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VLIKo Sesija New Yorke
Lapkričio 10-11 d.d. New 

Yorke įvyko metinė Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Sesija Ją žodžiu ir 
raštu pasveikino visos eilės 
lietuviškų organizacijų atsto 
vai, paskiri asmens, dalyva
vo ir daug sveč u Po VLIKo 
pirm dr A. Trimako, Vykd. 
Tarybos pirm J. Glemžos, ko

— Lapkričio 7 d. per Krem 
liuje įvykusį priėmimą Spalio 
iškilmių pc »ga, Chruščiovas 
diplomatams ir žurnalistams 
atskleidė keletą naujienų: jis 
nurodė, kad sovietai lapkri
čio 20 d žadą sustabdyti ato
minių sprogdinimų bandymus, 
j.fi ir vėl kalbėjo apie reika
lą su Vokietija sudaryti tai
kos sutartį (tačiau ir vėl be 
termino ) ir svarbiausia, pri
sipažino, kad sovietai Kubo

Gyvas Reikalas Suburti Jėgas ir Išteklius Tautos 
Laisvės Kovai Laimėti

Lietuvoje teig amai vertinama VLIKo veikla — metinėje 
VLIKo sesijoje, lapkričio 10 11 d d pabrėžė pirm, dr, A.

Trimakas

Sovietinis režimas siekia 
pavergti Vakarus ir pastarieji 
agresyvūs žygiai tik patvirti
na jų tikslus ir šie mums jau 
seniai žinomi — savo prane
šime VLIKo sesijoje teigė 
pirm dr. A. Trimakas. Sovie 
tai dar sugriežtino savo ideo 
loginę kovą, religinį perse
kiojimą ir rusifikaciją Rytų 
Europoje ir ypatingai Lietu
voje Sovietai nuo'at vartoja 
apgaulės taktiką. Pavergtųjų 
tautų reikalavimą grąžinti pa 
neigtąsias laisvo apsisprendi
mo teises Kremliaus pasnaer 
kė, kaip taikos drumstymą ir 
ir nacionalinių atgyvenų kė
limą. Sovietinė spauda Lietu
voje kiekviename mūsų žmo 
nių pareikštame nepasitenki 
nime dėl priespaudos ir sun 
kių gyvenimo sąlygų įmato 
priešsovietines tendencijas, 
kurias neva JAV imperialistai 
kursto. Tuo tarpu tikrieji im
perialistai sėdi pačiame Krem 
liuje.

SIEKĖ IŠPŪSTI VAKARŲ 
TARIAMĄ GRĖSME. Nurodęs 
į sovietų sunkumus, ypač že 
mės ūkyje, į bruzdėjimus So 
vietijoje dėl aukštų kainų, že 
mų atlyginimų ir prekių trū 
kūmo, į naujai kilusius nesu 
•įpratimus tarp Maskvos ir 
Pekino toliau dr. Trimakas 
priminė, kad tie visi trūku
mai, nesutarimai buvo bando 
mi Lietuvoje nuslėpti, palšaiti 
want bažnyčią, kunigus, be to, 

misijų pranešimų vyko gyvos 
diskusijos. Plačiai diskutuoti 
ir pagrindiniai sesijoje svars
tyti klausimai: apie jaunimą 
laisvinimo darbe ir apie lais
vės kovos ofenzyva. Sesija 
išklausė Tautos Fo do prane 
Šimą, patvirtino sąmatas ir 
priėmė visą eilę rezoliucijų. 
Jos bus paskelbtos atskirai.

je turėję ir jau išgabenę 40 
raketų Girdi, tos raketos bū
tų tikusios ir Vak Vokietiją 
pulti Past-roji užuomina įro
dė, kad Kremliaus vadovas 
prisipažinęs, jog Kuboje pra
dėtos rengti raketinės bazės 
buvo ne ginamojo, bet puola
mojo pobūdžio. Išgirdęs grą- 
sinimą vokiečiams, jų nauja
sis atstovas Maskvoje sušilai 
kė pakelti taurę su Chruš
čiovu ..

žmonių patriotizmą ir taria
mus bendradarbius su naciais. 
Smerkiami žmonės, kurie dėl 
nepriteklių pasinaudoja visuo 
meniniu turtu Tačiau režimo 
priemolių žmonės nepabūgo, 
bažnyčios neištuštėjo ir nesu 
mažėjo naudojimasis religi 
niais patarnavimais Net ir 
tariamieji kolaborantai, anks 
čiau nekaltinti, pradėta suim 
ti, teisti, šaudyti — matyti, 
prireikė aukų žmonių dėme 
siui nukreipti nuo slėgiančios 
tikrovės Su teismo bylomis 
buvo stipriai pabrėžiamas ta 
riamas Vak Vokietijos agre 
gyvumas. Sovietai — teigė 
VLIKo pirmininkas — siekė 
tuo išpūsti vokiečių ir ben
drai Vakarų grėsmę Rytams 
ir dalinai pateisinti Berlyno 
gėdos sieną, o ji lieka monu
mentali liudytoja, kaip taria 
masis «varžybinis sugyveni 
mas» susmuko nė pradėjęs 
varžybų

VĖJAI NEŠA LAISVE IR 
MUMS. Vis dėlto, kai Mask
va rungiasi «u įvairiais sunku 
mals, kai Kubos atveju ir 
Kremlius nusileido, skaityda- 
masis su jėgos veiksniu, tai 
prisimenant JAV valst, sekre 
toriaus žodžius apie “vejis, 
nešančiu* mus į tolius», gali
ma teigti — tie vėjai neša 
laisvę ir mums. Anot VLIKo 
pirmininko, Vakarai turėtų pa 
sukti savo bures taip, kad vi 
sos tautos pasiektų laisvės

llha Belą salos vaizdas — akmenų varpas.
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Kubos Reikalai Sunkiai Sprendžiami

Amerikos blokada vandeny 
ir ore tebeveikia, nes nevisi 
jos reikalavimai yra išpildysi. 
Kuba ar neįsileido Jungi nių 
Tautų Organizacijos komisi
jos patikrinti vieloje bazių 
sunaikinimo ir rusai dar neat 
siėmė Kubai uotų karo lėk
tuvų, kurie *merikes konti 
nente gali išmėtyti atomines 
bombas Patys rusai tvirtina, 
kad tie lėktuvai yra senas 
laužas nepavojingi, dviejų 
motorų.

Anas’o Mikoyano misija Ku 
boję sunkiai vyksta. Jam ne
pasiseka Fidel Castro įtikiu 
ti. kad Jungt Tautų Organi 
zacijos komisiją įsileistų ir 
kad grąžintų Kremliaus dova 
notus lėktuvus Dėl lėktuvų 
Mikoyanas daug pretenzijų ne 
gali reikšti — jie buvo Ku 
bai dovanoj ir dabar yra Ku

Kinijos - Indijos Karas

Savotiškas šitas karas. Jis 
prasidėjo be karo paskelbi
mo. Kiniečiai be jokio prane 
Šimo įsiveržė Indijos teritori- 
jon o Indija pradėjo gintis, 
kas ir sudarė karo pradžią. 
Kitas įdomus faktas, kad nors 

uostus. Juk laisvės judėjimas 
yra visuotinas ir iš visų rei 
kalauja pašvęsti savo jėgas 
ir net gyvybę — kad laimė
tume Būtų savęs apgaudinė
jimas, jei manytume, kad ko 
munistinė sistema gali su 
griūti pati savaime, nieko 
mums nedarant.

Skatindama kultūrinių mai 
nų ofenzyvą Maskva — to
liau pabrėžė dr. Trimakas — 
siekia palaužti neigiamą išei
vijos nusistatymą komunisti
nio režimo atžvilgiu ir drau
ge susilpninti mūsų laisvės 
kovą.

(B. D ) 

bos nuosavybė. Atrodo, kad 
Mikoyano misija nepavyks.

Kas bus toliau? Amerika 
stiprins blokadą Kuba ekono 
miškai pradės dusti ir Fidel 
Castro padėtis pasidarys tra
giška Jis Kremliaus praktiš 
kai yra išduotas

Kuba ir Rusija generali
niam Jungt. Tautų Organiza 
cijos sekretoriui įte kė savo 
reikalavimus, tarp kurių pa 
žymėtini, kad amerikonai pa 
sitrauktų iš Guatanamo ba
zės, kad nuimtų blokadą ir 
atnaujintų ekonominius san
tykius.

