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Laisvasis Pasaulis neteko didelio demokratijos vado

Prez. JOHN F KENNEDY lap 
kričio men. 22 d JAV, Texas 
valstijos sostinėje, Dalas mies 
te, entuziastingai sutiktas 250 
tūkstančių žmonių minios, 
niekšo rankos dviem šūviais 
buvo mirtinai sužeistas. Nu
vežtas miesto ligoninėn, po 
40 minučių mirė.

— Prez. Konnedy mirė?! — 
Niekas šia žinia nenorėjo ti
kėti .. Deja, tai buvo tikreny
bė, Radijo bangos šią žiaurią 
žinią žaibo greitumu apnešė 
aplink visą žemės rutulį Ge
dulo vėliavos iškilo visuos 
kontinentuos. Širdis skausmas 
suspaudė, iš akių ašaros rie
dėjo Sunku buvo surasti žo
dis, supinti sakinys pasaulį 
ištikusiai nelaimei išreikšti 
Viena lietuvė, šio laikraščio 
bendradarbė, prez. Kennedžio 
tragediją palygino Dariaus ir 
Girėno tragedijai Gedulo ir 
nerimo ženkle pasaulis atsis 
tojo Mirė galingiausios vals
tybės prezidentas, tikrasis d e 
mokratijos lyderis, genialus 
politikas.

Gimė 1917 m. gegužės 29 d 
Bostono priemiesty. Jo sene 
liai atvyko iš Irlandijos. Tė
vas buvo diplomatas. Iš devy 
nių šeimos vaikų prezidentas 
buvo antras Vyresnis brolis 
Joseph Kennedy, antrojo ka 
ro metu tarnaudamas aviaci 
joje, žuvo virš Lamanšo Aukš 
tuosius mokslus ėjo Ameri
kos ir užsienio undversitetuo 
se. Studijavo ekoaominius ir 
pelitinius mokslus. Visur la
bai gerai mokėsi Taip pat 
studijavo žurnalistiką, bendra 
darbiavo žymiuose dienraš- 
áíMoee ir žurnaluose.

Politikoje turėjo pasiseki
mo. Šešis kartus buvo kandi 
datų į deputatus, senatorius 
ir galop į prezidentus visuo
met laimėdavo Buvo prakti 
kuojantis, (ne vien iš metri
kų) katalikas Priklausė de
mokratų partijai Paskutinio 
jo karo metu tarnavo laivy
ne. Buvo karo laivo kapitonu,

Japonų fronte jo laivą su
sprogdinus parodė didelio did 
vyriškumo, gelbėdamas savo 
draugus ir vieną sužeistą ka 
rį išbuvo virš 20 valandų ant 
vandens, ligi sal»ą priplaukė. 
Už šį savo žygį buvo apdo 
vanotas karo laivyno medi - 
liu

Prez. Kennedy žuvo 16 m 
amžiaus.

Kaipo prezidento, politiko 
vienas reikšmingiausių darbų 
buvo sumažinimas įtempimo 
tarp Rytų ir Vakarų, priruo 
Šimas, derybų keliu, ir pasi 
rašymas sutarties Maskvoje 
rugpjūčio mėo. 28 d drau 
džiančios atominių ginklų ban 
dymus ore ir žemės paviršiu 
je. Dėjo pastangas sulyginti 
visų piliečių, juodų ir baltų, 
teises. Velionies yra projek- 
tas «Pažangos Sąjunga Allan 
ęa para Progresso». Rusiją 
privertė iš Kubos išvežti ato
minius ginklus. Prez. Kenne- 
džiui vadovaujant Amerikos 
karinis pajėgumas nepapras 
tai pakilo Buvo principų vy
ras, Derybose su komunistais 
buvo kietas.

Tiesa, užsienio politikoje 
daug kas tikėjosi griežtesnės 
linijos, reikšmingesnių žygių 
Bet Amerikoje yra kitos jė- 
traa kurias ansmrAndv.ia u 5.

sienio politiką Su tomis jė- .
gomis prezidentas turi skaity -^į^o 15 d jo pasišalino
tis Kiekvieno krašto vyriau
sybė pirma žiūri savo reika
lų 1953 m. p ez;dentas J K 
vedė Jacqueline Bouvier Tu 
ri du vaikučius. Karoliną 6 
metų, o Jonuką 3 metų. Vie 
nas mirė,

KAS NUŽUDĖ?

Lig šios dienos tikro atsa
kymo dar nėra Įtariamas bu 
vo Lee Harvey Csvėld, kurį
Rubinstein nušovė. Atentatas 
buvo ruoši; mas ir vykdomas 
nevieno, be. grupės banditų. 
K is už jų pečių stovi, kokiais 
sumetimais įvykdė šią žmog
žudystę, kur buvo planai su 
daryti — Kuboje, Maskvoje 
ar Texas piratų tarpe, taip 
pat nėra didesnio tikrumo. 
Anksčiau ar vėliau žinosime. 
Nusikaltimui išaiškinti trys 
grupė® agentų dirba

Prezidento apsauga nebuvo 
pakankama. Saugumo agen 
tų akys turėjo būti nukreip 
tos į visus langus gatvės ku
rią prezidentas važiavo Taip 
pat žmogžudžiui neturėjo bū 
ti duota progos pabėg i iš 
namo.

Pre»z Kennedžio įpėdiniu 
yra viceprezidentas LYNDON 
JOHNSON. Jis kaip pasisakė 
perimdamas prezidento par ei 
gas, tęs J. K, politikos li
niją.

IŠ SOVIETINIO LAIVO Į
LAISVĘ

Sovietu keleiviniam, turist 
niam laivui «Pobieda» susto 
ima IStambule. Turkiioie. Jan 

21 keleivis, ir jų dauguma 
(17) kreipėsi į Turkijos poli
ciją, prašydami jiems suteik
ti azilio teisę. Kiti sovietiniai 
turistai dingo be žinios. Pa
gal policijos duomenis visi 
bėgliai yra įvairių tautybių: 
Sovietų S gos, R. Vokietijos, 
Čekoslovakijos ir Lenkijos 
piliečiai. Nesulaukusi savo 
keleivių «Pobieda» nuplaukė į 
Rumunijos uostą, Constanzą,

STREIKAI SOVIETIJOJE?

Apie lapkričio 17 d Vieno
je gautas pranešimas, kad dėl 
maisto produktų trūkumo ir 
aukštų kainų dviejose Sovie 
tų S gos vietovėse įvykę strei 
kai Vienas tų streikų buvęs 
Odesoje — jūreiviai nesuti 
kę pakrauti sviestą į Kubą 
plaukiantį laivą. Kitas strei 
kas buvęs Krivoj Roge — čia 
streiką buvę paskelbę įmonės 
darbininkai, nes reikalavę pa 
kelti jų gaunamus atlyg ni 
mus.

KODĖL VENGRIJOJE 
LANKĖSI LENKŲ GOMULKA?

Ryšium su lenkų partinio 
vadovo Gomulkos ir min. pir 
mininko Cyrankievvičiaus lan 
kymusi Vengrijoje, pagal vak, 
Europos stebėtojų nuomones, 
abu režimai bus kiek suartė 
ję Tai turi ryšio su kai kurio
mis Vengrijos partinio vado 
yo Kadaro įvykdytomis refor 
momis bei nors ir nedidelė
mis laisvėmis. Lenkai nori 
pagyvinti prekybos ryšius — 
čia lenkams rūpi pasikeisti 
kai kuriais techninės nramo-

— Šio numerio «M L.» lei
dėjai yra S. Paulo LIETUVIŲ 
KATALIKIŲ MOTERŲ IR 
MALDOS APAŠTALAVIMO 
DRAUGIJOS.

