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Lietuvos atgimimo sąjūdis įsijungė i VLIKa
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio
Vyriausioji Valdyba savo po
sėdyje 1963 m, rugpjūčio 24
d susipažinusi su Vyriausio
jo Lietuvos šlaisvinimo Ko
miteto kvietimu j v eningą
Lietuvos la « mimo darba. vi
sais balsais nutarė Lietuvos
Atgimimo Są.ud's. kaip Lietu
vių Nacioiih stų Partijos tąsa
išeivijoje u
i • i an io-1 vLI
Ko kvietimą pareiškė savo
norą
■ i n * j henri'-1 • tu
vos laisvinimo darbą, įstoda
mas j *.Tr » sudėtį ir kartu
deklaruodamas, kad Sąjūdis

laikysis 1944 m, vasario 16 d.
VLIKo deklaracijos, 1945 m.
Wuerzburgo susitarimo ir vei
kiančio VLIKo statuto dės
nių
Raštą VLiKui pasirašė
inž K Oželis, LAS Vyr. Val
dybos pirm kas ir St Kaulėnienė Gen. Sesretorius

IKo pirmininkas dr. A.
Trimakas rugp. 28 d laišku
pasveikino LAS pirm, inž K.

Oželį už jo vadovovaujamos
organizacijos įsijungimą hen
ri'on kovon dėl Lietuvos lais
vės.

PET Seimo Desimtoji Sesija
Rugsėjo 17 d prasidėjus 18
J. Tautų
eu. Asamblėjos se
sijai tą naci dien i-avo de
šimtąją sesiją New Yorke pra
dėjo ’avergtųjų turoposlaū
tų Seimas 3us pakeltos vė
liavos o ri rbotvarkėje numa
tyti svar<-t\ti du klaus mai:
netinkamas devynių pavergtų
t utų atstovavimas J Tauto

se ir b ndrieji debatai, hiutar
ta kad ryšium su bendrais
denatais Vengrijos delegacija
galės pasiūlyti specialią rezo
1 uciją, raginančią jrašydinti
Vengrijos klausimą į J raatų
Gen Asamblėjos darbotvar
kę PET Seimas vyks rugsė
jo 17 ir 18 dienomis
E.

Australija pasisako pries teisini Pabaltijo
užgrobimo pnpazinima
PET lele/atūra .-iustiatijoje (jos veiklus sektretorius
yra VI Jakutis) pasikeitusi
raštai su
ustralijos parla
mento užsienio re k komite
tu iš jos pirmininko E D,
Mackinaon gavo patikinimą,
kad Australijos delegatams J
Tautose ir parlamento užsie

nio nik. komitetui bei užs.
reik departamentui pranešta
apie reika ą kiekviena proga
iškelti Sovietų Sąjuog s elge
si su pavertaisiais ir apie
nusistatymą prieš Pabaltijo
kraštų okupacijos teisinio pri
pažinimo bandymus

E

Mirties nuosprendžiai Sovietijoje.
majoro pensininko
Borodai
‘Sovietskaja Rossija” pas
kelbė, kad Piatigorske įvyku nuteisimą mirties bausme —
šioje byloje teismas nuteisė šis buvęs gaujos vadas ir su
mirties bausme tris piliečius bendrininkais spekuliavęs iš
(tarp jų vioną rabiną — B. kariuomenės gautais automo
G-avrilovą) Jie visi buvo kai biliais ir padangomis Jo ben
tinami varę prekybą auksu ir driuinkai Ocesoje nuteisti įvai
brangakmenimis,
dirbdinęsi ylomis, daugelio metų kalėji
dantų protezus ir krikštui nau mo bausmėmis.
dojamus kryžius Ryšium su
E.
mirties nuospreadžiu rugsėjo
3 d griežtą protestą pareiš
kė Jeruzalės rabinas Y Nis
KANADOJ KVIEČIAI RUSIJON
sim, nurodęs, kad tai naujas
O AMERIKOS BRAZILIJON
sovietinės
laikysenos žydų
atžvilgiu ženklas. Esą žydams
Rusijoje ir šiais metais der
Sovietijoje sistematiškai paMus yra prastas. Kruščiovas,
žeidž amos pilietinės ir religi
pats sovie ijos ‘ šeimininkas”,
nės teisės Pitiagorske nuteis
lankydamasis kaikuriuose Uk
tieji, pagal rabiną, nukentėję
rainos kolchozuose, kaip ra
dėl neteisingų skundų Jeru
šo sovietų spauda, pareiškė,
zalės rabinas šaukėsi viso
kad kolchozų derlių galįs sa
pasaulio religinių vadovų ir
vo kišenėn sutalpinti, Nė der
kvietė protestuoti.
lįngojoj Ukrainoj, nė kitose
Rugsėjo 3 d' laikr. “Krasovjetijos teritorijose neužau
-aja Zviezda” pranešė apie
ga tiek javų, kad jų duonai

užtektų. Tai kaltė komunininės santvarkos. Už tat Sovie
tija yra priversta kitur kvie
čių pirktis. Šio mėnesio pra
džioje didelį kviečių kieki
užpirko Kanadoje.
Brazilija šiom’B dienomis
užoirko milijoną tris šimtus
tūkstančių toneladų kviečių
Anerkoje labai palakiomis
sąlygomis Šie kviečiai nu
pirkti už 82 milijonus 700 tūks
tančių do erių I šią suuą jei
na ir kviečių » rvežimo išlai
d s. Pažymė ina kad už kvie
čius Brazilijos vyriausybė ap
mokės kruzeirais, ne dole
riais ir 80 procentų gautų pi
nigų už kviečius »us sunau
doti Brazilijoje nebus išvežti
užs.enin bus panaudoti pas
koloms dov noms mokslo bei
labdarybės į-taigoms

HRaZlLUCJF RAMU. .
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šia priklausys nuo užimtos se
nato ir parlamento pozicijos.

YRA VILA ANASTACIO MO

TITAS ATVAŽIAVO .. .

KYKLOS GLOBĖJŲ BŪRELIS

Rugsėjo mėn. 18 d. naujo
sios sostinės — Brazilijos ae
rodroman atskrido Jugoslav!
jos diktatorių*-, dešimtis tūks
tančių jugoslavų, serbų, kroa
tų, nužudęs Tito.
Kaipo oficialų Brazilijos vy
riausybės svečią sutiko su
įprastomis
ceremonijomis.
Bendrai priėmimas buvo šal
tas, oficialus. riktatcriai B Ti
to atvykimo momentu, tiek
k ašto sostinėn tiek įvairių
tstadų gubernatoriams buvo
pasiųsta šimtai telegramų ku
nose reiškiamas protestas
uel Jug >slav jos diktatoriaus
atvykimo,
Ar pasitenkins sostine, ar
vyks kur uors kitur, kad ir
neo icialiai nėra jokio prane
Šimo š uo reikalu.

Jau keletą metų Vila Anas
tacio ir apylinkės lietuviai
yra gražiai susiorgan zavę ir
išvystę lietuvišką kultūrinį
veikimą Jie dažnai surengia
pobūvius, išvykas, vakarus,
kurie sutraukia ir iš tolimes
nių apylinkių lietuvius
Jų
veikimo dėka buvo atnauijn
ta mokyklos‘išvAizda tiek iš
lauko, tiek viduje į visas
reformas ir pristatyrnus įdėta
daug pinigo ir savanoriško
darbo.
Reikalingam pinigui
surinkti reikėjo smarkia; pa
du žemėn kirsti ir rankoves
pasiraitojus
dirbti
Šian
dien darbo pasekmės visi ma
to ir pripažįsta Ir būrelio na
rių skaičius nuolat auga Tu
rimomis žiniomis jų yra apie
120