Šiomis dienomis Kusnetso 
vas buvo susitikęs Adlay Ste 
venson, Amerikos ambasado
riumi Jungtinėse Tautose

Iš Vašingtono pranešinu ir 
spaudos ma yti, kad Amerika 
Kubos reikalu tvirtai laikysis. 
Ši istorija dar nebaigta.

karas vyksta, bet Indija nė
ra numaukusi diplomatinių 
santykių su komunistine Kini
ja Paskutinįa s pranešimais, 
kinų diplomatinės įstaigos In
dijoj naikina slaptus arkyvus- 
Ženklas, kad ruošiasi grįžti 
į savo kraštą ir tuo pačiu nu 
traukti diplomatinius santy
kius su Indija.

Indija yra užsakiusi Rusija 
je karo lėktuvų, kurie turėtų 
būti įteikti gruodžio viduryje. 
Maskva tyti Nesako kad duos 
lėktuvus, nė kad neduos. 
Maskvos padėtis tarp kariau 
jaučių vale ybių, su kuriomis 
riša idėjiniai ir diplomatiniai 
ryšiai, yra kebli.

ADENAUER VAŠINGTONE

Lapkričio mėn. 12 d. Vašing 
tonan nuskrido Vakarų Vokie 
tijos ministeris pirmininkas 
Konrad Adenauer. Kelionės 
tikslas — iš arčiau pažinti

JUOZAS IR IZABELĖ 
SELIOKAI VĖL LEIDŽIA

LAIKRAŠTĮ

Vos praėjo mėnuo, kai p p. 
Seliokai iŠ Vila Zelinos išlei
do «Mūsų Lietuvos» spalių 13 
dienos numerį, apmokėdami 
10 tūkstančių kruzeirų, bet 
štai vėl, niekeno neraginda
mi, antru kartu įteikė kun. 
Juozui Šeškevičiui 10 tūkstan 
čių Jie žino, kad šiais sun
kiais krizės laikais yra ne
lengva išlaikyti laikraštį Span 
dos darbas, dažai, popieris, 
paštas, klišės kyla į astrono
miškas skaitlines, o tuo tar
pu skaitytojų skaičius nedi
dėja, bet mažėja Seni lietu 
viai išmiršta, kiti nemoka 
skaityti, o jei ir moka, bet 
akys nebetarnauja, dar treti 
iš savo kuklių santaupų jau 
nebeįstengia užsimokėti už 
pabrangusį laikraštį. Dėl to, 
jeigu ne leidėjai, laikraštis 
tu ėtų užsidaryti, kaip jau 
daug braziliškų laikraščių 
šiais metais užsidarė

LIETUVIAI PATJRIJOTAU 
Jei Dievas davė Jums svei
katos- ir galėjote sutaupyti 
skatiko, visi kaip vienas sto
kite į leidėjų eiles Neleiski
me, kad mūsų vienintelis švie 
sos žiburėlis lietuviškoje ko
lonijoje užgestų! Ponų Selio- 
kų, Jakučių, Lapienių, Pavi- 
lonių, Dubauskų ir kitų patri- 
jotų, kurie jau antru kartu 
leidžia iaikraštį, pasiraginda
mi pavyzdžiu, stokime į gar
bingą žūtbūtinę kovą už lie
tuvišką spaudą Brazilijoj!

«Mūsų Lietuvos» Redak
cija ir Administracija.

Amerikos politikos vingius, o 
ypač kas liečia Berlyno rei- 
lus. K. Adenauer pareiškė, 
kad jis nepasitiki rusų politl 
ka Vokiečiai bijo, kad Krem 
liui padarius nuolaidų, kad ir 
iš baimės, Kubos klausime, 
kad amerikonai nepadarytų 
nuolaidų Kremliui Europoje.

— VENEZUELOS du karo 
laivai įsijungė į Amerikos lai 
vyną blokuojantį Kubą.

— LIETUVOJE rado naftos. 
Vilniaus radijo pranešimu pie 
tų-vakarų Lietuvoje surasti 
naftos šaltiniai Tyrinėjimai 
bus tęsiami toliau Baltijos 
jūros kryptimi.

— KREMLIUJE lapkričio 19 
prasidės kom. partijos centro 
komiteto narių suvažiavimas. 
Daugiausia dėmesio vidau* 
politikoje bus kreipiama į že
mės ūkį, kuris pergyvena kri 
zę. O užsienio politikoj visa 
eilė problema: Berlynas, Kuba 
Kinijos-Indijos karas ir Lt.

Lietuvos nacionalinė
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KUBOS KRIZĖ ANGLŲ 
SPAUDOS POŽIŪRIU

Iš Londono spaudos gauna 
mas įspūdis, kad tiek Angli 
jos vyriausybė, tiek ir opozi 
cija yra patenkintos Kubos 
krizės atoslūgiu Iškeliama 
tai, kad pavojus pasaulio tai 
kai atitolo, ir svarbiausia — 
Chruščiovas sutikęs raketų 
likvidavimo Kuboje priežiūrą 
patikėti Jungtinėms Tautoms. 
Tai reiškią, jog Sov. Sąjunga 
pirmą kartą iš principo suti
kusi pripažinti tarptautinę kon 
trolę. Anglijos vyriausybė 
esanti pasiryžus šį Kremliaus 
politikos posūkį, jei jis tikrai 
pasitvirtins, panaudoti nusigin 
klavimo debatuose. — Kodėl 
Chruščiovas taip staigiai savo 
paties sudarytą Kubos krizę 
«nupūtė*, Londono oficialūs 
sluoksniai ir spauda aiškina 
nevienodai. Vieni mano, jis 
pabūgęs amerikiečių grasini 
mo, kad jie, reikalui esant, 
pašalinsią sovietines raketas, 
Kubą užimdami ar bazes su
bombarduodami. Jei ameri
kiečiai būtų prie to priėję, 
tai Kremliaus valdovas būtų 
atsidūręs prieš alternatyvą: 
sulaužyti Kubai duotą paža 
dą padėti «agresijos» atveju 
arba užkurti trečiąjį Pasaulinį 
karą Išeitis iš šios dilemos 
tebuvusi Chruščiovui viena- 
savanoriškai pašalinti rake
tas — Antroji versija Kubos 
aventiūrai paaiškinti yra to
kia: Chruščiovas turėjęs nusi 
leisti galingai radikaliai par
tijos grupei reika arusiai ba 
zių Kuboje, nes jo nuosaiki 
laikysena tarptautinės politi
kos klausimuose partijos vir 
šūnėse bent šiuo tarpu susi
laukusi iš radikaliųjų griež
tos opozicijos. Ir tik akivaiz 
doj visuotinio karo pavojaus, 
kuris iškilo amerikiečiams sti 
priai reagavus, galėjęs Krem
liaus valdovas savo radika
liuosius oponentus apraminti. 
Ryšium su tuo Londone taip 
pat spėliojama, kiek Chruš
čiovo pozicija, jam kapitulia 
vus prieš amerikiečius, parti

jos vadų kovose dėl valdžios 
susilpnėjo.

BLOGAI SU BULVIŲ NUKA
SIAU VISOJ SOVIETŲ S GOJ

Apsileidimai sovietiniame 
žemės ūky privedė prie bul 
vių stokos daugelyje Sovieti- 
jos miestų. Gudijoj, «Pravdos» 
pranešimų, reikia laukti men
ko bulvių derliaus, nes jų ka 
simas sovchozuose ir kolcho
zuose esąs blogai organizuo
jamas, kasimo mašinos tik iš 
dalies atremontuotas, be to, 
trūkstą darbo jėgos. Į Gudi
jos sostinę Minską esą iki 
šiol bulvių pristatyta tik treč 
dalis nustatyto kiekio. Vitebs 
ko ir Mogilevo gamybinėse 
valdybose bulvių derlius pa
siekęs tik šeštą dalį to, ko 
buvo laukta pagal planą; Le
ningrado apylinkėj bulvių pri 
kasta tik pusė planuoto kie
kio. /

MITINGAI BLOKADAI 
PASMERKTI

JAV paskelbus jūrinę blo
kadą Kubai, Lietuvoje kaip 
ir visoje Sov Sąjungoje pra 
aidėjo mitingai, kuriuose, Vil
niaus radijo pranešimais, «liau 
dis išliejo savo rūstybę ame 
rikin'ams agresoriams, žadė
dama visada būti su kubie
čiais ir neleisti susidoroti su 
revoliucijos iškovojimais bro 
liškoje šalyje». Kaip juose 
plūstamas! JAV adresu, gali 
parodyti Vilniaus gelžbetonio 
konstrukcijų gamyklos pro 
testo susirinkimas, apie ku.į 
spalio 24 pranešė tas pats 
Vilniaus radijas Vietos prof
sąjungos komiteto pirminin
kas susirinkime kalbėjęs: Ame 
rikos miiionierius neužiuginą 
visa tai, kad Kuboje pirmiau 
buvo daug badaujančių, o da
bar jų nesą; kad didesnė gy
ventojų dalis buvę beraščiai, 
o dabar jau raštingi. Užtat 
jie jaudinusi, kad anksčiau 
Kuboje turėdavę milionimus 
pelnus, o dabar nieko negau 
ną. Šitai ir sudarą didžiausią 
siaubą Amerikos magnatams.

