakeitimus, 
apie mūsų santykius su So
vietų Sąjunga ir kt. Pagrindi

nė tos deklaracijos mintis 
buvo, kad kelio atgal nebėra 
ir Lietuvai reikia jungtis 
prie Sovietų Sąjungos. Po to 
prasidėjo balsavimas, kurs 
vyko esant didžiausiam triukš 
mui, dirbtinai komunistų par
tijos į teatrą suvestų savo 
agentų sukeltam. Visi jie ta
riamai reiškė nepaprastą sa
vo džiaugsmą ir tiesiog nebe 
galėjo tverti savo kailyje. Iš 
visų pusių, iš aukštų, ložų, 
parterio, salės, koridorių skli 
do šūkavimai ir visokį riks 
mai.

Prieš pat balsavimą aš vis 
dėlto keletą kartų prašiau 
balso, bet seimo pirmininkas 
L t- domauskas, matyti, gerai 
žinodamas mano nusistatymą, 
jo man nedavė- Pati balsavi
mo procedūra buvo atlikta 
grynai bolševikine technika 
Pirmininkui pasiūlius, kad kas 
balsuoja už Lietuvos prisi
jungimą prie SSSR, pakeltu 
rankas. Rankas kėlė ir ne
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PSŽVALGIUS PO ŠIŲ DIENU KLAIPĖDA
Uosto dalis užtverta betono, lentų tvoromis

16 Lietuvos atvyki tantieji, 
o jų nemažas skaičius iš 
Klaipėdos krašto, suteikia nau 
jų žinių apie tai, kaip atrodo 
šių dienų Klaipėdą ir aplinki 
nės vietovės. Šį kartą — ke
letas Klaipėdos vaizdų, atpa
sakotų Fed. Vokietijoje lei
džiamame laikraštyje «Mame 
ler Dampfboot» (17 nr), Jau
nas klaipėdietis pirmiausia 
pastebi, kad Klaipėda yra vir 
tusi uostu, pirmoje eilėje eks 
portuojančiu naftą. Visi varoz 
džiai, iš Baltarusijos ar Gali
cijos, o apie juos buvo pla
čiai girtasi — dar vis tebetū 
no popieriuje Nafta į Klaipė 
dą vežama traukiniais, čia iš 
pumpuojama ir skandinavų 
ir kitais laivais išvežama į 
įvairius kraštus. Naftos gabe 
nimas tiek intensyvus, kad 
jūra užteršiama nafta ir savo 
metu švarius vandenis tarp 
Palangos ir Nidos yra paden 
gęs alyvos sluogsnis Jūros 
gatvėje šiuo metu įrengta vals 
tybinė benzino pardavimo sto 
tis

Jei dabar mesime žvi gsnį 
į sporto stadioną, patirsime, 
kad jis ir toliau naudojamas 
— ne tik sporto rungtynėms, 
bet ir įvairaus pobūdžio poli 
tinėms manifestacijoms, dainų 
švent ms ir pan. Spėjama, 
kad ligšiol sporto ir pan rei
kalams naudota aikštė numa 
tyta skirti naftos paskirstymo 
tankavimo reikalams.

Uosto rajonas nuo savo me 
tu buvusios navigacijos mo- 

(pabaiga iš 2 pusi)

ne kartą sumaišo Trauki
niuose, utob suose neleidžia 
ma maišytis juodiems su bal 
taisiais Negrai turi savo au
tobusus ir tramvajus (bon
des) Net lėktuvuose negrai 
turi sėdėti visai gale Lėktu
vuose ir lėkštės negrams ki 
tokios spalvos Apie vedybas 
negali būti nė kalbos, — įsta 
tymais uždraūsta maišytis 
Vienintelė vieta — tai bažny 
čia, kurioj renkasi melstis 
juodieji ir baltieji.

Seimo nariai. Kiek iš tikrųjų 
balsavo, kiek susilaikė ir 
kiek, nežiūrint to teroro ir 
grasinimų, gal būtų prieš pa- 
sisakę, taip ir liko neaišku. 
Tačiau tai bolševikams ne
kliudė paskelbti, kad Liau
dies Seimas vienu balsu nu-, 
taręs prašyti Aukščiausiąją 
SSSR Tarybą, kad toji priim
tų Lietuvą į SSSR sudėtį, 
kaip sąjunginę tarybinę res
publiką. Taip buvo baigtas 
tas lietuvių tautai nelemtas 
spektaklis.

Kituose posėdžiuose buvo 
priimti žemės, bankų ir pra
monės nacionalizavimo įstaty 
mai. Visi tie įstatymų projek
tai komunistų partijos iš anks 
to buvo parengti ir beveik vi 
si seimo nariai apie juos pir
mą kartą telšgirdo tik Šiuo
se posėdžiuose. Žinoma, svar
styti juos ar diskutuoti nebu 

kyklos šiaurės link apstaty
tas iš dalies, betono ir lentų 
tvoromis ir be specialaus lei 
dimo niekas į tą rajoną neį
leidžiamas. Uosto srityje vei
kia dar nuo prieškarinių lai
kų pastatytas žuvų konservų 
fabrikas. Sporto halėje šiuo 
metu žaidžiamas krepšinis, o 
netoli halės buvusiame karo 
metu sužalotame sporto aka
demijos pastate dabar veikia 
vidurinioji mokykla.

