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XVI metai

VLIKo Prapl. Prezidiumo posėdis
Rugpjūčio 20 d New Yor

ke posėdžiavo Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
to Praplėstasis Prezidiumas. 
Grupių atstovai pareiškė nu
sistatymą «Birželio 22. komi
sijos surašyto protokolo rati
fikacijos klausimu. Pagal ko 
misijos sutartą protokolą re-

Pabaltiečių teisininku

Hamburge įvyko l’abaltie- 
čių teisininkų suvažiavimas 
rugpjūčio 8 — 9 dienomis. Šis 
miestas ir šis metas buvo pa
rinkti todėl kad čia vyko 
latvių darnų šventė Pagrindi
nė suvažiavimo tema — Pa
baltijo valstybių kolonizavi
mas ir tarptautinė teisė». Ta 
proga paliesti klausimai apie 
tautų suverenumo teisę, trė- 
nwmu8 kurie kvalif kuoti kaip 
tarptautinis nusikalamas ir. 
apie naujausius metodus, nau 
dojamus kolonizuojant šias 
valstybes. Buvo iškelti klau-

Kun dr.
Kuo. dr Audrys Bačkis š. 

m liepos 1 ~i paskirtas Vati
kano diploraatinėn tarnybon. 
Jis dirbs Apaštališkoje Nun
ciatūroje aniloje, Filipinuo
se, Į paskyrimo vietą kun. 
dr. A Bačkis atvyko rugpjū
čio 28 dieną

Į paskyrimo vietą iš Ro- 
mos jis išvyko per JAV, no
rėdamas atsisveikinti su tė
vais Vašingtone ir dalyvauti

A Back i s Vatixano d

KREMLIAUS-PEKINO SANTYKIAI VIS DAU
GIAU TEMPIASI, KINIJA REIKALAUJA IS 

MASKVOS GRAŽINTI PUSANTRO MILIJO
NO KVADR KILOMETRU TERITORIJOS

Daug kas Mg šiol abejojo 
Maskvos ir Pekšno kilusio 
nesutarimo rimtumu Tačiau 
paskutiniai pareiškimai iš ki
niečių pusės, reikalaujant, 
kad būt gražintos rusų carų 
paimtos iš Kinijos žemės, apie 
pusantro milijono kvadratin ų 
kilometrų, o iš kitos pusės 
Maskvos «Pravdtos» nuolatiniai 
aštri atsikirtimai rodo, kad 
Rusijos—Kinijos santykiai aš 
treja. Tie santykiai Šiandien 

formuotame VLIKe būtų 15 
grupių (aštuonios politinės 
partijos ir septynios kovos 
organizacijos). Ligšioliniame 
VLIKe yra 10 grupių (septy
nios partijos ir trys kovos 
organizacijos) Id olcginiai 
artimesnėms organizacijoms 
komisija pasiūlė apsiju gti

suvaziavimas Hamburge

simai ir apie pabaltiečių lai
vų likimą antrojo pasaulinio 
karo metu apie 1953 m susi
tarimą Londone dėl svetimų 
jų skolų ir kt. Aptartas ir 
«Baltisches Recht» žurnalo 
tolimesnis leidimas, bend«ra- 
da biavimas su pabaltiečių 
teisininku egziline sp. ūda ir 
kt Be pabaltiečių teisininkų 
egzilyje, svečių teisėmis su
važiavime dalyvavo ir vietos 
vokiečių teisininkai

Sekantis suvažiavimas pro
jektuojamas 1965 m. rudenį 
Švedijoje.

plomatineje tarnyboje

Lietusiu Dianoje New Yorke, 
’arnybon išvykstantį kun. 

dr Audrį Bičkį privačioje au 
niencijoje rugp. 15 d priėmė 
Šv. Tėvas ’aulius VI. Vašing 
tone kun dr. A, Bačkj priė
mė ir pakvietė pietų Šv Sos 
to Apašsa'iškas Delegatas 
JAV, arkivyskupas E Vegnoz 
zi, i gą laiką buvęs Šv. Sos- 
to nuncijumi Filipinuose.

yra daugiau negu paprastas 
šaltas karas, Komunistinės 
Kinijos kariuomenės genera 
linis štabas yra išleidęs že
mėlapius, kuriuose dideli Si 
biro plotai, Mongolija ir kai 
kurie Azijos kraštai yra įtrauk 
ti Kinijos teritorijon, šis fak 
tas jau rodo krašto politines, 
žinomas imperialistines, agre 
syves nuotaikas. Kitas faktas 
rodo padėties rimtumą tai 
Kremliaus nuolaidumas Vaka

ūo Paulo miesto vaizdas.

Brazilijos nepriklausomybei 142 metai
Rursėjo mėn. 7 d sueina 

Brazilijos . nepriklausomybei 
142 metai Per visą šį laiko 
tarpį Brazi ija niekad nebu
vo savo kaimynų okupuota. 
Si kaikuriais kaimynais ka 
riavo Kadangi Brazilija yri 
didžiausias kraštas teritorija 
ir žmonėmis Pietų kontinen 

rų atžvilgiu. Kruščiovas jau 
daugiau nesišvaisto ultimatu
mais Berlyno, Pytų V kieti- 
jos klausima s Jis žino kad 
dviem frontais neįmanoma ko 
voti, Tai daro išeidamas iš 
savo interesų taško. Kaip tie 
santykiai vystysis oliau?

Pekino Maskvos politikos 
žinovai sako, kad Maskva ei 
na prie diplomatinių santykių 
su Kinija nutraukimo. Bet 
prie to eina palaipsniui, pa
ruošdama dirvą, norėdama 
parodyti, kad kaltininkas yra 
ne Kremlius, bet Pekinas, 
Gruodžio mėn. šaukiamas ko 
munistų viršūnių suvažiavi
mas Maskvoje bus dar viena 
proga Kinijai pasmerkti ir su 
daryti viešajai nuomonei, kad 
kabias ne Kruščiovas, bet 
Mao tsetungas.

Ar šie du raudoni imperia 
lizmai pasitenkins šaltu karu 
ar šis propagandinis karas 
neįsivystys į karštą ginkluo
tą susikirtimą, parodys atei
tis. Vien šaltu karu neišgau
si milijonus klm žemių. 

te, tai visi karai baigdavosi 
Brazilijos naudai.

Valdžios forma pradžioje 
buvo iionarchija 1889 m. pe 
įėjo 4 respubliką 1930 m. 
Kaip daugely kraštų, del kraš 
to politinio nesuorendimo, įsi 
paiėjO diktatūrinis režimas. 
Po antro pasaulinio karo grį
žo į demokratinę santvarką, 
Kadangi kraštas del buvusios 
diktatūros nebuvo paruoštas 
demokratinei santvarkai tai 
ta santvarka dažnai būdavo 
pažeiužiama. To pasekmėje 
ko o mėn 31 ir balandžio pir 
mos dienos šių metų įvykiai 
buvo nuosekli išdava visos 
eilės politinio gyvenimo reiš 
kinių.

Politinė nepriklausomybė 
kraštui dar neviskas. Reikia 
kultūrinės ir ekonominės ne
priklausomybės Tai pasiekti 
galima per planingą ir metų 
eilės pastovų darbą, pastatant 
prie valstybės vairo pačius 
sumaniausius ir sąžiningiau
sius visuomenės atstovus. De 
ja, mūsų gyvenamose sąlygo 
se atsitinka dažnai kaip tik 
priešingai, Ir to pasekmė šian 
dien yra kraštą kamuojantie
ji įvairūs kriziai.

Šiuos visus nenormalius lai 
kotarpius pergyvena kiekvie 
na nauja tauta Jų ir Brazili 
ja negalėjo išvengti. Yra 
rimtai pagrįstos vilties ir są
lygos kas kart darosi vis pa

, RUGSĖJO 8-TO.JI - 
LIETUVIŲ TAUTOS DIENA

1930 m * atšventus Vytauto 
Didžiojo ^jubilejinius metus, 
rugsėjo 8 toji buvo palikta 
kaipo Tautos Diena. Lietuvo
je ši šventė tuoj prigijo ir 
kiekvienais metais būdavo iš 
kilmingai švenčiama Išeivi io 
je nespėjo prigyti; Bent Pietų 
Amerikoje įėjotridicijon švęs 
ti Lietuvio išeivio Dieną, ku
ri išsivystė iš Dariaus ir Gi
rėno metinių minėjimų.