«Mūsų Lietuvos» adminis
tracija nuoširdžiai dėkoja už 
šią auką ir tikisi, kad kiti 
irgi paseks šių organizacijų 
gražių pavyzdžių 

nes gaminiais (radijo ir tele
vizijos aparatai, magnetofo
nai ir kt) Abu kraštai sie
kia plėsti bendradarbiavimą 
su trečiuoju satelitu — čekais 

Lenkijos prekyba su ven
grais, numatoma, žymiai pa
kilsianti. Lenkijos gaminiai 
Vengrijai: gelež vagonai, ūkio 
ir tekstilės mašinos, anglis, 
koksas, cheminiai išdirbiniai, 
baldai, o vengrai į Lenkiją 
ekspoi tuosią elektrkiius ir di 
zelinius garvežius, mašinas 
cheminei pramonei, autobu 
sus, aliuminijų; bauksitą, vy
ną, avalynę ir vaistus Lenki 
ja dar susidomėjusi plėsti ir 
turistų pasikeitimą. Tai turi 
ryšio su pastaruoju metu žy
miai sumažėjusiomis lenkų 
kelionėmis į \ akarus (po-
litiniai motyvai) ir į Sovietų 
Sąjungą (čia vėl smarkiai 
kliudo dideli biurokratinio po 
būdžio sunkumai). Ligšiol len
kų turistus patraukdavo tók 
Bulgarijos Juodosios jūros pa 
kraščiai. o rytų Vokietijos* 
visų skatinimų nepaisant, len
kiškieji keliautojai nemėgsta- 
Žinoma, pasikalbėjimuose bu. 
vo paliesti ir ideologiniai klau 
Simai, daugiausia gi kalbėta 
apie ideologinį konfliktą su 
raud. Kinija. Abiejų satelitų 
nuomonės skirtingos: kai ven 
grų Kadaras pasisako labiau 
už agre-yvią antikinietiškąją 
kryptį, tai lenkų Gomulka vis 
deda pastangas kuriuo nors 
būdu «sovietinės šeimos» kon 
fliktą likviduoti.

ŠVENTĖMS KAUNIEČIAI
TEGAVO PO DVIBULKUTES

Liotuvoje minėjus spalio 
bolševikines švetes (lapk. 7 d.) 
gyventojams padaryta išimtis 
leista įsigyti., baltos duonos 
bei jos gaminių ELTA iš vie 
no kauniečio patyrė štai ką: 
gyventojai šventei priartėjus 
skubėjo į parduotuves, prasto 
vėjo kelias valandas eilėse ir 
gailėjo įsigyti po dvi bulkutes. 
Tai patvirtina partinės epau 
dos tikrovę apie suvaržymus 
kviečių duoną įsigyjant. Nors 
derliaus pakaktų ne tik rūgi 
nei, bet ir kvietinei duonai, 
bet aprūpinimui turėjo atsi
liepti sunkumai Sovietijoj — 
nenuostabu, kad Lietuvos der 
liaus dafis turėjo iškeliauti 
«vyresniojo brolio» padėčiai 
gelbėti.,

r
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Dr. K. Šidlauskas

Vyriausias Lietuvos ^laisvinimo Komitetas - VLIKas 
rr jo teisinė padėtis

Lietuva ir kitos dvi Pabalti 
jo valstybės, jei faktiškai nūs 
tojo egzistuoti 1940 m. birže
lio m., tai teisine prasme jos 
nenustojo egzistavusios. Šis 
teisinis faktas turėtų būti pri 
pažįstamas visų valstybių. Ka 
dangi didelis skaičius valsty
bių, jų tarpe JAV ir D. Brita 
nija, nepripažino Sovietų agre 
sijos sukurtos naujosios pade 
ties, tai Lietuva, Latvija ir 
Estija neišnyko juridine pras 
me, bet pasiliko toliau egzis
tuoti ir būti tarptautinių teisių 
ir prievolių subjektas. Šiuo 
metu Pabaltijo valstybių juri 
dinis tęstinumas yra labiau
siai išryškinamas tose valsty 
bėse, kuriose šiandien dar 
veikia mūsų diplomatinės ir 
konsularinės įstaigos

Įvairūs procedentai iš I ir 
II pas. karų aiškiai rodo, kad 
įvairiais atvejais tarptautinis 
pripažinimas yra buvęs suteik 
tas pavergtų tautų tremtyje 
esantiems organams, atstovau 
ti jų tautas. Buvo pripažinti 
įvairių kraštų užsieny atsidū 
rę komitetai, kovoję už savo 
tautų išlaisvinimą. Svarstant 
VLIKo teisinę padėtį, reikia 
turėti galvoje, kad šis Komi 
tetas pradžiai gali ir privalo 
siekti pripažinimo tik lietuvių 
tautos interesams, o ne Lietu 
vos Respublikai, atstovauti. 
Tokia teisinė prigimtis seka 
ir iš VLIKo 1944 m. vasario 
16 d deklaracijos.

VLIKas turi kvalifikacijas 
lietuvių tautos interesams ats 
tovauti.

VLIKas jau 1944 m. deklara 
cijoje tiksliai yra aptaręs 
Lietuvos teisinę padėtį, nes 
nurodė, jog dėl okupacijos 
Lietuvos suvereninių organų 
veikla buvo sutrukdyta tik lai 
kinai VLIKas, apjungęs visas 
už Lietuvos išlaisvinimą kovo 
jaučias Lietuvos politines jė
gas. buvo vienintelis organas, 
kvalifikuotas ir pajėgiąs ats

tovauti lietuvių tautos valią 
Jei negalima paneigti, kad 
jis atstovavo lietuvių tautos 
valią Lietuvoje iki 1944 m. 
žiemos, tai negalima sakyti, 
kad šis Komitetas prarado sa 
vo reprezentatyvų charakteri- 
pasitraukdamas į tremtį. Ka
dangi VLIKas ir dabar suside 
da didžiiojoje daugumoje iš 
atstovų tų pačių politinių gru 
pių, kurios jį sudarė Lietuvo
je. jo juridinis tęstinumas ne 
buvo nutrūkęs nuo pat jo įsi 
steigimo dienos Išlaikydamas 
juridinį tęstinumą, VLIKas 
yra išlaikęs ir savo anksty 
besnj reprezentatyvinį cha 
rakterį. «4 dar sustiprino į 
VLIKą tremtyje įsijungus Vii 
niaus krašto lietuviams ir 
Maž, Lietuvos ntstovams, nes 
tuo būdu pabrėžtas siekimas 
išlaisvinti Lietuvą su visomis 
jos etnografinėmis sritimis.

Pats VLIKas yra seniai de 
klaravęs principą, kad kiek
viena vyriausybė privalo tu 
rėti valdomųjų pritarimą ir 
todėl kiekvienas VLIKo arba 
Lietuvos laikinosios vyriausy
bės eventualus pripažinimas, 
suteiktas su sąlyga, kad VL1 
Kas arba toji vyriausybė, kai 
tik aplinkybės leis, tuoj pri
valo pravesti krašte laisvus 
ir demokratinius rinkimus, ati 
tikiu paties VLIKo iš anksto 
deklaruotą nusistatymą

TAUTA TURI SUVERENUMĄ

Užgrobiant sovietams Pa
baltijo valstybes, Lietuvos ir 
jos kaimynų suverenumas li
ko nesuna kintas, nes šių die
nų pasauly suverenumo ne 
ši' tojas yra tauta. Jei kurios 
valstybės tą sovietų smurtą 
yra pripažinusios teisiniu fak 
tu, tai jos tai yra padariusios 
prasilenkiant su tarptautinės 
teisės reikalavimu nepripažin 
ti smurto keliu įvykdytų teri 
torinių pasikeitimų bei pa- 
neigdamos tautų apsisprendi-

Vytautas Mačernis

RUDENS SONETAS
Vakaro sutemos mėlynai pilkos 
Kužda: ateisianti greitai naktis;
Jos, kaip lengvųjų draperijų šilkas, 
Glosto pavargusias mano akis

Dega ugnis židiny.. Besvajojant 
Kartais sušvinta mintis nerami 

' Ir kaip anglis degdama, žaižaruoja.
Pasivaidena veidai pamiršti...

Bet pamažu vis gilyn ir gilyn 
Mėlyno sapno svajingon šalin 
Grimzta per dieną išvargus dvasia.