Klaipėdoje pastatyta visa 
eilė naujų gyvenamųjų blokų, 
tačiau lietuvių šeimos juose 
gyvena labai susikimšusios. 
Tarp buv. Liepojos aikštės ir 
geležinkelio pervažos, buv, 
Moltkės gatvės pastatuose įsi 
kūręs sovietinės armijos šta
bas. Visoje eilėje namų gyve 
na rusų kafininkų šeimos. 
Šaulių narnai paversti kari 
ninku namais ir civiliai gy
ventojai į juos neįsileidžiami. 
Ten rengiami ir šokiai.

Liepojos aikštė šiandien yra 
gavusi Lenino aikštės pavadi 
nimą. Aikštės vidury pastaty 
tas pergalės paminklas. O 
aikštės pietinėje dalyje, vieto 
je karo metu nugriautų, pas. 
tatyti gyvenamieji namai, čia 
pat yra vaistinė ir «Jūratės» 
kavinė. Pagal grįžusioje paša 
kojinius, io bloko geriau 
įrengtuose butu< se gyvena 
žmonės, turį geresnius «ry
šius».

Kur tik nevaikščiosi Klai 
pėdos gatvėmis, visur susi
dursi su uniformomis. Juk 
Klaipėdoje yra ir pasienio 
sargybos būstinė, ir Klaipė 
dos milicijos namai, be to, 
veikia ir Jūrininkų mokykla 
— joje apmokomi vairiniu 
kai, mašinistai, radistai, navi 
gateriai ir kt.

Elta

— Vilniuje, po «Septynių 
nuotakų» filmo (su R. Kilmo- 
nyte), rodomas kitas Vakaruo 
se, Italijoje dar 1953 m pas
tatytas filmas «Odisėjo kelio
nės». 'r šis spalvotas filmas, 
rodomas iš karto trijuose 
Vilniaus kino teatruose, nepa 

vo jokių galimybių nei pre
gos, nes niekas iš nepartinių 
seimo narių su jais nebuvo 
susipažinęs. o, be to. bolševi 
kai jokių diskusijų ir jokios 
kritikos nemėgsta. Jiems vi
sur kur tereikia tik aklo pa
klusnumo. Taip pat, kaip Lie 
tuvos prie SSSR prijungimo 
klausimas, ir šie įstatymai bu 
vo panašiai «priimti*.

Baigiant pirmąją sesiją, už
darame seimo posėdyje ma
no buvo pasiūlyta paleisti ne
seniai suimtuosius politinius 
kalinius, jiems suteikiant am 
nestiją. Posėdyje dalyvavo N. 
G. Pozdnikovas ir SSSR ats
tovybės patarėjas Semiono
vas Tas pasiūlymas buv© per 
duotas seimo prezidiumui, bet 
jis jokių rezultatų nedavė. 
Suimtieji, kaip sėdėjo, taip ir 
pasiliko kalėjimuose, o jų. 
skaičius nuolat didėjo

Maironis

Širdis ir Protas
Tiek sykių proto prityrimas 
Man širdžiai patarė tylėt, 
O jai meilu — apsigavimas: 
Ji nori amžinai mylėt.

Bet meilės žiedas laime žydi 
Taip apgaulingai ir trumpai! 
Pavydas ją erškėčiais lydi, 
Ir skelbia gedulą varpai.

O ant nuvytusio jos kapo 
Nukritus ašaros rasa, 
Nebeatgaivins jau šalto kapo 
Stebuklų priemone visa.

Nebatgaivins, kas sykį mirė, 
Užgautas rytšalio šalnos!
Ryšiai, jau vienąkart iširę, 
Nesusimegs ant rytdienos!..

Palieka skausmas ir kankynė 
Nebeužgijančia žaizda!
Tuščia beskundžiasi krūtinė 
Širdies sukruvinta malda!...

Širdele mano, suviliota
Ir apsiverkusi nesyk, 
Išgirsk bent kartą sveiką protą, 
Jo patarimo paklausyk!..

prastai sudomino vilniečius 
kino žiūrovus «Tiesa'(212 nr ) 
savo šeštadienių filminėse ap 
žvalgose nuvertino šį italų- 
amerikiečių gamybos filmą, 
pastebėdama, kad filme Odi
sėjas, kokį sukūrė «Amerikos 
ekrano įžymybė Kirk Dou 
glas, tai tik banalus aventiū- 
ristas. Reikia tikėtis, kad šią 
komercinę holivudinėj manie 
roj sukurtą italų kino produk 
ciją reiklus tarybinis žiūro 
vas sugebės kritiškai įver
tinti».

