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«Pasaulinis Jaunimo Forumas» Maskvai Nepasiseko

Rugsėjo 16 d Maskvoje pra 
sidėjo «jaunimo ir studentų 
solidarumo kovoje už nacio
nalinę nepriklausomybę ir iš
sivadavimą, už taiką Pasauli
nis forumas» Šitaip griozdiš 
kai komunistinė ok. Lietuvos 
spauda (plg. «Kom, Tiesos» 
rūgs. 13 d. 182 nr.), versda
ma pažodžiui iš rusų kalbos, 
pavadino komunistų suorgani 
zuotą jaunimo sąskrydį Mask 
voje Ko šiuo sąskrydžiu šie 
kiama, matyti iš sekančių sa 
kinių, parašytų minėtame 
«Kom Tiesos» n ry: «Jiems 
(jaunuoliams) teks spręsti dau 
gybę aktualiausių klausimų, 
nugalėti nemaža prieštaravi
mų, kylančių lėl pažiūrų ir 
politinių įsitikinimų skirtumo, 
siekiant paruošti vieningą pro 
gramą kovos už šviesų kiek
vieno vaikino kiekvienos mer 
ginos likimą Forumas — tai 
jėgų sutelkimas, tai nuospren 
dis rasistams, kolonialistams, 
naujo pasaulinio karo kursty
tojams — visoms tamsioms 
jėgoms, trukdančioms žmonių 
laimei» — Į Maskvą sukvies 
ta, panaudojant visą kompar
tijų turimą įtaką ir visokias 
apgaules bei viliones, iš viso 
pasaulio «pažangaus» jaunimo 
be pažiūrų ir tikėjimo skirtu 
mo. Jam buvo leidžiama «dis
kutuoti». tariamai pagerbiant 
visokius įsitikinimus, jei tik 
jie taikingi. Kartu betgi siek
ta įtaigos, kad «taikingiau
sias» krantas pasauly yra 
Sov Sąjunga, o «pažangiau
sia» ideologija — komunistų. 
Ji ir esanti anoji «vieninga 
programa» laimei ir taikai pa 
siekti

Lengvatikių jaunuolių iš lais 
vojo pasaulio sąskrydin at
vyko, palyginti, nedaug — vi
so apie 5.000, įskaitant ir gau 
sias delegacijas iš Sov Sąjun 
gos bei-satelitinių kraštų. Vie 
nybės «ardytojai sąskrydy bu 
vo kiniečiai, kurie jau atida 
romajame posėdy protestavo 
dėl jų atstovo į prezidiumą 
neišrinkimo. Jie taip pat de

Vilniaus styginis kvartetas - Liezo konkurso laureatas

Neseniai pasibaigė daugiau 
kaip savaitę trukęs tarptauti. 
nis styginių kvartetų konkur
sas Lieže Belgijoje Jame da 
lyvavęs ok Lietuvos «Valsty 
binis styginis kvartetas», ats
tovavęs Sovietų Sąjungai, iš 

monstratyviai susilaikė nuo 
plojimų Chruščiovui, kai jis 
apsilankė į forumą Šitai la 
bai pykino sąskrydžio ruošė 
jus. Maskvos komunistus, no
rėjusius jaunimui pateikti- «vie 
ningą taikos programą»...

«Vienybę» sąskrydy ardė ir 
Vak. Vokietijos jaunimo ats 
tovai. Suteikus teisę Vak Vo 
kietijai forume atstovauti vien 
prokomunistinės Vokiečių Tai 
kos Unijos (DFU) atstovui 
(komunistui) dėl to protesta
vo vokiečių Jaunųjų Demo
kratų delegatas: Taikos uni
jos atstovas esąs per senas 
atstovauti jaunimui .. Protes
tuojančiam vokiečiui salės 
tvarkdariai neleido užlipti see 
non ir formaliai protestą pa
reikšti Dėl to Vak Vokieti
jos atstovai demonstratyviai 
išėjo iš salės. Kilus triukš
mui staiga iš forumo darbų 
tvarkos buvo išbrauktos dis
kusijos Vokie ijos klausimu 
vienoj iš penkių svarbiųjų fo
rumo komisijų. Tada buvo su 
organizuotos privačios disku
sijos, kuriose dalyvavo dau 
giau jaunuolių nei pagrindi
nių komisijų posėdžiuose. 
Vak Vokietijos atstovai susi
domėjusiam jaunimui čia dės 
tė savo krašto suvienijimo 
problemas.

Vak. Vokietijos jaunimo ats 
tovai savo pažiūras dėl susi
vienijimo vis dėlto galėjo pa
reikšti kitų pagrindinių komi
sijų posėdžiuose Jis atrėmė 
komunistų iš Hytų Vokietijos 
priekaištus, esą Vak Vokieti 
ja norinti įsigyti atominių gin 
klų (Iš tikrųjų iškilmingu pa 
reiškimu ji yra jų atsakiusi) 
Taikingumą įrodžiusi be kit 
ko ir tuo, kad sustabdė gink 
lų teikimą Kipre tiek tur 
kams, tiek graikams Vak Vo 
kietijn todėl negalinti susivie 
nyti su Rytų vokiečiais, kad 
jiems neleidžiama laisvai ap
sispręsti, kokį režimą — Ry
tų ar Vakarų — jie nori tu
rėti.

kovojo antrąją vietą ir kon. 
kurso laureato vardą (plg. 
«Tiesą» rūgs 15 d. 216 nr). 
(Pirmoji vieta teko Vengrijos 
Bartoko vardo styginiam kvar 
tetui). Lietuvos kvartetą suda 
rė vilniečiai: E. Paulauskas,

kaip tapti ligoninės savi" 
pinkais, skaityk 3 pms.L

I LiETUVi,
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! 14 Lapkričio 15 vai.!
V. ZELINOJ MOKYKLOS SALĖJ (prie bažnyčios) 

Pirmas Didelis Lietuviu Kolonijos 
Bazaras.

Čia galėsi pirkti kalėdines dovanas už niekur 
neregėtas kainas visai šeimai.

Pigiai nupirksi ir prisidėsi. prie sėkmingo 
Kongreso paruošimo

Solistes V. Noreika Vyksiąs Stažuotis i Milano 

«Skala»

Rugpjūčio pabaigoje Mas 
kvoje vyko dainininkų kon
kursas -- atranka d31 teisės 
vykti stažuotis į Milano «La 
Skalą». «Komjaunimo Tiesa» 
(rugs 15 d. 183 nr ) praneša, 
kad atrankoje dalyvavo dau 
gybė geriausių Sov Sąjungos 
jaunųjų dainininkų, iš kurių 
tik trys atrinkti stažui žino 
mojoj Milano operoj Treje
tuke yra ir jaunas Vilniaus 
operos tenoras Virgilijus No 
reika, be kitko dainuojąs pa 
grindinę partiją neseniai Lie

Kinija pasigamino atomine bomba
Amerikos užsienio reikalų 

ministeris Dean Rusk prane 
šė, kad kiniečiai pasigamino, 
arba baigia gamintis atominę 
bombą, kuri palyginus su ki 
tų kraštų šios rūšies ginklais 
yra gana primityvi Gal būt 
kiniečiai ją pademonstruos 
15 metų komunistinės Kinijos 
respublikos sukakties proga.