Tarp Vasario 16 tos ir Rug
sėjo 8 tos esminio skirtumo 
nėra Vasario 16 tos šventėje 
daugiau pabrėžiamas politinis 
momentas tuo tarpu ug ėjo 
8 ta daugiau kreipiama- .■< - 
mesyo i pačio krašto ku tūri- 

problemas savito lamos 
charakterio suforma ima r jo 
vie-ją pasireiškimą šurtitlisą 
anot prof, Šalkauskio tautos 
pašaukimo. Kultūrinis I ietu- 
vos apsigink avimas, kurį taip 
atsidėjusiai skatino toki žy
mūs vyrai kaip prof. K. Pakš 
tas prof Šalkauskis, prof. Ere 
tas ir kiti buvo ir yra visa 
lietuvių tautai tiesiog gyvybi 
nis reikalas tiek Tėvynėje, 
tiek išeivijoje Tik sąmonin
ga, turinti savitą kultūiosvei 
dą tauta gali atsispirti okupa 
cijoms ir išlaikyti tautinę gy 
vybę k tuos kontinent os Šian 
dien ryškiai matome Lietuvo
je. Lietuvis kultūrininkas ir 
visa tauta yra atspari okupan 
to užmačioms, nes ji žino, kad 
raudona skraiste atneštos ide 
jos sėja mirties bacilas lietu
vių širdyse ir i Tęsia sunaiki
nimu tautos kultūrinio cha
rakterio.

Rugsėjo 8 tojo yra labai dė 
kinua proga ir mums toli nuo 
Tėvynės gyvenantiems pagal 
voti apie stipresnį kultūrinį 
apsiginklavimą.

Rugsėjo mėn. 8 d yra šven 
čiamas Dievo Motinos apsi 
reiškimas 1608 metais Šiluvo 
je Šią dieną ir šiandien į Ši 
luvą plaukia didžiuliai būriai 
iš visų Lietuvos kraštų maldl 
ninku. Šią šventę iškilmingai 
švenčia ir Šiaurės Amerikos 
1 etuviai. Taigi rugsėjo 8-toji 
yra lietuvių 'tautos religinė 
šventė; Šiluvoje Dievo Moti
na apsireiškė daug anksčiau 
negu Lurde ar Fatimoj.

(pateaiga 6 pusi.)

lankesnės prie valstybės vai 
ro pastatyti tokius vyrus, ko 
kių šiandien laukia tauta.

Lietuvi, paremsi Pietų Amerikos Lietuviu Kongreso įrengimą, jeigu isigysi 
pakvietimą i Kongreso Finansų Komisijos rengiama 10 d. spaliaus vakara.

Lietuvos nacionalinė 
i vi. N laž v y do b i b 1 io t eka

1



2 pusi.

APIE GYVENIMĄ LIETUVOJE

Kai Lietuvoje Gyventojas Nori Patekti 
i Užsieni...

Reikia leidimų norint išvykti net į kurortines vietas — Gy
ventojai turi vengti draudžiamųjų zonų — Nepaprasti sunku 
mai gaunant leidimus aplankyti gimines Lenkijoje — Beveik 
neįmanoma persikelti į Vakarus — Vyksti į užsienį: Lietuvo

je «užstatu» palik žmona 
fotografuoti

(Elta) Ar lietuviai paverg
toje tėvynėje gali laisvai ke 
liauti ne tik po kraštą ir Pa 
baltijį, bet ir kitas sovietines 
respublikas? Kaip su keliavi 
mu į satelitinius kraitus, ar 
tokios kelionės labai varžo
mos kokia tvarka gaunami 
leidimai? Su tais klausimais 
ELTOS atstovas kreipėsi į ne 
seniai iš Lietuvos atvykusius.

— Taip. Lietuvos gyvento
jai gali laisvai važinėti po 
Pabaltijo kraštus ir po kibąs 
«broliškas» respublikas. Išim
tį sudaro vadinamos pasienio 
zonos, i'-orint j jas patekti 
tenka g uti ypatingą milici
jos leidimą.

Čia pora pavyzdžių Juk 
Nida ir Juodkrantė laikomos 
kurortinėmis vietomis, bet 
Jei norėtum į ten nuvykt!, 
kreipkis j miliciją Žmoma, 
tokių pasienio zonų yra ie- 
tuvoje daugiau

Manau, akini -se jau gir 
dėjote apie vadinamas drau 
Ūžiamas zonas» (zapretnaja 
zona). Juk tokioje Palangoje 
paplūdimio smėlis kas vaka
rą suakėjamas ir toji juosia 
(nuo kopų ik jūros) drau
džiama pažeisti tarp pusiau
nakčio ir 6 vai ryto Drau
džiamos zonos yra ir miške 
— tad dažnai pasitaiko atve
jų, kad Palangos poilsiauto
jai bevaikščiodami po mišką 
staiga atsiduria -zonoje-, jie 
vedami į miliciją aiškintis ir 
jų klausiama: ar draugas są 
moningai nuklydai į drau
džiamą zoną? Ta sudaro ke- 
b urnų. O kas tokiose zonose 
slypi, tai vietos gyventojams 
ar svečiams sudaro paslaptį

Dėl kelionių į satelitinius

ir vaikus — Draudžiama 
iš lėktuvo

kraštus — dažniausiai pagei
daujama vykti į Lenkiją, ta
čiau susiduriama su tikruoju 
sovietiniu biurokratizmu Tek 
davo matyti, kaip senutės, 
norėdamos Lenkijoje aplanky 
ti gimines, mėnesiais vaikš
čiodavo į miliciją, kol galų 
gale reikiamai užpildydavo 
dokumentus. Anketose vis su 
siduriama su tokiais klausi
mais: ar esi buvęs užsieny 
je, ką veikei «didžiojo tėvy
nės karo» metu, ar buvai teis 
tas? Tenka nurodyti giminių 
pavardes, užsiėmimą bei ad
resą

Daug formalumų tais atve
jai-, kai norima, kad iš Len
kijos atvyktų giminės. Tenka 
prista’yti daugybę dokumen
tų, jų tarpe ic norinčio atvyk 
ti gimimo metrikų ir pan O 
juk lekiame Vilniuje karo 
n t la s oaug dokumentų yra 
žu\ę taigi ar tenka stebėtis, 
kai žmonės dažnai nuriskun- 
n/.ia, k*»d uėl «Kažin Kokio 
popieriuko» ištisais dešimt
mečiais negali aplankyti ne
ina lytų gimiEių.

Dar galima pridurti, kad iš 
satelitų tegalima kalbėti apie 
persikėlimus į Lenkiją Masi 
niai pers.šėlimai j bą kraštą 
buvo jmanomi iki 1960 m. 
Anuom t buvo reikalaujama, 
kaa nor ntieji persikelti len
kų okupacijos metu būtų gy
venę i niaus krašte Būdin 
ga, kad troškimas patekti ar 
čiau Vakarų toks didelis, kad 
gyventojai sudarydavo fikty
vias santuokas ir... jos kai
nuodavo iki 10 000 senais ru
bliais O dabar tėra įmanoma 
išvykti į Lenkiją aplankyti 
giminių.

Jau kitas reikalas tai dele

MUSŲ LIETUVA

Balys Sruoga

PAKELEIVIAI
Nuplasnojo paukštė juoda
Į tolias girias.
Rytmetį vamzdys žilvičio —
Rytmečiui garbė.
Iš mažyčių ašarėlių
Kelias spinduliai —

Pievą vingina, dabina
Auksinti takai.
Girdo, alpina, svaigina
Saulė, širpuliai.
O po kojų lenkia galvas —
Mėtos, dobilai —

gacijų ar menininkų, sporti 
ninku kelionės į satelitines 
valstybes Tačiau ir tokiais 
atvejais reikia užpildyti ilgas 
bei painias anketas ir gauti 
partinių organizacijų «charak 
teristikas» Oficialiai, gi, vy
kimas į satelitinius kraštus 
laikomas «laisvu.

— Vienas kitas senesnių 
Lietuvos gyventojų pasiekia 
Vakarus. Mums vis įdomu ar 
Lietuvos gyventojai bando 
persikelti į Vakarus ar jie 
susiduria su kliūtimis? to 
lau klausinėjo ELTOS atsto 
vas.