Ten, kur tamsybė gaivi viešpatauja, 
Vėlei buities pradmenų nušviesta 
Gims ji ateinančiam rytui iš naujo.

mo teisės principą ir reikala
vimą, kad krašto valdžia tu
rėtų valdomųjų pritarimą

Jei Lietuvos s jverenumo 
vykdymas tik sutrukdytas, tai 
būtų didelis laimėjimas, ve
dant Lietuvos išlaisvinimo by 
lą. jei mums pavyktų atstaty
ti bent dalinį Lietuvos suve
reninių teisių vykdymą
-Jei VLIKas yra Lietuvoje 

susikūręs kaip lietuvių tau os 
politinės vadovybės vyriau
sias organas, tai šios savo 
prigimt es jis nėra pakeitęs 
atsikurdsmas tremty ir toks 
jis pasilikęs iki šios dienos 
Belieka tik mums paiiems 
neginčyti VLlKui šitų kvalifi
kacijų, o laikui atėjus, jam 
bus ir svetimųjų formaliai pri 
pažinta oficialaus lietu-vių tau 
tos organo padėtis.

( štraukos iš str. paskelb 
to «'tėvynes Sarge», nr.

(1 (21), 1962 m.)

KREMLIUS PRIEŠ KELIONES 
Į BERLYNĄ

Sovietų spauda griežtai puo 
lė vak. vokiečių politikų apsi 
lankymus Berlyne. Neseniai 
vak Berlyne atnaujinus buv; 
Reichstago rūmų vieną dalį 
ir Berlyne viešėjus Bonnos 
valdžios parlamento atstovams 
su pirm. Gerstenmaieriu prie 
šaky, Maskvos ir R Vokieti
jos spauda tą įvykį vėl laikė 
provokaciniu ir nurodė, kad 
vak. Vokietijos sostinė esanti 
Bonna. ten esąs valdžios apa 
ratas ir vokiečių politikams 
nesą ko keliauti j Vak. Ber
lyną

— Lapkričio 7 d. ir Lietu
voje minėjus spalio revoliuci 
jos šventę, Vilniaus operos te 
atras pastatė ne rusų autonių 
veikalą, bet lietuvio komp V. 
Klovcs operą «Pilėnai». Tą 
pačią dieną dramos teatras 
Vilniuje pastatė Sajos pjesę 
«Nerimas».

—- Lietuviai menininkai (sol 
E. Saulevičiūtė bar. V. Dau

noras, pian. L. Digrys, balet0 
sol. G. Sabaliauskaitė, H. Ba
nys, styginis kvartetas ir kt... 
iš viso 10 asm.) lapkr. 5—15 
dd. su koncertais pasirodė 
Suomijoje ryšium su rengia
mu suomių sovietų «draugys
tės mėnesiu». Helsinkyje lie
tuviai koncertavo lapkr. 5 d., 
vėliau dar 8 vietovėse Tuo 
pačiu metu laukta atvykstant 
ir latvių (peros dainininkų 
grupės Kadangi lapkr. 24 d. 
skirta suomių ir sovietų jau
nimo «draugystei», tai, pagal 
ELTOS Švedijos bendradarbį, 
galimas dalykas, jog Suomijo 
je dar gali pasirodyti ir Pa
baltijo kraštų jaunimo atstovai

- Ilgai ruoštasi ir tik lapkr. 
1 d, Vilniaus filharmonijoje 
pagaliau pavyko pastatyti iš 
rytų Vokietijos atgabentus nau 
jus vargonus. Pirmąjį vargo
nų koncertą išpildė, grojęs 
Bacho kūrinius, vokietis var
goninkas W. Schetelich.

— Lapkričio mėn. pradžio
je Estijoje, Taline atidaryta 
Lietuvos grafikos paroda — 
dalyvauja 35 dailininkai su 
apie 250 darbų.

— Spalio mėn Panevėžy 
atidaryta Vak. Europos gra
viūros ir litografijos paroda 
— eksponatai paimti iš Vil
niaus dailės muziejaus fondų. 
Panevėžiečių susidomėjimas 
paroda didelis — spauda pas
tebi, aad daugiausia domėta
si Duererio «Melancholija», 
italo S. Rosa oiortais.

— Ruošiama Vilniaus valst. 
dramos teatre pastatyti naują , 
A. Griciaus komediją «Buvo 
buvo — kaip nebuvo». Bolše 
vikinių švenčių išvakarėse 
Panevėžio dramos teatras pa 
statė G, Hauptmanno dramą 
«Vieniši žmonės» — šią dra 
mą J. Miltinis norėjęs pasta 
tyti nacių okupacijos metu, 
tačiau cenzūra uždraudusi.

1 IŠ Istorinės Tolybės
IŠ PANEVĖŽIO PRAEITIES 

Dr, V. Sruogienė, «Karys*, 1958 m, Nr. 7

(pabaiga)

Peržvelgus kunigaikščių Pu 
zynų šeimos istoriją, pravar
tu pastebėti, kad ji nedavė 
Lietuvai žymių karių, o tik 
diplomatus bei kultūrininkus. 
Tą tradiciją tęsė ir paskuti
nieji jos atstovai mūsų lai
kais, valdė dvarus prie Pane 
vėžio, kaip dvarininkai — 
žmoniški, susirūpinę kelti sa
vo dvarų ūkio bei kultūros 
lygį, niekur nepasireiškė kaip 
nepriklausomos Lietuvos prie 
šai.

Tautinis atgimimas savotiš
kai palietė ir Panevėžį. Nors 
šis miestas ir toli nuo Prūsų 
sienos, bet, kadangi ūkinin
kai buvo ir turtingesni ir švie 
sesni. čia irgi ėjo išorėj ne
matoma, bet atkakli kova dėl 
lietuviškosios spaudos, susi 

kūrė spaudos platinimo cen
trai. Galima drąsiai sakyti, 
kad visus čia išjudino knyg
nešių karalius Jurgis Bielinis, 
dažnai Panevėžy besilankyda 
mas, užmezgęs glaudžius ry
šius su apylinkių lietuviais. 
Juk tai ne taip toli nuo Pane
vėžio buvo garsieji Garšviat 
didžiausias draudžiamosios 
spaudos platinimo centras, 
kur per eilę metų taip sutar
tinai veikė knygnešiai Lldra, 
Ladukas, Neteckis su pačiu 
Bieliniu priešaky. Tie ir kiti 
•kuklūs vardai iš Panevėžio 
apylinkių jau yra įėję į mūsų 
istoriją, kaip ryžtingi kove to
jai su caro režimu už laisvą 
lietuvišką žodį.

1905 metų įvykiai smarkiai 
sukrėtė Panevėžio ramybę. Iš 
Panevėžio apylinkių iškilo 
Ernestas Galvanauskas ir eilė 

kitų jaunų revoliucionierių, 
paskui kuriuos gaivališkai 
ėmė iš kaimų plaukti lietuvis 
kasis jaunimas — busimieji 
nepriklausomos Lietuvos vei
kėjai. Paskutinieji metai prieš 
I jį Pasaulinį karą tai sryvas 
lietuviško patriotinio jaunimo 
judėjimo laikas. Jau veikusio 
ji mergaičių gimnazija sutrau 
kė iš kaimų į miestą lietuvai 
tęs, realinė gi buvo pilna są- 
monėjančių ir bręstančių lie
tuvių šviesuolių. Gegužinės, 
jaunimo suvažiavimai, garsios 
vakaruškos su mėgėjų spėk 
takliais sparčiai atlietuvino 
lenkiškai žydišką rusišką mies 
tą Kaip Dr. S. Biežis kartą 
išsireiškė, po vieno vykusio 
lietuviško vakaro kitą rytą 
Panevėžy pasigirdo vien lie
tuvių kalba...

Didžiojo karo audra smar 
kiai nuniokojo miestą. Daug 
žmonių žuvo, daug išbėgo ir 
po karo nebegrįžo, daug tur
to sunaikinta.

k

ŽYDĖJIMAS NEPRIKLAU
SOMYBĖS LAIKAIS

Betgi Nepriklausomybė at
nešė Panevėžiui tikrą žydėji 
mą 1939 m. gyventojų buvo 
per 30.000 Miestas, tapęs 
vienu iš gražiausių mūsų aps 
krities miestų, apsišvarino, 
jame išdygo gražių namų, at 
sirado galumynų, gatvės buvo 
sutvarkytos, išgrįstos, apšvies 
tos, medžiais apsodintos. 1926 
m. čia įkurta nauja vyskupų 
kurija, kiek vėliau pastatyta 
erdvi katedra Augo kvietimo 
ir kultūros įstaigos: moderniš 
ki vaikų darželiai, kokiems 
maža lygių ir dabar net Va
karuose, veikė dvi gimnazi
jos — mergaičių ir berniukų, 
Mokytojų seminarija, prasi
plėtė muziejus su turtingais 
archeologijos bei numizmati
kos skyriais, stebino kultūriu 
gas, beveik eksperimentinis 
teatras, kaip moderniškasis 
meno židfhys.