K Kalinauskaitė, J Fledžins 
kas, R Kulikauskas. Dabar 
vilniečiai yra dviejų — Buda 
p što Haydno vardo ir tarp
tautinio Liežo — konkursų lau 
reatai. Vertinimo komisijoj 
dalyvavo įžymūs Belgijos. 
Bulgarijos, Italijos, JAV, Len 
kijos, Šveicarijos ir Sovietų 
Sąjungos muzikos žinovai. Vi 
si konkurse dalyvavę kvar
tetai turėjo atlikti nustatytą 
programą: Ferario kvartetą 
Nr. 3 ir Bethoveno kvartetą 
Nr. 5.

tuvoje pastatytoje «Manon» 
operoje. (Kiti du: Jerevano 
operos solistas Merikijanas 
ir estas Krūmas) Kaip pats 
Noreika laikraščio korespon 
dentui nurodė, stažavimas 
Skaloje prasidės nuo ateinan 
čių metų sausio mėn. ir tęsis 
10 mėnesių Jis turės per šį 
laiką su dirigento pagalba 
italų kalba paruošti vienos 
ar dviejų operų pagrindines 
partijas Manąs paruošti «Bo 
hemą» ir «Rigoleto».

kurią mini spaliaus 1 d
Daugiausia kiniečių atomi 

nės bombos pagaminimas 
Kremlių nervoja žinant jų 
paskutinio meto santykius.

MASKVA NORI TAIKOS SU
PEKINU

Kinijos komunistinės respu 
blikos 15 metų sukakties pro 
ga Maskvos Izvestia p skelbė 
taikingo tono straipsnį, kuria 
me rašo, kad Maskva kinams 
padėjo nuo pat pirmų re volių 
cijos metų ir kad įvykęs ski 
limas nėra sovietų kaltė Lai 
kraštis kiniečiams primena 
jų antisovietinę politinę lint 
ja ir Kruščiovo pareiškimą, 
kad dar nėra labai vėlai tai 
kintis Sovietų komunistų par 
tija esanti pasiryžusi ištiesti 
«draugiškumo ranką» Kinijos 
komunistų partijai, vienybės 
ir bendros kovos prieš impe 
rializmą vardu, nežiūrinti Pe

kino šmeižtų nukreiptų prieš 
Maskvą.

Kad Maskva norėtų taikoje 
gyventi su Pekinu, labai aiš
ku. O ko labiausiai pageidau 
tų, kad kiniečiai Kremliui ne 
primintų savo teritorialinių, 
vieno milijono penkių šimtų 
tūkstančių kvadratinių kilo 
metrų reikalavimų, kuriuos 
kitados caristinė Rusija atplė 
šė nuo Kinijos

BRAZILIJOJ KALBA APIE 
POLITINIŲ PARTIJŲ PANAI

KINIMĄ

Įvairūs politikai, vyriausy 
bės nariai dažnokai užsimena 
apie dabartinių politinių par
tijų panaikinimą. Partijų pr'ie 
šai sako kad partijos trukdo 
valdyti Keliolikos partijų vie 
toj nori suorganizuoti vieną, 
dabartinę vyriausybę remian 
čią revoliucinę partiją. Bet 
tai tik nuomonės. Beabe.o. 
partijų vadai partijas gins De 
mokratija be partijų yra ne
įmanoma.

— Rusai skundžiasi ameri 
konais už tai, kad jų balk) 
nai erdvėje fotografuoja So- 
vietijos teritoriją. Taip pat 
kaltina metereologus, kad jie 
nori pakeisti Sovietų Rusijos 
klimatą. Amerikonai norį Ru
sijoje išprovokuoti dideies 
sausras, arba didelius lietus, 
patvynius, kurie daug nuosto 
lių padarytų. Taip pat ameri 
konai nori sušaldyti rusus, 
kas yra įmanoma padaryti 
šiaurės poliaus ledyną išjudi 
nūs Rusijos linkui. Taip raš® 
sovietinė spaudas Kas tik yra 
negera Rusijoje, vis ameriko 
nai kalti...

— Brazilijos kruzeiro vertės 
kritimą nė dabartinė vyriau
sybė neįstengė sustabdyti 
Gal tik jo kritimo tempą šulė 
tino Problema nėra taip leng 
va, kaip iš šalies atrodo.

— Šiaurės Katangoje, Kon 
ge, sukilimo metu žuvo dau 
giau kaip 100 asmenų.

- Seoul®, Pietų Korėjos 
sostinėje, p® didžiulės studen 
lų demonstracijos įvestas ka 
ro stovis ir cenzūra

— Hagos, Olandijos sostinės 
aikštėje buvo atrastas laiškas 
su 32,000 guldenų, kuris din 
go sausio mėn.

Lietuvi, paremsi Pietų Amerikos Lietuviu Kongreso rengimą, jeigu įsigysi
pakvietimą i Kongreso Finansų Komisijos rengiama 10 d. spaliaus vakara.
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METAIS SUTRUMPINTAS MOKYMOSI LAI
KAS OK. LIETUVOS VIDURINĖSE IR AUKSTO-

MUSŲ LIETUVA 
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Vytautas Mačernis

Rugsėjo Naktis
SIOSE MOKYKLOSE

Prieš penkerius metusSo 
vietų Sąjungos vidurinėse mo 
kyklose (gimnazijose) buvo 
įvestas vad gamybinis mo
kymas. Gimnazistus imta temp 
ti į fabsikus ir įmones, įdant 
«mokymas bū:ų priartintas 
prie gyvenimo» sustiprinti ry 
šiai tarp mokyklos ir gamy
bos. Kad dėl to turėję nuken
tėti gimnazistų bendrasis la
vinimasis, komunistams nerū
pėjo. Bet ar pakilo specialu 
sis, gamybinis lavinimas. Ma 
ža Gimnazistai nedaug ką 
naudingo išmoksta fabrikuo
se, neturėdami elementarių 
kurios nors specialybės ži
nių, įgyjamų ne gimnazijose, 
o technikumuose Fabrikai ir 
gi nenoriai įsileidžia papras 
čiausios nuovokos apie gamy 
binj vyksmą neturinčius moks 
leivius, kurie tokiu būdu fa
briko darbą tik trukdo.

Šią vasarą Kremlius išlei
do visai Sąjungai potvarkį, 
kuris galutinai sunormuoja 
darbinį — gamybinį mokymą. 
Pagal jį I — VIII klasėse gim 
nazija pagrindinį dėmesį 
kreips į bendrojo lavinimo ži 
nių perteikimą, gamybinis mo 
kymas čia bus antraeilis da
lykas, IX —X klasėse pagrin 
das bus darbinis — gamybi
nis lavinimas Kaip V. Dau
kaitė, komjaunimo CK sekre
torė, rašo «Ktmjaunimo Tie 
soje« (173 nr rugs 1d), «atei 
tyje, kaip taisyklė didžioji 
dauguma moksleivių, baigę 
8 klases, įsijungs į gamybą ir 
toliau mokysis neatitraukda
mi nuo darbo » Tuo pačiu po 
tvarkiu vidurinė mokykla 
(gimnazija) bus baigiama per 
10 metų, ne per 11 kaip iki 
šiol. Netenka abejoti, kad, 
mokymosi laiką gimnazijose 
sutrumpinus, Lietuvos abitu
rientų bendrasis išsilavinimas 
bus dar labiau skylėtas, nei 
iki šiol.