°rezidentūra ir krašto ap
saugos ministerija praneša,
— ivruščiovo žentas Adžutari krašte ramu
°asklidę
bei
Kartu su Rusijos žurna
gandai apie saržentų sukili
mą a rašto šiaurėje neatitinka listų .eiegacija, rugsėjo mėn.
tikrenybei Buvo tik keE pa 19 d. atvyko Italijon į iarptautinj
žurnalistų suvažia
vieniui areštai
Naujoje
sostinėje įvykęs vimą.
Kaip yra žinoma, kai Adžu
praėjusią savaitę saržentų su
bei
pirmą kart lankėsi Romo
kilimai kuri po kebų valan
dų uuvu likviduotas, buvo je, buvo priimtas popiežiaus
23 čio.
Šį priėmimą
įkvėptas organizuotas k ip Jono
panaudojo politi
spauda praneša, kai kurių ei Kremlius
niams
tikslams.
Gal bū: po
Vilimų piliečiu. Sukilimo jkvė
pėjų tarpe minimas deputato piežius Jonas 23 čias tikėjosi
Brizolos ir eilės komunistų ka alikų padėties sušvelnini
mo anapus geležinės uždan
vardai.
Suimti saržentai. nuvežti į gos. Bet veltui Vieton paleng
Guanabara ir uždaryti viena vėjimo, katalikų persekioji
me laive. Yra vedamas griež mas buvo sustiprintas. Ar da
bar Adžubei norės susitikti
tas tardymas. Bus teismas
su popiežiumi Povilu Vi?
a
Teisme bus kaltinami už su
laužymą ouo os priesaikos ir ' čiau šiuo kart popiežius Rusi
už kėsinimąsi ginklu pakeisti jos diktatoriaus žentui nes
kirs privačios audiencijosesamą santvarką
Galimas daiktas kongreso da
Krašto apsaugos ministeris
lyviai žurnaltatai bus popie
generolas Jair Dantas Ribei
žiaus priimti Jų tarpe bus ir
ro yra pasiryžęs jokių nuo
«Izvestijų» redaktorius Ben
laidų nedaryti Yra pasiryžęs
droj audiencijoj, kaip ir kiek
išlaikyti krašte tvarką ir sauvienas turistas tegalės pasi
g mą. o kariuomenėje draus
matyti su popiežiumi
mę Bet koki agitatoriai, pa
sislėpę po sindikatų skraiste,
— KONRAD ADENAUE
pasiryžę d u-msti visuomenės
šią savaitę lankėsi Romoje,
krašto tvarką ir ramybę, bus
Rugsėjo mėn
17 d laukėsi
griežtai be jokio pasigailėji
Vatikane, buvo pr imtas po
mo, sudrausti Su tokiu pat
piežiaus specialioje audienci
griežtumu pasisakė ir antros
joje. Sekančias tris dienas
apygardos kariuomenės vadas
kalbėjosi st> atsakomingais
generolas Pery Bevilaqua Vi
Romos politiniais sluoksniais
šoki sindikalizmai turi būt Europos politiniais klausimais.
savo vietoje,
bet nekelti Rugsėjo mėn 20 d išvyko
krašte netvarką
Paryžiun, kur susitikęs su

Praktiškai šiuo metu kraš
to šeimininkais, tvarkos ir ra
mybės pa ikrintojais yra ka
riuomenė, kurios vadovybė
yra ir patriotiška ir labai ge
rai orientuojasi laikoženkluo
se Apie galimas didesnes ar
mažesnes permainas vyriau
sybėje sklinda daug ir įvai
riaušių gandų. Čia daugiau

Mt

prez De Gaulle aptars abiem
kraštam rūpimus ir aktualius
klausimus. Paskutiniu metu
Vokietijos ir Prancūzijos už
sienio politika, ypač kas lie
čia Sovietų sąjunga, nesideri
na De Gaulle nėra linkęs jo
kių derybų su rusais vesti.
Prancūzija nepasirašė Mask
vos tutarties atominių ginklų

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Veikimo sėkmingumas pri
klauso nuo vadovybės suge
bėjimo ir pasiaukojimo. Be
veik visą laiką, su nedidelė
mis išimtimis būreliui vado
vauja, šių metų valdyba, šie
vyrai: P. Žarkauskas — pir
mininkas, V Patinskas — vi
cepirmininkas, P Koralkevi
čius - pirmas sekretorius,
J Karpavičius — antras se
kretorius A Šimbelis — pir
roas iždin nkas V Bartkus —
antras iždininkas, J Valutis
— ūkio reikalų vedėjas Čia
minėti vyrai, būrelio valdyba
apmoka šio <M L.» išleidimo
išlaidas. Jiems tariame nuo
širdų, 'ietuvišką ačiū.
«vi ŪSŲ LIETI VOS»
ADMINISTRACIJA

airogdinimo reikalu i aryžius
užsieni*' politikoje, kas liečia
atomiū) apsiginklavimu ir san
i.s su Rusija nesutaria
n su Vašingtonu..
Vak Vokietija yra griežtos
politikos šalininkė santykine
s su Rusija b*t neatsisako
ir nuo derybų
* onrad Ade-

fliuer ir De Gaulle, Europos
atstatymo veteranai, sugebės
išlyg nti esamus skirtumus.
— Vakarų Vokietijos užsie
tuo reikalų ministeris Gerhrd
Schroeder vyks Vašingtonan.
kur mėgins įtikinti Baltųjų
Rūmų užsienio politikos vai
ruotojus, kad keitimas politi

kos, kuris paliestų Vokietijos
dabartinės padėtieš pakeitimą
keitimą ir netiesioginį Rytų
Vokietijos vyriausybės pripa
žinimą, vokiečiams yra nepri
imtinas, nes sutrukdytų, arba
daug toliau nukeltų Vokieti
jos suvienjimą. Vakarų Vo-

(pabaiga 6 pusi)
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Pokarinės Deportacijos Pavergtoje Lietuvoje
KAZYS JURGAITIS

(tąsa)

Lankiausi Krasnojarsko kraš
te 1953 metais ir niekada ne
pamiršiu lietuvės, kurią aš su
tikau viename kolchoze. Pa
vardė padaryta Krėvai Gal
tai būta Kraujalio ar Karve
lio Jos senelis, kaip «miatežnikas» ištremtas j Sibiro t.iigą
dar carų laikais, iš ten Lie
tuvon negrįžo. Taip pat ne
grįžo nei jo vaikai, nei paga
liau anūkai, '1 ačiau mano su
tiktoji Kravalienė kalbėjo
kiek darkyta dzūkų larme,
meldėsi iš st rulės bene Maž
vydo laikų maldaknygės ir
save ssaitė augšvesnės kultū
ros ir kilmės moterimi. Ma
ne sutiko kaip giminaitį ir,
keikdama vietini komendan
tą - \ dė- , ka jis ją prieš
pora dienų savo pačios gry
tele , bu v • žsipuolęs rodė
aug įau
'kūnių mėlyr es,
be vib įeitu uati pafigdocie«Bet ir aš tam žaltiui bnrlokui vi-ą veidą sukrapštinėjau» Jau trečioji karta gy' eodama tarp svetimųjų, nors
niekt ;aina ir i asi lai skur
li narna
u<
iave Tikro
l.i'*tuv<' «. ou anūkai, pro
anūkai paganau
ių ainiai
po i.-ą b o m plaiyuę neša
lieuivn- var ią oHgmerštą Prie
va i atimti lai kas žmogui
brangiausi smurtu užgniauž
I» jo .autiškumą tradicijas,
idėjas, sunku ar net neįma
noma. Kur kas lengvi u tai
padaryti su baltos duonos
kąsniu.

TRĖMIMAI TĘSIAMI IR
TOlIAU, TIK JAU KITOJ
FORM J
Ar trėmimai jau baigėsi?
Ne! Tik dabar trėmimams su
teikta kit forma. Dabar trė
mimus atstoja vadinam eji <sa
vanuriai», «partijos pašaukite
ji», «naujų žemių įsisavintojai», «plėšinių didvyriai* «pio
) toriai» ir panašūs. < hruščio

vas pamatė kad Stalino me
todai daug kur tikslo neatsie
kė. Nesiseka nutautinti žmo
nes prievarta. Išvežtieji ven
gia sunkiausių darbų, viso
kiais būdais stengiasi įlysti
prie pinigais apmokamų vietų.
Kolchozuose likusieji yra tik
patys neapsukriausieji.
Stebėtinai stiprus išvežtųjų
tautinis solidarumas Maždaug
pusantro šimto kilometrų spin
dūlių lietuviai Sibire vienas
kitą aplanko, pusę to kelio
atlikdami pėsčiomis. Buvo tai
eyklė, draudžianti išeiti iš sa
a o rajono ribų be komendan
to leidimo. Už tai pas pastarą
j) prieš katalikiškąsias šven
tes būriuodavosi lietuviai su
ryšulėliais duoti komendantui
kyšį kad išleistų į kitą rajo
ną «pas gimines». Prieš smur
tą ir represijas žmonės paro
dė didelį atsparumą ir pasi
ruošė ifcgai, atkakliai kovai.
Komendantinis režimas Si
biro zenitiniams pradėtas nu
imti k 1956 metais Pradžio
je retomis išimtimis, vėliau
komenaatūra visai panaikinta
ir tik išduodant pasus buvo
įrašyt;.: »ae teisės gyventi
aiiKbtyvesnėje vietoje: LietTaK» Vis dėl to, dar ir iki
š oi yra tokių, kurie neturi
n lolatimo paso, išduodamas
lai inns trims mėnes ams ir
vėl tęsiamas, tik teises varžo
jau nebe komendantas, o ra
jono milicija. Gavę pasus su
patabomis, <irau.ižia»čiomis
p irv utį Lie uvon daugelis
to n atse ir parvažiavo Par
\ažiavūsiu» rūšiavo vetinė
mi .cija. lėniems neleido ap
sigyven i nuosavuobe namuo
se. kitiems ne'eido pasilikti
įame pačiame rajone iš ku
lio buvo išvežti kai kam rei
įėjo net Paleckiui rašyti pa
reiškimą kad leistų pasilikti
Lietuvoje, kai kam net ir tai
negelbėjo — buvo vėl sugrą
žinti į Sibirą. Tiesa pasitaiky