Persikelti j Vakarus laiko
ma nepaprastai sunkiai įvyk
domu dalyku. (Žinoma, tai 
neliečia akmenų, kurie Lietu 
voje gyvendami turėjo Vokie 
tijos pilietybę ar gyveno Klai 
pėdos krašte)

Nemažai Lietuvos gyvento
jų turėdami giminių užsie
nyje; P° keletą kartų krei
piasi į įstaigas.- prašydami 
juos išleisti pas gimines į 
JAV ar Ausiraliją, bet . jų 
pareiškimai papras ai atmeta
mi Am rankos pirštų suskai 
čiuotumėme atsitikimus, kai 
prašymai patenkin mi Jau vi 
sai kas kita, ka Chruščiovui 
viešint Amerikoje, jis asme
niškai bū avo prašomas už

1964 m. rugsėjo 5 d

tarimo ir pagelbos žmonėms 
išvykti j Vakarus — jie bū
davo išleidžiami per kelias 
savaites. Žinoma, buvo keli 
atvejai, kai iš Lietuvos į Ame 
riką ar kitur išleido kelias 
senutes. Tačiau tai aiški so
vietinė taktika — ar jiems 
rūpi senukams mokėti pensi
ją Visai neįmanoma, kad 
leistų bent laikinai išvykti į 
vad kapitalistinius kraštus. 
Tai nei ečia turistinių išvykų 
ar įvairių delegacijų bei kitų 
grupių keliavimų.

Pažymėtina kad norint iš
vykti į fatelitinę valstybę ar 
į «kapitalistinį» kraštą iš pi 
liečio reikalaujama daugybės 
įvairių dokumentų. Jie tiri 
būti rašomi tik rusų kalba. 
Lietuvių tarpe gali išgirsti to 
kį juoką: anketose tiek daug 
visokių klausimų, kad leng
vai gali rasti ir klausimą: 
«ar jūsų bobutė dažnai turi 
slogą?»

— Priminėte grupines kelio 
nes į Vakarus. Kokiomis ap
linkybėmis į Vakarus kėliau 
ja menininkai, sportininkai ar 
jaunimo festivalių dalyviai? 
Ar reikalaujama, kad jie Lie
tuvoje paliktų šeimas, ar 
kreipiamas dėmesys į jų gi
mines Vakaruose?

— Taip, jie visi išleidžia, 
mi, nes juk reikia «apginti 
tarybinio meno ar sporto gar
bę». Tačiau prieš jiems iš
vykstant apie juos, jų patiki
mumą ir kt. surenkamos įvai 
riausios žinios. Tokius dele
gatus išleidžiant į užsienį, da 
romas skirtumas tarp sateli
tinių ir «kapitalistinių» kraš
tų, Prisimenu tokį atsitikimą: 
viena sportininkė lankėsi Len 
kijoje ir Čekijoje, tačiau į 
«supuvusius Vakarus» jai bu
vo uždrausta vykti. Motyvas? 
Vakaruose ji turinti giminių.

Oficialiai, norint keliauti į 
Vakarus (net ir į «kapitalisti
nius- kraštus) galima • gauti 
vadinamus kelialapius Juos 
darbovietė gauna per profesi 
nę sąjungą. Pranešama, kad 
kelionei į Čekiją, Prancūziją 
ar JAV gauta tiek ir tiek ke 
lialapių ir jų kaina dažniau
siai diaelė Kelialapis į Čeki
ją kainuoja 600 rb (čia įei
na kelionė, maistas ir kt.). 
Leidžiama išsikeisti labai ri
botą pinigų sumą. Aišku, no
rinčių vykti atskanda, bet 
viskas priklauso ar turi pini
gų, ar partinė organizacija 
rekomenduos tave kaip pati
kimą. Be to, j i turi užsieny 
giminiu ar kas iš tavo šei
mos buvo teisias tai ir ne
bandai įsigyti kelialapio, nes 
juk vistiek neišleis.

Būna ir ki okių kliūčių pa 
.tekti j užstenĮ Štai, vienas 
spaudos žmogus Vilniuje pa 
norėjo su turistų grupe išvyk 
ti į Prancūziją. Jis jau gavo 
visus 'eikiamus leidimus, ta 
čiau porą dienų prieš išvyks 
tant, jo viršininkas, nugirdęs 
Kad pareigūnas «gali pabėg
ti», sukliudė išvykti. Pasiro
do, viršininkas pabūgęs kom 
promitacijos. nes galimo pa
bėgimo atvejais būtų pakal
tintas ir jis kolektyvas, jiems 
būtų buvę prikišama, kodėl 
jie nepastebėję, kad vienas 
narys esąs «nesąmoningas» ir 
pan. Būtų neišvengiamas pa
peikimas.

Dėl Lietuvojie paliekamų

(pabaiga 3 pusi.)

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XI

(tąsa)

— Gerai. Kai mes griebsim 
žandarus ir policiją, tu šok 
prie Petro ir perplauk virves.

Visi susikaupė, sukando dan 
tis, suspaudė lazdas. Norei 
ka išsitraukė kirvį. Bet Dzi- 
das visus įspėjo:

— Vyrai, saugokitės, mirti 
nai nemuškit. Bus mažiau 
bėdos Ir reikalo nėra. Žiūrė 
kit, kad nešautų. Čiupkit piš- 
talietus Kai tik Petras bus 
laisvas, atgal į krūmus ir kas 
sau. Vincai, eik pas saviš
kius. Palaukit mūsų. Vieni 
nepradėkit. Klausykit, kada 
suūbaus pelėda. Tai bus žen
klas.

Vincas dingo krūmuose, o 

šeši vyrai atsargiai, iš tolo 
apeidami vežimą, sparčiai tr u 
k ė prie griovio. Pasislėpė kar 
kluose ir alksneliuose arti ke 
lio ir tos vietos, kur buvo 
tiltelis Tik rąstai, pagaliai 
ir lentgaliai mėtėsi ant kran
to. Griovys dvejeto sieksnių 
pločio, pilnas gurguliuojan
čio vandens, dabar sudarė ne 
nugalimą kKūtį tiek pėsčiam, 
tiek važiuotam. Saulė nusilei
do, slėnį dengė tiršta prie
blanda.

Netrukus pasirodė vežimas 
ir sustojo prie griovio Pasi
girdo keiksmai ir šūkavimai:

— Kas per velnias!. Tilto 
nėra! Vanduo nugriovė? Na, 
ir tvarka!. Kas dabar daryt ? 
Ech, rupūžės!

Žand irai ir policininkai su
stojo prie grio vį , Kranto, pa
silenkdami žiūrėjo į vandenį, 
samprotavo ir tarėsi, užmiršę 
vežinu paliktą belaisvį

Staiga krūmuose suūbavo 
pelėda. Vienu metu būrys vy 
rų, kaip iš žemės išdygę, puo 
lė prie griovio sto'inčius. Tą 
pat akimirką du žandarai kū
liais nuvirto į vandenį, o kiti 
bejėgiškai tąsėsi su apspitu- 
siais juos užpuolikais.

Vincas šoko prie vežimo ir 
perplovė virvę ant brolio ran 
kų Petras išsivertė iš sėdy. 
nės, puolė prie besirungian- 
čių, stvėrė policininką į glė
bį ir tėškė į grovį. Bet čia 
nuskardėjo švilpesys. Pranai
tis su Dzidu timptelėjo į šaiį 
kovos įniršiu užsidegusį Pe
trą, kiti taip pat šoko atgal į 
krūmus, subraškėjo šakos, su 
dundėjo žemė po arklių ka
nopomis Užpuolikai kaip vai 
duokliai žuvo sutirštėjusioje 
vakaro sutemoje.

Iš griovio išsikapstę sargy, 
biniai kaleno dantimis, šoki
nėjo, purtėsi, mostagavo ran 
komis, grasino nežinia kam 
ir keikė paskutiniais žodžiais. 
Kaip persi kraustyti i aną pu
sę per tą p-a veiktą gri <vj ir 
pasiekti dvarą? Jis čia pat, 
netoliese. Pagaliau pavyko 
perdėti per griovį vieną iš 
likusių rąstų ir persikelti j 
aną krantą. Vežėjas pasuko- 
atgal ieškoti aplinkinio kelio.

Bagynų dvaro prievaizdas 
Pšemickis, prieš naktį apži-ū- 
rėjęs ūkio pastatų užraktus, 
skubinosi į savo kambarį rū
mų fligely, nes jau buvo vi
sai sutemę ir oras labai at- 
šalo. Staiga jis išgirdo tarsi 
atbėgančius nuo kelio žmo
nes ir netrukus įžiūrėjo tam 
soje penkis vyrus. Labai dėl 
to nusigandęs, ponas Pšemic 
kis smuko į savo butą, kuo 
skubiausiai užsirakino ir už 
rėmė duris. Šiais neramiais 
laikais žmogus negali neimsi 

įgusti, pamatęs naktį penki 
atbėgančius vyrus.

Stiprūs smūgiai į duris, ly
dimi ne mažiau stiprių žo
džių, įtikino prievaizdą, kad 
jo nuogąstavimai buv© pagrįs 
ti. Kurį laiką jis tūnojo kam
pe už krosnies neatsiliepda 
mas, bet beldimas pasidarė 
toks įkyrus ir grėsmingas, 
kad ilgiau tylėti ponui Pše- 
mickiui pasirodė nebegalima.