Sutrumpintas apmokymo lai 
kas vieneriais metais ir aukš 
tosiose mokyklose bei' teehni 
kūmuose Priežastis bando 
aiškinti H Zabulis, «Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos Valsty 
binio aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo komiteto pir 
mininkas», rugsėjo 3 d «Tie
soje» (206 nr,). Esą dabar į 
aukštąsias mokyklas ir tech
nikumus stoja <su gamyba ge 
rai susipažinęs jaunimas Dau 
gumas absolventų siekią mo 
kytis tos specialybės kuria 
j(e buvo susidomėję anksčiau 
savo mokykloje. Suprantama, 
kad tokiems studentams gali 
ma sutrumpinti apmokymo lai 
kas aukštojoje mokykloje, 
nes j visą eilę savo specialy 
bės smulkesnių klausimų jie 
jau gavę atsakymus gimnazi
jos suole — Šita argumenta- 
c ja nedaug įtikina. Juk ko
munistiniai švietimo tvarkyto
jai ir aukštieji kompartijos 
pareigūnai gerai žino, kad 
daugumą abiturientų giinnazi 
joje dabartinėmis sąlygomis 
jokiai specialybei rimtai ne 
pasiruošia; pagaliau yra pro
fesijų, «kurios nieko bendro 
neturi su gamyba, ir dėl to 
moksleiviai su jomis gimnazi 
jose visai nesupažindinami: 
gydytojo, mokytojo, žurnalis
to, teisininko ir kitos prnfesi 
jos O ir šių profesijų studen 
tai, atrodo, nuo šiol studijuos 
vieneriais metais trumpiau 
nes minėtas potvarkis liečia 
visų mokslų šakas. Taigi šuo 
bus pakastas kur kitur, Ži
nom, kad Sovietų Sąjungoje 
staigiai pasinešus į cheminę 
pramonę, yra didelis šios spe 
cialybės inžinierių trūkumas. 
Galimas dalykas, kad kaip tik 
dėl jų daromas naujasis re 
formų eksperimentas aukšto 
siose mokyklose ir techniku
muose. Gali būti ir kitų prie
žasčių. Valstybės ūkio ban

Sėdžiu lange. Rugsėjo naktis. Pilnatis 
Ir švelnus, kaip vestuvinis nuometas, 
Lengvas rūkas virš pievų.
Tai poezijos, meilės svajonių naktis 
Tokią nakt mylimi neatmins, kaip ištart 
Ligi ryto: sudievu.

Ta rugsėjo naktis kaip svajonė graži.
Tokią naktį rašyti, svajoti
Ir mylėti norėtųs,
Tačiau aš pamiršau, kaip svajot ir rašyt
Ir atšalusioj mano širdy
Jau nėra meilei vietos

Tai kodėl sėdžiu lange, įsmeigęs akis 
Į mėnulio gelsvu metalu nusiklojusį 
Augštą, tolimą dangų?
Nežinau... Tai gal šiaip sau... Rugsėjo naktis. 
Tyliai lašina vystantis klevas 
Šaltą miglą ant lango

Lietuviu Tauta Ateities Perspektyvoje
PASKAITA SKAITYTA AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESE, 

WASHINGTONE, BIRŽELIO MÉN 27 D.
KUN. VYTAUTAS BAGDANAVI ČlUS, MIC

(tąsa)

Savo relòginén santykiavi 
mo sampraton Spengleris 
įtraukia mums labai opų ob
jektą. būtent — kalbą Jis 
drįsta sakyti, kad žmogaus 

krotas pereitais metais neuž- 
derėjus javams, privertė Krem 
lių padaryti išvadas ateičiai 
ir susilaikyti nuo per didelių 
išlaidų švietimui. Tad ir nu
spręsta pataupyti, nukerpant 
vienerius metus vidurinėse ir 
aukštosiose mokyklose. Kad 
šės «taupumas» prigamins 
Sov. Sąjungoj) dar didesnę 
gausybę pusmokslių ir dile
tantų, dėl to komunistiniai va 
deivos nekvaršina sau gal 
vos,

kalba savo kilme turi religinį 
atspalvį Pirmieji žmonijos 
žodžiai — apie kurių struktū 
rą mes nieko nežinome — tu 
rėjo turėti kulto pobūdį. Tą 
pat jis sako apie pirminį raš 
tą ir pirmines meno apraiš
kas Iš kitos pusės, santykia 
vimas jam turi gilų ryšį su 
rase, gyvenimu, likimu ir po
litika.

Šias Spenglerio mintis mes 
cituojame tam, kad atkreiptu 
me dėmesį į tą vienybę, ku
rion santykiavimas buria apie 
save reikšmingas gyvenimo 
sritis.

Šiandien jau pradedama su 
prasti, kad santykiavimas yra 
viena didžiųjų žmonijos pro
blemų. Ji kyla ne tik politi

1964 m. spalio 3 d- 

nėję, kalbinėje, bet ir religi
nėje srityje Dėl to, kai mes 
lietuvių tautos likimą norime 
svarstyti ryšium su jos santy
kiavimo galimybėmis ir sun
kenybėmis, atrado, kad mes 
problemą pastatome į teisin
gą jos vietą.

4. KAIP REIŠKIASI LIETUVIŲ 
TAUTOS SANTYKIAVIMAS

JOS ISTORIJOJE?

Norėdami sužinoti, ko gali
me tikėtis iš lietuvių tautos 
atpityje, būtent, kaip ji tvar
kys savo santykius ir dėl to, 
kokiais keliais nueis, visų pir 
ma turime pažvelgti į tautos 
praeitį ir pažiūrėti, kaip tau
ta tvarkė savo santykiavimo 
problemas iki šiol Iš to, kaip, 
ji santykiavo iki šiol, mes ga 
Lėsime spręsti, kaip ji yra 
linkusi spręsti savo santykia
vimo problemas. Turėdami 
tuos davinius, mes galėsime 
kritiškai juos vertinti ir šaky 
ti, kur ir kaip verta apsi
spręsti.

Žinoma, nėra jokios tau
tos, kurios santykiavimo isto
rijoje nebūtų galima konsta
tuoti didelių trūkumų. Tačiau 
lietuvių tautos istorijoje jų 
yra ypač apstu

Norėdami apžvelgti santy
kiavimo problemas lietuvių 
tautos istorijoj, padalykime 
jas į dvi dalis: į santykiavi
mą su kitomis tautomis ir į 
santykiavimą tautos viduje.

SANTYKIAVIMAS SU
KITOMIS TAUTOMIS

Santykiavime su kitomis tau 
tomis lietuvių tauta yra ypač 
pasyvi ir rezistenciška Di
džiausias faktas šioje srityje 
yra pavėlinimas priimti krikš
čionybę. Jeigu tania paskuti
nė Europoje priėmė krikščio
nybę, tai tas liudija, kad jos 
santykiavimas su išoriniu pa
sauliu buvo labai menkas. 
Mes čia nesvarstome kitų 
kaltės šiame santykiavime. 
Taip pat į šį reiškinį mes

(Nukelta į 4 pusi,)

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XII

(tąsa)

— Aš dažniausiai namie 
triusdavausi Į lažą eidavo 
mano sesuo Uršulė.