JH II U
(tąsa)

Didelės reikšmės Sibiro ko
lonizacijai, pramonės ir mies
tų išaugimui ir dirbamos že
mės plotų padidėjimui turėjo
1891-1905 nutiestas išilgai
visą Sibirą vad. t-ansibirinis
geležinkelis. Pradžioje buvo
nutiesta 1481 km ilgio dalis
per Mand žiūri ją,- po rusų ja
poaų karo nutiesta aplinkinė
išimai Amūrą 2870 km ilgio
šaką į Vladivostoką. Šį gele
žinkelį nutiesus, jau prieš I-jį
Pasaulinį karą išilgai jo ėmė
kurtis naujos vietovės, o bu
vę maži miestel ai per kele
rius metus išaugo į miestus.
Dar ligi šiol per 90% viso Si
biro gyventojų susitelkę išil
gai 200 400 km pločio ruože
Jis 1927 30 m. sujungtas ties
Novosibirsku 1442 km ilgio
Turkestane—Sibiro (Turksibo)
geležinkeliu su Taškento-Sa
ratovo geležinkeliu. Turksibo
geležinkelis nutiestas pra Al

mą — Atej (kur II jo pat>. karo
metu, vokiečiams užėmu& <_ie
•tuvą, qusidaugiuu kai Kurie
žymus liet Oulševiaų šmai!
Red), Ajaguzą (bergiopuų),
beuiipaluii nskų ir Barnalą,
kuris jra ò geležinkelio lini
jų mazgas.
Įpiečiau nuo transibiriaio
geležinkelio nutiestas iš Mag
nitogorsko (Urale) pro akmo
hnską, Kuiundą, Barnaulą,
Minusinską | Taišetą 3100 km
ilgio Pietų Sibiro ( užsib) ge
ležinkelis. Transibiro ir Juž
sibo geležinkeliai sujungti
tarp savęs 5 šalutiniais geležinkeJia s. Prieš H jį pas. ka
rą pradėtas tiesti nuo Taišeto
į Komsomolską prie Amūro
žemupio Baikalo — Amūro
magistralės (BAN) geležinke
lis, skiriamas palengvinti tran
sib rinio geležinkelio apkrimą ir padėti naujiems pramo
nės centrams į šiaurę nuo
Amūro ir Baikalo.
Sibiro upės po li jo pas.
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davo ir tokių, kuriems grą
žindavo net nuosavus pasta
tas. bet tai buvo jau didžiau
šia retenybė.
Jau 1956 metais buvo pada
rytas tiesiog neįsivaizduoja
mas kuriozas. Iki to laiko iš
buvę ir nesugebėję išbėgioti
iš kolchozų tremtiniai buvo
apdovanoti «Už plėšinių įsisa
vinimą» (Za vsvoenija celin
nich žemei). Triukas, kuriuo
tiesiog nesinorėtų tikėti, bet
tai faktas, įvykęs keliolika at
vejų Kemerovo sintyje ir Kras
nojarsko krašte. Ant savo
propagandinės meškerės Chru
ščiovas užkabino patuiotizmo
jauką. Ant baltos duonos ži
nia, — pats Chruščiovas tai
supranta, - kibtų geriau, bet
iš kur jos imsi?
Nutautinimui dabar panau
dojamas vietos partinis akty
vas. Rusinimas ir sovietinims
atl ekamas visais metodais ir
formomis bet vengiant tiesio
ginio brutalumo Propagandos
mašinos repertuaras toks pla
tus, kad iš tikro Goebo'sas,
jei būtu dar gyvas, turėtų ko
jasimokyti. Kazachstane <■
A rajuje trūkstamos d rbo jė
gos parūpi ima «partijai pa
šaukus» jaunimą
— O kodėl jaunimą? - klau
s< pats savęs Chruščiovas piė
Šimų pirmūnu suvažiavime
Maskvoje, 1957 metais gruo
džio mėn . ir savo papratimu
pats sau h sakė — o todėl,
kad jaunimas ten sukurtų šei
mas ir apsigyventu nuolatinai
Š-tai kokiai misijai bruka
mas Lietuvos ir kitų tautų
jaur;mas Azijon «’aunu lieti
viu gydytojų iažinerių, bai
gūsių mokslą ir pasiųstų ai
likti stažą Barnaule Krasno
dovske, Bratske laukia >šs»-ė
tusi s rantas katiušos zaikos.
lando draugiškai iššiepi’ >a
vo šlakuotą snuki ir kviečia
«zaili k nam na <>goniok>
(užeiti pas mus ant žiburėlio)
Ta1 d.a šlykščiau, lab au iš
davikiška. labiau nuslėpta ir
pavojingiau visai tautai, negu
atviras br iia’umas.
(B. D)

karo pralotos plačiu mastu
išnaudoti elektros energijai
gauti Ant Jenisiejaus intako
Angaro ties Bratsku 1962 m.
baigta statyti galingiausia pa
šaulyje apie 4 5 mil kw ga
lingumo) hidroelektrinė jėgai
nė 1961 m baigtas elektrifi
kuotj trausibirinis geležinke
lis nuo Ma kvo- ligi Irkuts
k Be naujų geležinkelių, so
vietinės administracijos nu
tiesta daug tuksiančių km au
tokelių vien tik į Kiniją ir
Mongoliją iš Sibi o nutiesti
per kainus 8 autokeliai;
Tiek geležinkeliu, tiek au
tokelių tiesimui ir uostų sta
tybai prie upių naudojami
tremtiniai - politiniai kali
niai (Nemokama darbo vergėj
jėga remiasi visa pažanga
So v Sąjungoj! Red)
SIBIRO ISTORIJA Sibiro
vardu rusai pavadino XVI
amžiuje jų užgrobtą prie Ir
tišo upės totorių chano Kučumo sostinę Iskerį, buvusį
18 klm: į pietryčius nuo da

963

m
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Demokratinė Visuomenė
trarkymo visuose beftdruome
nės laipsniuose. Ją galima
apibrėžti kaip asmenų daly
vavimą bendruomenės likimą
apsprendžiančiuose įvykiuose,
iš dalies lemiančių asmeniš
ką jų likimą.
Šis dalyvavimas nesumaišy
tinas nei vien su pasyviu pri
klausymu demokratinei vals
tybei. ar ėjimu į rinkimus,
techniškai garantuojančių vien
dalyvavimo minimumą ar vi
siems suteikimu lygių teisių,
kas gali būti labai klaidinga
ir pavojinga. Iš piliečių ji rei
kalauja gyvos atsakin
gurno sąmonės ir išpildy
m» savo pareigų, bet užtat
garantuoja jiems laisvą ini
ciatyvą gana plačiose ribose.
Todėl demokratija mūsų
laikais gali atlikti tarpi
ninko rolę tarp per«o
nalizacijos. individualizme (pa
laikomo dar daug kur tebe
valdančių libera ų) ir visur
dabar plačiai vvki^ančios soDEMOKRATIJOS PASKIRTIS ciabz cijos beikolekty izacijos (nežmoniškoje for oje • o
Tiek savo paskirtimi, tiek munizn o vykdomos)
išorinėm formom demokrafc?
Demokrhtmė visuomenė pa
ja vra ne ti**k oolitinė siste ž'stama iš jos dvasios ir t- m
ma ar rež'tnas k i e1-- tam t»- tikro pobūdžio fypo santykių
kra linkmė ir dvasios nusista tarp žmonių ir grup ų
tvmas; ne tiek politinis s‘o
Demokratinė dva
vis. kiek niekad neatbaigtas
sia - tai laisvės, lygybės
sąjūdis laikinai padėjęs
ir brolybės dvasia. Laisvė —
žmoniškosiom laisvėm lai
kadangi kekvienas žmogus
mėti prieš įvairias pries
pats turi vvk . -a <> asme
paudas Užtat demokrat'ja
nišką pašaukimą soc» miuorandasi nuolatiniame kūrimo se sambūriuose laisvai veik
si prisitaikymo ir atsinanji
damas. Lygybė — kadangi pa
nimo stovyje įvairioms civili
grindinai visi žmonės yra ly
zacijob pažangos padėtin s.
Todėj ji, atrodo yra galima gūs nežiūrint rasės, kultūros
Įvairiose politinėse sistemo klasės ir kitokių skirtumų.
kuri skatina mylė
se jeigo jos nėra autoritari Brolybė
niai ar totalitariniai režimai. ti visus žmones kaip brolius
ir užtat jai- pasitikėti ir ge
Demokratija reiškia 'am ti ra jiems linkėti Be broi šku
krą lygybę tarp piliečių. Ta mo dvasios laisvė ir lygybė
prasme, pavyzd., kalbama tėra tik iliuzija
juokingas
apie mokymose sudemokrati- apsigavimas ar kitų mulkini
nimą Tačiau visų pirma reiš mas.
kia piliečių dalyva
D.
vimą visų privačių ir vie
(Bus daugiau)
šų juos liečiančių reikalų