— Kas ten? Ko norit? — pa 
klausė jis pagaliau, rūsčiai 
nuteikdamas balsą.

- Žandarų vachmistras iš 
Kėdainių ir Surviliškio polici 
ja! Atidaryki t, po velnių, mes 
šlapi, sušalę! Greitai, nes du 
ris laušim! — rėkė gergž
džiantis balsas.

Prievaizdas dar abejojo, bet 
tuo tarpu į triukšmą atskubę 
ję Motiejus su Pranciškum pa 
tvirtino, kad tikrai prie durų 
beldžiasi tvarkos prižiurę 
tojai.
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giminių — taip, į Vakarus iš 
vykstantieji turistai ar įvai
rių delegacijų nariai kaip 
«užstatą> Lietuvoje palieka 
žmoną ar tėvus. Vykstant į 
satelitinius kraštus tokio «už
stato. nereikalaujama.

— Jau žinoma, kad iš Va
karų atvykę stropiai sekami. 
Kaip su tais gyventojais, ku
rie susitinka su atvykusiais 
Vakarų turistais, ar milicija 
tuos gyventojus apklausinėja? 
Kaip žiūrima į «pažangiuo
sius»?

— Teisingai, visi atvykę 
sekami. Okupantas nepagei
dauja. kad su tais užsienie^ 
čiais susitiktų vietos gyven
tojai. Jau buvo atsitikimų, 
kad dėl pasikalbėjimų su to
kiais Vakarų užsieniečiais lie 
tuviams teko smarkiai nuken
tėti Užsieniečius susitikę vie 
tos gyventojai vėliau apklau 
sinėjami, svarbiausiai, apie 
tai, kokiomis temomis buvo 
kalbėta su tais iš Vakarų at
vykusiai svečiais. Atvyku
sius pasisvečiuoti vadinamuo 
sius pažangiuosius lietuvšus 
vietos gyventojai laiko aiš
kiais komunistais.

— Ar gabima tikėtis, kad 
būtų leidžiamas grupinis Va
karuose gyvenančių ne «pa
žangiųjų» keliavimas į Lietu
vą? Ar galima, kad Vakarų 
karų turistai galėtų lankyti 
ne tik Vilnių bei kitas vietas, 
bet visą kraštą?

— Neatrodo, nebent komu
nizmas tiek patobulėtų, kad 
būtų išdrįstama rodyti ne tik 
Vilnių, Trakus, kai kuriais at 
vejais Kauną bei pavyzdi
nius kolchozus. Tačiau gyve
nimas j .k negerėja, tad ir 
neturima dauiz vilčių

— Dar viena. Maskvoje ak 
redituoti Vakarų žurnalistai, 
neseniai keliavę į Pabaltijį, 
paminėjo, jog sovietai dėl 
strateginių priežasčių varžo 
keliavimą lėktuvais., Pvz, už
sieniečius iš Maskvos į Tali
ną, Estijoje gabena trauki- 
m tu,

Satelitinis Jaunimas Nereisk ia Simpatijų Komunizmui
Rytų ir vidurio Europos sovietinio režėmo jaunimas seka 

Vakarų papročiais ir nekreipia dėmesio į partijos spaudimą

Rytų ir vidurio Europos 
jaunimas, gimęs nekapitalisti 
niais laikais pagal iš sateliti 
nių kraštų gaunamas žinia», 
nereiškia simpatijų komuniz
mui. Tas jaunimas domisi va
karų muzika, literatūra, šo
kiais, filmais ar drabužiais. 
Tas jaunimas norėtų įsigyti 
ir automobilius, o š-is turi 
skirtis nuo Sovietijoje ar sa
telitiniuose kraštuose gamina 
mų modelių. Jaunimas lanko 
bažnyčias ir tuo būdu pareiš 
kia opoziciją diktatūrai įvai
riomis priemonėmis skleidžiau 
čiai ateiemą. Kita jaunimo 
dalis linksta į linksmą gyve
nimą.

Pačių komunistų spauda 
neslepia jaunimo nusikalsta
mumo pavyzdžių. Čia jų ke 
Ii; Slovakijos sostinės Bratis 
lavos milicija per vieną vaka 
rą turėjo rūpesčio išsklaidyti 
nemažiau kaip 2 000 įsigėru 
s^ų paauglių. Sutemus pavo
jinga vaikščioti Varšuvos par 
kais — gresia pavojus iš bru 
talių, įžūlių paauglių pusės. 
Girtuokliavimas, isterijos išsi 
veržimai, vagys ės, chuliga
nizmo reiškia ai, tai vis blo 
gybės, su kuriomis komun-is 
tams sunku ..susidoroti Šiuo 
požiūriu rytų b!oko įstaigos 
turi žymiai mažiau sėkmės 
kaip policijos žygiai Vaka
ruose. Jaunimo iškrypimai aiš 
kiai rodo discipliuos stoką 
komunistų vadovaujamuose 
kraštuose.

Kaip minėta, tas jaunimas 
seka Vakaru pasaulio papro 
čiais — jis nereaguoja į par 
tijos d romą spaudimą Viso
je Sovietijoje pastebėsi jauni 
mą su a kštomis mėlynomis

— Suvaržymų esama. Pvz. 
skrendant iš Vilniaus į Mask
vą stiuardese visus keleivius 
ir sovietinių neišskiriant įs
pėja: draugai, prašome nefo- 
to g ratuoti. 

kelnėmis (blue—jeans), radi
jo klausytojai — jaunuoliai į 
magnetofoną įrašo iš Vakarų 
radijo stočių girdimas pasku 
tinės mados dainas, jie šoka 
tvistą ar kitą modernų šokį 
ir skaito Vakarų autorių kny
gas.

Pagal gaunamas žinias par
tijai sunku vesti kovą su jau 
nimo vakarietiškais papro 
čiais. Valdžiai nebegalint jau 
nimo suvaldyti, jis pasinešęs 
padėtį išnaudoti. Tuo būdu 
susiduriama su keistais reiš
kiniais: batų įmonės gamina 
naujoviškus vyriškus batus, 
komunistai toleruoja jaunimo 
susirinkimų dalyvius atvyku
sius su siauromis kelnėmis, 
Varšuvoje Kultūros Namuose 
kas savaitę organizuojami 
džiazo vakarai, Čekoslovaki
joje kompozitoriai kuria va 
karietiško st-iliaus populia
rias dainas apie sputnikus ar 
traktorius ir pan.

Komunistai ligi šiol yra tei 
gę, kai jaunimo nusikalsta
mumas tai kapita'.ist nio pa
sauli > padariny» Tačiau da
bar jie jau įsitikinę kad chu 
lig nizmas jau yra pametęs 
įvairius komunistų valdomos 
Rytų Europos gyventojų 
sluogsnius.

Apie satelitimių kraštu jau
nimą, jaunimą, jo papročius 
čia pateikiamos Švedijoje ne 
seniai plačiai veikusio «Bir
želio Komiteto» surinktos in
formacijos :

Čekoslovakijoje jaunimo 
«nusikaltimai» tiek įsigalėję, 
kad prezidentas Novotny vaĮ 
džios «globojama» jaunimą 
buvo įspėjęs: buržuazinės jau 
nimo pažiūros daugiau nebe 
bus toleruojamos. Esą jauni- 
mas turi dirbti socializmo ir 
komunizmo labui ir tai liudi
ja, jog tas jaunimas komuniz 
mu nesižavi «Smen-a1 laikraš 
tis skundėsi, kad čekų jauni
mo idealai yra tokie: automo

Jurgis Baltrušaitis

Akordai

Gerbk kibirkštėlę -- 
Gieda žinys — 
Ją gi išskėlė 
Amžių ugnis,..

Gerbk ir mažytį 
Mirksnį, kaip ją — 
Mirksny gi švyti 
Amžių gija...

Bet tas, kas kliovės 
Blizgiais dienos, 
Amžių tikrovės 
Nebežinos ..

Jis savo dalį
Žiup-niais išskleis —
Eikit, kas gali,
Amžių kokais,

bilis, smagus laiko leidimas, 
pvz. dalyvaujant futbolo rung 
tynėse ir gerai apmokama tar 
nyba. Partijos nuomone rei
kia kuo daugiau jaunimo su
burti į kom, jaunimo federa 
ciją — per ketverius metus 
tų narių skaičius sugebėta pa 
kelti iki 300 000 Sunkiai susi 
dorojama su girtuokliavimo 
reiškiniais.