Prekyba plito, augo sava 

pramonė — sumoderninti ma
lūnai, mielių fabrikas, alaus 
ir spirito varyklos. «Maisto», 
cukraus ir muilo fabrikai da
vė darbo nemažam skaičiui 
darbininkų ir gamino gerus 
produktus vidaus rinkai ir 
eksportui.

Panevėžys — tai miestas, 
kuriame gyveno ir dirbo to
kie žymūs mūsų tautos moky 
tojai ir veikėjai, kaip kun. 
Lindė Dobilas, Gabrielė Pet
kevičaitė, Jonas Baronas, gam 
tininkas Elisonas ir daug ki
tų. Panevėžys ir jo apylinkės 
mums davė eilę veikėjų: di
plomatą K. Gineitį, Dr. St. 
Biežį, miškininką Rukuižą, 
Alfonsą Morauskį, A. Doma
ševičių. Didžiulių šeimą, o 
taip pat gražų būrį moterų 
veikėjų — dainininkę Vinc^ 
Jonuškaitę, J. Narutavičienę, 
Ladigienę, pedagogę E. Lau- 
mianskaitę Baronienę ir dar 
daug žymių, Lietuvai nusipel 
nvsių žmonių.
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Maskva aštrina užsienio politiKa
Maskvoje buvusios iškil

mės paminėti spalio 46 sias 
metines išpyškino naują tak
tinę orientaciją Kremliuje. 
Įvairių asmenų pareiškimai 
liudijo.- jau paaštrėjęs tonas, 
nukreiptas prieš Vakarus ir 
mažiau kalbėta apie vad at 
lydžio gerąsias puses. Taikiu 
go sambūvio teorija jau dau 
giau nudažyta marksistiniu 
atspalviu, jau daugiau pabrė
žiamas karingumas <ir tai įro
do kad ir Kremliuje pasaky. 
ta Podgorno kalba. Jis kalbė 
jo: «taikingo sambūvio sąly
gose auga Sovietų S-gos ga
lia, aštrėja klasių kova kapi
talistiniuose kraštuose, visa
me pasauly stiprėja revoliu
cinės, antiimperialistinės pa- 
jėgos». Nesidrovėta smarkiai 
pulti JAV politikos — «griež
tai protestuojame prieš agre 
syviųjų Amerikos sluogsnių 
veiksmus, kuriais mėginama

Lenkija tarpininkauja tarp Maskvos ir Pekino

Lenkijos gomulkinių parei
gūnų tarpe jaučiamas pasi
tenkinimas — pasirodo, len- 
kų pastangos sušvelninti so 
vietų bei kinų santykius ture 
jusios sėkmės. Patys lenkai 
reiškia neutralią laikyseną ir 
jau kuris meias sustabdė vi
sus puolimus prieš Pekiną. 
Neseniai Pekine buvo atida
ryta paroda apie septynmetį 
planą Buvo nuvykusi ir Ru
sijos Federacijos respublikos 
delegacija Priešingai Chruš
čiovui, lenkai vis labiau pa
brėžia neatidėliotiną reikalą 
pasirašyti taikos sutartį su 
Vokietija ir sutvarkyti vak.

Studentai Amerikoje
Negaliu pasigirti pilnai matę’ lietuvių studentų gyvenimą 
Amerikoje. Tai buvo atostogų metu ir man daugiau teKO stu
dentų sutikti pavieniai asmeniškai. Bendras įspūdis, kad čia 
studentai savo laikysena ir kalba lyg daugiau subrendę ar 
vyresni; kaip Australijoje Daro jie įspūdį tokį pat, kokį tu

rėjome apie studentus Lietuvoje.
Gal sakyčiau Australijoje 

studentas yra jauneinio am
žiaus, o gal ir pats studijų 

vėl padidinti įtempimą Kari
bų jūros rajone. JAV sluogs- 
niai blogina tarptautinę pa
dėtį...».

Pasikeitimai Maskvos takti
koje būdingi dviem požiū
riais: Sovietai vis garsiau pro 
testuoja prieš įvairių kraštų 
ruošiamą atominę pajėgą ir 
nuolat pabrėžia Vokietijos 
klausimą. Pirmoje eilėje nu 
rodoma į reikalą Vokietijos 
klausimą sutvarkyti pagal so
vietinius pasiūlymus. Atrodo, 
kad posūkiai taktikoje sieja
si ir su konfliktu tarp Mask 
vos ir Pekino — čia, atrodo, 
jau atneša vaisių kai kurių 
trečiųjų (Lenkijos) stebimi 
tarpininkavimo žygiai. Vaka
ruose susidaro įspūdis, kad 
sustiprinus puolimus bei pa
aštrinus elgesį prieš Vakarus, 
sovietai siekia sumažinti san
tykių įtempimą su kinais.

Berlyno klausimą. Gomulkos 
režiminis politikos R. Strze- 
lecki revoliucijos minėjime 
Varšuvoje kalbėjo: «Atoslūgis 
tarp rytų ir vakarų, aišku, 
negali būti pats sau tikslas 
Jis teturėtų konkrečią pras
mę, jei drauge būtų išspręsti 
skubieji reikalai ..» (čia jis 
paminėjo sutartį su Vokietija 
bei Berlyną). Tuo pačiu me
tu gaunama daugiau žinių 
apie augantį karinį, politinį 
ir ūkinį Lenkijos bendradar
biavimą su rytų Vokietija. Ne 
trukus numatoma rašyti ir 
naujų dviejų satelitinių kraš. 
tų prekybos sutartį 

būdas ar auklėjimas kiek 
skiriasi. Pas Amerikos stu
dentą matosi lyg daugiau sa-

S. Nėris

H ■ K ■
Atlėk, paukšteli tu mėlynasis, 
Ant mano kapo dainuot dainų. 
Tu išdainuok visas tas svajužes, 
Kurias dabar jam slapčia pinu.

' ' f

Gal jis, praeidamas pro mano kapą, .
Tavo dainelės pasiklausys.
Lengviau žemelėį man bus gulėti, 
Kai ašarėlės ant kapo kris.

O tu, sesute, atnešk lelijų, 
Ant mano kapo jos nenuvys. 
Baltos lelijos — ir jojo veidas, 
Baltos lelijos — mana širdis.

varankiškumo ir bendro išsi 
lavinimo. Su juo gali pakal
bėti įvairiais klausimais ir vi 
sur jis ras ką pasakyti. Neži 
nau, ar man tokius teko su
tikti, ar ir visiems tą mastą 
taikyti.

Kartą pakliuvau į lietuvių 
studentų gegužinę ar «pikni
ką» Tai buvo netoli Chica 
gos veterinarijos daktaro R. 
Giniočio sodyboje Daktaro 
duktė Gaja jau ruošiasi stu 
dijom ir dalyvauja tautinių 
šokių grupėje Chicagos stu
dentų tautinių šokių grupė 
pasirinko šią vietą savo «pik 
nikui», kadangi Gajos tėvelių 
sodyba labai didelė ir graži. 
Čia pat ežeras ir puiku pasi
maudyti. Į šį pisniką patekau 
tik vėlokai vakare Sodybos 
gale už tvenkiniuko degė lau 
žas ir skambėjo lietuviška 
da.i«a Lyg slapčia vienas 
pats nuslinkau sodo takiu- 
kais. Sode vaikštinėjo viena 
kita porelė studentų. Kalbė 
josi jie lietuviškai. Keletą 
vyrukų prie žydinio džiovino 
batus. Juokavo taip pat lietu- 
višKai. Žydinys jau prigesęs, 
ant kurio buvo kepamos deš
ros ir pan. Visas spiečius 
šiuo metu prie laužo už tven 
kinelio. Čia sklido lietuviška 
daina, o kartais ir jaunas juo 