Prancūzijos katalikai nese
niai, liepos 9 lt d., turėjo So
cialine Savaitę Caen mieste'
Tos Savaitės įvairių paskaitų,
svarstymų ir diskusijų pagrin
dinis klausimas buvo: <Demo
kratinė visuomenė šiandien».
Prancūzijos katalikai tuo vi
sai nenorėjo kištis i politika,
bet norėjo moksliškai aps
varstyti šių dienų demokrati
niuose k'aštuose vykstančius
įvykius, pastudijuoti demokra
tijos didžiuosius principus ir
pateikti nurodymus demokra
tijos likimu besisielojantiems
krikščionims
Norime čia supažindinti ir
lietuvius katalikus su svarbes ėm ir įdomesnėm vienų
iš moderniškiausių pasaulyje
katalikų Socialinės Savaitės
mintim ir rezoliucijom Tepa
deda mums labiau vertinti de
mokratiją ir ją atskilti nuo
visom priemonėm mums nėr
damos ir brukamos komunis
tinės visuomenės.

bartinio T bolsko. Greitai
šiuo vardu imta vadinti visi
plotai anapus Uralo kalnų
lila. prieš Kr iš Mongol!
jos atsikėlė į Pietų Sibirą os
tiakai vogulai (mansai) r
suomių ungrų šeimos samojedai. Jie nežinojo geležies,
bet vartojo žalvarį, sidabrą
ir aussą; mokėjo drėkinti
laukus
V am tiurkų grupės cha
kasai (vėliau pramintį kirgi
žais) ir ulgurai įsiveržė į šuo
mių ugrų gyvenamas Jeni
siejaus aukštupio baseino vie
tas Čia jų įkurta valsty- ė
išsilaikė, kol XIII a ją suaikino mongolai
Šiaurinė vakarų Sibiro da
lis tarp Uralo ir Obės žemu
pio jau viduramžiais buvo
Naugardo pajungta ir jam
mokėjo duoklę. Nuo 1478 m.
Naugardą pnkeitė Maskva.
XVI a pradžioj Maskva, vyk
dydama savo imperia istines
užmačias? jau priėjo prie
Obės upės ir veržėsi tolyn į

rytus. Tai privedė prie susi
kirtimo su totoriais 1555 m
Sibiro totorių chanas Jadidže
pasiuntė j Maskvą derybų
savo atstovus kur sutiko ai
mokėti metinę duoklę po 100 >
sabalių kailių.
1558 m. caro Jono Žiaurio- ;
jo kolonijų planų puoselėto
jas ir vykdytojas navgardietis Semion Stroganov 1 81 m.
pasiuntė kazokų plėšikų gau
jos vado Frmako vadovauja
mą 840 ginkluokų aventiuristų
ekspedic ją prieš totorius Er
makas nugalėjo totorius ir
1582 m. užėmė jų chano sos
tinę įskerį (Sibirą). Nors Er
makas 1584 m, spirdamas!»
prieš totorių priešpuolį. pri
gėrė Irtiše, rusų veržimasis
į Sibirą nesiliovė.
1585 m. būvo pastatytas
prie Tūtos upės pirmasis ra
sų Sibire fortas Tinmen; 1587
m įkurta Tobolsko bvirbovė
prie Irtišo, 1594 m, toliau į
rytus prie Irtišo Taros tvirto
vė„ 1596 m, Narymo fortas
prie Obės ir 1604 m. Toms-
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Kaip Sauki, Taip Atsiliepa...
(Akmenės atsakymas Dėdei Juozui)
T .» •>

Gerbiamas Dėde Juozai,
likau tikrai nustebinta, kad į
savo kuklų įspūdžių perdeki
mą spaudoje apie įvykusią
šiais metais Jaunimo Šventę,
sulaukiau tokį ilgą, dirbtinai
patetiškai užvardytą laišką,
paskelbta «Jaunystės Aide*
— «M L » nr. 737.
Kadangi šis laiškas išėjęs
toli iš ribų pačios šventės,
bet yra viešas mano asmens
puolimas, tai skaitau, kad į jį
viešai ir atsakyti dera.

šė savo ansamblį gerai, bet
jei režisierius lieps šokti
«sardinių dėžutėje», tai nėra
jo kaltė. Dėl aiškumo, pasa
kysime šį kartą visai atvirai:
ne dalyvautojai ir pagalbinių
kai čia kalti, bet išimtinai
bloga režisūra. Nuo to savo
tvirtinimo neatsisakau, ir ne
prikiškit man to. ko nerašiau,
neprisidenkite, kaip skydu,
vaidintojais ir pa1 albininkais

3. Pasisakymas, kad esi ne
pamainomas, vienintėlis jauni
Šį kartą pradėsiu savoįspū mo šventės rengėjas: «Be ma
džius, kuriuos T anksta palikai nęs vargiai kas nors ją reng
ilgam atminimui, nuo laiško tų»
yra tik ambicingos
galo:
vaizduotės vaisius, “nikiai ži
1 Štai Jūs pasirašote: «Su note. kad b »vo. yra ir bus
n eile ir pag rba ir liūdesio ne vienas kas Jus galėtų pa
šešėliu širdyje Jūsų » Deja, keisti kaipo režisierių. Dėja,
per visą Jūsų neįtikinančių savo auklėjamą jaunimą su
žodžių srautą užimantį bran gebėjote taip monopolizuoti,
gų laikraščio oopierio pusla kad jie be Jūsų asmens nie
pį, neradau ma o asmeniui ko kito ir nebemato. Ir kaip
nei vienos frazės ar užuomi- jie gali matyti, kai jų akyse
* rios apie «pagarbą ir meilę», ne sykį viešai esate pažemi
nei «liūdesio šešėlio», nes kam nęs kitų vyresniųjų autori
fene k m bet'liūdesiui aš esu tetą
tikrai jautri
ypatingai tu
3e to. man atrodo kad per
rint dėmesy oaskut nj laiško 10 metų vadovaujant jauni
sakinį: «Būkite tikra. Ponia, mui buvo laiko išauklėt bent
IR ŠĮ KARTĄ (mano pabrauk vieną stipresnę asmenybę ku
ta') lietuviškam jaunimo rei ri galėtų imtis iniciatyvos ir
kalui nedaug pasitarnauta*.
vadovauti, nors ir Jūsų iš ša
Apie mano pa-itarnavimus lies diriguojama, lietuvių jau
lietuviškam jaunimui palieku nimo veiklai
spręsti visiems mano būvė
4. Iš viso. Dėde Juozai, tuš
tiems mokiniams ir jų tėvams,
ti
re orikos pagražinimai ly
kurie randasi ne vien S. Pau
lyje, bei yra išsimėtę po visą ginant kritiką su «nusigyve
platųjį pasaulį, ir kurie savo nusiu bajoru» tėra Tamstos
amžiumi nedaug besiskiria vidaus kompleksų prasiverži
nuo Dėdės Juo-zol... Aš juos mas. šį kartą parodęs neuroyisada ir visur mokiau ir te tinius pagiežos jausmus vie.
nam asmeniui.
bemokau, kad vyresnio am
žiaus žmogui reiškiama vieša
Jei ir būtų būvusi kokia
pagarba, nors tas žmogus kritika (priminsiu, kad kriti
būtų ir visiškai ne «prie šir ka yra dalykas rimtas, yra
dies», nes taip mus mokė mokslas Pas senovės grai
tėvų tėvai.
kus, kritika buvo net logikos
2. Kas link tautinių šokių dalimi...), jos niekada nerei
mokytojo, «kad jo ilgų valau kia bijoti, bet kas keisčiau
dų darbas buvo įvertintas, šia kad tos kritikes iš viso
kaip «susistumdymas», tai čia nebuvo, nes negalima kriti
Jūs «įsivarėte, kaip žydukas kuoti, kas yra žemiau bet ko
šokyje». — Niekas JAM jokio kios kritikes.
5. Kas link požiūrio krikš
priekaišto nedarė Jis paruo
kas, toliau į pietus prie Obės
rytinio intako Tom upės.