— Kapsuko (o Marijampo
lės) teatras šiame sezone sta 
to naują dramos kūrinį «Iliu
zijos ir kasd enybė» — bū 
sianti pava zduola «lietuvio 
išeivio JAV tragedija» i/eika 
lą parašė J Skliautauskas iš 
kitų lietuvių dramaturgų vei

Taip buvo baigta pirmoj*’ 
sesija, kuri dar išrinko dele
gaciją vykti į Maskvą, j Aukš 
čiausios SSSR Tarytos posė
dį ir prašyti, kad ji priimtų 
Lietuvą į SSSR Į tą delega
ciją taip pat pateko vieni tik 
patikimieji.

Apskritai, visas Liaudies 
Seimas tebuvo tik seimo pa
rodija. Kaip jis smurtu ir ap
gavystėmis buvo sudarytas, 
taip lygiai tik teroro spau
džiamas jis formaliai atliko 
bolševikų norimus darbus. 
Liaudies Seimas nieku būdu 
nėra išreiškęs lietuvių tautos 
valios. Jis tegalėjo išreikšti 
tik keliolikos šimtų Lietuvos 
komunistų ir Maskvos vieš
pačių valią. Tam tikslui juk 
ir tebuvo jis «išrinktas». Tai 
buvo «seimas», bet ne lietu
vių seimas 

kalų dar minėtini: K. Sajos 
«Nerimas» (jaunimo klausi
mais), V. Rimkevičiaus «Ra 
tas» (apie žurnalistus), J. 
fv cntvilos komedija (biurokra 
tizmas, abejingumas žmogui).

— Vilniaus ooeros, baleto 
teatras ruošia Mozarto operą 
«Visos jos tokios», Verdi «Ai
dą», baletą «Esmeraidą». Vė
liau opera numato pastatyti 
Spadaveki operą «Gylys» Pro 
kofjevo «Meilė trims apelsi
nams», Chačaturiano baletą 
«Spartakas». Kaune muzikinia 
me teatre numatyta pastatyti 
«Faustas», Strausso «Šikšnos
parnis» (dir J. Indra), be to, 
naujus kompozitorių A Bela- 
zaro, B Gorbultkio, J. Indros 
kūrinius.

— Vilniaus V. Kapsuko var
do universitete rugsėjo mėn 
apgynė disertacijas, Alg. Ma- 
karevičius, ekonomikos moks 
lų kand laipsniui įgyti, tema: 
«Ekonominė mintis Lietuvoje 
feodalinio ūkio irimo ir kapi 
talistinių santykių formavimo 
si sąlygomis» ir As ta-Dalia 

A LUZ MODERNA f. H 
de W. STEMPIEN & CIA. LTDA. ......

Loja e Exposição: RUA MARTINS FONTES, 166, Tel. 35 1969
ESPECIAL1DEDE; Material eletrico em geral, instala

ções florescentes, luz e força.
TÉCNICA: Iluminação moderna de lojas, vitrinas e 

residências:
ARTIGOS: lustres residenciais, comerciais e industriais, 
ventiladores CONTACT, GENERAL ELECTRIC, ARNO e 
outras marcas de todos tamanhos e tipos. FACILITA
MOS PAGAMENTO.

STASYS VANCEVIČIUS 
Representante

Rua Martins Fontes, 166 — Tel. 35 1969 — São Paulo 
PASTABA: Lietuviams atėjusiems su šiuo skelbimu da
rome epecialę nuolaidą.

Bucevičiūtė, biologijos moks
lų kand. — «B grupės vitami 
nai šviežiamejr^raugintame 
piene».

VILNIAUS IRKLUOTOJAI 
LAIMĖJO IR ŠVEICARIJOJE

Rugsėjo 9 d, Luzerne, Švei 
carijoje, pasibaigusiose pašau 
lio akademinio irklavimo var 
žybose Vilniaus «Žalgirio» Ir 
kluotojai (pasirodę, kaip įpras 
ta, Sovietų S gos rinktinėje), 
finaliniame aštuonviečių plau 
kime Ii imėjo antrąją vietą — 
iškovojo sidabro medalį. Šia
me plaukime lietuviai irkluo
tojai 2.000 mtr. nuplaukė per 
5 min. 53,56 sek. Juos pavy
ko pralenkti tik Vak. Vokieti 
jos irkluotojams, o toliau at
siliko prancūzai, austrai, ka
nadiečiai, italai «Žalgirio» aš- 
tuonvietės kapitonu ir yrinin 
ku buvo Rič. Vaitkevičius, o 
kiti „komandos nariai: A. Bag
donavičius, Z. Jukna, P Kar 
la, V. Briedis, J. Jegelavi- 
čius, be to trys nelietuviai: 
J Čiorstvas, vairininkas J. La 
rinsonas ir D Semionovas. 
Pažymėtina, kad lietuviai bū 
tų laimėję dar vieną medalį, 
jei anksčiau dvivietėje (su 
vairininku) startavusius lietu 
vius A. Bagdonavičių ir Z. 
Jukną nebūtų pakeitę du ru
sai V. Smirnovas ir V. Pol- 
kovskis, tesugebėję laimėti 
trečią vietą. Rugsėjo 13 d. į 
Vilnių grįžę lietuviai irkluo
tojai buvo sut.kti su sveikini 
mais, gėlėmis Šveicarų ir vo 
kiečių spaud i iškėlė vilnie
čių vilties spartą, pripažinda
ma, kad vokiečiams laimėti 
pavyko nelengvai. Spaudoje 
vilniečiai irkluotojai pažymė 
ti kaip «sovietinė», o vokie
čių kino apžvalgose — «pavo 
jinga rinktinė iš Vilniaus».