— Ištekėti rengiesi? Turi 
kokį berną nusižiūrėjusi? — 
susidomėjo prievaizdas.

Katrytė, pajutusi pavojų, 
nuleido akis. Už ją atsakė 
vaitas:

— Na, kur neturės tokia 
graži mergina. Jau ir aš ži
nau, kad apie ją sukinėjasi 
Petras Balsys. Blogą vyrą pa 
sirinkai, mergele, blogą, — 
mokamai atsiduso vaitas,

Pšemickis pastatė ausis: Pe 
tras Balsys?., Ak, tai šitą 
gražuolę nusižiūrėjo ponas 
Skrodskis? Tai dėl šiios ta 
įžūli scena, kuiios liudininkas 
buvo ponas Jurkevičius? Prie 

vaizdas su dvigubu smalsu
mu dar kartą kritiškai ap
žvelgė merginą: nieko sau, 
graži.. ir liemuo lieknas... 
tur būt, dėl to, kad namie sė
dėjusi, uenusidirbusi.. Bet 
pagaliau nieko nepaprasto.. 
ponas Skrodskis aiškiai per
deda . Amžius, tur būt vei
kia. Ji nori tekėti už Petro 
Baisio? Balsys kurstė chlo 
pus prieš Skrodsk, o suimtas 
ištrūko. Skrodskis nori paira 
ti jo merginą. Reikia apie 
visa tai pagalvoti.

— Na, ką gi?. — numykė 
pašaipiai prisimerkdamas, - 
Balsys, tai Balsys... Pareis 
nuo pono... Jei būtum gera...

Nežinia, ką Pšemickis nore 
jo pasakyti, nes ir jam pa
čiam dar nebuvo aišku, kas 
toliau daryti Palikę mergai

tes, abudu su vaitu išėjo į 
kiemą.

Diena kiek nusišvietė Pro 
skystus, greitai skriejančius 
debesis kartkartėmis kyščiojo 
saulė Medžiuose šniokštė vė 
jas, paasprūdęs pro sąsparas, 
klebeao duris, suko šapus, ( 
stvarstė už skvernų Bet 
šniokšte ir sūkuriavo jis kaž 
kaip kitaip, nebe šalta drėg 
me, o minkšta šiluma, nebe 
žvarbiai, piktai, o žaismin
gai, glostomai. Gandras, par 
sinešęs į lizdą žagarą, baks 
nojo snapu, stengdamasis jį 
pritvirtinti prie krašto, o vė
jas šiaušė jo uodegą, taršė 
plunksnas, kėlė sparnus.

— Atroek), oras taisosi, — 
tarė vaitas, pažvelgęs į dangų.

Bet prievaizdui, matyt, rū
pėjo kas kita.

— Sakyk, vaite, kuri čia 
Kedulio sodyba? Šita? - pir<š 
tu parodė ties liepa, šiapus 
kelio.

- Taip. O gretima, tai 
Stašio.

— Stašio aš žinau. O kuri 
Jankausko?

— Jankausko priešais Ki 
toj pusėj kelio

— Seni laužai. Laužai, dau
giau nieko Pajudink, tai ir 
subyrės Vieni pjaulai.

— O ką? - smalsiai klausė 
vaitas.

— Nieko Ponas Skrodskis 
nori juos kitur nukelti Bet 
ką tada su trobesiais daryti?

Tuo tarpu iš seklyčios išė
jo ir žandarai su policinin
kais, lydimi abiejų Balsių,

— Ką gi, ponai, važiuosi
me, — kreipėsi vachmistras į 
pristavą. Paskui atsisukęs į 
Balsį, rūsčiai mokė:

— Tu, tėvai, žiūrėk man. 
Sūnums valios neduok O vy
resnįjį mes vis tiek sučiupsi 
me. Nepaspruks jis nuo mū
sų. paukštelis. Ir visą tą už 
puolikų gaują sugaudysim.

Čia pr e vaizdas prisiminė, 
kad reiktų, kaip buvo many
ta, užsukti pas Stašį. Jis ga 
lįs suteikti svarbių nurcdy- 

mų. Stašio sodyba čia pat, už 
dviejų kiemų, neverta nė į 
vežimą sėsti. Tad visi, laiky 
damiesi patvorio takelio1 
stvarstydamiesi už tvoros bes 
lių, eilute, kaip žąsinai, pa 
traukė į Stašį.

Nustebo ir nusigando senis, 
pamatęs tieka ir taip netikė
tų svečių Sūnus Andrius smu 
ko pro užpakalines duris į 
daržą, senė sėdo prie ratelio 
verpti, o duktė Marcė ėmė 
ruoštis kurti krosnį, nes rei 
kės grūdai džiauti. Duona bai 
giasi Antrojo galo, seklyčios, 
Stašiai neturėjo, o pirkioje 
tiekai žmonių nebuvo nė kur 
susėsti. Tad abudu policinis 
kai ir žandaras Paika pasili
ko prie durų kieme. Du lan 
geliai pro murzinus, aprūku
sius, balanomis sutvirtintus 
stiklus maža leido į pirkią 
šviesos, tad vyrai, apgraibo
mis suradę suolus, atsisėdo, 
ir prievaizdas pirmas užvedė 
šneką:

— Stasy, tu buvai visą lai- 
ką geras ir klusnus gaspado-

2
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Gera proga būti naujai statomos ligoninės savininkais ir jau 
nuo dabar naudotis teikiamomis privelegijomis

Salomėja Nėris

PRIE ŠALTINIO
Žydi tulpės, ir dilgėlės želia...
Kas uždraus, kas uždraus?
Susipynė žilvyčiai berželiai 
Prie šalinio skaidraus.

. ♦

Šiltas vakaras, obelys klausės — 
Nekuždėk, nekuždėk!
Tyli vėjas. Padangė nublausus 
Sumirgėjo žvaigždėm.

Taip ramindavo mane sesutė.., 
Ilgesv, ilgesy !
Gal ir tu ne pilkoji lakštutė?
Gal seselė esi?

Iš tėvynė® gal; . Nuostabų trėlį
Pakartok, pakartok I
Man akyse balta obelėlė 
Iš pavasario to...

São Paulo miestas priklau
so prie miestų greičiausiai pa 
šauly augančių Todėl nenuos 
tabu, kad jo priemiesčiuose 
daug ko trūksta, ypač moky 
klų ir ligoninių Toks didelis 
distriktas, kaip Vila Prudente, 
turintis 250 tūkstančių gyven 
tojų neturi ligoninės São 
Paulo-mieste susirgusiam, nė 
ra lengva rasti vieta ligoni 
nėję. Todėl labai sveikintina 
yra deputato MODESTO GU. 
GLIELMI iniciatyva statyti 
prie pat Vila Prudentės, šalia 
Juventus klubo, ligoninę — 
HOSPiTAL E MATERNIDADE 
«SÃO RAFAEL» Pastatas, 
kaip matyti 4š nuotraukos, 
bus aštuonių aukštų, moder 
niškais medicinos įrengimais. 
Šios ligoninės statyba (kerti
nis akmuo) bus padėtas ir 
pradėti statybos darbai 25 d. 
spabaus mėn, yra privačios 
iniciatyvos. Jos nariais savi
ninkais gali būti kiekvienas 
gyventojas įnešęs numatytą 
įstatus pinigų sumą. Kiekvie 

rlus. Ne tik aš, bet ir ponas 
Sbrodskis apie tai žino. Išti 
kus kokiai nelaimei, dvare 
tu rasi pagalbą Ot, ir dabar 
mes kreipiamės į tave kaip i 
išmintingą žmogų. Tu žinai, 
kad vakar ponas vachmistras 
su prisiuvu buvo suėmę Pe 
trą Balsį už žmonių kursty
mą ir vežė jį dvarą Pakeliui 
iš pašalų, užpuolė sargybą 
būrys vyrų ir padėjo Balsiui 
pabėgti, Tie vyrai buvo iš jū 
sų kaimo. Pasakyk, kas jie?