Rusai sutiko labai mažą
čiabuvių pasipriešinimą ir jau
1639 m. pasiekė Lenos vidu
rupį, kur įkūrė Kirenską, o
1632 m. Jakutską. 1639 m. pa
siekė Ochots jūrą, o 1651 m.
Amūro žemupį. Didesni pasi
priešinimą parodė Baikalo sri
ties mongolai buriatai, ku
riuos rusai pavergė 1641 52 m
1641 — 1649 m Semiono Dež
nevo ekspedicija, išplaukusi
iš Kolymos upės, plaukė Ark
tikos vandenyno pakraščiu
rytų linkme, apiplaukė Čukčų
pusiasalį ir aptiko Beringo
sąsiaurį.
Rusijos—Kinijos sutartimi
Narčiuske 1689 m. rusai ture
jo pasitraukti nuo Amūro
upės, bet 1858 m; Aiguno su
tartimi pavyko atgauti teisę
į Amūro kairįjį Krantą ir upe
bei jos žemupio intaku Ūsu

riu išvesti Rusijos sieną Sibi
ro su Kinija.
1860 m, įkurtas Vladivosto
kas, korio vardas («rytų val
dovas») simbolizuoja Rusijos
įsigalėjimą Tolimuose Rytuo
se. 1803 m. visas Sibiras pa
darytas viena gubernija su
sostine Irkutsku.
Sibiro generalinis guberna
torius (1819 21 m ) grafas M,
Speransky sukūrė gudriai su
galvotą valdymo sistemą, ku
ria čiabuviams sibiriečiams
buvo palikta patriarchalinė
tarpusavio santykių tvarka,
išsilaikiusi iki 1917 m revo
liucijos.
XIX a antroj pusėj Sibiras
padalytas į 4 gubernijas —
Tobolsk©, Tomsko, Jeniseieko
bei Irkutsko ir 5 sritis —
Amūro, Jakutijos, Transbaika
lo. Pamario ir Sachalino sa
1. s 1944 m. prijungta TamuTuvos «liaudies respublika»

1963 m rugsėjo 2i o.
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L. Apdriekus

Žemė
Kokia brangi ta žamė —
Ji tavo, Viešpatie, palaiminta,
Dar mums negimus,
Dar jos nelietus.
Ji tavo, Viešpatie, palaiminta.
Giliais apmąstymais,
Šie mūsų vargo,
Šio mūsų skausmo.

Kokia graudi ta žemė —
Ji tavo, viešpatie, pripildyta
Beržu kveoėjimo,
Gegutės nerimo
Ji kupinai pripildyta
Šventų atodūsių
Užtemus saulei,
Žaibuojant dangui.

čioniškos etikos į nupuolusių lietuvių kolonijos bendruome
atsivertimą, Tamsta neabėjo- nės, kaip pačiam norėtųsi.
tinai esi įtikinantis, tik dėja, Jaunimo šventė įvyko, būtų
pati scenos pjėsė «Linų žie įvykusi ir įvyks, nes ne vien
do daina» nebuvo įtikinanti Tamstos globojamasjarnimas
savo šiurpia pradžia, nei vie- dirba, ne vien Tamstos nanintėiiu sakiniu: «Tu mano ruošti vieši pasirodymai su
Lietuva, linų žiedo daina». traukia lietuvius į bendrą
Čia gal būt jau kaltas tos draugystę! O tas, kas dirba
pjėsės nežinomas autorius... ne vien savo ambicijos veda
— Bukite tikras, kad ne man mas, nesibaidė ir nesibaido
vienai šiurpas pagaugais nu tų kelių patarimų, kad sekau
ėjo uždangai atsiskleidus! Ir
aš lieku prie savo tvirtinimo, tį kartą būtų geriau, — ir jie
kad LIETUVIŠKĄ JAUNIMĄ dėl kelių pa-tabu «neužside
reikia skatinti ae kraštu a- da kilpos sau ant kaklo».
Tikėkit, Jūsų asmeniškos
niais nusivylimais, bet geleži
nio užsigrūdinimo pagrindais, pagiežos žodžiai, kad ir pil
jaunatviško cptimizmo princi ni patetiškos retorikos, neįti
pais, kurie dalinai toje pjėsė kino manęs.
je buvo pe duoti be sąryšio
Jūsų apaštališką pa
su veikalo pradžia.
šaukimą gerbianti
6, Palikdama nuošaliai dar
Akmenė
visą eilę kitų man taikomų
prilyginimų ir asmeniškų prie
kaištų, turiu pripažinti, kad
Tamsta savo laiške apgynei
SKAITYKITE
IR
ne save «kaip nusižengusį
ateititininkų ideologijai», bet PLATINKITE VIE
gyneisi kaip vienintėlis, ne NINTELI PIETŲ AMER|KOS
pamainomas lietuvių koloni
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
jos veikimo iniciatorius.
LIETUVA».
Į pabaigą pabrėžiu, kad S.
Paulyje nėra monopolizuotos
ir padaryta Tuvo <au onomine» sritimi su sostine Kizyi
1888 m, Tomske įkurtas pir
masis Sibiro universitetas.
1928/,m, rytų Sibiro Mandžiūrijos pasienyje (ne oil Chabarovsko) įkurta «autonominė»
žydų sritis su sostine Birobi
džanu Joje buvo apgyvendin
ta, daugiausia laisvu noru,
apie 100 000 žydų, kurių žymi
dalis dėl nepatogių gyvenimo
sąlygų ir iš ten išsikėlė 1919
m. bolševikams nugalėjus Kol
čaką Rytų Sibire buvo įkurta
•autonominė» Tolimųjų Rytų
respublika, 1922 m. prijungta
prie sovietinės «federalinės
respublikos».
SIBIRAS YRA NUO XVI A.
NUTRĖMIMŲ VIETA.

Nuo Petro Didžiojo (XVII a
pabaigos) laikų ligi 1900 m į
Sibirą buvo tremiami politi
niai opozicionistai. Daug jų

buvo išsiunčiami į Sibirą lais
vam apgyvendinimui ne teis
mo sprendimu, bet vidaus rei
kalų ministro įsakymu Be to,
būdavo tremiami ir kriminali
niai nusikaltėliai. Teismo nu
baustieji būdavo laikomi pri
verstino darbo stovyklose su
rakinti Šitokie trėmimai bu
vo vadinami katorga. Tačiau
iki 1928 m tremtiLiai sudarė
tik nežymų kolonistų procen
tą Didžiausioji kolonistų da
lis buvo savanoriai nau aku
nai, į ten išsikėlę vi jojami
tikrų ir tariamai geresnių pra
sigyvenimo galimybių ir pla
čiu mastu vestos valdinės ak
cijos už Sibiro kolonizaciją.
1727 m. visame Sibire buv0
169.868 kolonistą’, 1833 m. jų
jau buvo 826 080, o 1850 m
iš 2.174 000 visų Sibiro gy
ventojų apie 2 milijonai buvę
rusų kolonistai. 1851 m. suki
limas Lenkijoje ir Lietuvoje
davė naują didžiulę tremtinių

TEBEPYKSTA DĖL UŽSIENIO
«ŠMEIŽIKŲ CHORO», REI
KALAVIMŲ TAUTAI LAIS

VĖS, JAV PARAMOS
Balandžio 11 d. išleista jung
tinė trijų Pabaltijo respubli
kų «Tiesa» (86 nr) bei pana
šūs latvių, estų leidiniai. Ša
lia kitų straipsnių, paskelb
tas ilgas S. Laurinaičio raši
nys — ryškaus pykčio bei
apmaudo aidas dėl užsienio
lietuvių reikalavimų Lietuvai
suteikti laisvę ir dėl teikia
mos iš JAV valdžios, parla
mento sluogsnių paramos. S.
Laurinaitis vėl primena V. Si
dzikausko žodžius, paskelb
tus «Der Europaische Osten»
žurnale, kad bolševikai užda
rę Vilniaus universitetą ir
piktinasi, kad užjūrio lietuv hi jau dabar, esą pripažjs
ta, kad Lietuvoje šis tas da
roma. bet kad., nesuteikia
ma laisvės. Laurinaitį, kaip
ir visą kom: partiją, pave’kė
JAV Kongrese buvę pareišd
mai Lietuvos laisvės reikalu,
Dean Rusk sveikinimas ir kt.
Dabar tas «šmeižikų choras»
Vakaruose dieną- naktį lyg
musės, zirziąs apie laisvę.
Toliau aiškinta, kad Vakarų
«imperialistai» Pabaltijui ne
buvo atnešę jokios laisvės.