MUSŲ LIETUVA

Cachoeira da Agua Branca, Ilha Beloj.

Turbūt tai ir privertę jų pre 
zidentą Kennedy pasirašyti 
įsakymą dėl karinės bloka
dos. Kalbėtojas pilnai prita
ręs Sovietų Sąjungos vyriau
sybės žygiams JAV atžvilgiu 
ir pataręs Amerikos magna
tams atitraukti savo kruvinus 
nagus nuo herojiškos Kubos 
liaudies... — Radijas praneša 
ir apie tai, kad Lietuvos dar 
bininkai, «atsakydami į agre
syvias JAV imperialistu pro
vokacijas prieš didvyrišką 

Balys Sruoga

Rudeniniai Žvilgsniai
I

Kartą ėjom ankstų rytą, kai dar saulė netekėjo 
Liūdnas sodas. Liūdnos godos Liūdnas rytas rudeninis. 
Gūdžios pušys, margos liepos it sustingusios merdėjo. 
Kartą ėjom ankstų rytą, kai dar saulė netekėjo. 
Veltui siekė ranka ranką, sielos siela negirdėjo.
Veltui kūrėm sieloj laužą, tąryt saulė netekėjo. 
Liūdnas sodas. Liūdnos godos Liūdnas rytas rudeninis.
II
Tu pabūgai lapų balso, lapų garso rudeninio.
Aš pabūgau ?avo žvilgsnio, šalto, kieto, kaip vilyčia. 
Nors abu širdy tetroškom vieno sapno begalinio. 
Verkėm, jautėm, kaip siekimai susibūrė susipynė.
Tu pabūgus lapų skardo paskutinio rudeninio 
Iš darželio mano žiedą ir nuskynė!, ir pamynei, 
ėš išvydęs tavo žvilgsnį, kietą, aštrų, kaip vilyčia, 
Sudrebėjau, tartum varpo, dalgio paliesta netyčia.

laisvės šalį», įsipareigoja už
sakymus įvykdyti Kubai pir
ma laiko ir džiaugiasi galėda 
mi jai siųst» savo gaminius- 
Vilniaus grąžtų gamyklos ko 
lektyvas jau išsiuntęs spirali 
nių grąžtų, kiti fabrikai siun 
čią popieriaus išdirbinių mais 
to produktų.

LIETUVIAI KAZACHSTANO 
«plêSininése žemėse»
Vilniaus radijas (spalio 27) 

paskelbė, jog džiugi žinia ()

1962 m lapkričio 17 d 

atėjusi iš šiaurės Kazachsta
no, kur «dirba, padėdamas sta 
kyli plėšiniuose žemėse san
dėlius grūdų priėmimo punk
tams, didelis Lietuvos s;atybi 
ninku būrys». Statybininkų 
viršininkai raportavę kp ck 
ir vyriausybei, kad jų briga
da iš 200 jaunų pirmūnų — 
mūrininkų, betonuotojų, daily 
džių, tinkuotojų, statybinių ma 
šinistų — «didžiojo spalio 45 
metinių garbei ir siekdami 
ko daugiau padėti plėšininių 
žemių užkariautojams», pus
antro mėnesio anksčiau nus
tatyto laiko įvykdžiusi staty
bos montavimo programą (Šie 
200 jaunuolių vad «statybiniu 
traukiniu» buvo komsomolo 
pastangomis išgabenti Ka 
za hstanan š m. liepos 3). 50 
statybininkų nutarę iki metų 
pabaigos pasilikti Kaztchs- 
tane...

— Netrukus į ekranus išei
siąs naujas Lietuvos Kino btu 
dijos filmas «Žingsniai nak
tį-, pastatytas pagal v Mozū 
riūao scenarijų. Ji/ vaizdto 
sius Lietuvos komjaunuolių— 
pogrindininkų pabėgimą iš X 
forto vokiečių okupacijos me 
tais. Filme vaidins aktoriai). 
Miltinis, G. Balandytė Ir kt.

» i
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Lietuvos Ūkio Katastrofos Pradžia
(1940 - VI - 15 — 1940 - VIII - 25)

ALBERTAS TARULIS

(tąsa)

Praktiškai privataus ūkio 
veikimo sąlygos buvo tokios, 
kad žemės ūkis, anksčiau ar 
vėliau, būtų turėjęs susijnng 
ti į kolektyvinius ūkius, smul 
kieji pramoninkai, amatinin 
kai ir naminiai gamintojai — 
į arteles, o prekybininkai — 
visai išnykti. Žemės ūkyje to 
dar nebuvp, mažiau negu per 
metus, suskubta pasiekti, bet 
kitose srityse — jau beveik.

Piliečių asmeninės nuosa
vybės teisę įstatymas tiek sau 
gojo, kad vargingos darbiniu 
ko, tarnautojo, amatininko ar 
smulkaus verslininko šutau 
pos (stambaus buvo nusavin
tos kartu su įmonėmis), didės 
nės kaip 1.000 Rb., buvo atim 
tos. Ar jie turėjo nukentėti 
todėl, kad negirtavo, bet dėjo 

skatiką prie skatiko, ar to
dėl, kad jų santaupos susida
rė tuo metu, kai jie tarnavo 
kapitalistams?

ŽEMES ŪKIS

Komunizmo sąvoka mūsų 
ūkininkams buvo tolygi kolek 
tyvinio ūkio (kolchozo) sąvo
kai. Jų supratimu, tai buvo 
baubas, reiškiąs viso turto ne 
tekimą, skurdą ir badą. Nei 
giamo pobūdžio anekdotai a- 
pie bolševikinę kariuomenę 
kaime buvo tiek pat paplitę, 
kaip ir mieste. Mūsų ūkinin
kas buvo toks individualistas, 
tiek prisirišęs prie savo že' 
mės, kad net ir skurdžiausių 
ūkių srityse ūkininkų tarpe 
komunistų nebuvo. Buvo tik
tai vienas kitas agentas.

Ir štai, birželio viduryje. 

kaime pasklido baisi naujie 
na — Lietuvoje valdžią paė
mė komunistai! Tai buvo bai
siausia, ką ūkinininkai galė
jo įsivaizduoti. Kaime tuojau 
pasklido gandai kad iš ūki
ninkų bus suvaryti į kolekty 
vinius ūkius, kad todėl nebe 
ra reikalo rūpintis darbu ar 
ūkio kėlimu, o reikia skubin
ti likviduoti turtą, paverčiant 
jį lengviau nuslepiamu pi
nigu.

Dienos buvo tokios rimtos, 
kad jau V 1.22 naujasis žemės 
ūkio ministeris M Meckis ra
do reikalo kreiptis per raci
ją į ūk ninkus su plačia, pil 
na raminimų, kalba Be koki 
ta, jisai pasakė: «Ūkininkai, 
žinokite ir tikėkitės, kad Lie 
tuvos liaudies vyriausybė pil
nai supranta jūsų gyvybinius 
reikalus ir niekada jūsų ne
apvils Kiekvienan ūkininkui, 
kuriam žemė yra pragyveni
mo šaltinis, o ne spekuliaci 
jo's objektas, garantuojama vi 
siška jos neliečiamybė. Toji 

jūsų žemė, kurią jūs esate 
amžiais persunkę savo pra
kaitu ir krauju, yra jūsų ir 
p siliks jūsų Nebus daroma 
jokių pasikėsinimų į bet kokį 
jūsų turtą, kuris yra sunkaus 
jūsų darbo vaisius».

Tai buvo pakartojimas jau 
minėtų vidaus reikalų minis
tério M Gedvilos pažadų, tik 
tai šįkart specialiai ūkiniu 
kams. Tačiau ir šiuo atveju, 
kaip ir pirmuoju buvo užsi 
mintas ir reformų galimumas. 
Girdi, «visa ta žemė, kuri yra 
ne ūkininkų rankose arba ce 
teisėtai įgyta, suprantama, 
kad nustatyta tvarka ir savo 
laiku bus atiduota tiems, ku
rie ją dirba».