— Ciesoriaus įstatymas rei
kalauja, kad kaltininkai būtų 
atiduoti į valdž os rankas, — 
pridėjo pristavas

O vachmistras grasino;
— Už nutylėjimą, nusikal

tėlių slėpimą gresia didelė 
bausmė.

Stašys, susimetęs į kuprą, 
vos matomas pirkios prieblan 
doje, tėdėjo ant suoliuko ne 
toli krosnies ir iš padilbų žvil 
gčiojo į neprašytus svečius 
Net ketas, atkaklus pasiprieši 

nas titulas arba akcija kai
nuoja .210 tūkstančių kruzei- 
rų. Dešimts tūkstančių yra 
įrašas, likusioji suma, kas 
mėnuo po penkis tūkstančius 
reikia išmokėti per 40 mene 
šių Čia į vieną dalyką labai 
sva’bu yna atkreipti dėmesys, 
būtent, kad nuo įmokėj mo 
valand s įrašo — dešimties 
tūkstančių kruzeirų. jau gali 
ma naudotis kitose ligoninė
se su kuriomis yra padaryta 
būsimos ligoninės sutartys, 
įvairiomis le-ngvatomis, papi 
ginimais iki penkiasdešimts 
procentų O tokiomis ligoni
nėmis yra:

HOSPiTAL DOM PEDRO II, 
Rua da Figueira (kampas Ra 
dial Leste). Šioje ligoninėje 
įvairūs mediciniški patarnavi
mai papiginti nuo 30 ligi 50 
procentų.

LABORA TORIO de Anali
ses HABERFELD, Rua Mato 
Grosso, 78. Nuolaida stato 
mos ligoninės nariams 50 pro 

nimo jausmas ėmė rusenti jo 
krūtinėje^ Taip, ponui jis tar 
navo ištikimai Ponas, tai po
nas Ponui ir dabar gal jis 
būtų pasakęs, ką žinojo Bet 
čia žandarai, policija! Su žan 
darais jis niekad reikalų ne 
turėjęs ir turėti nenori Ar 
jis išdavikas, judošius? Juk 
ir taip jau kaimynai jo ne. 
kenčia, iš tolo lenkiasi dėl 
to, kad Jis, sako, ponui parsi 
davęs, Jis neparsidavęs. tik 
kad ponas — tai vis, mat, 
ponas O čia žandarai, poli
cija!.. Ir apsitraiškanojusiose 
senio Sta io akyse sublizgo 
nauja kibirkštėlė.

— Tai kaip, Stašy, — spau 
dė prievaizdas, — kurie čia 
iš jūsiškių prie to prisidėjo?

— Nežinau, ponas, — niū
riai atsakė Stašys.

— Kaip gali nežinoti? Tu 
artimas kaimynas Čia, be 
abejo kilo triukšmas, riks 
mas.. Nejaugi tu negirdėjai?

— Negirdėjau, ponas Ne 

centų. Su tokia pat nuolaidu 
teikia patarnavimus šios me- 
dicinos įstaigos:

. CARDIOLOGIA e E ETRO 
CARDIOGRAGIA (Doenças do 
coração) Dr Edmundo Cível 
li Rua da Mooca, 242G.

OFTALMOLOGIA e OTO 
RINOGOLOGÍA (ausų, nosies, 
gerklės) Dr. Adriano Pinto 
da Anunciação Rua Cap Pa
checo Chaves 1 158.

ORTOPEDIA: Dr. Abd’as - 
Hospital Dom Pedro II. (pir
madieniais trečiadieniais, 
penktadieniais spital Mo
delo — kiekv eną dieną Gi
necologia (moterų ligos) Dr. 
Werner Reynaldo Sellmer, 
Rua da Mooca, 2128, Pedia
tria — Dra. Zoė Sellmer, Rua 
da Mooca 2128 Taip pat ga 
lima naudotis visą eilę klini
kų. dentistų ir 11 Tikslų ir 
pilną sąrašą ligoninių, klini 
kų gaus kiekvienas, kuris 
įsigys statomos ligoninės titu 
lą — akciją.

mano kiaulės, ne mano pupos.
— Netikiu. Pagaliau, jei tu 

pate nematei ir negirdėjai, tai 
kiti namiškiai matė ar girdė 
jo. Senė sūnus duktė.

net Stašys atkakliai laikė 
si savo:

— Nežinau, ponas.
Ir tenė Stašienė pasekda 

ma seniu, ėmė tarškėti tą 
patį:

— Nieko nežinom nieko 
negirdėjom Dabar tokie blo
gi orai vi i sėdėjom pirkioj, 
kas čia mums rūpi, kas ten 
darosi pas Balsius ar Kedu- 
lius! Jie sau mes sau.

Vachmistras piktai nusi
keikė:

— Ech, velnias boba pa
leido liežuvį.

Tuo tarpu Marcė pakrovė 
į krosnį pakurų, uždėjo mal
kų, issižėrė iš pelenų žarijų, 
paėmė balaną ir pritūiusi 
ėmė pūsto ugnį, net jos vei 
dai išpampo kaip raudoni 
burbulai. Kai pagaliau bala-

Šiam reikšmingam ir atsa- 
komingam darbui vadovauja 
deputatas Dr. MODESTO GU 
GLIELMI

Statomos ligoninės teisinė 
pusė, įstatai yra sutvarkyti 
ir užregistruoti. Narių, įsigiju 
šių titulus bus šaukiami susi
rinkimai, kuriuose bus renka 
ma ligoninės administracija 
ir demokratišku būdu apta 
r’amfl kiti reikalai liečiantys 
ligoninės statybą bei jos vei 
kimų.

Informacijoms gauti Vila 
Zelinoje galima kreiptis kle- 
bonijon asmeniškai arba tele 
fonu 63 5975 Taip pat Sese 
lių gimnazijoje: Kua Campos 
Novos, 149

Minėtose vietose galima ir 
nuosavybės titulus įsigyti

— Negarbinga, ir nevertas 
yra tas tos vietos, kuris užka 
riavo aukso kardu.

ė
m įsiliepsnojo, pakūr kros
nį. Aitrūs dūmai p’-adėjo verž 
tis į pirkią. Pirmiausia jie nu 
sidriekė palube, bet greitai 
ėmė leistos žemyn ir netru
kus pasiekė sėdinčiųjų gal 
vas. Marcė, tur būt, pamiršo 
atsklęsti aukštinį. Prievaizdas 
pirmiausia, o po jo vachmis
tras ir pristavas ėmė kosėti 
ir čiaudėti Dūmai graužė ger 
klės, ėmė ašaroti akys, reikė 
jo greičiausiai nešdintis lau
kan.