— Lenkijoje uždaromos pri 
vačios parduotuvės. Lenkijos 
privačių parduotuvių savinin
kų s ga patvirtino, kad prieš 
šių metų pabaigą Lenkijoj bus 
uždaryta 7.000 priv parduotu 
vių. Iš jų 600 parduotuvių vei 
kia Varšuvoje Valstybė jas 
ketina perimti savo žinion, 
kad būtų aprūpinti ligonys, 
seneliai ir prof kvalifikacijų 
neturintys asmenys. Savinin
kų protestus valdž a atmetė.

Suvalstybinimas liečia par
duotuves, kuriose prekiauja
ma užsienio prekėmis, ypač 
rūbais, kurie gaunami kaip do 
vanos ir parduodami. Priva
čios maisto parduotuvės dar 
nesančios paliestos.
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ŠV. KAZIMIERAS
ŠVYTURYS TAMSIOJE 

NAKTYJE

NUO TOS DIENOS, kai pir
moji nuodėmė sugadino Die
vo sukurtąjį pasaulį ir pa 
žeidė žmogaus prigimtį, žemę 
nuolat vilgo sunkaus darbo 
išspausti prakaito lašai, ir 
per suvargusį žmogaus veidą 
nurieda neviena skausmo aša 
ra. Nesidžiaugdamas, o verk 
damas ateina kiekvienas žmo 
gus į šį pasaulį. Kiekviena 
karta atsineša vis naujų pro
blemų, kurių, tinkamai neiš
sprendusi, palieka klaidžius 
klystkelius ateinančioms kar
toms. Iš čia kyla klaidingi 
mokslai, neteisingas ekonomi 
nių vertybių pasidalinimas, o 
paskui revoliucijos, karai, ku 
rie atneša vergiją ir geleži
nius pančius tūkstančiams ir 
milijonams žmonių Ištisi am
žiai, tartum audringi debesų 
kalnai, ritasi vieni ant kitų 

.... nusinešdami užmarštin žmo- .. _
nių lūkesčius, troškimus ir 
išgyvenimus.

Taip eina žmonės klajūnai 
per gyvenimą, kaip beduinai 
per plačias dykumas ir džiau 
giasi apgaulingais miražais, 
bet nepajėgdami pasiekti sa
vo kelionės tikslo, jausmų ap 
vilti, krenta lyg plaštakės nu 
degusios savo sparnelius. Tam 
si naktis ateina kiekvienam 
ir nebūtinai gyvenimo vidu
ryje Šioje žemėje kiekvieną 
mirtingąjį pasitinka anie trys 
Dantės «Dieviškosios Kom< di

jos» žvėrys: pantera, liūtas 
ir vilkas; ištvirkimas, puiky
bė ir šykštumas. Šie žvėrys 
sudraškytų kiekvieną, jei iš
minties Viešpats, kaip Dantei 
Viriglijus, neduotų vadovų, 
kurie saugesniais keliais iš
vestų iš to klaidaus miško.

Tie vadovai yra mūsų pa
čių kūno broliai, kurie gyve 
no pasaulyje ir nesusitepė, 
kurie buvo garsūs ir nesidi- 
džiavo, turėjo turtų, bet juo
se nepaiaidojo savo širdies. 
Šie dvasios galiūnai yra šven 
tieji, kurie lyg švyturiai nu
šviečia mums kelią, vedantį 
į antgamtinio gyvenimo uos
tą. Jų turi kiekviena tauta. 
Jų turi ir Lietuva Vienas iš 
tokių švyturių mums yra ne 
iš dangaus nužengęs, bet mū
sų tėvynės keliais vaikščio
jęs, jos tams uose miškuose 
medžiojęs ir didingose gedi- 
minaičių pilyse gyvenęs ka
ralaitis šv. Kazimieras.