- PREZIDENTAS 2r?NĖS
REFORMOS INICIATYVĄ palikeiąs Camerai João Goulart
susitikime su PTB ptrtijcs
vadu pareiškęs naują iaikyse
ną žemės reformes atžvilgių..
Sutikęs tiek daug pasiprieši
nimų todėl patiksiąs visą ini
ciatyvą žemės Reformos Įs a
tymo prie imo reikalu pa
čiai Camerai. Tai del susida
riusios piiešginybls įtampi s,
ypatingai Recifeje ii hongra
se indiferentiškumo tai p trokš
tarnai reto mai, jaudinančiai
dabar visą šal|.

masę.- 1861 85 m į Sibirą bu
vo pasiųsta per 300.000 vien
tik kaimiečiu Tik š Lietuvos
buvo ištremti kai kurie ištisi
Kaimai, pvz. Ibėnai. (Ibėnų
apylinkėje kur. Petravičius
ir Dugaila buvo suorganiza
vę sukilėlių būrį 1863 m . ku
ris susidūrė su ru rusais.
Ten ouvo pakarti ir keli ru
sų šnipą Už tai Kauno gu
bernatorius Muravjovas pa
s un ê į Ibėnus dalinį, kuriam
buvo į.-akyta kaimą i adegti.
Visi gyventojai buvo ištremti
į Sibirą, o jų vieton atkeltos
32 rusų šeimos L. E VIII t)
Vėliau į Sibirą pasinešė
daugybė rusų kurių 1S86 1905
m. išvyko 1 520.000. Ypačiai
sparčiai Sibiro kolonizacija
vyko pri». š 1 jį pas. karą, pv.
1906-10 m į Sibirą perkelta
iš europinės Rusijos dalies
2 516 075 žemdirbirbiai. 1914
m. Sibire jau buvo 10 400 000
gyventojų,© 1126 m. 14 747.000,
(B. D.)
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Šio mėnesio 16 dieną įvyko dar vienas Moksleiviu Ateitinin
kų mėnesinis susirinkimas. Norėdami ką nors iSmokti ir pa
didinti savo kultūrą, prašėme kad Julija Kraujalytė, pa paša
kotų mums ką nors apie kokį nors muziką, ar šiaip kokią
nors žymią asmenybę. Ji išsirinko Franz Liszt, ir štai ką
maždaug mes sužinojome apie ji:

Franz Liszt
Franz Liszt gimė Vengrijo
je 1811 m. ir mirė 1886 m.
Bavarijoje.
Jo tėvas buvo jo muzikos
mokytojas. Liszt turėdamas
voe devynis metus davė pir
mą koncertą su dideliu pasi
sekimu.
Kaipo pianisto, jo ypatybės
negali būti palygintos su jo
kiu kitu artistu, bet jo menas
ypatingai pasireikšdavo be
skambinant kitų artistų para
šytus veikalus, kuriuos jis
mokėdavo gerai suprasti ir
imer j *etuoti.
Liszt parašė daug muzikos
balsams Įvairiems instrumen
tams ir parašė Kelias knygas.
Visi artistai turi nepapras
tą sąvoką ir meilę grožiui.
Šio grobio ypatingas pavida
las jam biivd moteris Touel
beveik visame . gyvenime jo
širdis buvo nerami ir kupina
problemų, ku jos šis palin
kimas atnešdavo. Sako, kad
per jo gyvenimą perėjo ne
mažiau kaip 25 moterys, bet
jis legaliai niekad neapsivedė
Jis bu o pirmausiąs muzi
kas, kuris r riežė ištisose pro
gramose tik piano pieses- ir
be jokio akompanamentoUjis
taip pat nusteb no žiūrovus,
nes g leždavo savo' pjeses
atminimai Publika klausyda
vosi sužavėta jo interpietaci
jos Liszt nasidarė labai gar
sus r jo garbę visi skelbda
vo apdovanodami jį visokiais
titulais ir dovanomis.
1
Vėliau jis persikėlė į Weimar. kur dirbo kaipo teatro
direktorius ir orchestro vedė
jas. Jis buvo ypatingai duos
nua, nes daug padėdavo savo
draugams muzikams ne tik
pinigine, bet taip pat ir mo
raline parama.
Jo asmenybė pasireiškė
įvairiose'srityse: kaipo muzi
kas, kompozitorius rašytojas,
teatro direktorius ir pagaliau
kaip draugąs. Vieną kartą jis
išpildė dešimts koncertų per
vieną mėnesį ir paskyrė pel
ną pašekpti žmonėms, kurie
nukentėjo nud Danojaus pot
vynio. ’
Sulaukęs 55 metų, Liszt
nutarė įstoti į yienuoliną kur
vėliau buv<Į. įšyentintas abadu. Gyveno domininkonų vie

'I-
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pusi,

nuolyne Romoje. Nešiodavo
kunigiškus rūbus, bet nega
lėjo klausyti išpažinčių, nes
abadas neturi tam teisių.
Tokiu būdu, jis davė žmo
nijai daug gražių kompozici
jų, kurios žavi savo ypatybė
mis, tai yra meilė ir švelnu
mas.
Po to girdėjojome kelias
Liszt kompozicijas, kurios bu
vo išaiškintos. Pirmiausia gir
dėjome:

Jodelytė, Irena

Šimonytė,

noje, be vandens, ir nei ke‘
lio nenusibrosdinueį
4. Aš labai norėčiau žinoti
kas yra su Paulium Verzbicku. Bet., Kaip galiu aš žino
ti, jei jis pats nežino?...
5. Žinot, «cana» paliko ber
niūkūs linksmus.
6. Tikrai! Aš jau galvojau,
kad «kokios nors» seserys
liks «para titia», bet kaip
matau apsirikau 2 kartus (gal
but ir 3).
7 Kai kada nėra nieko blo
go, nuvažiuoti į pikninką, n i
plaut1 g rai sa\o v ršutmiuą
drabužius taip, kad nieks ne
pastebėtų, kad ir apatiniai
sušlapo
;;
8. Bet, kalbant apie gėri
mą. Trojeckai turėjo nemažą
skaic.u svečių «pietuot* pikninue. Jie beveik subankru
tavo,

Tango
Neversi!

Nes gaila ašarų tavųjų.
Ir ruduo savo dainą
Traukia jau laukuose.

Pažvelki!
Tu nors kartą į mane.
Nors širdis verkia tavo —
Nieko nesakyk,
Tik bučiuok ir myluok: liu liu, Mu-liu.

Bučim k ir tyliai priglausk!.
Gal paskutinį jau kartą.
Jeigu negrįšiu — neverki!
Tad skirkimės amžinai...
Rudenį visad taip būna,
Kad meilė vysta kaip gėlė.
Jeigu negrįšiu — neverki!
Tad i-Mikimės amžinai...

RAPSÓDIA HÚNGARA NR 2
«Pagal vaidą, ši piešė riša
si su Vengrijos čigonų muzi
ka. Dalis buvo paimta iš jų,
o kita buvo pridėta pagal
kompozitoriaus nuožiūrą. To
— Ateitininkų susirinkime
dėl turinys yra mišrus. Melo
dijoje jaučiasi vikrumas ir taip pat buvo išdal.ntos pre
laisvumas, kuris vaizduoja či mijos jaunučiams laimėto
jams: Ping pong, šaškių ir
gonų charakierj » j
šachmatų žaidimų.
PASKUI GROJO PRELÚDIJAS
Visi buvo apdovanoti kny
gomis,
kurias paskyrė Tėvas
«Šias melodijas įkvėpė Alphonso Lamartine poe> ija, ku Jonas Giedrys. Premijas gavo:
ri buvo melankoliška ir pe
Ping pong:
simistiška. Ji vaizduoja gyve 1 ą vietą Osvaldas Pikunas,
nimo karą, kuriame žmogaus 2 ą ., Rikardas Mažietis,
siela pavargus ir išblyškus 3 ą ,, Edm, Tamošauskasieško atsilsio Meilės nusivy
Šaškių:
limai ir, kiti nepasisekimai ją
prislegia. Ši muzika yra liūd 1 ą vietą Osvaldas Pikunas,
na, bet kaip pasigirsta trimi- 2 ą ,. Vilma Šimonytė,
i ga r>as. žmogus pasikelia 3-ą „ Marytė Alenavičiutė.
Šachmatai:
ir gr,žta j gyvenimo eiles.»
1 ą vietą Rikardas Norkus,
TOLIAU SEKĖ MEILĖS
2 ą „ V Inu Šimonytė.
SAPNAS.
3 ą ,, Robertas Petrokas,
Visiems laimėtojams skiria
‘Buvo pirmiausia suakompanuo a kaipo daina, o vėliau me karščiausius sveikinimus.
pritaikinta pianinui. Šią mepranešimai
lodiją karakterizuoja švelnūs
ir tylūs movimentai.»
— Buvome paskelbę perei
IR PABAIGAI — RAPSÓDIA tą savaitę, kad 24 dieną atei
nan<čio mėnesio bus «Lietu
HUNGÀRA NR. .9
viškas Subatvakaris». Norime
pranešti,
kad šis Subatvaka.
«Muzikalinė ‘rapsodijos me
lodija yra labai laisva. Ją sij- ris jau neįvyks 24 dieną, bet
daro du skirtingi movimen 12 dieną, nes mūsų jaunimui
tai: pirmas, lėtas, o antras atrodo per daug laukti iki
tos dienos.
greitas.»
Tad neužmirškite:
Gaila kad dar neturėjome
Ateinančio Mėnesio 12 die
mūsų Naujo Pianino, tai šias
na
Ramovėje bus «Linksmas
kompozicijas turėjome išgirs
ti iš plokštelių Bet sekan Lietuviškas Subatvakaris »
čiam susirinkime kas nors
Kviečiame visus dalyvauti.
jau galės jas mums pagroti.
JAUNUČIAI ATEITININKAI:

...