Šis pareiškimas ūkininkų 
(juos jau buvo imta vadinti 
kažkokokiu klasiniu, pažemi
nančiu «valstiečio» vardu) ne 
nuramino Jie jau girdėjo vi
suose mitinguose keliamus 
reikalavimus: konfiskuoti d va 
rus! Bežemiams ir mažaže
miams — dvarininkų žemė! 

Žemė — tiems, kurie ją dir
ba! ir pan. Aišku, kad žemės 
reforma bus. Bet kokia ji 
bus, ką palies — nebuvo aiš
ku Tiesa, iš pradžių buvo 
kalbama tik apie dvarus, bet 
laikoma cvaru, irgi nebuvo 
aišku. Dvaro sąvoka galėjo 
apimti ir šiaip jau stambesnį 
ūkį, kas vėliau ir pasitvirtino 
nusavinant visus žemės ūkio 
plotus per 30 ha.

Jau VI 29 Elta pranešė, kad 
esą «pastebėta, kad atskiri 
dvarininkai dėl neišaiškintų 
dar priežasčių stengiasi par
duoti ar paskersti visus veis
linius gyvulius», ir pagrasino 
įvairiomis represijomis. Re
presijos — ligi 6 mėn. areàt© 
arba ligi 50 000 lt. pinigais 
arba abi bausmės kartu — 
galėjo būti pritaikytos pagal 
finansą ministério VI.28 įsa
kymą, kuriuo žemės ūkių sa 
vininkai bei valdytojai buvo 
įpareigoti tvarkingai vesti sa 
vo ūkius, laikyti tvarkoje pil 
ną ūkio inventorių ir įtempti
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3 pusi.

— Vilniaus spauda ir radi
jas nemaža vietos skiria ‘šlo
vingiesiems Lenino komso- 
molcams», kurių organizaci
jai netrukus sukanka 44 me 
tai. Komsomolo ck ir kultūros 
ministerija metinėms pažymė 
ti suorganizavo «meninių filmų 
mėnesį», kurio metu Lietuvos 
kinuose bus parodytą 19 filmų 
komsomolo temomis. Ruošia
mi tam tikslui ir specialūs 
«tematiniai vakarai». Štai 
pvz , Kauno Medicinos Insti
tuto 5 to kurso studentai, Vii 
niaus radijo pranešimu, susi
rinko spalio 21 į Instituto rū
mų salę pradėti tokių vakarų 
su «dainomSj smagiais šo
kiam, muzika, poeto Mieželai 
čio ei ių posmais apie žmo 
gų. kosm so nugalėtoją, ko
munizmo statytoją»

— «Tiesa» (248 nrjske’bia, 
kad spalio 13 vilnietis i, atė 
ję į duonos parduotuves, bu
vę labai nustebinti: susidarę 
prie jų nemažos eilės. Ištyrus 
reikalą, paaiškėję, jog nebu
vę jokių «objektyviu» prie
žasčių. dėl kurių galėjo pri
trūkti duonos Miltų esą pa
kankamai, «duonos kombina
to pajėgumai užtektini». Eilės 
atsiradusios 'dėl neleistino, 
pasioiktinimą keliančio kai 
kurių prekybininkų ir gamy
bininkų nerūpės ingumo». Par 
tijos miesto komitetas dėl to 
griežta: nubaudęs kaltininkus 
— duonos prekybos direkto
rių G Minakovą ir duonos — 
makaronų kombinato direkto 
rių K. Liskovskį.

— Vilniaus radijo praneši
mu, didžiosios Lietuvos pra
monės jmonės ateinančiais 
met is kviečiamos dalyvauti 
kęliose tarptautinėse mugė
se Poznanės mugėje būsią 
rodomos «Žalgirio gamyklos 
staklės Lietuviški dviračiai 
ir staklės taip pat bus pasiųs 
tos į tarptautinę mugę Peki
ne. Metų pabaigoje lietuviški 
dviračiai būsią demonstruoja 
mi ir vienoje Japonijoje jvyk 
siančioje mugėje.

MISŲ LIETI V A

Vienas iš daugelių gražių vaizdų, Ilha Beloj (Gražioj Saloj)

— «Pergalė» (10 nr) skel
bia, kad Centriniame Valsty
biniame Archyve Vilniuje ras 
ti neskelbti J. Tumo Vaižgan 
to laiškai Jie esą rašyti dr. 
K. Jokantui, žinomam visuo
menės veikėjui, nepriklauso 
mos Lietuvos mifIsterini Kai 
Tumas mint tus laiškus rašė, 
Jokantas buvo uolus «Vilniaus 
Žinių», vėliau «Vilties* bendra 
darbia. Juose atsispindi mūsų 
kultūros istorijoj žinomi nesu 
tarimai tarp vad tautinės ir 
katalikiškosios krypties atsto 
vų «Viltyje». Vienas laiškas 
rašyti 1907 m. sausio mėn., 
kiti 1912 1914 m. laikotarpio- 
Kai kurie laiškai nušviečia 
rašytojo gyvenimą Laižuvoje.

OKUP. LIETUVOS DRaMOS 

TEATRUOSE VYRAUJA SO
VIETINIAI IR RUSŲ 

KLASIKŲ VEIKALAI

Kaip informuoja «Pergalė» 
(10 nr), naujasis teatro sezo 
nas Vilniuje prasidėjo prem 
jera ruso L. Zorino dramine 
kronika «Draugais ir metais». 
Dar tik «teatro portfelyje» K 
Sajos pjesė «Nerimas», kurio 
je autorius nagrinėjąs vyrės 
nės ir jaunosios sovietinės 

kartos santykius. «Nerimą» 
statysianti režisierė K Kyman 
raitė Dramaturgas V. Rimke
vičius parašęs pjesę, vardu 
«Ratas», kurioje žurnalistų gy 
venimo fone keliami aktua
lūs sovietinio gyvenimo visuo 
meniniai klausimai «Ratas» 
būsiąs dar šiemet pastatytas 
Tai tik šios dvi lietuvių dra
maturgų premj ros ir tt pra- 
matomos vad Vilniaus Akade 
mintame Dramos Teatre — 
Kauno Dramos Teatras savo 
žiūrovams į irmą-kartą paro
dė jau Panevėžio Teatro pa- 
staty ą J Mhckonio lyrinę 
dramą «Ulijoną» ir \. Griciaus 
satyrines scenas «Usai nepa
dėjo», Kauno Teatras dar j 
savo repertuaro planus Įtrau
kęs K Inčiūros kūrini apie 
J Žemaitę M arijam p lės ea 
tras šiemet pastatysiąs jauno 
dramaturgo J Skliautausko 
pjesę «Iliuzijas ir kasdie. y 
bę». kurioje vaizduojama žy 
maus lietuvio mokslininko 
prof Normanto tragedija «sau 
le užstojančių dangoraižiu še 
Sėlyje». Panevėžio Teatras pa 
rodysiąs J Josadės dramą 
“Liudą”, o šiauliečiai vieną 
komediją Geriau, atrodo, pa
sirodys Vilniaus Rusu Dra

mos Teatras, nes j’s jau pra
dėjo naująjį sezoną, net dviem 
premjeromis. D. Alio ir Rako 
vo satyrinė komedija “Pavo
jingesnis už priešą” ir V. Gib 
šono pjese “Dviese sūpuoklė 
se”. Akivaizdoj mažo naujų 
damos veikalų derliaus “Per 
galės” korespondentas mano, 
kad “daugiau aktyvumo galė-

Kotryna Gngaitytė

A U D 12 Ą
Tai audra, audra audružė, 
rodos, kalnus įsiūbuos. 
Juodi debesys atūžę 
plukdo želmenis laukuos

Įbaugintas šilas gaudžia, 
miršta sraigė po lapu . 
Voluogėlė skundžias graudžiai, 
nėr lizdelio ant šakų.

Pašilėje varnas sukas: 
trys ėryčiai užplakti.
Balsu rauda piemenukas - 
kur avtlės, kur kiti?...