kas Matyti, ne vienam teko 
papulti į tvenkinėlį. Vėliau 
sekė šokiai namo rūsyje. Čia 
Amerikoje kiekvienas namas 
turi rūsį kuris puikiai įruoš
tas, kaip svetainė. Jis daž
niausia toks didelis, koks vi
sas namas. Tik dalis jo ati
tverta skalbyklai ir centri 
niam šildymui. Kita dalis iš
puošta svetainei su baldais, 
staliukais ir pan Tai puiki 
šokių saite. Aš su šeimininkais 
šnekučiavausi kieme prie sta 
liuko, o rūsyje skambėjo mu 
zika Ji buvo įvairi. Skambė
jo valsas, tango ir kažkas 
man naujo ar amerikoniško; 
Tai nebuvo rock-an roll, bet 
kažkas melodingesnio. Vidur 
naktis studentus kvietė na 
mo Būrel's atėjo atsisveikin 
ti šeimininkų ir padėkoti už 
patalpas. Visi atvykę mašino
mis. Sudūzgė mašinos ir liko 
tuščias kiemas, Vieną paste
bėjau sode lyg išgėrusį. Pasi 
rodo buvę jie du. Viena gru 
pė atsisveikindama su šeimi
ninkais, atsiprašė, kad pora 
jų draugų buvo iš erę. Šeimi 
ninkas apie tai būtų gal nė 
nežinojęs, nes jokio triukšmo 
dėl to nebuvo. Tačiau šį at 
si prašymo gestą reikia įver
tinti kaip korektiškumą ir 
mandagumą. Australijoje taip

nebūtų.
Daugiausia mane stebino 

tai, kad studentai savo torpe 
kalba lietuviškai. Kartais pa
sako ką ir angliškai, bet vėl 
grįžta į lietuvių kalbą Kita 
proga užklausiau vieną stu
dentą apie lietuvių kalbą. Jis 
paaiškino, kad ^jaunesnieji 
kartais kalba ir angliškai, bet 
vėliau kyla pasididžiavimas 
kalbų žinojimu, o taip pat ir 
didesnis supratimas ar gimto 
sios kalbos įvertinimas. Sako 
jei studentas šių dalykų nesu 
geba įvertinti, tai jis nesuge 
ba tinkamai nė studijuoti. To 
kių studentų esama. Jie stu
dijuoja ne iš reikalo, bet dėl 
pramogos. Jei šito studento 
nuomonė teisinga, tai Ameri
koje nemažai butų pramogos 
studentų. Mano suprantama 
būtų gal kiek skirtinga. Ame
rikoje tautybės yra gerbia
mos. Gal dėl to jaučiama 
garbė kalbėti svetima kalba. 
Australijoje vyrauja angliška 
ambicija — jei ne anglas, tai 
jau žemesnis sutvėrimas. Ta 
pati angliška ambicija bus 
ir dėl kalbos. Mūsų jaunimas 
šią anglišką ambiciją jaučia 
ir nedrįsta kalbėti lietuviš
kai, tar yra nenori būti paže
mintas, nenori išsiduoti, kad 
jis ne anglas. Gal ir lietuvių 
studentų tarpe angliškoji am
bicija dar turi įtakos.

Kun. P. Vaseris

— Pagal Astrave pasirašy
tąją sutartį Vytautas Didysis 
Lietuvą valdė, kaip Jogailos 
vietininkas. Taigi Lietuva bu 
vo pavaldi Lenkijos karaliui 
Jogailai, nes tik jis buvo vy
riausias Lietuvos kunigaikš
tis.

Tačiau Vytautas, padeda
mas kitų didikų, stengėsi sti
printi savo valdžią ir Lietu
vą padaryti nepriklausomą 
nuo Lenkijos.

— Kas mes, neklausiu! 
Klausk veikiau, kas tu. neb- 
gyvs tėvynės vaikas — nelai 
mingas — —

Vydūnas

Dzūkijos Sostinė Alytus
J. Miškinis, «Draugas», 1961 V.15

Alytus — Dzūkijos sostinė. 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikais miestas turėjo apie 
30.000 gyventojų su pirmaei
lių miestų teisėmis. Čionai 
gražūs gamtos vaizdai, per 
Nemuną tiltai, pušimis kve
piantis Kipro Petrausko par
kas, daug vasarviečių, tai vi
sa kas tuojau patraukia kiek 
vieno akį.

Be to, Alytų supa apie 1078 
ha sausas pušynas, į miestą 
įeina penkių plentų šakos; 
miestą apvingiuoja gražusis 
Nemunas su žaviomis pakran 
temis. Ypač pažymėtinas prie 
Nemuno pylimas, kur prieš 
Pirmąjį Pasaulinį karą buvo 
geležinkelio tiltas. Iš šios vie 
tovės grožimasi ne tik Nemu
nu ir jo puošniąja gamta, bet 
dar čia nuo ankstyvojo ryto 

iki vėlaus vakaro gėrimasi 
lakštingalų suokimu, gegužių 
kukavimu, paukščių čiulbėji
mu ir vyturėlių čyrenimu.

Su Alytum labai geras su 
sisiekimas, apylinkių gamta 
graži, sveika, todėl Alytus ir 
buvo 30.000 gyventojų cen
tras, apskritis, kur koncentra 
vosi beveik visas Dzūkijos 
administracinis, visuomeninis, 
kultūrinis, organizacinis gy 
venimas.

Alytaus miestas yra abi ėjo 
se Nemuno pusėse, abi dalis 
jungia tiltas. Dešinioje Nemu
no pusėje miesto dalis vadi
nasi Vilnijos Alytus, kairėje 
pusėje — Suvalkijos Alytus. 
Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą 
per Nemuną tilto nebuvo, to 
dėl susisiekimas vyko keltu. 
Karo metu rusai pastatė me 

dinį tiltą, tuo pagyvino abie
jų pusių gyventojų judėjimą. 
Vilnijos Alytus tuomet tvarkė 
si pagal Vilniaus gubernijos 
įstatymus, o Suvalkijos — pa 
gal Suvalkų, Napoleno kodek 
są. Tokiu būdu tiek adminis
tracijos valdyme, tiek bažny
tinių švenčių šventimas buvo 
anuomet skirtingas

Apie Alytaus miesto seno
vės praeitį štai ką istorija 
sako:

— Nuo Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Algirdo laikų Aly 
tuje buvo medinė karo pilis, 
kuri kartu su Merkine ir ki 
tomis pilimis palei Nemuną 
sudarė pirmutinę Lietuvos ap 
saugos liniją nue kryžiuočių 
puolimų Kryžiuočių žygių ke 
liai j Vilnių ėjo per Alytų. 
1377 melais kryžiuočiai įsibro 
vę Alytun gerokai miesto ir 
apylinkės gyventojus nunio
kojo, apiplėšė. O 1392 metais 

čia įvyko smarkus susidūri
mas tarp kryžiuočių ir jų tai 
kininkų anglų. 1536 m, Lietu
vos kunigaikštis Zigmantas 
Augustas atidavė A. Jonui Za 
bereženskiui, kuris jau 1536 
m buvo čia įkūręs bažnyčią, 
uždėjęs klebonui pareigą tu
rėti vikarą lietuvį. 1818 m bu 
vo pastatyta Vilniaus pusėje 
nauja bažnyčia, 1930 metais 
klebono Paulavičiaus rūpės 
čiu atnaujinta.

Zebereženskiui mirus, Zig
mantas Augustas Alytų atida
vė savo žmonai Barborai. 
1589 m seimo nutarimu Aly
tus tapo karališka ekonomi 
ja. 1581 m. birželio 15 d. ga 
vo miesto teisę, 1775 m. iš 
Trakų ir Merkinės čia buvo 
perkelti pavieto teismai.

Suvalkų pusėje prieš 1795 
metus stovėjo medinė bažny 
čia, Vilniaus parapijos filija- 
1795 m virtusi savarankiška

parapija. O jau 1830 metais 
pastatyta nauja, 1905 m. per
statyta X.

19 amžiaus pradžioje Suva! 
kijos Alytus buvo tik prie 
mieštis, tačiau ilgainiui, ypač 
Lietuvos nepriklausomo gyve 
nimo metu, nustelbė Vilnijos 
pusės Alytų

1914- 15 metais Vilnijos Aly 
tus labai nuo karo nukentė
jo: visas miesto centras išde 
gė po karo neatgavo savo 
pirmykščio vaizdo.