GRAŽIOS JAUNYSTĖS
PRASISKLEIDIMAS

APLINKA, kurioje 1458 m. 
spalio 3 d gimė busimasis šv. 
Kazimieras tobulybės prasis
kleidimui, nebuvo palanki, 
nes jis gimė karališkuose Kro 
kuvos rūmuose. Rūmų puoš
numas, drabužių švelnumas, 
žaislų perteklius ir auklių pa 
taikavimas dažnai dar ma 
žuose karalių kūdikiuose pa
sėja puikybės ir kitų ydų dai 
gus. Laimei mūsų karalaičio

Rudens Dienos
Nuobodžios, pilkos slenka dienos 
Be atmainos ir be vilties;
Aplinkui neprieteliai — sienos, 
Lyg kad sargyba ant nakties. 
O darbas, draugas kitada, 
Dabar tik slegianti našta.

Širdy nei sopulio, nei noro!
Nurimus glūdi tuštuma.
Ne tai lyg trošku gryno oro, 
Ne tai pastogė svetima;
O nuo svajonių, nuo sapnų 
Beliko pasakų senų.

Šalin, šalin’... Ištiesęs ranką, 
Tuščia, kas bėga, grąžini!... 
Rečiau vis spinduliai aplanką 
Tolyn beskrieja tekini!
O šaltas, purvinas vanduo 
Už lango teška. Tai ruduo!

— Sekmadienį posėdžiavo 
ateitininkų valdyta. Buvo nu
statytas s paliaus mėnesio dar 
bų planas ir aptarta išvykos 
programa.

ši aplinkuma nepažeidė, nes 
nuo blogos įtakos jį saugojo 
tėvų akys.

Kazimiero seneliai — Jogai 
la ir Sofija Alšėniškė — buvo 
tau ūs lietuviai Jogaila, priė
męs krikštą. įvedė krikščio
nybę Lietuvoje.

(B. D )

PASIBAIGĖ KERMOŠIUS

Praėjusį savaitgalį truputį 
lietaus trukdomas pasibaigė 
kermošius Kermošius davė 
pelno 581.3U0 cr. (penki šim
tai aštuoniasdešimts vienas 
tūkstantis ir trys šimtai kru- 
zeirų)

Iš pinigų buvo sutvarkyta 
statybos stogo vandens nute
kėjimas, nupirkta cementas 
viršutinei lažei, apmokėta dar 
bas už elektrinius įrengimus 
pirmam aukšte, dabar bus iš
mokėtos skolos ir jei liks pi
nigų bus tęsiama statyba.

SÃO PAULO MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ VEIKIMO PRO 
GRAMA SPALIO MĖNESIUI

6 d. šeštadienis
6.30 vai. tautinių šokių re

peticija, Valdybos posėdis.

7 d. sekmadienis:
9 vai. Šv. Mišios,
choro repeticija, 
lietuvių kalbos pamoka.
12 d. penktadienis,
13 d. šeštadienis,
14 d. sekmadienis.- 
išvyka į pajūrį.
20 d. šeštadienis:
18.30 vai tautinių šokių re

peticija, pasilinksminimas.
21 d sekmadienis:
9 vai. šv. Mišios, mėnesi

nis susirinkimas, po pietų 
Jaunimo Mišios

27 d šeštadienis:
19 vai. Religinis pašneke

sys.
28 d. sekmadienis:
8 vai. Šv. Mišios, Po mišių 

bus vykstama į koncertą Mu
nicipal Teatre.

(Ateitininkus prašome išsi
kirpti). t

Valdyba.

Smulkesnė pinigų apyskaita 
bus duota vėliau

Labai nuoširdžiai dėkojame 
visiems 'kermošiui aukoju
siems fantus bei juos rinku
siems, visiems kermošiuje iš 
tvermingai dirbusiems ir vD 
siems atsilankiusiems. Kiek
viena talka vis padeda irtis 
jaunimo namų statybai į 
priekį.

Nazareno JekėJas
M. Saulaitytė

Po palme atsisėdęs jaunuo 
lis skaitė kažkokius raštus. 
Atrodė, kad jam labai įd-mu, 
nes nuo ryto čia sėdi, visai 
užmiršdamas pietus pavalgy
ti. Jo kakta susiraukusi ir 
aky® visai nepakyla nuo rai
džių.

— Sauliau — atbėgo ber
niukas, — kada eisime pasi
vaikščioti?

A

Saulius gyveno to berniuko 
namuose, nes jo tėvelis jį mo 
kė svarbių dalykų apie žydų 
tikybą ir papročius. Berniu
kas Saulių labai mylėjo, nes 
jie drauge eidavo pasivaikš
čioti. Kartais jie eidavo Jeru
zalės gatvėmis, susitikdami 
daug Sauliaus pažįstamų. Ta 
da berniukas matydavo, kaip 
jo draugas karščiuodamas kaž 
ką kalbėdavo apie «Nazareno 
sekėjus». Jis nieko nesupra
to, tik matė, kad Sauliaus 
akys dega. Tada tikrai bijo

davo. Saulius atrodydavo toks 
stiprus ir galingas, kad ti 
krai reikėjo džiaugtis, jog 
pats nesi «Nazarėno sekėjas» 
ir esi saugus.