1962 m lapkričio 17 d

tų parodyti ne tik dramatur
gai, o ir teatrai, kurie dažnai 
tenkinasis vos vienu ‘plani
niu’ originalios pjesės pasta
tymu per sezoną”. Tik dėl 
šios priežastis rampos šviesos 
neišvystančios dramaturgų ko 
n kurse premijuotos pjesės. 
Daug plačiau nei originalioji 
lietuviškoji dramaturgija ok. 
Lietuvos teatrų repertuaruo
se šiemet atstovaujamos “ta
rybinės ir klasikinės tusų 
dramos”. Jų tarpe, bė minė
to Zorino pjesės, be kitko 
yra: N. Pagodino pjesė «Ma
no draugas», I Turgenevo 
«Mėnuo kaime», A. Ostrovs- 
ko «Bekraité», slovakų dra
maturgo P. Karvašo publicis- 
tinė-antireliginė drama <Šven 
tojinakiis» ir kt Korespon
dentas nusiskundžia, kad se1-
zono repertuare «mažoka spėk 
taklių valkams ir jaunimui”.

— Danijoje ir Suomijoje ne 
seniai gastroliavo «tarybini© 
meno» meistrai. Ypač didelio 
pasisekimo susilaukęs teno
ras Virgilijus Noreika Vie
nas Helsinkio laikraštis, kaip 
skelbia «Literatūra ir Menas»

(pabaiga 6 pusi)

visas pajėgas, kad jų ūkių 
gamyba būtų padidinta

Priežastys visai paaiškėja, 
prisiminus VII 1 paskelbtą vie 
ną iš dešimties komunistų par 
tijos reikalavimų — Atimti 
dvarininkų žemę su visu gy
vu ir negyvu inventoriumi ir 
perduoti mažažemiams ir be
žemiams! Dvarininkai ir ne 
tiktai dvarininkai skerdė veis 
linius ir neveislinius gyvu 
liūs, pardavinėjo gyvą ir ne 
gyvą inventorių, kirto miškus 
ir net plėšė ir pardavinėjo 
drenažo vamzdžius. Kompe
tentingos įstaigos ūkininkams 
grasino, o dienraščiai tuo tar 
pu aprašinėjo ūkininkų entu 
ziazmą, bolševikinę kariuo
menę sutinkant, jų uolų daly 
vavimą gausiuose mitinguose 
ir pritarimą vyriausybės* dar 
baras bei sumanymams (pav, 
didžiulė VII 5 «Lietuvos Aido» 
316 Nr. antraštė: Ūk ninkai 
giria drąsius ir protingus šių 
dienij reikalavimus ir suma
nymus)

Ryšium su tuo finansų mi 

nisteris inž. E. Galvanauskas 
pasiremdamas jam Nepapras
tuoju metu tautos ūkiui tvar 
kyti įstatymo («Vyriausybės 
Žinios» Nr. 704) suteikta ga
lia ir siekdamas sustabdyti 
nenormaliai padidėjusį gyvu 
lių skerdimą: 1 uždraudė par 
duoti ir skersti, be žemės 
ūkio rūmų agronomo ar gyvu 
lininkystės instruktoriaus lei 
dimo, kontroliuojamus ar ki 
lusius iš kontroliuojamų ūkių 
galvijus (numeruotais ragais 
ar su ženklais ausyse), nekon 
troliuojamas telyčias, karves 
iki 5 veršių amžiaus, bulius 
ir kuilius; 2 kitus galvijus, 
kiaules ir avis leido skersti 
tik tam metui normalios amor 
tizacijos ribose

Tą patį VII.4 pakartojo vi
daus reikalų ministeris M 
Gedvilą. įsakydamas apskri 
čių viršininkams stropiai sek
ti ir užkardyti, kad dvarinin 
kai ir stambesnieji ūkininkai 
nenaikintų gyvo ir negyvo m 
ventoriaus ir nekenktų kitais 
būdais savo ūkių našumui. 

VII 3 buvo uždraustas bet 
koks miškų (ir privačiu) kir
timas Tai jau nebuvo ūkinin 
kų raminimas, o grasinimas

Alyvos į ugnį pripylė že 
mes reformos departmento di 
rektoriaus St Elsbergo pra
nešimas. padarytas VII I Vii 
niuje, apygardos matininkų 
suvažiavime Tame praneši
me jisai plačiai palietė naują 
žemės reformos įstatymo pro 
jektą. Esą vyriausybė kryžių 
perbraukė buvusius senus re
formos įstatymus ir projektus 
ir paskubomis ruošia naują 
raciona ią žemės reformą. 
Bažnyčių, \ienuolynu, religi
nių organizacijų ir kitų šiai 
šakai artimų įstaigų bei orga 
nizacijų žemė nusavinama vi 
sa. Privatiems savininkams 
paliekama iki 50 ha (esą to
dėl, kad nepaliest daugumos 
pavyzdiniu ūkių Suvalkijoje), 
o pavyzdiniuose ūkiuose, že
mės ūkio ministério leidimu 
— iki 80 ha. Tačiau palieka 
ma tik tokiems, kurie patys 
žemę dirbo ir iš to gyveno ir 

kurie buvo lojalūs darbo žmo 
nėms ir liaudžiai Nelojaliems 
gal būt, ir nieko nebus palik 
ta. Visa nusavinamoji žemė 
bus paimta be atlyginimo. Jis 
spėjo, kad įstatymas jau šią 
savai'tę bus primtas visais tri
mis skaitymais.

Atsakingo žemės ūkio mi
nisterijos pareigūno paskelb
tasis žemės reformos projek 
tas kėlė įvairių minčių Gana 
panašios neliečiamos žemės 
normos jau buvo siūlomos re 
formos šalininkų, ypač «Lie
tuvos Žinių», ir anksčiau, prie 
nūnai nuversto režimo. Tokia 
reforma gal kai kam ir atro
dė racionali, bet ji nieku bū 
du nebuvo radikali, ko kaip 
tik reikėjo laukti. Tačiau ra
dikalumo stoka galėjo sukel
ti tikrojo proletariato nepasi 
tenkinimą. Iš antros pusės, 
pažadas paimti nusavinamą
ją žemę be atlyginimo ir įves 
ti neaiškų lojalumo kriteriju- 
mą, galėjo sukelti daugumos 
ūkininkų nepasitenkinimą. Vi 
sa tai galėjo neigiamai atsi

liepti būsimiems rinkimams į 
Liaudies Seimą. Žinia apie S, 
Elsbergo pranešimą spaudoje 
buvo paskelbta VII 2.

Jau kitą dieną pasirodė šio 
turinio žinutė: «Žemės ūkio 
min eteris pavedė Eltai praneš 
ti, kad liepos 2 d. «Lietuvos 
Aido» rytinėje laidoje išspaus 
dinta informacija apie ruošia 
mą naują žemės reformos įs
tatymą visiškai neatitinka ti
krenybės. Žemės reformos de 
partmento direktoriaus S. Eis 
bergo pranešimas, kuriuo pa 
remta ši informacija, yra išti 
sai pramanytas ir provokaci
nio pobūdžio. Direktorius S. 
Elsbergas nuo liepos 2 d., že 
mės ūkio ministério įsakymu, 
iš einamųjų pareigų pašaliu 
tas. Žemės reformos įstaty
mas vyriausybės ruošiamas 
visu rimtumu, ir jis bus pas
kelbtas oficialiai. Kol nėra 
naujai Išleisto įstatymo, bet 
kokie tuo reikalu pareiškimai 
neturi oficialios reikšmės».

(B. D.)
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Fizikas Visatoje Randa Dieva
Northwestern universiteto

Dievo buvimo įrodymas ga 
Ii būti išvestas iš tų blėstan 
čių karščio atsargų, kurios 
lėtina tą didžią.ą kosminę 
mašiną, varančią visatą į ne
išvengiamą sustojimą, Taip 
tvirtina Northwestern univer
siteto mokslininkas Dr Edson 
R. Peck, 56 m. Jis dėsto tiži 
ką universiteto kolegijoje.

PASAULIO «MAŠINA. TURĖ
JO PRADŽIĄ

Dr. E, R. Peck dienraščiui 
«Chicago Sunday Tribune» (I, 
21) duotame pasikalbėjime 
skelbia:

— Yra aišku, kad didžioji 
pasaulio mašina pamažu eina 
į pabaigą. Tai reiškia, ji ture 
jo ir pradžią. Ji neatsirado 
pati iš savęs. Ją suplanavo ir 
išjudino Dievas. Iš to galima 
išvesti, kad ir pasaulio pabai 
ga yra nuo amžių nustatyta 
ir žinoma tik Sutvėrėjui. Ta
čiau Dievas gali «naujai už
sukti laikrodį» — duoti fizinį 
pasa ilk) atgimimą, kai tas mo 
mentas ateis.

Moksliškais terminais kal
bant, prof Peck aukščiau mi
nėtos išvados prieina, vado
vaudamasis termodinamikos 
dėsniu, pagal kurį šilima yra 
energijos šaltinis.