Rodos, ,1890 metais rusų 
valdžia įtaisė Alytuje trečios 
eilės tvirtovę, kur ir buvo 
Alytus sujungtas plentais: Kai 
varija, Seinai ir Daugai. O 
taip pat nutiesė geležinkelio 
šaką nuo Varėnos ligi Suval
kų. Ryšium sv tuo Alytuje 
pagerėjo prekybos augimas, 
ypač sujungus abi miesto da
lis per Nemuną tiltu, ajut ku
rio 1919 m. žuvo Karininkas 
Juozapavičius.
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Jaunimo Troškimai
Buvo gražus, mėlynas, sau

lėtas ir karštas rytas, kaip 
tik Brazilijos pietų pavasaris 
gali sukurti. Beveik vienuo
likta valanda, žmonės jau 
renkasi į Sumą, o prie baž
nyčios vartų dešinės pusės 
būrelis ateitininkų skirstėsi į 
namus atlykę savo sekmadie 
nine Dievo garbei auką ir bai 
ge choro repeticiją.

— «Tai ką jūs šiandien ge 
ro darysit?» klausia vienas.

— «Aš... nieko gero» Atsa
kė viena iš mergaičių. «Gal 
vėliau eisim į kiną. Kaip tu 
manai, Toninha, eisi kartu?»

— «Jeigu kviesi, eisiu.»
— «Kinai, kinai, kinai .. Ne

jaugi São Paulyje nėra jokios 
geresnės vietos kur praleisti 
tokią gražią dieną?» pasakė 
kitas.

— «Šiandien galėsiu varto
ti tėveiio mašina. Išvažiuo- 
kim kur nors į gamtą.» Siūlė 
trečioji.

— Puiku! Sutinku.» Prabilo 
mūsų pirmininkas. «Bet kur?»

— «Gal j Rlo Grande.»
— <0 aš manau gal į Sto, 

Amaro arba Interlagos.»
«Palaukit. Aš turiu kita pa 

siulima Netoli «Kotijos» yra 
rožių paroda. Važiuokim ten»

— Jeigu jau j «Kotijos* pu 
sę, tai kodėl ne biski toliau? 
Aplankisim Dėdę Juozą ir pa 
sigrožėsim «Šv. Roko» gana 
ta». Kalbėjo vienas po kito 
be sustojimo.

— Gerai, labai gerai.» Suti 
ko visi.

Tuo momentu praėjo dar 
vienas ateitininkas. Pasveiki 
nęs visus, įėjo į kalbą ir su 
tiko prisidėti prie kompanijos 
sakydamas kad taip pat ga 
lės vartoti tėvo mašina. Ir 
ta p, per dešimts minučių bu 
va sukombinuota ekskursija 
j «São Roque »

Kaip iš anksto susitarę, pir 
mą valandą pradėjom rinktis 
prie bažnyčios, tik, aišku 
punktualiai, nei ši karta ne 
teko išvažiuoti. Ar jūs jau 
matėt, kad lietuvių tarpe 
koks parengimas ar išvyka, 
nepavėluotų? (Kiek atsimenu, 
gal tiktai šių metų Jaunimo 
Šventės programa punktua
liai prasidėjo.) Bet, nesvar
bu Ne tas pavėlavimas mūsų 
ūpą būtų sugadinęs <

Tarp dainų, juokų, ir Os 
valdo kelio nurodimo (geras 
pirmininkas turi būti geras 
vadas), greit išvažiavom j ke
lią kurs veda į «São Roque». 
Po paskutinio lietaus, me

džiai ir žolės apsivilko nau 
jus, šviesiai žalius rubus, puo 
šė kelią gražiausiais vaizda s.

Po poros valandų, pasiekėm 
Šv. Roko Seminarija, (kur da 
bar gyvena Dėdė Juozas) 
pastatyta tikrai žavingoj vie 
toj, ant kalno, tarp aukštes
nių kalnų Vieta didelė, ti
kras ūkis, ir todėl labai rami 
atrodo. Kadangi nebuvo sve
čiams skirtas sekmadienis, 
(vieni seminarijos mokiniai 
žaidė krepšinį, kiti ping poa- 
gą, treti maudėsi baseine. O 
Dėdę Juozą radom savo sma 
giam kambary beskaitant kny 
gą Mūsų atvykimo nustebiu 
tas, pametė knygą, ir pasky
rė visą savo laiką mums.

Sušilę ir pavargę nuo ke
lionės, mes išsitiesėm po me
džiu ant žolės. Pasidalinę su 
mūsų Dvasios Vadu naujieno 
mis pradėjom nerimt. Ne dėl
to kad ten būtų nesmagu ar 
neįdomu, bet kas gali ramiai 
sėdėti kai skruzdės užpuola? 
Išgėrę Dėdės Juozo pasiūlyta 
lietuviška kava, su pienu ir 
skaniu piragu, nutarėm lipti 
į kalną.

Vos ne vos užlypę, sugal
vojom padaryti rung-ynes —• 
kas garsiau iššauks kalnų ai 
dus. Tikriausiai išgazdinom 
visus artimesnius gyventojus, 
bet, ot buvo smagu paleist 
balsą!.. Pasirinkę visokių žo
lių, lazdų, sausų žiedų (žinot, 
tokių dalykų kurių mieste nė
ra, bet kurie atrodo begalo 
reikalingi kol nesugrįšti j 
miestą ir jų nęišmeti) grįžom 
į Seminariją ir rengėmės va
žiuoti namo.

Buvo labai gaila palikti vi
sada įdomią ir naudingą Dė
dės Juozo kompaniją, ir aiš
ku, taip pat tą gražiąją vie
tą, bet pagaliau visi susėdom 
į mašinas kelionėn atgal Dar 
biski sustoję Švento Roko 
miestelyje, nepastebėjom kaip 
laikas bėgo, o dar turėjom 
dvi valandėles važiuoti iki 
Vila Zelinos. Kelionė atgaĮ 
buvo ramesnė, nes nepripra
tę lipti į kalnus (tik į autobu 
sus) visi buvo pavargę.

Bet aš manau kad nors ir 
Kazys sugrįžo skruzdžių su
kandžiotas, Nanc-i susirūpinu
si ar nepaliko savo balso Šv. 
Roko kalnuose, Kraujalytė su 
skaudančia galva, Julytė Jur
gelevičiūtė su subadytais pa
dais, Nedzvega su tuščia pi 
nigine, Vilma su pora valan
dų mažiau miego, Vandinha 
su labai mažai ūpo kalbėti, 
Šukys susinervavęs turėda-

Partizanu Daina
Tau sesute puikios gėlės — 
O man kardas prie šalies. 
(Tau akis plaus ašarėlės. 
Man gaisrai kelius apšvies. (2)

Tau rimoti manęs laukti,
Man kovoti mirtinai
Gal sulauksi manės jauno, 
Jei neslėgs šalti kapai.

O jei žusiu už tėvyne, 
Gindamas vardą Lietuvos — 
Tai žvaigždutė vakarinė 
Pas tave, mane atves.

Ant smėlėto mano kapo
„ Prisodinki daug gėlii] 

O kad jos gražiai žydėtų 
Palaistyk vandenėliu.

KVIEČIAME VISUS KURIE MĖGSTA
• ■ •. . J

LIETUVIŠKĄ DAINĄ ir LIETUVIŠKUS ŽAIDIMUS
į S Paulo Moksleivių Ateitininkų ruošiamąjį

SUBATVAKARĮ
Pasinaudokite paskutinį kartą prieš Adventą pasišokti: 

Lapk, 30 dieną, 17,30 vai. — Jaunimo Namų 
ateitininkų ramovėje — Vila Zelinoje

— S. PAULO MOKSL, AT 
KŲ KUOPOS LAPKRIČIO 
MÉN. SUSIRINKIMAS įvyks 
lapkričio 30 dieną, 17,30 vai., 
at kų ramovėje, t. y. prieš 

mas sekti Irenos lėta mašiną, 
Irenė Jurgelevičiūtė supykusi 
kad neleidom duoti dar vie 
nos «voltinhés» Šv. Roke, Al
cides prisiklausęs kaip nie
kuomet lietuviškos kalbos, To 
ninha nuliūdus kad turėjusi 
išmesto savo lazdelę, Osval
das pavargęs atsakinėti į vai
ruotojų klausimus, Marlenė 
nusiminusi kad pamiršo sau
lės akinius, visi liko paten
kinti ir laukia kada vėl galės 
tokią išvyką padaryti.