Lenkija — vienintelis kraš 
tas satelitų tarpe, kuriame 
leidžiama veikti komunistinei 

Laisvos Lietuvos • ūkininko gyvenamas namas

skautų organizacijai, Šiuo me 
tu narių skaičius berniukų 
skautų organizacijoje nuolat 
auga ir jis bus pasiekęs dau
giau kaip vieną milioną.

Nuo 1956 m. Lenkijos jau 
nimas turėjo įvairių laisvių. 
Pvz. kinuose jis matydavo 
palyginimus daug Vakarų fil
mų ar laisvojo pasaulio tea
tro pjesių Partijja nusiskun
džia to jaunimo neveiklumu 
organizacijoje. Pagal prieš 
penkerius metus Gdansko 
mieste įvykusio apklausinėji
mo du< menis paaiškėjo, kad 
iš 5 000 apklausinėtų moks 
leivių 45% alkoholinius gėri
mus naudoja kai kurioms pro 
gomis, o 20% - dažnu at
veju.

RumunÀjr je amerikiečių dži 
azas, teigiama, kenkiąs jaud 
mui. Iš Rumunijos dar piane 
šama kad jaunimas vengiąs 
lankvti savanorišk s» patrip 
tinius susirinkimus ir vietejfc 
jų savaitgalius leidžiąs sn 
mergaitėmis.

Vengrijoje įstaigos jauni
mui rodančios daugiau pakan 
tos ir tai ypač ryšku pu 1956 
m. sukilimo Režimas dedą 
įvairias pastangas jaunimą 
sudominti sovietine sistema. 
Pagal oficialius pranešimus 
Vengrijoje jaunimo nusikals 
tamumas kiek sumažėjęs.

Pšemickis atidarė duris, pen 
ki vyrai sugužėjo į vidų, o 
užpakaly pasirodė nustebę 
Motiejaus ir Pranciškaus vei 
dai.

Be galo susirūpino prie
vaizdas, išgirdęs, kas atsitiko 
prie griovio. Tiltelis buvo 
sveikas, jis pats dieną tuo 
kebu jojo. Aišku organizuo
tas užpuolimas, norint atmuš
ti suimtąjį ir užpuolikams 
tai pavyko. Reikia tučtuojau 
pranešti ponui Skrodskiui 
Jie, kad kokioj, gali užpulti 
ir dvarą.

Bet pirmiausia reikėjo su 
teikti pagalbą nukentėjusiems 
Nuvedė juos į virtuvę, liepė 
Agotai pakurti didžiąją kros 
nį ir surasti sausus drabu
žius Slapiesiems persirengti. 
Tada prievaizdas nuskubėjo 
pas Skrodskį.

Dvarininkas su juriskonsuL 
tu, išgėrę arbatos, sėdėjo prie 
mažojo stalelio, kur stovėjo 
vengrino butelis ir dvi krišto 

lines taurės Skrodskis rūkė 
savo ilgąją pypkę o Jurke
vičius. išdėliojęs kortas, aiš
kino naujo lošimo, beįeinin- 
čio į madą, taisykles Išgirdę 
iš prievaizdo, kad kažkokie 
užpuolikai atėmė iš policijos 
B tįsį, abudu ponai nė žodžių 
neberado savo nustebimui ir 
pasipiktinimui išreikšti Juris 
konsultas metė kortas, o po
nas Skrodskis susinervinięs Ji 
gi dugno išmaukė vengrino 
taurę

— Po šimts velnių! — susu 
ko jis pagaliau. — Jei taip 
eis ir toliau, tai mes greitai 
susilauksime 1846 metų Gali
cijos dvarininkų likimo. Juk 
aišku, kad tai chlopų darbas. 
Įsivaizduok, ponas Jurkevi
čiau, kas būtų buvę, jei poli
cija būtų suspėjusi pervažluo 
ti tiltelį ir tą pasiutėlį čia 
pristatyti! Jie tikriausiai bū 
tų užpuolę dvarą. Gal dabar 
mes jau liepsnotume, ponas 
juriste! Klaidą padariau, liep
damas tą berną čia atgabenti.

Veltui Jurkevičius bandė 
apraminti susijaudinusį dvarj 
ninką Paskutiniuoju metu Ga 
licijos šmėkla jį persekiojo 
ne tik naktimis, bet ir die
nomis

— Dabar jau be kariuome
nės bataliono neapsieisime. 
Kaip manai, ponas Jurkevi
čiau?

Jurkevičius manė, kad pir
miausia reiktų smulkiai tir
ti visą įvykį visas aplinky
bes, nustatyti kaltininkus ir 
tada, žinoma, imtis griežčiau 
šių priemonių Galimas daly
kas, kad rytoj reiks rašyti 
naują raštą Kėdainių isprav- 
nikui, o gal ir gubernatoriui, 
ir reikalauti pagalbos. Skrods 
kis su tuo sutiko.

Prievaizdas išėjo pažiūrėti, 
kaip Agota rūpinasi nukantė 
jusiuis, gavęs pono sutikimą 
pavaišinti juos užkandžiu ir 
degtine ir leisti pernakvoti 
dvare.

Virtuvėje plieskė didžioji 

krosnis, linksmai spragsėjo 
malkos buvo š Ita ir jauku- 
Žandarų vachmistras Feodo- 
rovas, policijos pristavas Sto 
roženka ir dar vienas žanda 
ras, kurį visi vadino Paika, 
jau buvo persirengę sausais 
drabužiais ir šildėsi ugnies 
atokaitoje. Čia pat garavo 
džiūdamos ant suolo ištiestos 
jų kelnes.

Vachmistras Feodorovas, 
aptukęs kresnas vyras, su juo 
dais į viršų užraitytais ūsais, 
juoda barzda ir «ežiu» pasta
tytais trumpai apkirptais plau 
kais, elgėsi čia kaip tikras 
viršininkas.

— Ei, Paika, pastūmėk tą 
nuodėgulį, matai, kad iškris 
žarijos. Ech, velnio vaikai, 
šitoks nuotykis, neduok die
ve!. Ko gera, dar slogos pri
kibs, — pridėjo triukšmingai 
nusičiaudėjęs.

Kai Agota įnešė ir padėjo 
ant stalo lašinių puspaltį, kum 
pį, dešrą, sviesto lėkštelę ir 

duonos puskepalį, o prievaiz
das pastatė pilvotą gorčinį 
degtinės butelį, visų akys nu
švito, o Feodorovas, pliaukš
telėjęs per šlaunis delnais, 
sušuko:

—■ Na, ponai, nepražūsime! 
Duok: dieve sveikatos ponui 
Skrodskiui! Nėr to blogo, kas 
neišeitų į gerą. Paika, pilk, 
į jū-ų sveikatą, ponas prie
vaizde!

Pšemickiui nepatiko toks ' 
žandaro nesivaržymas, bet 
jam buvo smalsu, ar viešo
sios tvarkos prižiūrėtojai ir 
ištikimybės jausmų saugoto
jai įsigėrę neišsiplepės ko 
nors, kas jam būtų «naudinga 
žinoti Tad, sutramdęs savo 
bajorišką pasipūtimą, nutarė 
pasilikti ir žiūrėti, kas čia 
bus toliau.

(B. D)
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NEUŽMIRŠKITE - Jaunimo Šventė įvyks Spalio 3 ir 4 d. 
Spalio 3 d. vakare, Vila“ Zelinoje bus 
Šv. Mišios, bendra Komunija, Agapė 
ir programa.

I Spalio 4 d. 15,00 va'j Teatro Artur
Azevedo, Mokoje, vaid'nimas «^uk*o 
Spinduliai Artojų Žemėje».
Neužsiimkite kitomis pramogomis, 
našveskite šias dienas Jaunimo 

»■- ' Šventei.
Įsigykite pakvietimus iš anksto.

ŽlLVITIf
Visi pažįsta seną lietuvių 

liaudies dainą — žaidimą «Pa 
• fiAjąu ž lvi‘į tėvelio sodely . » 
Dainos melo-tija gyva ir nesu 
dėtinga, o vienas jos posmas 
nuo kito tesiskir a tiktai vie
nu žodžiu k ris nusako žilvi 
čio (medelio) augimą: pasėjau, 
išdygo užaugo, pražyio, nu 
noko, nupjoviau ir 11 Daina 
ąpie žilvitį užtat lengvai iš 
mokstama ir noriai dainuoja
ma. «Žilvičio žaiiiroą mėgsta 
jaunimas ir vaikai.