Bet kartais jie išeidavo iš 
miesto, lenktyniaudami pas 
lėptais keliukais ir lipdami į 
medžius. Saulius visa užmirš 
davo ir juokaudavo, lyg pa
saulyje nė vieno rūpesčio ne 
turėtų. Toks Saulius berniu
kui geriausiai patiko.

— Sauliau, kada baigsi skai 
tyti ir eisime?

— Tuoj, Rafaeli. Tu čia tru 
pūtį pažaisk

Rafaelis jau žinojo, kad 
toks atsakymas reiškia, jog 
šiandien nebėra vilties pabė
gioti. Pasiėmęs sviedinį nu 
bėgo į kitą kiemo kampą ir 
pradėjo mėtyti į mūrinę tvo 
rą Bet vienam žaisti ne
smagu.

Ir vėl grįžta Rafaelis: — 
Sauliau, ?- tempia už ranko
vės, — tu pažadėjai!

— Gerai, eikime. Pasiskin- 
kim fygų ir skubėkim, nes 
jau vėlu Net nepastebėjau, 
kaip diena prabėgo.

— Sauliau, ką tu ten skai
tai? Man nepatinka — nėra 
jokių paveikslų, tik pilna pci 
rašyta

— Žinai, Rafaeli, sunkūs 
raštai, bet juose daug išmin
tingų dalykų parašyta.

— Ar tu nori būti toks, 
koks yra mano tėvelis? — 
klausia berniukas.

— Taip. Gal kada nors bū
siu geras fariziejus. O kuo tu 
nori būti, kai užaugsi, Ra
faeli?

— Nežinau, gal toks kaip 
tu. Tik aš tiek daug neskai
tyčiau. Labiau, gal, norėčiau 
būti žveju... Sauliau, žiūrėk! 
Ten pilna žmonių prisirinkę!

Jie jau buvo besiartiną prie 
miesto vartų, už kurių radosi 

jų mėgiamieji takai. Bet da
bar, prie pat vartų sustojusi 
minia, kažką šaukė. Berniu
kas juos pirma pamatė ir su 
šuko. Jam buvo labai įdomu, 
kas ten darosi.

Sauliaus žingsniai pailgėjo 
taip, kad Rafaelis turėjo bėg
ti, norėdamas suspėti.

— Tu čia palauk, — įsakė 
Saulius, kai jie atėjo prie pat 
vartų, ir pats nuėjo pažiūrėti.

— Šitas žmogus yra to Na 
zarėno sekėjas. Mirtis jam!
— taip šaukė minia. — Mir
tis šitam išdavikui!

Saulius grįžo prie berniu
ko: — Eik namo, Rafaeli.

— Aš noriu pamatyti...
— Aš tau sakau eiti namo.
Berniukas nebuvo įpratęs 

girdėti tokio griežto balso ir 
greitai paklausė.

Saulius atsistojo prie vartų 
ir žiūrėjo, ką minia darė. Vy 
rai pribėgo prie jo, numetė 
savo apsiaustus, ir vėl bėgo 
atgal prie kaltinamojo Sau 

liūs pažino tą vyrą, kuriam 
jie šaukė mirties. Tai Stepo
nas, vienas iš tų, kurių jie. 
fariziejai, neapkentė. Jis skel 
bė mokslą Jėzaus, kurį jie 
pernai prikalė prie kryžiaus. 
Saulius mokėsi būti fariziejų, 
todėl ir jis persekiojo. Bet 
dar nė vienas nebuvo užmuš 
tas dėl to!

Vyrai griebė akmenis ir 
metė į Steponą. «Ar ji i ban 
dys pabėgti», svarstė Saulius. 
«Gal pažadės nebeskelbti to 
žalingo mokslo?» Bet ne! Ste 
ponas visai ramiai stovėjo, 
nesipriešindamas akmenims, 
ir kartodamas «Viešpatie, at
leisk jiems».

Jau buvo tamsu, kai Sau 
liūs grįžo namo. Prie kiemo 
vartų jo laukė Rafaelis.

— Kur tu taip ilgai buvai? 
— jis klausė ,

— Tenai pat... O kodėl tu 
ne lovoje?

— Atsikėliau, nes norėjau 
tavęs sulaukti.

(B D)

i
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir A v. Zelina). • ?

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

[4.0 - Sala 7 - Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA ’ ' '
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

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

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101/102 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Prudente PRANAS & ČIA. LTDA
Madeiras em gerai

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(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 - Disiratos na Junta Co 
merda\ - 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 ZULINA - SÃO PAULO

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegrafico: « C A BI UN A »

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

;Nanqu© - Estado de Minas Gerais

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

ANTANO PAVIILCN1C
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

posta) 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

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

X

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações lt vali 
Casa Verde, 17,15. vai. ••
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai., .... s,

Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,r,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai., .
Ketvirtą': ■ -1

- <•

Vila Guilhermine 17 yąl.
Paskutinį:’
Vila Anastacioog‘8 vai.,

•C

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.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Litusnia> yra trans 
liuojama PIRMADIENIĄISnuo 
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJOlgfiV ANDENS L INDO 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

IRMÃCJ CAKK1EKI „M, 
indoya vialio yrr ^uai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 SÃO 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.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankiųį f į 
% krautuvė tiktai pas ft

į JAKUTIS & LAP IE NIS LTD A.