Tėveliai susirūpino, kad 
pervėlai grįžom, bet mes vi
si dėkojam Ponui Dievui kad 
mums davė tokius tėvus ku
rie leidžia jaunimui išpildyti 
savo kuklius troškimus.

Subatvakario šokius ir žaidi
mus. Šiam susirinkimui yra 
pakviestas kalbėti Tėvas Jo
nas Kidykas, S J , prieš mė
nesį atvažiavęs iš JAV, kur 
ne tik ilgą laiką yra buvęs 
Ateitininkų Federacijos Dva
sios' Vadas, bet ir kitonišku 
būdu visada prisijungęs prie 
At-kų Organizacijos gyve
nimo.

— KONCERTAS: p. Elviros 
Kilčiauskaitės—Belucci Muzi 
kos Konservatorijos moksdo 
metų pabaigos koncertas įvyks 
atkų ramovėje, Gruodžio 15 
dieną 14,30 vai. Pa 
kvietimai bus parduoti iš anka 
to. P, Elvira, kuri jau daug 
metų veda at kų chorą, ski
ria visą koncerto pelną at kų 
kasai, kuri, po naujo pianino 
įsigijimo yra šiek tiek prasis 
kolinusi. i

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Paskutiniame valdybos po 
sėdyje buvo nutarta:

— Pastudijuoti kokios yra 
galimybės dalyvauti Buenos 
Aires Ateitininkų ruošiamoj 
stovykloj Kordobos kalnuo
se, kuri įvyks 1964 m. sau
sio mėn.

— Posėdžiauti kiekvieną 
pirmą mėnesio trečiadienį.

— Rengti Kalėdų dieną pa 
silinksminimą.

— Rengti Kalėdų Eglutę 
vaikams ir tėvams pirmą sek 
madienį po Kalėdų.

— Kontroliuoti daugiau ra
movės vartojimą.

- TAUTINIŲ ŠOKIŲ RE
PETICIJOS. — Pradedant nuo 
lapk. 30 d kiekviena šešta
dienį, nuo 17 iki 18 vai. bus 
bendra, vyresniųjų ir jaunes
niųjų ateitininkų šokių repe
ticijos. Vincas Bilevičius, su 
kitų vyresniųjų at kų talką, 
apsiėmė mokyti Tautinius Šo
kius Visi norintieji dalyvau
ti, prašomi atvykti ateinantį 
šeštadienį.

— Albinas Seliokas ir Pau
lius Nedzvega organizuoja 
kuopos nariams ping-pongo 
rungtynes. Šio sporto mėgė
jai norintieji dalyvauti rung
tynėse prašomi pas juos už
sirašyti.

— Visų narių vardu, S. Pau 
le Moksl. At-kų Valdyba nuo 
širdžiai dėkoja MOTERŲ 
DRAUGIJAI už paaukotus 
Cr $10.000,00 iš praėjusio lapk. 
10 d. vakarėlio pelno.

JUOKAI

— Ji: Tai sakai myli ma
ne, Ar mirtum del manęs?

Jis: Ne. Mano yra nemirš
tanti meilė.

— Osvaldas: «Maryte, jei 
tu nesutiksi už manęs tekėti, 
aš jokios kitos mergaites ne
begalėsiu mylėti.»

Marytė: «O jei sutiksiu?»

— Antanas; Tamsta, galit 
man duoti dešimtuką kavai?

Tamsta: Juk kava tik penk 
tuką kainuoja!

Antanas: Tamsta negersi su 
manim?

— Grįžęs iš mokyklos, sū
nus pasigyrė tėvui:

— Žinai, tėveli, aš vienin
telis teisingai atsakiau į mo
kytojo klausimą!

— O ko gi jis klausė?
— Kas išmušė langą.
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pusi. 0-

Lietuvi
Klausyk ir temk

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» 
gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

ALEKSAS KALINAUSKAS 
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 iki 18,00 vol.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ K A
LENDORIUS

FABRICA DE MALHAS
i Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUOD > NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sê, 323 - 10 ■ c/1011102 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente & CIA. LTD A.

Escritóm C©ntáMl Vila Zeiiaa S/C lida.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

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

tes - Requerimentos ew. geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 

FONE: 63-6005 - VILA ZSLINA - SÃO PAULO

PRANAS
MadeirasĮ^em garai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.0' - sala 904 — Fone: 52-0229 | 
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A »

Rio de Janeiro g
Serraria < IT A> — Serra dos Aimorés — Município de | 

Nanque - Estado de Minas Gerais i

• KIRPIMO IR SIUVIMO .MOKYKLA
I® IBI A

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

I^AVIŪLCNIf)
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS

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

postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

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 Aiisiukaitę - 
------  Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro ------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRÕN vyriškų rūbų

'SIUVYKLOJEZLAUROį
* I

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

> Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprlndys & Čia. *
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do* 
vanos visoms progoms;

N A J CIM E N T O
Irmãos Nascimento

REffi; C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

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

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Pa que das Nações 19 vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

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

Trečią:
Agua Rasa 8 valį 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą!:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila- Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

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

RIO D E JANEIRO

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

POVILAS AMBROZEVIČIUfc
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

pųopria) — Vila Belą

i SPMÃOjF
VIENINTEL1AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

i nd ©ya viaduoĄ/rc j^aai žino mas gėrimas 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a- .§35 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULOt

a a s a «• * ® ™ ™ & w ‘ t: ra «aaSs h sa a » « •
EIBBK’ r s. <»»

M

RUA COSTA BARROS, 4-

■ »9iSt BOBB Ml»BB bttCU aUl»L36S BB3BU MJIfi WBBBa W tis BB ■■ BBUtfB 8 a B BBBB S«BB BB K ■ -etuíwaa » UBUS t* a HUBS QB ttK BBSBBrrUBBK as BWBBBB BB sa SB an «1

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų?* indų bei darbo įrankių 
krautuve tiktai pas
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MARTYNO MAŽVYDO BIB

— Lietuvos Konsulas p Al 
Polišaitis lapkričio mėn. 24 
d., 10 vai aplankė JAV kon
sulą ir pareiškė užuojautos 
del prezidento John Kennedy 
mirties, Lietuvos ir São Paulo 
lietuviųg vardu.

' — Tėvui J. Kidykui S. J., 
praėjusi sekmadienį Vila Anas 
tasio Mokyklos Globėjų Būre 
lis suruošė šaunų priėmimą— 
pietus.

— Misijonieriui kun: J Bru 
žikui koją jau sugipsavo. Bet 
dar ilgesnį laiką turės pabū
ti Santa Casa ligoninėje.

— Vykstantiems į piknin- 
kus šv. mišios bus 5,30 vai. 
Liet Kat. Bendruomenės cho 
ras į Ambrozevičių ūkį šio 
sekmadienio rytą išvyksta 6 
vai Pasivėlavusių nebus lau
kiama.

C3ORO ŠVENTĖ

Praėjusį sekmadienį Liet 
Kat. Bendruomenės choras 
šventė tradicinę šv. Cecilijos 
šventę, kartu 27 metų darbo 
sukaktį. 11 vai buvo gieda
mos šv Pranciškaus de' Vitt 
mišios, kurių metu visi cho
ristai priėjo prie šv. Komu 
nijos.

Po piet 4 vai. choro būsti
nėje, kurią choristai skonin
gai įsirengė buvo skanios vai 
šės, kuriose dalyvavo choris 
t ii ir nemaža jų tėvų beisve 
čių. Vaišių metu skambėjo 
dainos ir buvo kalbų apie 
choro veikimą bei jo ateities 
rūpesčius. Kalbėjo prel. P. 
Ragažinskas dėkodamas cho
rui, ypač jo valdybai ir chor 
vedžiui už ištvermę ir primi
nė būsimą 1965 m. S. Paulo 
Pietų Amerikos Lietuvių kon 
gresą. Šiam kongresui reiks 
rimtai prisiruošti. Chorui su
stiprinti kvietė grįžti buvu
sius choristus kurių dalis, be 
didesnių sunkumų, galėtų lan 
kyti repeticijas. Sveikinimo 
žodį tarė choro pirmininkas 
J. Bagdžius ir choro iždinin

kas P. Šimonis, 13 metų iš ei 
lės dalyvaująs choro valdy 
boję, ir pats seniausias cho 
ristas, beveik nuo choro įsi
kūrimo dalyvaująs chore.