— Svolačius mužikas! —- 
keikė vachmistras, virsda
mas pro duris — O ta merg 
šė, dievaži, tyčia sumanė iš 
rūkyti mus kaip barsukus iš 
urvo. Prakeikta padermė! Vi
si jie tokie!

Blogiausiai jautėsi prievaiz 
das Jis buvo tikras, kad Sta 
šys išduos vakarykščio užpųo 
limo dalyvius Štai tau ir Sta 
šys! Kas> jam pasidarė, tam 
nususėliui chlopui? Na. į ge
rą jam neišeis šis akiplėšiš

J. Tauromis
AUKSO MINTYS

— Kas juokiasi iš kitų ne
laimės — tenelaukia pagal
bos savo nelaimėje.

— Jei žmogus mandagus, 
tai ir nemandagiausias sten
giasi su juo mandagiai ap 
seiti

— Nebrisk į gilų vandenį 
nemokėdama gerai plaukti — 
nuskęsi jo gelmynuose.

—' Kiekvieno šventa parei
ga rodyti tiesą ir prie jos ves 
ti, nes joje pergalėjimas.

— Jausmų atbukimas pasi
mato neatjautimu harmonin
go dainos objekto.

- Dažniausia klaida už tie
są sekasi skelbti tada, kada 
klaidoje esantį tiesos taškelį 
išplečia ant visos klaidos.

kas kaltininkų dang-tymas.
Žandarai, policininkai ir vai 

tas, susėdę į vežimą, leidosi 
į Kėda nius rašyti prctokolo, 
o prievaizdas, sėdęs ant sa
vo bėriuko, buvo besukąs 
link dvaro bet apsigalvojęs, 
sustojo ties Keduliais. Jeigu 
jau jis čia, tai reikia paban
dyti pajudint ir tą reikalą.

Pirkioje jis rado abu tėvu • 
ir Uršulę Katre dar nebuvo 
grįžusi. (Gal ir geriau pirmi
ausia pasikalbėti su tėvais. 
Pšemickis pradėjo iš tolo. 
Kaip tai negerto, kad kaimie 
čiai ryžosi neklausyti pono. 
Štai jau įsikišo policija ir žan 
darai Nieko gero iš to ne 
išeis Nereikėjo klausyti viso 
kių kurstytojų. Bet ir dabar 
ne per vėlu su ponu susitai
kyti. jei ne visiems, tai bent 
vienam kitam. Jam, Kedu 
liui, lengviau tai padaryt ne
gu bet kam kitam.

(*B. D )
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NEPAMIR/E ATEINANTI JEEMADIENI JDALIC 4 DIENA 
''i JAUNIMU /VENTE

Lietuviu Tauta Ateities Perspe tyvoje
(Atkelta iš 2 pusi.)

nežiūrime vien kaip į kaltę 
Ka p matysime, šis faktas tu
ri ir savo pozityvinę pusę 
santykiavimo problematikoje. 
Tačiau santykiuose su kaimy 
nais mes jį turime įvertinti, 
kaip neigiamą reiškinį.

Nedaug šis pasyvumas pa 
sikeitė ir krikščionybę prie
mus. Tiesa, tada prasidėjo ga 
na intymus lietuvių tautės san 
tykiavimas su lenkų tauta. 
Tačiau ir šis santykiavimas 
turėjo ligūsto pasyvumo žy 
mių Tai nebuvo organiškas 
naujų vertybių pasisavinimas; 
tai greičiau svetimybėms pa 
sidavimas». Šio reiškinio liūdi 
ninkas yra tolaikinė šviesuo 
menė kuri iš vienos pusės 
stipriai sulenkėjo, o iš kitos 
— atitrūko nuo savo tautos 
kamieno

Naujieji amžiai tautos san
tykiavimo friiyje taip pat nie 
ko nedavė Prasidėjęs protes 
tant zmas taupoje sužadino tik 
nedidelę reakciją.

Paskutinių šimtmečių sąjū
džius Lietuvoje kliudė dau
giausia rusų okupacija Dau
giau įtakos turėjo tik roman
tinis Vakarų sąjūdis kuris iš 
tikrųjų prikėlė lietuvių tautą 
neprik&ausomj bei,

Ča reikia dar apžvelgti lie 
būvių tautos santykiavimą su 
Rytais. Viduramžiais galima 
konstatuoti gyvą‘lietuvių tau 
tos santykiavimą su Rusijos 
kraštais, kuris išsilaikė irnav 
jųjų amžių pradžioje Yra pa 
grindo prileisti, kad, prieš 
jam prasidedant, Lietuvoje 
buvo gana intensyviai junta 
ma graikiškosios krikščiony 
bes įtaka, kuri dar labiau bu 
vo juntama Skandinavijoje: 
Tačiau graikiškajai krikščio
nybei nustojus savo gajumo, 
šis lietuvių tautos inspiraci
jos šaltinis nuščiuvo Lietu
viai politiniai valdovai dau
giau davė Rusijos kraštams 
savo sveiku organizaciniu ins 
tinktu, negu iš jų gavo krikš
čioniško įkvėpimo Naujai
siais amžiais Rusijos politinė 
įtaka atsikeršino lietuvių tau 
tai, užmesdama jai taip pat 
ne savo krikščionybę bet Ii 
beralistinį absoliutizmą ir 
marksistinį totalizmą.

Toks yra lietuvių santykia 
vimo su užsieniais scheminis 

vaizdas. Kaip matome jis ko 
ne’vieas yra negatyvinio po
būdžio Nedaug kas organiš 
kai pasisavinta ir nieko pas 
tovaus kitiems nesuteikta. Ne 
be reikalo prancūzų praėju 
šio šimtmečio geografas Rcc 
lūs stebisi ir tiesiog negali 
suprasti šiuo gabios lietuvių 
tautos kūrybiniu nevaisin 
gurnu.

Kaip yra su santykiavimo 
problema pačioje.lietuvių tau 
toje? — Čia vaizdas yra žy
miai geresnis Jau vien tas 
faktas, kad krikščionybė, net 
ir jėga, neįsiveržė Lietuvon 
per keletą šimtmečių, liudija, 
kad čia buvo gerai funkcio 
nuojanti santvarka, tam tikra 
natūrali organizacija, kuri ne 
būtų galėjusi taip ilgai išiai 
kyli tokio stipraus bandymo 
be gerai funkcionuojančio tar 
pusavio santykiavimo, vien 
prievartinis santykiavimas ne 
būtų įstengęs šiam spaudimui 
taip ilgai priešintis.