Dabar kiekvieną šeštadienį
bus «šokių repeticijos», Atei
kite!

Vincas Tūbelio

JUOKTIS SVEIKA
(IŠ PR ALŠĖNO KNYGOS
<1000 ŠYPSNIŲ»)
— Ú iuinkui pirmukart at
vykusiam j miestą pasimatė,
kaip namų keltuvu pasikėlė
1. Man atrodo, kad nėra la
bai lengva išpildyti savo as sena muter s, o keltuvui nusi
menines ir militarines parei leidus, išlipo jauna. Ot, neži
nojau. sa. o
būčiau atsive
gas per visą savai ę, dar sa
vaitgalį nuvažiuoti j Santos žęs savo senę žmoną.
aplankyti savo mylimą ir dar
— Nuskendus laivui, teko
išpūdyti vienoje organizaciji- luotelyje plūduriuoti vokiečiui
je P’rmininko pareigas.
ir anglui. Vokietis ir klausią
2. Kas jums sakė, kad mes anglą. — Ar nenumanai, kaip
negerai dainuojame? Mes jau toli muo mūsų žemė? O, vi
dainuojame net «violão» akom sai netoli, atsakė anglas, tik
panuojant.
už 200 pėdų žemyn.
3. Dar ne visi žino kad An
tanas Tamalinnas yra labai
— Atrodo, kad viengungiai
didelis,'geras sportininkas jau daugiau žino apie moteris,
nuo Lietuvos laikų, įneš ne matyt, iš tos priežasties ir
visi matė jį * plaukiant pisei- lieka nevedę.

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

SŪNAU
I

Žaliuos vartuos motinos rymojo
Kaip tik pajuodo vakarai
Ir išsiilgusi dažnai kartojo:
Mielas sūnau, kodėl taip ilgai.
11

Prisiminki, pasižadėjai
Grįžti, po metų kitų
Taip meiliai tada kalbėjai
Mamyte, man be tavęs bus ilgu.
III

O kodėl vis tuščias kelias
Aš vis laukiu, vis tikiu
■•••«• Laukiu kaip saulė teka,
> O kaip leidžias, vis tikiu.
IV
a d Sūnau mielas, snaigės krenta
Ryt bus vieškelis slidus
- ^ Širdis motinos nerimsta
Sūnau, sugrįžk pas tuos vartus.
í ■
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Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

kuri r .yra transliuojama kiekvieną sekmadienį
14 vàt pér RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
v metro bangomis.,
• tfr'
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu ivons. P. Ragažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo
■ : : . *V';-‘r•«*.’&
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

MŪSUBLIETLVa

idJ3 m? r-ugsėjo 21 d
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Pirmą mėnesio sekmadieni
Pa que das Nações 18 vai
Casa Verde, 17,15.,vai.
Antrą:

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų ^sudarymas' dėskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
•

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Jaęana klierikų kopi. 8,15 yak
Bom Retire, 10 vai.
,
Utinga 18.00 vai.,

no 14,00 ikf 18,00 vai.

Trečią:'
Agua Rasa 8 val.,
Moinho Velho 11 vai.
Lapa if vai.,

/FABRICA DE MALHAS
Petras

Šukys

K e t v i r t ą’:
Vila Guilhermine 17 vai. !
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai..
Vila Bonilha 10 vai.

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

M LONI ŽINIA LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUO DA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJA

IRENE GRITĖNaf
Advogada
ESCRITÓRIO
Praça da Ké, 123 ■ 10
Fone 33-RRai

cįl01U02

(Lietuvos laiku

RESIDÊNCIA
Rua Coelho Neto, 28i
Fone 63-3697, V. Pru’-’nte

VATIKANO RADI J - v

PRANAS & GIA.
Madeiras»»em

GISTRADO NO C.R.C.)

DKZ

Kasdien 2o,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais i0,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

eer

SÊDE: Rua México, 98 - 9.<> - sala 4 »4
Fone 62-0229
Ende òc
co: «C V’l r
*
t? Janeiro
Serraria « IT A > — <e -d
morés
Município de
Nanque
uno » Winns Gerais

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Uda.
RA

lTDA

HONESTIDADE — n2?lÇO« MODICOS

RIO DE JANEIRO

H rário: das 8 às 19 horas
Aberturas de Firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - nontiatos na Junta Comercial - Disiratos na Junta Co
merda - Registros de firma* na Junw (omerdal • Escritas com
contabiliih de em geral ■ Escritas fiscais cm geral - Zon'ratos de
locacóes - artas de dança - Seguros de fogo - Seguros de acideni s - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

KIRPIMO IR

“ J € F I! I \

PRAÇ
' IO fi DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2FC VTE*
* 05 VIL A Z LINA
SÃO PAULO

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritai’ omo.jo meno
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino ’rofissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktore Sofiją Misiukaitę ------- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

\!'ė. pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
rroari-M•,imas tiktai

(t u h>

ma dar”

OKYKLA

G

SIUVI

INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
“PAVILONIS”
Rua Prol. Gustavo P do Andrade, 884 - 902, caixa
ponai J11Í Mia Zelina Te). 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais. įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams daliu.

VIEN

:

STOVAI

GARSIOJO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

PUMLAt) AMBROZEVIČIU*
Rua dos Cielames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą

VANDENS L INDO Y A

ia i»/1 / i t i t > yrt
žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visa uos naudokite'

SIUVYKLOJE LAURO*
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga pardaodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

Caixa Postai 3967
EBSeO
ear.w»«l

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.

SIUVĖJAS
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Casa Sprindys & Čia.

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania> yra trane
liuojama
ANTRADIENIAIS
18 va . 40 min.
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SfêaSybun medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indu bei darbo įrankių"
krautuvė tiktai nas
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NAJCIMENTO
Irmãos Nascimento
RBBi O.«.e. SP. Mio 1.4(4

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine»
ir industrialines apyskaitas, sutvarkė dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavime*
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina —. Tel. 63-7140 - S. Paule

RUA COSTA BARROS, 4-C

TEL. 63-3285

ViLA

ALPINA

h

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

6

LIETUVIAI,

DEMES

Pakeistas Lietuviškos Programos per Radio Qu e
Santo Andre fcaikas

»V.

ZBÜhW
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LIETUVIŲ SĄJUNGOS
BRAZILIJOJE NARIŲ ŽINIAI

L. S. B Valdyba praneša,
kad š. m. rugsėjo mėa. 22 d.
15 vai. Sąjungos rūmuose, Vj
la Beloje, yra šaukiamas vi
suotinis nepaprastas narių su
sirinkimas (Assembleia Gerai
Extraordinaria) naujų Sąjun
gos įstatų svarstymui ir pa
tvirtinimui
Nesusirinkus kvorumui 15
vai., po 30 minučių bus šau
kiamas antras narių susirin
kimas, tam pačiam tikslui ir
skaitysis teisėtu bet kuriam
narių skaičiui dalyvaujant.
Prašome visų narių apsi
mokėti pilnai nario mokestį,
nes neapsimokėję, negalės
dalyvauti nei balsuoti šaukia
mame susirinkime.
Kas iŠ narių pageidautų su
sipažinti, prieš susirinkimą,
su naują įstatų projektu, pra
šoma kreiptis pas Sąjungos
iždininką p. Joną Jodelį se
kančiu telefonu: 52 3424;
L S. B. VALDYBA
— Š m. rugsėjo mėn. 6 d.
Rio de Janeire buvo įteiktas
Sovietų Sąjungos ambasadai
raštas adresuotas SSSR minis
trui pirmininkui Nikitai Chruš
Čevui, kuriame labai manda
gia forma prašoma išlaisvin
ti ir leisti grįžti giminėms li
kusiems už «geležinės uždan
gos», kurie cen laikomi prieš
savo valią, atgal į Braziliją.
Įteikus raštą, prieš ambasa
dą įvyko tyli demonstracija,
kurią sudarė grupė Brazili
joj gimusių ir naturalizuotųjų
su plakatais: «Paz fruto da
justiça e da liberdade», «Re
pudiamos o colonializmo in
clusive o VERMELHO», «Cruts
chev, suspenda a Cortina de
Ferro», «Que nossos irmãos
tenham liberdade para regres
sar da USSR» ir «Patria livlre
e patria feliz»

Sovietų ambasada randasi
viename iš liuksusinių Rio
kvartalų. Prie jos vartų stovi
iiulasusiniai amerikoniški im

■

Nuo šio sekmadienio ligi 20 d. spalio lietuviška radij
programa, kuri vakarais būdavo pusiau devintos (20.30 va
laikinai bus transliuojama 7 vai. vakaro sekmadieniais. ' del visi radijo klausytojai prašomi atkreipti dėmesio Lietu
viška programa per Radijo Clube S Andrė 19 (7 vai) .