Praėjusiais metais Jaunimo 
Šventės programos paįvairini 
mui kun Juozas Šeškevičius 
Surinko V Zelinos ir V. Belos 
lietuvių šeimose virš 20 vai
kų (6 12 metų', kurie Šven
iėje pašoko 2 tautinius šokius, 
žinoma, visi gražiai pasipuo
šę tautiniais rūbais. Vaikų 
įjungimas į Jaunimo Šventę 
buvo Kažkas naujo, o mažie
ji šokėjai savo numerius iš
pildė tikrai nuoširdžiai. Sve
čiai gėrėiosi jauniausiu lietu 
višku atžalyn j Visiems gerai 
žinomas priežodis.- -Lenk me
dį, kol jaunas». ad ir kum 
Juozas norėjo, kad tas vaikų 
būrys po Šventės neišsiskirs
tytų, o dar išmoktų ką nors 
daugiau. Todėl, tea pat, Jau
nimo Šventėje, pavedė juos 
ir tolimesnei M. Vinkšnaitie- 
Dės globai.

Taip prasidėjo lietiviškų 
žtidimų popietės, kurios vy
ko kiekv>eną sekmadienį 3 vai 
p.p. Jaunimo Namuose — atei 
tininkų Ramovėje. Bet globė
ja popietėse kalbėjo tik lie
tuviškai, todėl dalis vaikų, 
kurie visai nemokėjo tėvų 
kalbos, iš to būrio tuoj pasi
traukė Tačiau vaikų skaičius 
ne mažėjo, bet vis didėjo, nes 
čia prisijungė visa eilė kitų 
vaikų iš V. Zelinos ir net iš 
tolimų S. Paulo apylinkių, kaip 
pav. Stefutė Martinaitytė iš 
Kamilopolio, Nida ir Edvar 
das Paleekiai, taip pat Anta
nukas ir Rimutis Valavičiai iš 
Sąnto Amaro.

O vaikai čia’ne vien žaidė 
Jie mokėsi taip pat lietuviškų 
dainų giesmių, maldų dekla
macijų, inscenizavimų, tauti- 
mų šokių ir pan Kaskart su 
n ujais numeriais jie pa įro
dė Kalėdų Senelio Šventėje, 
Vasario 16 osios programoje 
Velykų Zuikio Šventėje ir 
Motinos Dienos minėjime. Pa 
galiau, išdrįso savystoviai pa
minėti vienerių metų darbo 
sukaktį ir surengti rugpjūčio 
mėn. 1—2 d. Vaiku Šventę, 
kurios prog-amoje dalyvavo 
27 vaikai ir kuria domėjosi 
ne vien vaikų tėveliai, bet ir 
gražus būrys jaunimo, o taip 
pat ir visa eilė kultūrininku, 
kuriems tikrai rūpi lietuvy
bės 'šlaikymas S Paulyje.

°o Vaikų Šventės popiečių 
darbas tebetęsiamas ta pačia 
tvarka ir toliau, nors vaikų 
grupėje yra padaryta kai ku
rių pertvarkymų.

Kadangi visi šias popiete* 
lankantys vaikai labai noriai 
dainuoja ir žaidžia «Ž Ivitį» 
(jie pirmieji išpildė jį Čia see 
noje Vasario Šešioliktosios 
minėjime), todėl ši vaikų gru 
pė, patogumo dėliai ir pasi
vadina «Žilvitis».

Taigi, «Žilvitis», išdygęs 
pernai Jaunimo Šventėje, ža
liuoja ir kyla aukštyn. Tai 
smulkus, bet gajus lietuviš
kas medelis augąs svetimoje 
žemėje, svetimuose vėjuose.

Smilga.

Reikalinga Mokslo Saku

Pusiausvyra

MUMS REIKALINGA
DAUGIAU HUMANITARŲ

Povilai Zičkus

Mokslo šakos pasirinkimas 
yra labai svarbus pačiam as 
meniui, bet jis lygiai yra svar 
bus ir bendruomenei, kurioje 
jis gyvena Nepriklausomose

A Rūkas

IÍIISI
*'ebedūduoja miško dūdelės, 
tik švilpesys girdėti, 
tik šlama lapai ant? kelio 
glėbiais išmėtyti.

Pakrūmėse uogos laukinės 
juodos pagrab nės spalvos 
ir dažas geltonas ištvinęs, 
kad dar pakabesnės atrodytų jos.

O aš taip nenoriu dar gulti į grabą, — 
žinau kad pavasaris bus.
Naktis violetus jau saujomis drebia 
ir temdo skaidriuosius dažus.

Po kojomis lapams šnarėt nenubosta, 
tik uogos, kaboti pavargę nukris, 
tik aš vieną k rtą siaubingai suvoksiu, 
kad man neišauš pagarbinę naktis.

DĖMESIO TEATRO MENO MĖGĖJAMS

Nepamirškite progos pamatyti įdomų istorinį veikalą 
«AUKSO SPINDULIAI ARTOJŲ ŽEMĖJE». kuris bus suvaidin 
tas Jaun mo Šventės proga, todėl, Spalio 4 d. 3 vai po 
pietų atvykite į Teatro Arthur de Azevedo, Mokoje

Vaidinimo režisorius yra Vincas Tūbelis, sufleris Irene 
Jurgelevičiūtė. Jame dalyvauja sekantieji artistai:
Karalius Kazimieras — Šv. Kazimiero tėvas — Pijus Butri- 

mavičius 
Karalienė Elzb’eta - Šv. Kazimiero motina — Julia Jurge

levičiūtė 
Kanauninkas Dlugošas — Šv. Kazimiero mokytojas — Albinas 

Seliokas 
Pilypas Kernius — karaliaus rūmų tarnas — Arūnas Steponaitis 
Goštautas — Augštaičių atstovas - Antanas Tamaliunas 
Rimgaila — Žemaičių atstovas — Jonas Tamaliunas 
Buivydas — Bajoras — Rikardas Braslauskas
Grochocki Lenkų atstovas — Oswaldas Švitra 
Žiiynski — Lenkų atstovas — Jonas Vingrys 
Jūra — Linksma Vilniaus šokėja — Julia Kraujalytė 
Kareivis — Vilniaus miesto sargybinis — Rikardas Tijūnėlis 
Šatkus — Elgeta — Kazys Taleikis 
Šatkienė — Elgetos žmona — Asta Vinkšnaitytė 
Šv Kazimieras — Lietuvos karalaitis — Vincas Bilevičius

Vila Zelinoje, pakvietimus galima gauti pas Dėdę 
Juozą, Irenę Jurgelevičiūtę, Luc ą Jodelytę ir Vito Bare. 
Kitose Vilose, prašome kreiptis į kunigus kurie atvyksta švs 
Mišių laikyti. ' i

valstybėse šis klausimas ka
žin kaip savaime išsibalausuo 
ja. Lietuvoje nebuvo didelės 
problemos, kad bus per daug 
gydytojų, inžinierių, o per 
mažai humanitarų — istorikų 
kalbininkų ir t.t. Mums trūko 
vienodai visko Jaunimas na
tūraliai ėjo į visas mokslo ir 
gyvenimo šakas. Išeivijoje, o 
ypatingai Amerikoje, šis klau 
simas darosi labai opus. Stu
dijuojantis jaunimas darosi

daugiau praktiškas ir pelnin 
gesnes mokslo šakas. Fizika, 
chemija, įvairios inžinerijos 
šakos (gal kiek mažiau staty 
ba), dar ekonomija (kaip čia 
vadinama — business), yra 
pirmaujančios šakos mūsų 
jaunimo tarpe 
■' ■: it. - : .

REIKIA VISOKIŲ MOKSLŲ

Ekonominis pagrindas yra 
labai svarbus žmogaus ir ben 

druomenės gyvenime. Su pi 
nigu, jeigu tik jis nevirsta 
siahu, galima daryti veik vis 
ka. Juo turtingesnė bendruo 
menė, juo didesnis jos svo
ris Bet yra ir kita medalio 
pusė, būtent pusiausvyra ŠI 
pusiausvyra ir mums lietu
viams yra labai svarbi Ko 
kia pusiausvyra yra okupuo
toje Lietuvoje, mes tikrai ne 
žinom. Viena, ką žinom, kad 
ten jaunimas, studijuoj-ntis 
istorija, yra išmestas is tikro 
sios is orijos vagos ir jam 
b ukama jau suklastota ne 
tik Lietuvos, bet r kitų tau
tų istorija. Netgi ir kalbas 
studijuoją tam tikrais atve
jais atsiranda kryžkelėje kai 
pagal komunistinį kurpalį kai 
bų kilmė ir ryšys sukamas 
tam tikra k ry pi imi ooėl 
mes kurie e-ame laisvi pasį 
rinkti neiškraipv ta įsiorir.ę 
tiesą 'urbtume ieškoti kelių 
ir būdų kurie mūsų stodijan 
tį jaunimą vestų j okslo ša 
kų pusiausvyro išlaikymą.