Deja, šis vidinis lietuvių 
santykiavimas yra dar labai 
mažai ištirtas Tačiau iš pa 
laidų kronikinių žinių galima 
išvesti, kad jis buvo giliai de 
mokratinis, besireiškiąs lais 
vo ž nogaus bendradarbiavi 
mu su laisvu žmogumi. Tai 
liudija Dusburgo paliudyta ži 
nia, kad 12 šimtme'y Žemai 
tijoje buvo pilių kurios buvo 
ne privati nuosavybė, bet 
greič au bendras apylinkės 
javų sandėlis. Taip jis kalba 
apie Aukaimio pilį, buvusią 
Batakių — Skaudvilės apy 
linkėse (Pal mano studiją: 
Sovietinė Lietuvos istoriogra
fija, Tautos praeitis, 1959 m. 
4 ir 16 psl.). Dėl to, pasak 
Adomo Bremeniečio, prūsai 
savo tarpe nepakentė jokios 
valdžios (IV 18; Encicl c f 
Rel and. Ethics 7 tomas 728 
psl). Iš kitos pusės, sutartis 
pasirašydavo daugybė kara 
lių, didikų ir liaudis (-ncicl. 
of. Rel and Ethics, 7 tomas 
728 psl.)

Reikia, deja pripažinti, kad 
didžiųjų kunigaikščių epocha 
šį santykiavimą ne tiek ugdė, 
kiek jam kenkė. Rūpindamie
si užsienio politika ir centri
nės valdžios stiprumu, didieji 
kun gaikščia nedaug teturė
jo kantrybės su savaisiais 
Juk lieka, berods, itpmeig 
t»as faktas, kad Vytautas pra

NEPAMIRŠKITE. VISI I JAUNIMO
ŠVENTĘ VILA ŽELI NO J E

Spalio 3 diena, 19 vai. Šv. Mišios, po to Agapė. 
Spalio 4 diena, 15 vai, programa Teatro Arthur 
de Azevedo, Mokoje
Pakvietimus galima gauti V Zelinoje: pas Dėdę 
Juozą, Irenę Jurgelevičiūtę, Vito barę ir Lucią 
Jodelytę Atvykite visi, ir džiaukitės lietuviškos 
šeimos linksmą aplinką.

S, Nėris

ATÉIKÍ
Daug mėnesių karo praėjo, 
Dienų daug - lyg tankai sunkių. 
Aš dieną ir naktį ilgėjaus
Saulelės tavo akių

Lyg vakar — prie kiemo vartelių,..
Žvilgsniu palydėjai mane..
Nė karto nė vieno kartelio
Tavęs neregėjau sapne.

Ateik! Nekalbėk, buki rūstus, — 
Aš džiaugsiuos taviNi ir tokiu.
Gimtinės oro man trūksta, 
Saulelės tavo akių.

dėjo Žemaitijoje atidavinėti 
valstiečius bajorams. Jis to
kiu būd i pradėjo tą procesą, 
kuris, toliau vystydamasis, 
naujaisiais amžiais lietu\ių 
tauton įvedė labai sužalotus 
bauužiavinius santykine, kurie 
savo viršūnės pasiekė 19 
šimtmety.

Lietuvių tautos vidiniai san 
tykiai buvo galingai atstatyti 
nepriklausomoje Lietuvos res 
pubikoje su visų Liet tvos pi 
iieč ų laisve ir lygybe prieš 
įstatymus

Taigi vidinis lietuvių šautos 
santykiavimas, nepaisant 
kenksmingų šalutinių įtakų ir 
nepaisant nesugebėjimo nau
dotis palaimingomis pašalinė 
mis įtakomis, turi labai gerų 
natūralinių duomenų Tai yra 
pasirodė ne tik senojoje pra 
eityje bet ir trumpame, ta
čiau nepaprastai vaisingame 
santykiav mo atžvilgiu nepri 
klausomos Lietuvos laikotar 
pyje.

5. PRIEŠ KOKIAS SANTY
KIAVIMO PROBLEMAS

MES STOVIME DABAR?

Šiandien mes stovime prieš 
didelę lietuvių tautos santy
kiavimo problemą su pasau
liu Nepriklausomybės perio
das vos tik pradėjo tautos 
santykiavimą su pasauliu Ši 
santykiavimo sritis dar nebu
vo pilnai atidaryta Tačiau 
mums ji yra atsivėrusi visu 
savo pločiu ir gyliu.

Šiame mėnesyje mes mini
me vieną labai tragišką lie
tuvių tautos gyvenimo įvykį, 
būtent: birželio išvežimus. Į 
šį įvykį mes paprastai žiūri 
me, kaip į grėsmę mūsų tau 
tai. Jis toks iš tikro yra. Ta 
čiau pabandykime į jį pa
žvelgti lietuvių tautos su už 
pienių santykiavimo požiūriu. 
Mat, įvykiai, nors ir žiauriau 
si, turi savo pozityvinę kai 
bą. Jie kartais labai rėkian 
čiu būdu pasako tai, kas leng 
vais žodžiais kalbant, nebuvo 
išgirsta per šimtmečius ir 
tūkstantmečius.

— Spalio ž dieną, 7 vai. va
kare Vila Zelinos Bažnyčioje 
pirmą kartą bus Šv. Mišios 
lietuviškai.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
ISTORIOSOFIJA

Kokia yra istoriškai liloscfi 
nė birželio išvežimų prasmė? 
— Mes visi žinome, kad bir
želio įvykiai išvežė žymią da 
lį mūsų tautiečių į Sibirą ir 
tolimuosius Rytus Tačiau mes 
nesame įsisąmoninę, kad ir 
mus — tremtinius — iš Lietu 
vos išvežė ar tiesiog išmetė 
ne kas kitas, kaip tie patys 
birželio įvykiai Jei mes ne
būtume matę priverstinai ve
žamų mūsų brolių, mes nebū 
tume taip dideliais būriais pa 
si raukę į Vakarus. Jei ne 
birželio įvykiai niekas iš Lie 
tu vos nebūtų mūsų išviliojęs. 
Mes ją taip mylėjome ir jos 
nepriklausomu gyvenimu taip 
džiaugėmės.

Taigi birželio įvykiai yra 
tam tikras lietuvių tautos šir 
dies atvėrimas ir jos kraujo 
išliejimas viena kitai priešin
gomis kryptimis: į Rytus ir į 
Vakarus Birželio įvykiai pa
ima mus iš tūkstantmetės už
darumos ir išbarsto mus di
džiuosiuose tarnų keliuose, 
tarsi pareikalaudami iš mū
sų duoklės už per ilgai už 
trukusį lietuvių tautos užda
rumą.

Šių įvykių dėka prieš mū
sų akis iškyla nauja proble
ma, prieš kurią mūsų tauta 
anksčiau nebuvo pastatyta to 
kiu grubiu aiškumu Ši pro 
blema y<a sunki; ji yra net 
grasinanti, tačiau nebūtinai ji 
turi būti beviltiška Gal grei
čiau ji yra išganymą nešanti 
problema. Nes taut kuri viso 
je savo veikloje yra nukrei 
pusi vien uždarumo kryptimi, 
natūraliai mažėja. Tai yra et 
nologijos dėsnis, kurio nie
kas negali pakeisti Jo pavyz 
džių net per daug turime mū 
eų pačių gyvenime. Tik ta 
tauta auga ir didėja, kuri su 
geba į save įimti naujus ir 
svetimus dalykus. Tačiau, kad 
kas sugebėtų įimti naujų daly 
kų, tas turi atsiverti.

Atsivėrimas kitiems yra kri 
zė. Dėl to birželio įvykiai yra 
krizė, s atanti lietuvių tautai 
naujus santykiavimo uždavi
nius.

(B D.)
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Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadieni, 

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.