1EJCRITOK2IC CCNTAEIL

Irmãos Nascimento
RECi 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 — TeE 63-7140 - S. Paulo
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AV. ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

Para Deputado Esta

«M.L » ADMINISTRATORIUS 
DĖKOJA

Labai esu dėkingas Mie
liems <M. Lietuvos» Skaityto
jams, kad paklausėte mano 
prašymo pereitam numery ir 
pradėjote įteikti atsilygini
mus už laikraštį. Dar kartą 
prašau, nes jau baigiasi me
tai. Malonėkite kuo greičiau
siai atsilyginti kurie dar sko
lingi.
Dėkingas «M L » administrato

rius J Bružikas, S J.

— KALĖDOJIMAS. Pabai
gus Casa Verde bus tęsiamas 
namų šventinimas Bom Reti
re. Tąja proga paliekama 
Kūčių plotkeles.

Misijom J. Bružikas, S J,

LIETUVIS MOKSLININKAS

Argentinoje gyvenantis 
Prof. Juozas Mačernis yra 

Para Deputado Estadjal

NOSSu VOLO PERTENCE A

Arnoldo Felmanas N.o 2601
Fundador e Presidente da Liga Pro-Direitos dos BraSj. 

leiros Naturalizados.
Presidente do Instituto Brasileiro de Pesquizas Econômicas.

Presidente honorário de varias Sociedades de Amigos de 
Bairros.

Ex-Membro do Conselho F egional das Entidades não 
governamentais das Nações Unidas (O N U.)

Formado em Economia, pela Univer-idade de Columbia 
—- Estados Unidos.

Fundador dos Bairros de Quinta da Paineira, Vila Ze- 
lina, Vila Bela, Vila Lucia, Vila Alpina, Vila Granada, Vila 
Oratorio, Jardim Colombo e Campo Limpo.

Pioneiro e lutador do sistema de casas Pré fabricadas 
para operários e classe média.

Idealizador do «Plano Felmanas» que deu todas as ga
rantias ao pequeno prestamista em todo Brasil.

Lider da Campanha da Casa Própria conseguindo fazer 
eom que a Caixa Economica Federal iniciasse os empresti 
mos populares.

O NOSSO VOTO SERA UM INCENTIVO DE NOVAS 
REALIZAÇÕES.

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 - 33-6011 São Paulo

priimtas į Argentinos moksli
ninkų draugiją.

— Antrojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso Organiza
cinis Komitetas, kuris yra 
Urugvajuje praneša: Vykdant 
Pirmojo Pietų Amerikos Liet. 
Kongreso, įvykusio Argentino 
je 1960 m. nutarimą, kviečia
me visas veikiančias lietuviš
kas organizacijas dalyvauti 
su savo atstovais Montevideo, 
Antrame Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongrese, kuris įvyks 
1963 m vasario mėn, 23 d.

Organizacinis Komitetas at 
siklausia, ar šis laikas yra 
tinkamas.

— Į Vila Anastacio Dr. J. 
Basanavičiaus Vardo moky
klos Rėmėjų Būrelį nariais 
įstojo: Prel. K. Miliauskas, 
Stasys Lapienis, Jonas Jaku
tis ir prel. P. Ragažinskas.

— Visiems dalyvavusiems 
mano vyro A.A, IGNO PEŠ- 
KAIČIO laidotuvėse, septin
tos ir trisdešimtos dienos mi
šiose, pareiškusiems užuojau
tos liūdesio valandoje, vieno
kiu ar kitokiu būdu man pa 
dėjusiems, reiškiu nuoširdžią 
padėką

ELENA PEŠKAITIENĖ- 
ŠPURAiTĖ

S. Paulo, 25 d. rugsėjo 1962 m.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MÚSU LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TA IP 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MŪSŲ LIETUVĄ».

«M L » prenumeratoriai rė
mėjai sumokėję po 1 000 cr :

Jurgis Baltušninkas, Filome 
na Černiauskienė, Stasys Re- 
menčius.

— Laiškai: Liet. S gai Bra
zilijoje, J. Seliokui, J. Šimo
nytei, D Petrai ienei, V. Kut- 
kai, M Vinkšnaitienei. A.Laz 
dauskui, A. Pangonienei. I 
Skurkevičiūtei, A Navickui, 
A. Bakanauskui.

— Dailininkė OLGA SUBA- 
ČIUTE praėjusiais metais bai 
gusi meno mokyklą (Escola 
de Belas Artes), dalyvauja ko 
lektyvinėje parodoje su de
šimts paveikslų. Paroda bus 
atidaryta 12 d. 19,30 vai šio 
mėnesio ir truks ligi 12 d. 
lapkričio.