Istorikai ir kalbininkai, ku 
riuos turime, jau yra vyres
nio amžiaus. Kas atsitiks dar 
po keliolikos ar kelių dešim
čių metų, jeigu per tą 'aik>ą 
pasaulio politika nepasikeis?, 
Gali būti taip kad nebeturė 
eime nei kalbininkų nei isto 
rikų. Keikahs yr-t labai rim
tas ir juo reikia pradėti rūpia 
tis kaip galima greičiau

REIKTŲ REMTI HUMONIS- 
TIN US MOKSLUS

Šiai problemai išspręsti ga 
M būti daug receptų. Bet pir 
masis ir gal pagrindinis, kad 
Lietuvių bendruomenė su Lie 
tuvių fondu sudarytų bent ke 
letui lietuvių studentų stipen 
dijų fondą šioms šakoms stu 
dijuoti. Net ir atskirais aukų 
lapais per visas lietuvių kol© 
nijas būtų galima surinkti 
kas metai po kelioliką tūks 
lančių dolerių šiam reikalui.

Žinoma, ir sudarius tokį 
fondą nebūtų visiškas problę 
mos išsprendimas, bet vis dėl 
to būtų pasiruošimas užpildy 
mui spragos, kuri su^kiekvie 
nais metais didėja, Kai pavar 
tome lietuviškų laikraščių 
puslapius ir pasižiūrime į juo 
dais apvadais žinutes, tai 
matome šios spragos baisų 
didėjimą.

Gali kai kas mus pavadin
ti naiviais ir nerealiais Tegu 
vadina Bet tylėjimas šiuo at 
veju būtų nusikaltimas. Orga 
niaacijų vadovai, visa inteli- 
ligentija ir visa lietuviškoji

(pabaiga 6 gpusl.)
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MUSŲ LIETUVA

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

1964 m rugsėjo 5 d

Caixa Postai. 2093 - Tel. 63-7340

Fábrica e .scritor.o:

<5 - 
f/?

Rua Domingos Afonso,
V Prudente

KIRPIMO IR SIUVIMO OKYKLA
fee. ,r ,sn i® ira a. ©-»

Município de i

bone 52 0229 i
NA- ■ i

•’’uBtsBXtSufíSSÍJ*

pusi 5

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

10 vai ryt. per (RADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra* 
gažinska“ caixa Postai 4118. São Paulo;

FABRICA DE MALHAS

gamina meniškus ir stiprius megstinukusį/mbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258* Vila Zelina (arti R;

Ibitirama ir Av. Zelina).

M ALON1 ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GR'TĖNAS DUODA NEMO
KAMA! JURIDINES ĮNFORMĄCIJĄS-SAVO TAUTIEČIAMS 

IRENE GRITÉNAS
Advogad.i

ESCRITÓRIO
Praça da Sê, 323 - 10 ■ c/lOl J.C-2

Fone 33-9951

RESIDENÇIA
Rua Coelho Neto. 281 

’! Fone: 63-3697, V. Prudentė

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQFIN S Ė ACESSÓRIOS TEXTEIS

50 — Vila Santa Clara
8. Paulo

própria)

g

fif S @ Si”«

g

i: E8 B a * "• Oi » M a

■ POVILAI aiviBKOZL AČiUb 
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

Belą

1EJCS2ÍTOI21© CONIAEBL

tfôSíWSMWB

63-3285 V/LA ALPINARUA COSTA BARROS, 356

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

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 
ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbųj

SIUVYKLOJE LAURO

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

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

VIE'UNTr; IAT. ATSTOVAI GARSIOJO VANL

Gera kokybė, pigiau- kaip kitur, greitasi įteikimas, i 
mandagus patarnavimas tiktai

INDUSTRIA DE ARTEF*TOS PLÁSTICOS
“PAVILONH”

Rua Prof Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 
posta! 4118 Vila Zelina l el 63-4130 São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams daliu.

Caixa Postal 3967

Statybos medžiagos sande £ r įvairių geležinių daiktų/indų bei darbo įrankių 
Krautuvė tiktai pas

JL* T;..........

Irmãos Nascimento
RSSi O.R.O, SP. Kfo Í.4B4

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

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

LIETUVIŠKŲ pamaldų ka 
LENDORIUS

atlieka visus teisinio pobudžio| darbus, kaip ^įvairių 
bylų vedimas, inventarijųj?|sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residência:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.0-Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik‘ 18,00 vai.

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Pa ų tie das Nações 10 vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai. 
Som Retire, 10 vai;
Utinga 18,00 val.,§

Trečią:
Agua Rasa 8 valų 
Moinho. Velho 11 vaL, 
Lapa 16 vaL,
Kiekvieną sekmadienį 
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.
Paskutini:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

SEDE

PRANAS & ČIA. LTDA
Madeiras ern gerai

Rua México, 98 9.o - sala 904
UEnderêço Telegráfico «CA BU) 

Rm de Janeiro
Serraria «1T A» Serra dos Aimorés

Nanque - Estado da Minas Gerais

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

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

Rl( OE JANEIRO

Lietuvių radio vaandėlė 
« X voz da Lituania» yra trans 
liuojama ' ANTRADIENIAIS 
18 vat 40 mm.

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»

Pu mokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktore Sofiją Misiukaitę - 
------- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro*

V É J A b

... AGUA 
MtivapoM

Lindoya ✓ a.aiuu vif ^.aai žinomas gėrimas 
Kurio puiKų veih. į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite. 
•Útikinsite. ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
l'eletones:, 51-4019 e 51-2223

S Á O P X U L O
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

AV. ZELfNÀ, 515 — CAiXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— Vila Anastacio laikraštis 
«Mūsų Lietuva» skaitytojams 
ateity bus paliekamas p An
tano Brusoko kavinėj, rua 
Camacan, 474, kuri kiekvie
nas galės lengvai atsiimti.

— LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA rengia pirmąjį PA 
SITARIMĄ—POBŪVĮ Šio po 
būvio tikslas sustiprinti gyvą 
jį kontaktą su niilsų Koloni
ja, dėl Lietuvių Sąjungos ge
rovės, ateityje.

Pobūvis įvyks šių metų, 
Rugsėjo mėn. 20 d. 15 vai. p. 
p. Lietuvių Sąjungos būstinė 
je V la ’ielo e, Vytauto Di- 
dži tjo Vardo mokyklos rū
muose. Rua Sto. Amasio, 327-

Visus narius ir narius rė
mėju* kviečiame būtinai da
lyvauti.

Svečiai ir buvusieji nariai 
kviečiami pakvietimais.

Sąjungos Valdyba seniau
sios Lietuvių kolonijoje orga- 
nizaciios vardu maloniai 
kviečia nepamiršti šio mūsų 
kvietimo kurį nuoširdžiai na- 
sirašome.

L. S, B. ViLTYBA

T. T Jėzuitai pradės ka 
lėdoti rugsėjo mėnesį, Pir
miausia bus lankoma Moocos 
lietuvia, po to toliau nuo 
Moocos gyvenantieji.

- PIETŲ AMERIKOS LIE
TUVIŲ KOGRESAS ARTĖJA. 
S. PAULO LIETUSIAI SU 
LIETUVIŠKU VAIŠINGUMU 
IR NUOŠIRDUMU LAUKIA 
SVEČIŲ IŠ KITŲ KR ŠIŲ.

PRANEŠIMAS

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

«.VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 {Via Casalmonjerrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14)

ROMA — ITALIA
Rasite jaukią aolijiką, sveiką maistą ir neperdetą kainą;

Pageidaujama kad ėl apsistojimo laiko būtų
< susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VAíOXYBÊ.

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

O

Lietuviškas žodis, daina ir - muzika aidi 
; i tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 10 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

MOINHO VELHO LIETUVIAI 
ORGANIZUOTAI REMIA

KONGRESĄ

Rugpjūčio mėn. 23 d. K. 
Taleikio namuose, Rua Sama 
rone, 1117, buvo sukviestas 
Moinho Velho lietuvių susirin 
kimas Pietų Amerikos Lietu
vių Kongreso reikalams ap
tarti. Susirinkime dalyvavo; 
Balys Tūbelis, Kazimieras To 
leikis, Juozas Lukoševičius, 
Juzefą Toleikienė, Birutė To 
leikytė. Olga Toleikytė Ant. 
Klimašauskas, Kaz. Mačiulė 
vičius, Ant. Kučinskas, Leo
nardas Jaračevskis, Rožytė 
Tubelytė, Manoel Lopes Jr., 
Norma Cury, Marlene Cury, 
Ana M. Zacor, Vicenbina Tu- 
belienė. Kaz, Klimašauskienė 
ApoIonia Silverio, Povilas Bu t 
vyd«as, Povalas Urbonas, Jo
nas Vengrys, Kosinskas. Su
sirinkusieji nutarė kongresą 
paremti aukojant po 10 000 
kr. Ant, Klimašauskas tuoj 
pat padėjo ant stalo 5'01'0 k . 
Pinigams surinkti susirinki
mas išrinko L Jaračevski.