VADOVAUJANTIS MOKSLI
NINKAS

Dr. Peck yra Northwestern 
un to dėstytojas, jau 20 metų. 
To universiteto Technologijt s 
institute jis turi savo labora
toriją Daktaro laipsnį jis ga
vo Chicagos universitete, bes 
tudijuodamas fiziką. Jis yra 
atominės Argonne laboratori. 
jos patarėjas, yra narys Ame 
rikos Fizikų draugijos, Ame
rikos Matematikos sąjungos, 
Vienu metu JAV Mokslo fon
das jam yra paskyręs 845,000 
tyrimanis kai kurių mokslo 
uždavinių, reikalingų gynybos 
departamentui.

PASAULIS TURĖJO PRADŽIĄ

Naudodamasis entropijos 
(temperatūros skirtumų mažė 
jimo) dėsniu jis įrodo, kad pa 
Saulis juda viena kryptimi 
kad jis prieis laiką, kada re 
bebus temperatūros skirtumų, 
ir tada susto» visi didieji pro 
cesai, jų tarpe ir gyvybė. Jei 
pasaulis turės pabaigą, jis tu 
rėjo ir pradžią.

— Iš to darau išvadą, — sa 
ko mokslininkas Peck, — kad 
yra Aukščiausioji Būtybė, ku 
r i pradėjo visatą tvarkinga- 
,me stovyje, kas reiškia ma

Ji

profesorius moko tikybos
i

žos entropijos padėtyje*, kai 
buvo visas karštis sutelktas.

Dr Peck yra įsrtikinęe, kad 
pasaulis prasidėjo staiga, kas 
reiškia jo sutvėrimą. Dauge
lis astronomų ir kitų moksli
ninkų laikosi nuomonės, kad 
visata prasidėjo vadinamos 
eksplozijos būdu — tam tikru 
laiko momentu ir nuo to lai
ko vis plečiasi.

— Aš turiu prileisti, — sa
ko dr. Peck, — kad Aukščiau 
šioji Būtybė galėjo paimti jau 
egzistuojančią medžiagą, ku 
rią anksčiau sutvėrė, kad su 
darytų visatą. Tačiau aš ti
kiu, kad visatą Aukščiausioji 
Būtybė padarė iš nieko, nors 
tam neturiu įrodymų...

Jis pasaul o sutvėrimo vyks 
mą mato atitinkantį Šv Raš
to žodžiams, kad pradžioje 
Dievas šviesą atskyrė nuo 
tamsybių..

APREIŠKIMAS GAMTOJE
IR KRISTUJE

Iškeldamas faktą, kad fizi 
kai yra labiau linkę tikėti į 
Dievo buvimą, kaip biologai 
dr. Peck to viso priežastį ran 
da fakte, kad Hz ką didžiai 
paveikia visatos dydis, tvar
ka ir tikslus klusnumas mate 
matikos dėsniams. Pagaliau 
dr. Peck pažymi:

— Kas liečia mane, aš gim 
toje randu tvarkos ir grožio 
apreiškimą. Man taipgi atro
do aiškiu dalyku Kad Dievas 
mums yra davęs tikslesnį sa
vęs apreiškimą žmogaus kal
ba, ypač Jėzaus Kristaus, sa 
vo Sūnaus asmenyje.

DAŽNAI SKLA1 DO ŠV. R AŠ TĄ

Dr. Peek tvirtina, kad nėra 
priešingumo tarp Šv, Rašto 
nusakomo žemės amžiaus ir 
tarp mokslininkų atradimo, 
kad ji yra apie^õ bilijonus me 
tų senumo. Tiriamas priešin
gumas atsiranda iš geneologi 
jų autorių (Šv. Rašte) įprasto 
apleidinėjimo ištisų žmonių 
gentkarčių vardų.

Dr. Peck Šv. Raštą laiko 
tarp savo kitų mokslo veika
lų ir jį dažnai sklaido. Sekma 
dieniais jis net vaikus moko 
tikybos ir duoda seriją pas
kaitų tema «Mokslas ir krikš 
Čionybė», tuos du principu 
darniai suderindamas.

J. Pr.
(Draugas)

Vaizdas Ilha Bela, Praia da Armação

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ

V, Zelinos gimnazijos salė
je ruošia jaunimo namų sta
tybos fondas.

Sekmingesniam parengimo 
pravedimui sudaryta rengimo 
komisija. Antradienį komisija 
turėjo savo pirmąjį posėdį. 
Visi kviečiami Naujuosius Me 
tus sutikti kartu, turėsite ma 
lonią p amogą ir paremsite 
jaunimo namų statybą.

— 15 lapkričio ateitininkai 
buvo išvokę į Ponte Sonha.

— Praėjusį šeštadieuį neį
vyko tautinių šokių repetici

Palaimintas Susimastymas
A loyeas

Antanas Juknis stovėjo pik 
tas prie savo vartelių ir žiū
rėjo į namo slogą «Plyšta. 
Vėjas viską velniop nudras
ko. Taisyk. Mokėk ir mokėk. 
Sienos vėl reiks dažyti Du 
namai tai dar ne aukso ka 
syklos. S andien vienam gy
ventojui pakėliau nuomą ir 
mačiau, kad raukosi O kai 
reikia taisyti, aš turiu mokė
ti netraukdamas. Sąskaitos 
ir sąskaitos». Juknis sukišo 
rankas į kišenes, pastovėjo, 
išsitraukė cigaretes, užsidegė 
ir vėl pakėlė galvą į stogą.

Mėlynė buvo tuščia. Netoli 
augantys medžiai pilkšvai ža 
Įėjo ir alyvos krovė mėlynus 
pumpurus. Jie atsargiai plė
tėsi ir grėsė pasipilti mėly
numu ir kvepėjimu.

“Žolė auga. Reiks pjauti», 
nuleido žemyn žvilgsnį Juk
nis. «Tvorą dažyk, o nuomos 
negali pakelti Keturiasde
šimt metų dirbau ir dabar bi
jok žodį pasakyti nuominin
kui. Išvysiu kada nors visus 
po velnių. Užkalsiu duris. Bus 
šventa Nors namo niekas ne
gadins ir už vandenį nerei
kės mokėti». Senis pakėlė 

ja, nes nesusirinko šokėjui. 
Tikimasi, kad šį šeštadienį 
įvyks.

LOTERIJA

Jaunimo namų statybos nau 
dai rengiama loterija.

Pirmoji premija T.V. PhTco 
aparatas.

Antroji dujinis pečius (fo
gão de gass)

— Praėjusį sekmadienį ker 
mošiaus mui ikantai V. Zeli
nos mokykloje surengė šo
kius jaunimui.

— Du praėjusius antradie

Baronas

skrybėlę, perbraukė pusplikę 
galvą ir norėjo eiti į trobą, 
bet tuo laiku iš netoli esan 
čigs aikštės atėjo būgno dunk 
sėjimai ir gaisakaibio tarš
kėjimas Ten buvo apsistojęs 
cirkas ir kva lu triukšmu vi
liojo žiūrovus,

Juknis nelankė jokių tea
trų Per porą metų kartą nu
eidavo j kiną. Bereikalingas 
pinigų mėtymas, sakydavo. lr 
į bažnyčią retai užsukdavo. 
Visur tik mokėk. Bet į cirką 
nueiti jį dabar traukė Ten, 
sako, arkliai šoka Arkliai 
per keturiasdešimt metų ne
išėjo iš Jukhio galvos Jis mė 
go arklį Jis puikiai atsiminė 
savo širmį Nelabai didelį ir 
greitą. Jukniui atrodė, kad ir 
dabar, sugrįžęs tėvynėn, kluo 
ne rastu 'širmį draugiškai kri 
zenantj. Taip jis akyse sto
vėjo guvus ir gyvas, kaip ir 
kiti vaizdai iš anų skurdžių 
ir palaimintų metų.

Ji knis pasuko j triukšmau
jančią aikštę Stovėjo didžiu
liai drobiniai pastatai ir sur.k 
vežimiai, pilni įvairaus I vžo 
ir šieno. Aplinkui draikėsi 
šiukšlės ir gyvulių kvap .s 

nius posėdžiavo jaunimo na 
mų statybos komisija. Buvo 
nutarta statybos nenutraukti, 
bet daryti p stangas surinkti 
reikiamą sumą pinigų ir ga
limai greo-iau įrengti jauni
ni namus

IŠ KERMOŠIAUS

gauta pelno 575 000 kruzeiru. 
Panaudoti jie buvo sekanč’ai: 
Gražinta statybos skola 270. 
000, sutvarkytas vandens nu 
tekėjimas 130 000, sumokėta 
už cementą 63 000 ir žvyrių 
20 500 cr tikusi suma yra 
fondo kasoje.