Chorvedžio pareigas, ir ga 
na sėkmingai atlieka V. Tata 
runas. Jam talkina L. Šukytė. 
Į choro reikalus atkreipė rei
kalingo dėmesio choristų tė 
vai, svečiai ir buvę choristai. 
Kai kurie jų pasižadėjo grįž
ti choran. Šia proga choras 
pagerbė savo steigėją ir glo
bėją Choro salėje buvo paka 
bintą ir šventės metu atideng 
ta choro įkūrėjo didelė nuo 
trauka — fotografi a Po vai 
šių ir kalbų buvo šaunus pa 
silinksminimas. Skanius už 
kandžius gamino A. Trubienė.

Kaip visos choro šventės, 
taip ir ši, praėjo pakilioj nuo 
taikoj.

— Choro likimas yra lietu
vių tėvų ir lietuviško jauni
mo rankose. Jis nuolat reika 
lingas atnaujinti, nes keičia
si, ypač del vedybų, choris 
tai, Naujų choristų laukiame 
iš lietuviško jaunimo eilių. Sa 
vas lietuviškas choras yra pa 
žiba, Jo palaikymui ir išlai
kymui yra visų reikalinga 
talka.

— Choro suruoštas išvažia 
vimas 14 — 17 d.d lapkričio 
į Rio bei Petropolį gražiai ir 
laimingai pavyko. Pamatė 
daug įdomių, naujų vietovių 
ir gerai pasimaudė Ilha Pa- 
quetà /

— Traiškai: Al Grabauskui, 
A. Sejunui, J. Baužiui 1. Di
džiulyje!, Gudavičienei, A. 
Žemaitaičiui, J. Rusevičiui, I. 
Kutkienei, M. Šiaulienei, r

LIETUVIŠKOS RADIJO
PROGRAMOS LAIKAS.

Pranešame, kad lietuviška 
programa per Radio Clube 
de Santo Andrė sekmadienio 
vakare yra perduodama 7,30 
(19,30) vak

MIELI SKAITYTOJA!

Kas dar už "Mūsų Lietuvą» 
neatsilygino už praėjusį lai 
ką, prašomi tai padaryti kuo 
skubiausiai!

‘ M L.” Administracija

PAIEŠKO:

Irenė Mironaitė, gyv 4459
S. Richmond Street, Chicago 
32, Illinois, paieško Augusti
no Žemaičio, gyvenančio São 
Pauly.

Julija Vrubliauskienė paieš
ko savo brolio ANTANO TA1 
RUČIO, Lietuvoje gyvenusio 
Kaune, Laisvės Alėja, turėju 
šio foto studiją. Po karo at 
vyko į São Paulo.

PAIEŠKOMI:

1. Nastonas Ignas, gim. 1895 
m, Svilonių km., Jonavos 
valsč.,

2. Valantonis Jurgis, gim. 
1906 m sūnus Kazimiero,

3 Valaatonaitė Agata, gim. 
1913 m Palepskiai,

4 Auškalnis Mielus, gim. 
1918 m, sūnus Jono, gim. 
Taur. apskr,

5. Banaitis Edmundas, gim.
1924 m. Šakių apskr.,

6. Dunajewa Vanda Kamine 
ka, duktė Vlado, gim. 1920 
m. Kaune,

7. Juška Ona, gim. 1885 m. 
Panevėžy, duktė Edvardo,

8. Kazlauskas Jonas, gim. 
1916 m Šiaulių apskr.,

9. Kizelaitis Esąs, gim. 1923 
m Virbalyje, sūnus Vlado.

10. Milišau-kas Erikas, gim. 
1924 m. Kaune, sūnus Hein- 
riko,

11 Milišauskas Heinrichas, 
gim. 1885 m.,

12. Popiera Kazimieras, gim. 
1921 m: Marijampolėje, sūnus 
Jono,

13. Rakickas Vincentas, gim. 
1890 m. Pušaloto parap ,
14. Vasiliauskas Mykolas, 

gim. 1906 m, Vilniuje ir

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
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.

KAN. J. STANKEVIČIUS 
APIE VIS. BAŽNYČIOS

SUSIRINKiMĄ

Romoje Bažnyčios susirin 
kimo darbus seką (žinoma, 
dar bešidomį ir šiaip | talijos 
gyvenimu, ypač daugiau nei 
giamais reiškiniais) du vilnie 
čiai žurnalistai V. Grigaliūnas 
ir M Jackevičius turėjo pasi 
kalbėjimą su vienu Lietuvos 
dvasininku — Kauno arkivys 
kupijos ir ^Vilkaviškio vyskti 
pijos valdyt, kan. dr. J. Stan 
kevičium. Pagal «Tiesą» (nr. 
263, lapkr, 10) Stankevičius 
pastebėjo, kad dabar Susirin 
kime svarstoma schema apie 
bažnyčią esanti «labai sūdė 
tinga», Negali būti kalbos 
apie nesklandumus sesijos 
darbuose, nors pasitaiką ir 
skirtingų nuomonių, Jau įdo 
męsnis buvo klausimas, ar 
padidėsiąs bažnyčios vaid 
muo, išsaugojant taiką Kan. 
Stankevičius čia atsakė: padi 
dės «Popiežiaus Jono XXIII 
pasėtoji sėkla atneš gerus 
vaisius». Stankevičius apgai
lestavo, kad vis dar sergąs 
Telšių vyskupijos apaštališkas 
administratorius vyskupas P- 
Maželis, todėl ir negalėjęs 
vykti į Romą. Susirinkimo dar 
buoss be Stankevičiaus dar 
dalyvauja kan, Č. Krivaitis ir 
kan. P. Bakšys. Abu korespon 
dentai pasikalbėjimą «Tiesai» 
iš Romos perdavė telegrafu.

DAR LABIAU BRUKAMA 
KOMUNISTINĖ SPAUDA

Lietuvoj periodinės spaudos 
gyventojams buvo įperšama

15 Vengeliauskaitė Uršulė.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Sr, Consul A. Polišaitis, Rua 
Dom Jose de Barros, 168, 5.o 
and , Caixa Postai 7249, São 
Paulo.

670 egz. tükstanWmwamoMW 
jų Prienų raj. spaudos pla 
tintojai (žinema, su partijos 
pareigūnais priešaky) dar su 
sirūpino 1000 gyventojų išpla 
tinti 820 egz leidinių Ta pro 
ga jie priminė, kad Lietuvo 
je esą rajonų, Jkur 1 000 gy 
ventojų dar tenka mažiau kaip 
500—600 egz Lapk. 15-25 d* 
prieniečiai buvo surengę spa 
ūdos platinimo (— brukimo) 
dešimtmetį. Jų iniciatyvą be 
matant pasigavo LKP CK se 
krefcoriatas, aišku, pritaręs 
priemėčių kreipimuisi į kitus 
rajonus ir tokius spaudos pla 
tinimo dešimtadienius pasiū 
iė rengti visoj Lietuvoj Ma 
tyti, šiaip bolševikinės spau 
dos piršimo nepakanka, nes 
radijas su televizija įpareigo 
ti spaudos propagavimą dar 
pagerinti.

— VENDE SE uma instala 
ção completa para bar e fri 
gorifico novo.

R«a Dr. Roberto Feijo, 405, 
Vila Zelina.

Sklypai ir namai Vila Želi- 
noj, Vila Belo j ir apylinkėse 
Kreiptis: Rua Ibitirama, 976 

V. Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje.

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4’0 and, sala 406,Tel. 35-8873.

— VILA ZELINOS LIETU, 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-597S

Rev. Jonas Bružikas, S. J. 
Igreja de São Gonçalo, Pra- 
ça João Mendes, São Pauloj 
tel. 36-2628, Brasil;

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

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

I 

PRANEŠIMAS

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

«.VILLA LIT VANIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33.°78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laikolbūtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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.

— PARDUODAMAS 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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERjKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETU VA».

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 7,30 vai. vakare. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

“vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.
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