Sveikiname Seno Malūno 
lietuvius taip gražiai, solida
riai remiančius kongresą. Jei 
taip vieningai visi lietuviai 
rems kongreso reikalus, tai 
jis tikrai gražiai ir įspūdin
gai praeis.

— Paieško: Kazys Landaus 
kis gyvenantis vinių gatvėje, 
21, Šančiuose, paieško žmonos 
brolių: Motiejaus, Jurgio ir Bo 
lesrovo Vilkų. Turintieji apie 
paieškomus asmenis žinių pra 
šorai pranešti laikraščio re- 
daitcijai.

Šitos progos jau tikrai nepraleisk, nes paskui gailėsiesi 
nedalyvavęs tokiasne šauniame

Jubuvime - Vakare
spaliaus mėn. 10 d. 21 vai. Vila Zelinoje, gimnazijos sa
lėje. Šis vakaras bus skirtingas nuo visų buvusių pobū
vių — vakarų; salė bus meniškai išpuošta, programą 
išpildys garsūs artistai,.bufete bus didelis valgių įvairu

mas, gros visų mėgiamas orkestras.
Vakarą ruošia Trečiojo Pietų Amerikos Lietuvių Kon

greso Rengimo Komiteto FINANSŲ KOMISIJA.
Gautasvisas pelnas skinamas Kongreso reikalams.

Kam rūpi Kongreso pasisekimas, tas tikrai dalyvaus 10
I d. spaliaus pobūvyje.

Ilki pasimatymo.
Pakvietimus galima gauti pas Motiejų Tamaliiaą, Rua 

| Agostinho Latari, 345, V. Prudente. V. Žolinoje: klebo

nijoje, Vito Bare, pas choro valdybos narius pas Juozą 
Karpavičių prieš paštą, pas Finansų komisijos narius.

Telefonais galima užsisakyti pas šiuos asmenis: J Siie- 
soraittį telefone 61- 6672, M. Paleckį, tel. 61-4159, 

Joną Valavičių tel. 61-9899.
Komisija.

AUKOS «OURO PARA BEM 
DO BRASIL»

Liudas Bendoraitis 20 000 
kr:, Balys Tūbelis 10 000 kr., 
Antanas Kučinskas 1 500 kr, 
Kazvs Maciu evičius 2 000 kr. 
Milton ^ave/io 2,o00 kr, Povi 
las Urbonas 2.000 kr. Elvy
ra Jakšbytė 1.000 kr Anta
nas Klimašauskas 3.000 kr., 
Juozas Klimašauskas 2.000 kr, 
uozas Vatkevičius 2 000 kr , 

Juozas Lukoševičius 1 500 
kr., Elvyra Lukoševičius 1 550-

MOTERŲ VEIKLA

Trečiojo Pietų Amerikos 
Lietuvių K ngFáso rengimui 
daromi rimti pasiruošimai su
kelti reikalingas lėšas. Tuo 
tikslu São Paulo lietuvės mo 
terys ruošia d delį ir puikų 
bazarą Jos buvo susirinku
sios pp. Ambrozevičių namuo 
se. Rua Camė, 1052, praeito 
rugpjūčio 26 d 14 vai Daly
vavo sekančios ponios: Česė 
Boguslauskienė. Editė Drau- 
gelienė, Elena Pupelienė, Ana 
Mikšienė, Elena Baužienė, 
Adelė Gudl auskienė, 3a om; 
Meškauskienė, Marija Kata- 
fay, Audra Catafay,. Marija 

Česlovas Jakiunás'

i P I G I IR GERA KOKYBĖ!

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

TIPOGRAFIA B.A L T I C A
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), Telefonas1 8-6423.

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo-

Jovaišienė, Jadvyga Jakubai 
tienė, Anelia Dutkienė, Evan 
gelina Dulinskienė, Janina 
Postatni, Severa Putvinskie- 
nė, Stasė Valiutienė, Fausta 
Sdesoraitienė, Aldona Valavi 
čienė ir A. Ambrozevičienė.

Bazaro reik tlui jau suneš 
ta įvairių fantų. Mons. P. ha 
gažinskas atnešė tokiems fan 
tams rinkti lapus, kuriuos po 
n’os pasidalino savo tarpe, ir 
su jais bus tęsiamas fantų 
rinkimas platesniu mastu.

Apsvarstyta bazaro atidary 
mo proga reikalingo maisto 
kiekis ir nutarta visa tai su
aukoti. Pradžiai paaukota ke 
lėtas kumpių kurie bus laiku 
labai skaniai paruošti, taip 
kad niekas negalės susilaiky 
ti neatėjęs ir neparagavęs. .

Sekantis posėdis įvyks ten 
pat Rua Camė, 1052, į kurį 
laukiama dar daugiau talki
ninkių Tokie susirinksimai yra 
labai įdomūs, turi tartum ko
kių vaišių ar pramogos malo
numo atspalvį, o tokių pobū
vių proga stumiasi pirmyn en 
tuziastiška bendro darbo tai 
ka, kurios iki šiol tikrai bu 
vome pasiilgę.

Laukiama dar didesnio pri

ira Tiuu. • a -—ii <- - - v* v ■

rinkėjas. Kreiptis įį-spaustuvę
• ar_.. v- .av-k àsx^..

«Arte Grafica Lituania Ltda» 
Av. Zelina, 515.

Priimami ir nemokantieji, 
bet norintieji išmokti rinkti. 
Informacijas gauti kreiptis nu 
rodytu adresu darbo valan
domis.

(pabaiga iš 1 pusi)

Jei Šiluva pasaulyje nėra 
plačiai žinoma, tai kaltos po 
litinės (Lietuvos okupacija) ir 
kitos aplinkybės.

Kaip matome, yra visa eilė 
motyvų, dėl kurių reiktų 8 to 
ji rugsėjo minėti ir ta proga 
pažvelgti į eilę mums gyvy
binių problemų.

sidėjimo ir malonaus bei gau 
saus ponių atsilankymo 17 d. 
rugsėjo 14 vai. pp. Ambroze 
vičių namuose.

— Praėjusį sekmadienį Liet 
Kat. Bendruomenės Choro 
koncerte - vakare daug lie-
tuvių buvo atvykusių iš toli
mesnių S. Paulo apylinkių, 
ypač iš Lapos Mažiausiai lie 
tuvių atvyksta į minėjimus ar 
vakarus iš Parque das Nações 
ir apylinkių, nors t-uri patogų 
susisiekimą su mies.u ir Vila 
Zelina, ‘ ,

— laiškai: Em Bartaškai, 
V Bilienskienei, Vi Merkevi 
čiui, Al. Grabauskui 1 Skur 
kevičiutei, Ed. Jakšciui, K. 
Navickienei, J. Rusevičiui, E. 
Žalandauskui. G Gudavičiu 
tei, J. Gudanavičiutei, Bučio- 
niams, Pr, Zagorskienei, H. 
Losinskui, P. Vonžadui, Sal 
Teresevičienei

— Šį sekmadienį po sumos 
šaukiamas Vyrų Brolijos su
sirinkimas.

- Rugsėjo mėn. 8 d. 19,30 
vai. vakare bus šv; mišios ir 
litanija Panelės Švenčiaušios 
Šiluvoje garbei.

— Valiukevičių šeima prane 
ša kad t ž Balio Valiukevičiaus 
vėlę 30—tos dienos mišios— 
egzekvijos bus 7 d. rugsėjo 
8 vai. V. Zelinoje.

Už Oną Narkevičienę meti 
nės egzekvijos bus 11 d. rug 
sėjo 8 vak V Zelinoje.

(pabaiga iš 4 pusi.)

išeivija jau nuo šiandien kai 
kas pasako, kad šiuo ar anuo 
klausimu parašyti nebeturi
me žmonių. O su laiku bus 
dar blogiau.

Draugas

— VILA ZELINOS LIETU. 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 

NAUJAS ADRESAS

Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J. 
Bružiko ir J. Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
lima^? skambinti farmacijai 
93 -2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.
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