SÃO PAUL©
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portuoti automobiliai. Jie ve
žioja valdančios sovietų kla
sės didikus laisvos Brazilijos
keliais.

Ambasados tarnautojai ap
sirengę pačiais moderniškiau
siais tropikalinės medžiagos
kostiumais Jie gerai nupenė
ti, tik veidai pablyškę ir
žvilgsnis neramus, ar tai nuo
tropiško karščio, ar nuo susi
jaudinimo — nuo tos netikė
tos staigmenos, kuri įvyko
priešais jų rezidenciją?!...
Demonstracija, kuri tęsėsi
5 valandas, susilaukė iš pro
šalį pravažiuojančių, ar pra
einančių brazilų pritarimo.
Vieni plojo katutes, kiti šyp
sodamiesi mojavo, kiti susto
davo pasikeisti nuomonėmis.
Reikšmingi plakatų šūkiai su
stabdydavo ne vieną automo
bilį. Juos skaitė ir komenta
vo .. ir tikriausiai dar tebeko
mentuoja.
Buvo atvykę ir reporteriai
ir jau sekančios dienos rytą
pasirodė didžiuose Rio dien
raščiuose, įtakingame «O Glo
bo» ir «O Jornal» reportažai
su nuotraukomis ir komenta
rais apie šią PIRMĄ VIEŠĄ
DEMONSTRACIJĄ prieš So
vietų ambasadą Brazilijoje.
Tik laisvoje demokratinėje
santvarkoje tokios demonstra
cijos yra galimos, o šito su
prasti «raudonieji» niekaip ne
gali — jų «skilviai» tikrai tą
įvykį tebevirškina!
— Vietos spauda praneša,
kad «M.L.» atsakomasis re
daktorius Prof
Dr. JOSÉ
FERREIRA CARR ATO, S Pau
lo gubernatoriaus yra įgalio
tas organizuoti Sciencias e
Letras fakultetą Itapetiningoje. Tokį fakultetą jau yra su
organizavęs Assis mieste.

— SESELĖ M Karolina rug
sėjo mėn. 20 d išskrido į
JAV-bes aplankyti sergančios
jau devintą dešimtį metų ei
nančios, motinos. Po Naujų
Metų grįš atgal.

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

ADOMAVIČIŲ ŠEIMAI, liūdesio valandoje mirus jų
mielai motinėlei
.
A. A. MARTAI ADOMAVIČIENEI,
reiškiame nuoširdžios užuojautos
’
i
Kazys ir Veronika — Vytautas ir Genute Bacevičius į

— JUOZO JAKUČIO kandi
datūra į vereadorius yra už
registruota S. Paulo Regiono
Rinkimų Tribūnole. Visi bal ir pas J. Karpavičių, Av. São
suotojai įsidėmėkite gerai J. João, prieš paštą.
Jakučio nr. 1 3 3 8. Tai yra
Ypač bus įdomi paskaita,
nes paskaitininkui užsienio
svarbu rinkimų metu.
reikalų politikos šaltiniai yra
lengvai prieinami. Įėjimas ne
— Laiškai: A. Seiunui, O. mokamas.
Švitrai, H. Gaigalienei, M.
— P. ir S. Teresevičiai rug
Jurkoniui, EI. Seliokaitei, D.
Ruzgaitei, J. Antanaičiui, A. sėjo mėn. 15 d. išskrido į
Lazdauskui, A Steį onaičiui, JAV nuolatiniam apsigyveni
A. Pangonienei, Pr. Zagors mui. Apsistojo Čikagoje.
kienei, J. Risevičiui, W. Bazi
UŽSIMOKĖJO UZ LAIKRAŠTĮ
levski, L. Adomavičiūtei.
Jurgis Baltušninkas 1000
cr , Aleks Bumblys 2 000 er.,
Filomena Černiauskienė 1.700
kruzeirų.

— Liet. Kat. Moterų Drau
gijos narių susirinkimas šau
kiamas šį sekmadienį, 4 vai.
po piet, Vila Zelinoje, moky
klos patalpose.

TIEK SULAUŽĖ SUTARČIŲ

— PAVERGTŲJŲ TAUTŲ
susirinkimas, su įdomia pas
kaita, kurią skaitys Parlamen
to Užsienio Reikalams Komi
sijos pirmminkas Dr. RAY
MŲMDO PADILHA. Keletas
tautų pasirodys su menine
programa po keliolika minu
čių, Susirinkimo vieta — S.
Bento gimnazijos salė, Largo
S. Bento Laikas — 29 d. rug
sėjo, 7 vai. (19) vai vakaro.
Pakvietimus įėjimui galima
gauti V. Zelinoje klebonijoje

Kai amerikiečiai ir anglai
pasirašė su sovietais atominę
sutartį, spauda tuojau apskai
čiavo, kiek sovietai yra su
laužę sutarčių. Rezultatus ga
vo stebėtinus: nuo praėjusio
karo pabaigos sovietai jau
50 sutarčių. Šios statištikos
akivaizdoje yra teisingi ir
1930 metais pasakyti Li vinovo
žodžiai: «Ir labiausiai agre
šyvi valstybė gali pasirašyti
nepuolimo sutartį, kad galėtų
išlaisvinti savo rankas, susi

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS BUMELIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).
Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8 6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, S. Paulo.

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

PRANEŠIMAS
Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
'
"-VILLA LITUANIA*
Piazza'Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33, 78.00.14)
ROMA — ITALIA.

Rasite jaukią aplinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų
' .
susitarta iš anksto.
- <■
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje -Išp?
RADIO CLUBE SANTO ANÍÍRÉ
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,
kiekvieną sekmadienį aštuonios ir pusę 20,30 vai. vak.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
“vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
São Paulo. Fótee: 63-5975.

organizuoti ir pasiruošti kitų
valstybių puolimui.
(pabaiga iš 1 pusi)
kietija yra griežtai pasiryžu
si priešintis nepuolimo sutar
čiai tarp Šiaurės Atlanto Są
jungo® (NATO) ir Varšuvos
Sąjungos. Šita sutartis netie
stoginiu būdu pripažintų esą
mą padėtį Maskva deda v:
sas pastangas, kad nepuolimu
sutartis būt pasirašyta.
Jei jau vokiečiai nugastauja del nepuolimo sutarties pa
sėkmių, tai daug blogesnėje
padėtyje atsidurtų Pabaltijo
kraštai Pasirašius nepuolimo
sutartį, kiekvienas, kuris mė
gintų kelti sovietų kolonializ
mą Europos širdyje, būt ap
šauktas sutarties laužytoju.
— PARSIDUODA SKLYPAS
10 x 40 kv. met. Labai gra
žioj vietoj, 3 autobusų linijos
V. Remedies (už Lapa) Praça
Sta. Hedviges, 3 Teirautis
ten pat pas Tadą Šablevičių

SKLYPAI ILHABELA
A CAPRI BRASILEIRA
Gražiausias Paulistų pajūris
Sklypai 15 000,00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.
Smulkesnių informacijų
Rua Ibititirama, 976
pas Leonardą Šukevičių

APARTAMENTAI
PRAIA GRANDE netoli Ocian
ilgam išsimokėjimui.

APARTAMENTAI SÃO VICEN
TE B/Quinha. Ilgam išsimo
kėjimui
Sklypai ir namai Vila Želi
noj, Vila Beloj ir apylinkėse
Kreiptis: Rua Ibitirama, 976
V. Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje.
Rua B. d e Itapetininga, 262,
4-o and, sala406, Tel. 35-8873.

— VILA ŽELI NOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-597(1

Rev. Jonas Bružikas, S. J.
Igreja de São Gpnçalo, Prą>.
ça João Mendes, São Paulo
tel. 36-2628, Brasil.