Žmonės grumuliuodami ker
nus ir bulves, veržėsi vidun 
Prie langelio sėdėjo smulki 
ir stipriai dažyta mergaitė. 
Kaip lėlė. J .knis žvilgterėjo 
į kainoraštį ir, tiksliai atskai 
tęs pinigus pigiausiai vietai, 
padėjo ant lango, neištarda 
mas žodžio Pinigas kaina vi 
som kalbom.

Seanso pradžioj šoko dram 
bliai, karstėsi virvėmis vyr. i 
ir svaidė peilius į pusnuoges 
merginas. Su įdomumu žiūrė 
jo Juknis, tačiau be didelio 
nu iatebėjimo. Truputį nušvi 
to jo veidas, kada ratu ėmė 
bėgti arkliai, kai jie šoko 
valsą ir, grakščiai priklaup
dami, darė publikai reveran
sus. Po to į vidurį aikštės 
išėjo šešerių metų berniukas 
ir penkerių — mergaitė, ap
rengti margais drabužėliais, 
ir ėmė šokti, net jų keistų 
kepuraičių kutosėlisi plakėsi.

— Šeštoji karta šoka, — ta 
rė garsiakalbis, — šeštoji kar 
ta šoka, šie cirkas vienas iš 
seniausių ir geriausių — pa
kartojo vėl.

— Šeštoji karta, o kur kitos 
penkios? — klausė savęs Juk 
uis. Jam staiga viskas pasida 
rė nebeįdomu.

(B. D )
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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 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: s Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

|4.o - 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.

MALONI 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

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 - Disiratos na junta Co 
merciu\ - Registros de firmas na Junta Comerciai- 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

RANAS & CIA. LTDa:
Madeiras em geral

México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52 0229 í 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria < I T A > — Serra dos Aimorés — Município de j

Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sękmadienį: 
Parque das Nações 1» vai, 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8 vai;;
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:'
Vila Anastacioog‘8 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

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

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
<A voz da Lituania» yra trans 
liuojama SEKMADIENIAIS

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

PAVILNIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

postal 4118 - Vila Zelina. Tél 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

••r o r i j a”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

7 vai. 15 min.

SIUVĖJAS
POVILAo AMBROZEVIČIU8
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

vieninteliai ATSTOVAI GARSIOJOl^VANDENS lindota

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

' indoya viaii) yrr ^«aai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

SÃO PAULOCaixa Postal 3967

«xassaasai
?■■■»• ••••

Casa Sprindys & Cia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, žvairiausios do
vanos visoms progoms.

EJCPITCKI© CONTAEIL

NASCIMENTO
I

Irmãos Nascimento
free. C.R.C. »P. 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

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankiųį 
krautuvė tiktai pas
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ANTRASIS PIETŲ AMERI
KOS LIETUVIŲ KONGRESAS

Kongreso bei didesnių lie
tuvių atskirų kraštų bei kon
tinentų suvažiavimai yra ne 
tik naudingi bet ir reikalingi. 
Kai negalime . palaikyti nor
malių ryšių su Tėvyne, tie 
kongresai turėtų bent dalinai 
duoti tai, ko galėtų duoti jei 
batų laisvi keliai, Lietuva

Susirinkę į kongresus aršu 
važiavimus, tarsi atsinaujina
me, atgimstame lietuviškoje 
dvasioje, pasiryž‘ame dides
niems lietuvių ir Lietuvos rei 
kalui darbams O tų gyvybi
nių, lietuviams, esantiems sve 
timoje padangėje yra daug ir 
visokeriopų. Jų pirmoj eilėj 
stovi lietuvybės išlaikymas ir 
Lietuvos išlaisvinimas. Tai už 
daviniai j kuriuos nė vienas 
lietuvis neturi teisės ranka 
numoti. Suvažiavimų metu tu 
rim gražios progos pažinti 
kaip kas kur yra įsikūrę, ko
kių kultūrinių bei ekonominių 
laimėjimų yra pasiekę.

Šitokius tikslus turi ir or
ganizuojamas ateinančių metų 
vasario mėn Urugvajuje Pie
tų Amerikos Lietuvių Kongre 
sas Jame kas tik gali, priva 
lėtų dalyvauti, j jį vykti.

Lietuvio viena iš neigiamų 
ypatybių yra nerangumas, 
Šiim nerangumui ar neprisi- 
rengimui nugalėti reikia pro
pagandos. Būsimo kongreso 
mintį visi lietuviai privalome 
skleisti. Apie jį visi privalė
tume kalbėti: ne tik tie, kurie 
turi galimybių į jį nuvykti, 
bet ir tie, kurie į jį dėl įvai
rių priežasčių negali nuvykti. 
Tie reikalai, klausimai, idėjos 
mintys, kurios bus iškeltos 

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 o Andor Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395- 35-5650 ■ 33 6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

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

iVILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrata 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko’būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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

AUTO MEČANICA E FUNILARIA VI NA DEL M AR 
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius

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

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš * 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ .
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, . 

kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio, 

vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu caixa postal 4118. 

São Paulo. Fone: 63-5975.

kongrese, yra ne vien tų ku 
rie jame dalyvauja, bet visų 
lietuvių reikalas. Sąmoninga, 
susipratusi, kultūringa įvai
rių kraštų lietuvių visuomenė 
privalėtų stiprias ir gausias 
delegacijas į suvažiavimą pa 
siųsti Mūsų kraujo broliai ko 
munistai šiuo atžvilgiu kar
tais mus pralenkia.

Todėl ir į būsimą Pietų Ame 
tikos Lietuvių Kongresą Uru
gvajuje kreipkime daugiau 
dėmesio ir jam daugiau reikš 
mes priduokime ir kiekvienas 
bent moraliai jo idėją rem
kime.

— Lietuvių Sąjunga Brazi
lijoje praneša, kad š m. lap
kričio mėn 25 d 17 vai Vila 
Belos rūmuose įvyks iškil
mingas posėdis S- gos Garbės 
Pirmininkui Lietuvos Konsu
lui p. A. PoliŠaičiui pagerbti 
jo 73 ties metų amž aus ir 25 
metų kaipo S gos Garbės Pir 
mininko sukaktims paminėti 
Po iškilmingo posėdžio bus 
vaisęs savo nariams ir rėmė 
jams su poniomis.

Nariai ir rėmėjai prašomi 
skubini pranešti apie savo da 
lyvavlmą, nes vaišių parengi 
mui yra būtinai reikalinga ži 
noti dalyvaujančių skaičius.

Pranešti galima telefonais; 
J. Čiuvinskui — tel. 63 5279. 
J. Jodeliui — tel, 63 7476.

Valdyba

CHORO ŠVENTĖ

Liet. Kat. Bendruomenės 
choras lapkričio mėn. 18 d. 
švęs savo metinę, šv. Cecili
jos šventę. Po piet 15 va . 
bus šaunus pobūvis, vaišės, 
meninė programa ir pasilinks 

minimas gimnazijos salėje. 
Choristai dalyvauja su savo 
tėvais. Choro rėmėjai ir bu 
vusieji choristai norintieji da 
lyvauti chore šventėje prašo
mi užsirašyti pas choro val
dybos narius arba klebonijo
je pas prel. P. Ragažinską, 
Fone.- 63-5975.

— Dr J. Basanavičiaus m- 
los Globėjų Valdyba savo po 
sėdyje. įvykusiame lapkričio 
m 13 d nutarė prašyt? Stasį 
Vancevičių iki š m. gruodžio 
mid pristatyti piniginę apy 
skaitą už pakvietimų platini 
mą ir atsiskaityti su nario mo 
kesč’’ais tų narių, kuriuos jis 
paskelbė laikraštyje b i su 
gražinti nario mokesčio kvi
tų knygelę

Dr J Basanavičiaus m los 
Globėjų Valdyba

DĖKOJA

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
Dr. J. Basanavičiaus Moky
klos Rėmėjų Būrelio Valdybos 
nariams pri-idėjusiems savo 
darbu prie s.m. lapkričio mėn 
10 d. vakaro paruošimo; taip 
pat M Petraičiui, J. AndruŠ 
kevičiui, St Valutienei. Alb. 
Aduliui, M. Adulienei. O. Poli 
kaitienei, A Žarkauskienei už 
darbą vakaro metu; p Lassa 
so ir J. Karpavičiui už aukas 
loterijai;© ypatingai artistams: 
J. Patinskaitei S. Polikaity- 
tei, G, Kubiliūnaitei, J. Valu
čiui ir p. St. Kubil ūnui už 
puikų vaidinimą o p. Eug. Ku 
biliūnienei už sufleriavimą.