Parodos vieta — Galeria 
Crcquis, Rua Sebastião Perei 
ra, 120, patalpose.

Šio sekmadienio progr. per Ra 
dijo Clube de Santo Andrė 
yra skirta Maironio minėji
mui. Programą praves M. 
Vinkšnaitienė.

PROTESTANTAI GIRIA 
KENNEDY

JAV Houston mieste susi
rinkę protestantų atstovai pri 
pažino, kad Amerikos prezi
dentas išlaikęs pažadą laiky
ti Bažnyčią atskirtą nuo vale 
tybės Kaip žinome, protestan

Visiems linkime laimingos kelionės. Bet kartais į 
visaip atsitinka.., tenka sulamdyti automobilis, ar moto
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

AUTO MECANICA E FUNILARIĄ VI NA DEL M AR 
kurios savininkais yra jonas Razulevičius- ir Andrius

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca <— São Paulo 
Fone: 93-4486 (recados).

Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO

Presidente da Associação ?, dos Profissionais 
de Imprensa de São Paulo; -APISP ’

LIETUVOS NACIONALIN 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

ADAMO KOZAKEVIC N.o 2801 
(ADOMAS KAZAKEVIČIUS)

Candidato na Chapa P. T. N.
«• <» ■»» ■»» «♦»- ■»» •*» ♦»

tai baiminosi, girai, kai iš- 
rmks prezidentu kataliką, tai 
visą Ameriką valdys Roma. 
O dabar mato, kad parapiji
nės- mokyklos negavo para
mos, o kata! kai nusodinami į 
atsakingas vietas Tai protes 
taniai atsiduso ir priėjo išva 
dos, kad jeigu būtų išrinktas 
Nixonas, tai katalikai būtų ga 
vę daugiau nuolaidų

VOKIET JOS PROT STAN 
TAI PRITARIA

Vokietijos protestantų vadai 
paskelbė socialinį manifestą, 
kurio turinys ir mintys prita 
ria Katalikų Bažnyčios reika 
lajiniams socialinio teisingu 
mo ir nuosavybės paskirsty
mo a žvilgiu. Šis .socialinis 
teisingumas ir nuosavybės 
klausimas ypač aiškiais argu 
mentais įrodytas popiežiaus 
Jono XXIII enciklikoje «Ma
ter et Magistrą».

ĮDOMUS REAGAVIMAS

Lenkijoj į vienos merginos 
liūdną laišką smarkiai reaga 
vo skaitytojai Laikraštyje «Ex 
press Posnanski» ji paverkš- 
liano, kad kažkas pavogė jo 
sios pirmą uždarbį ■ 600zlotų.

Bematant pradėjo į redak
ciją plaukti 600 zlotų sumos 
Ir asmeniškai ir paštu žmo
nės davė minėtą sumą, pra
šydami, kad redakcija įteiktų 

merginai. Ji gavo tiek pini
gų, kad per tą patį laikraštį 
prašė, kad būtų liautasi jai 
siuntinėjus, kadangi jai terū
pėjo atgauti savo 600 zlotų. 
Bet vagis vargu begražino pa 
g obtą sumą.

EINA PRIE VIENYBĖS

1963 metų sausio 1 17 d.d. 
Čikagoje šaukiama katalikų, 
protestantų ir žydų mišrikon 
ferencija ieškoti sėkmingiau 
šių kovos būdų prieš rasinę 
diskriminaciją Kvietimo raš 
tą pasirašė Milvokės arkiv. 
W. E Cousins, protestantų ta 
rybos prezidentas Irwin Mil
ler ir Amerikos sinagogų ta
rybos vyriausias rabinas dr. 
Julius Mark.

i
— Liepojos prekybos uos

tas — apmiręs. Liepojos uos 
tas Latvijoje skirstosi į žve
jybos, prekybos ir karinį uos 
tą. Nepaisant gerų įrengimų 
pagal sovietinius sáltinius 
(«Razvitije norodnovo chozi- 
aistva Latvijskoj»). Liepojos 
prekybos uostas beveik ne 
naudojamas, o 1952 1956 m. 
jis iš viso buvęs uždarytas 
Vėliau uost n atvykstančių lai 
vų skaičius buvo mažas Pvz. 
1958 m. iš visų laivų, aplan
kiusių Baltijos uostus, Liepo
jon teatplaukė vos 2% (tuo 
tarpu į Rygos uostą 14,2%, i 
Ventpilį — 7,8%). Liepoja te
sudaro 1/12 visų Latvijos uos 
tų prekių judėjimo. Tuo tar
pu karinis Liepojos uostas 
buvo plėstas dar carų laikais, 
o sovietai iš karinio uosto 
pašalino 1938 m. latvių įreng
tą žemės ūkio mašinų fabri
ką. Matyt, sovietai neturi in
tereso, kad Liepojoje vyktų 
gyvesnis prekinių laivų judė
jimas. Prieš I jį karą šis uos
tas buvo skirtas grūdams išr 
vežti iš Rusijos.

-- VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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