Petras Žarkauskss 
Dr j. Basanavičiaus M-los 

Globėjų Pirmininkas

— VILI ANASTACIO ir apy 
linkės lietuvi i ne-uaudžia. 
Gana dažnokai ruošia vaka
rus. susirinkimus, pobūvius, 
kurie kultūringai gražioj lie
tuviškoj nuota koj pravedami. 
Štai ir 10 d. lapkričio suruo
šė šaunų vakarą, kurio pro
gramoj buvo pastatyti du vej 
kaleliai: «Kukulio nervai» ir 

DĖMESIO!

Lietuvos Konsulo p. A Polišaičio. jo 70 metų am
žiaus ir 40 metų diplomatinis tarnybos sukakties pami
nėjimui bei įamžinimui, išleidžiamas specialus, gausiai 
iliustruotas, kadaise ėjusio, lietuviškos minties savait
raščio «LIETUVIO» numeris. Šis «Lietuvio» numeris nu 
matoma išleisti dar šį. Lapkričio mėnesį. Jis bus par
duodamas Luz stoties, prie Centralinio pašto ir Vila 
Zelinos (prie autobusu sustojimo «ponto inicial» laikraš 
čių kioskuose. Provincijoje gyvenantieji lietuviai šilą 
«Lietuvio’ numerį gali užsisakyti laiškais prisiunčiant 
piniginę perlaidą vienam numeriui nemažiau, kaip Cr $ 
50,00 ir ivksusiniam ant kreidi io pepieriaus, išleistam 
numeriui, nemažiau kaip Cr$200 00

Šį «Lietuvio* numerį redaguoja ir išleidžia «Mūsų 
Lietuvos» bendradarbis žurnalistas Stasys Vancevičius 
Du šio «Lietuvio» numerio puslapiai bus pašvęsti Rio 
de Janeiro lietuvių kolonijos lietuviškos veiklos apra
šymui Pinigines perlaidas ir laiškus siųsti šiuo adresu: 
STASYS VANCEVIČIUS, arba tiesiog “LIETUVIS.. Cai 
xa Postai 1764, SÁO PAULO - BRASIL.

«Martynas Špokas». Veikalė
liai neilgi, bet nuotaikingai 
suvaidinti susirinkusius ska
niai pajuokino. Didesnių vei
kalų V. Anastacio mokyklos 
scenoj sunkiau yra pastatyti, 
ji per maža. Artistais buvo 
anastaziečiai: Aleksandras 
Barščiavičius, Jadvyga Patins 
kaitė, Sofija Polikaitytė, Kuku 
lio Nervų veikalėlį vaidino 
Gi MaUyną Špoką — Stasys 
Kubiliūnas, Juozas Valutis, Šo 
fija Polikaitytė, Jadvyga Pa- 
tinskaitė, ir Gražina Kubiliū- 
n’itė. Režisavo mok St. Ku 
biliūnas Sufleriavo Lug. Ku- 
biliūnienė.

Teko nugirsti, kad anasta 
ziečiai ruoš kaip kiekvienais 
metais, Nauju Metų sutikimą.

RIO DE JANEIRO ŽINIOS

‘ A VOZ DA LITUANIA“ PEN
KTADIENIAIS

Lietuviška radio programa 
A Voz da Lituania nuo lapkri 
čio 9 d transliuojama per Ra 
dio Vera Cruz penktadie 
niais 20 vai 45 m , tuoj po 
programos A Voz do pastor.

Del dienos ir valandos pas 
tovumo, tarp A Voz da Litua 
nia ir Radia Vera Cruz admi 
nistracijos yra sudaryta meti 
nė sutartis Tai buvo galima 
padaryti tik pasižadant kaiku 
riems asmenims finansiniai 
paremti f į patriotinį darbą, 
nes programos transmisia tu 
ri būti kasmėnesį apmokama. 
Be to, radio programos vado 
vybė. kurią šiuo tarpu sudaro 
kun Juozas Janilionis. Petras 
Bab:ckas ir Edmundas Dubaus 
kas, suprasdami šios valandė 
lės svarbumą mūsų pavergtai 
tautai jos išsilaisvinimui siek 
ti, yra pasiryžę iš patriotiškos 
pareigos atlikti programą ir 
suras i jai paremti naujų pa
jé.ų. o taip pat išjudinti visus 
tautiečius iš apsiblausimo prie 
tautinio susipratimo.

Tat. visi r-ijiečiai lietuviai 
nepamirškite savosios radio 
valandėlės, kuri kas penkta 
d enj 20 vai. 45 min per Ra

LIETUVOS NACIONALIN 
MARTYNO Mažvydo BIBLIO

dio ' era Cruz 
dinolo progra 
Pastor» prasideda z 
VOZ D\ LITUANIA.

AMERIKONIŠKOS DOVANOS

Iš Amerikos Vyskupų Kon 
ferencijos yra gaunamos' do 
vanos maisto produktais tuo 
būdu sušelpti tuos, kurie rei 
kalingi tokios paramos Čia. 
Rio tų produktų paskirstymą 
vykdo ASA (Arkivyskupijos 
Socialinis organas) vykdyda 
mas vadinamą Caritas Brasi 
leira (Labdarybės) planą. 
Kartkartėmis ši organizacija 
prisiunčia pranešimą kapelio 
nui apie paskirtą davinį lietu 
vių kolonijai, kurias prašo at 
siimti pažymėtame sandely 
apmokėjus patarpininkavimo 
išlaidas 1.000 kr,; parsigabeni 
mas į savąją vietą. Aišku, 
kad tie, kurie gauna dovanų, 
turi prisidėti prie išlaidų išly 
ginimo.

Jau gautas pranešimas, kad 
antrą gruodžio savaitę bus 
galima atsiimti naujas davi 
nys. Pirma bus duodama tiems 
kurie labiausiai reikalingi: Ii 
gonys, šeimos su vaikais, se 
niai ir senės, našliai našlės 
bedarbiai Prašoma netik pra 
nešti kapelionui apiereikalau 
jaučius paramosj bet pasiimti 
pareigos įteikti į rankas siun 
tinėlį, kurio svoris gali būti 
nuo 3 iki 6 klgr.

PAIEŠKOJIMAS

Antanas Bernataitis. gyve
nantis Kanadoje pajieško sa
vo pusbrolio Jono Dragunskio 
atvykusio į Brazilija 1926 1927 
metais. Jis p'ts arba apie jį 
žinantieji prašoma pranešti 
šiuo antrašu: Rua Franka Car 
valho, 58 (alto da Mooca) arba 
Caixa Postal 3814 — S. Paulo

(pabaiga iš 3 pusi.) 

vertindamas solisto dainavi
mą, rašęs.- «Vilniaus operos 
ros tenoras Noreika, kurio pa 
sirodymu buvo pabaigtas kon 
certas, pasirodė besąs tiesiog 
nuostabiu dailininku Kokiu 
balsu, kokiu menu i>- kokiu 
atlikimo gilumu pavergia šis 
dar labai jaunas rimtas dai 
nurinkąs».

— Liepos mėn Porėta Ter- 
rae (Italijoj) įvykusiame kino 
festivaly pirmąją premiją lai
mėjo Niujorke gyvenančio iii 
mų kritiko Jo1 o Meko filmas 
«Medžių ginklai». Fraoešda 
ma apie tai, «Pergalė» (ie 
nr.) stengiasi kritišką Ameri
kos gyvenimo vertinimą fil
me propagandiškai išnaudoti, 
teigdama, jog «filme latsklei- 
džiami amerikinio gyvenimo 
būdo prieštaravimai, išreiškia 
mas nusivylimas šiuolaikine 
Amerikos morale ir dvasiniu 
žmogaus nuskurdimu, kelia
ma rasių lygybės problema». 
Pasak «Pergalės», poezijoj 
Mekas krypęs į dekadentiz- 
mą, už kurį buvęs kritikuo
tas lietuvių sovietinėj spau
doj; užtat «šiuo savo filmu 
jis užsirekomendavo kaip pas 
tabus ir objektyvus Amerikos 
išorinio blizgesio ir vidinio 
skurdo kontrastų atskleidėjas 
ir humaniątas». Viliamasi Me 
ko filmą pamatyti Viįniųje?
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