ALEKSAS KALINAUSKAS 
Advokatas

atlieka visus teisinio) pobūdžio^ darbus, kaip ^įvairių 
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai;

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.o - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik: 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

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

Trečią:

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys j

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 DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sê, 323 ~ 10 - dl01ji02 Rua Coelho Ne'fo. 281

Fone 33-9951 ^Fone: 63-3697, V. Prudent?

Agua Rasa 8 valų 
Moinho Velho 11 vat, 
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną Sekmadienį 
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai 
Vila Bonilha 10 vai

Máquinas Texteis Santa Ciara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório;

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V, Prudente — S. Paulo

■-1 mu■Ju'.w gm—w miiuM ii.a_i,.'praCTjnr. IIIM | II» III I|| |» i-wu», !.i««■ i'» n»wwnr—M»taJWawn«W—’

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

ANTANO OAVILONIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS

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

postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 83-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

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

Madeiras em gerai

!
. SÈDE Rua México, 98 - 9.o - sala 904 -- tone: 52-0229 į 

r; Endereço:- Telegráfico: « C A BIU N A » j
Rio de Janeiro

,, Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de į 
Manque - Estado de Minas* Gerais „ j

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

66 J O f ii J A
Mokina kirpimo s uvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo» įmeno,

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams» / habilitação) 

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos* ‘direktorę Sofiją Misiukaitę - 
-------Rua da Graça, 381 — casa 6 — Boin Retiro1--------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
--- Medžiaga pardcodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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;

1EJCRITOEB© CCNTAEIL 1

NATCIMENTO |
Irmãos Nascimento

re®i e.r.e; sp. nio 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 I 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo |

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS-

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

vai 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

"Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Litusnia> yra trans 
iiuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai 40 min.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUb
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A.

a a e »>*•
3 K S ••

1 B? H4®.f lAIiilll
Lindoya vanduo vrt .jonai žinomas gėrimas 

Kurio puikų veiK.^ į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

g?, t !E H E g & ü I
S SS SS

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

g a c? p.

ii "" ss íE!Sí2S5íSíSH!:s:s:s!:ssw!5S!:ss8Sss:ssK:sK?:sí?s!:E!J:s5í:s^!SS5:sssssssí:s:ss?s;ir mew

Statybos medžiagos sandėli^ r įvairių geležinių daiktų;* indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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L t rUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

A V. ZELÍNÃ, 515 — CAÜXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI!
IIKas Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas jau visai 

arti. São Paulo lietuvių kolonija bus šio Kongreso šeiminin
kas. Nuo Jūsų pastangų ir geros valios priklausys būsimo 
Kongreso pasisekimas. São Paulo, Rio de Janeiro ir visos 
Brazilijos lietuviai visuomet buvo vieningi Mes niekuomet 
neturėjome jokių partijų Vienintelė mūsų partija visuomet 
buvo ir bus mūsų Tėvynė Lietuva!

Kongresas įvyks São Paulo mieste vasario mėnesio 
18 — 21 dienomis. Laukiame mūsų brolių lietuvių iš visų 
Pietų Amerikos kraštų ir taipogi atstovų iš Šiaurės Amerikos. 
Esame tikri, jog lietuviško vaiš ngumo tradicijų mes nepa- 
miršome ir mokėsime visus svečius širdingai priimti. Krei
piamės į visos Brazilijos lietuvius, prašydami savo dalyvavi
mu visus Kongreso organizavimo darbus paremti.

Kongreso sėkmingam paruošimui reikės daug išlaidu 
padaryti. Todėl Finansų Komisija, kurios atsakomybėje yra 
pinigų sutelkimas, ruošia sekančius parengimus, į kurios 
nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius dalyvauti:

1964 METAIS

Šitos progos jau tikrai nepraleisk, nes paskui gailėsies 
nedalyvavęs tokiame šauniame

fubuvime - Vakare
spaliaue mėn. 10 d 20 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.
Gautas visas pelnas skiriamas Kongreso reikalams.

Kam rūpi Kongreso pasisekimas, tas tikrai dalyvaus 10 

d spaliaus pobūvyje.

Iki pasimatymo.
Pakvietimus galima gauti pas Motiejų Tamaliūną, Rua 
Agostinho Latari, 345, V. Prudente V. Žolinoje: klebo
nijoje, Vito Bare, pas choro valdybos narius, pas Juozą 

Karpavičių prieš paštą, pas Finansų komisijosnarius.
Telefonais galima užsisakyti pas šiuos asmenis: J Slie- 

sorakį telefone 61- 6672, M. Paleckį, tel. 61 4159, 
Joną Valavičių tel 61-9899.

Komisija.

- REIKALINGAS raidžių 
rinkėjas. Kreiptis | spaustuvę 
«Arte Grafica Lituania Ltda» 
Av. Zelina, 515.

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

1 KONGRESO LIETU VAITES RINKIMAI (Miss Congresso) 
nuo 1 rugsėjo — 31 gruodžio 24 vai.

PREMIJOS : la. premija — kelionė lėktuvu į Santia. 
go, Buenos Aires ir Montevideo, ir at
gal, su pilnu išlaikymu 3 savaites lie
tuviškoj šeimoj.
2a ir 3a premijos — kelionė lėktuvu į 
Braziliją ir atgal — 2 dienų išlaikymas 
Brasilia Palace Hotel Ekskursija po 
Braziliją automobiliu DKW Vemag.

2 — VAKARAS - BALIUS

Spalio 10 d. V Zelitaos Gimnazijos salėj,

3 — PIRMASIS LIETUVIŠKAS BAZaRĄS

14 lapkričio nuo 15 vai. — 15 lapkričio visą d eną, 
Bazaras įvyks V. Zelinos mokyklos salėj (prie bažnyčios)

— Šj šeštadienį Vila Zelino 
je Jaunimo šventė pradeda 
ma 19 vai. pamaldomis Sek 
madienį 15 vai. vaidinimas 
Mokoje, Teatro Azavedo pa 
talpose Av. Pais de Barros

— Spaliaus mėn. 10 d Vila 
Zelinoje ruošiamas kongreso 
naudai vakaras bus šaunus. 
Parengiamieji darbai vyksta 
sparčiai Parengimų komisija 
antradienį reikalams aptarti 
buvo susirinkusi Draugelių 
namuose. O trečiadienį Moko 
je Ambrozevičių namuose bu 
vo susirinkusios bazaro rengė 
jos kurios atnešė daug daik 
tų bazarui Gi trečiadienio 
vakare Vila Zelinoje buvo fi

nansų komisijos susirinkimas

— Gimnazijos mokinių tėvų 
susirinkimas perkeliamas iš 
šios savaitės penktadienio į 
sekančios savaitės penktadie 
nį, spaliaus 9 d.

— Vyrų Brolija praneša, 
kad ruošia lapkričio 22 d pik 
nikų į Praia Grande. Bilietus 
galima nusipirkti pas Brolijos 
narius V. Zelinoje, pas Mot. 
Tamaliūną V. Prudentėj, Rua 
Agos inho Latari, 346, Casa 
Verde pas ■latelionius.

— Gegužės mėn. 27 d. Hos 
pital Municipal mirė Kazimie 
ras Bratkauskas, 57 m. am*

4 — NAUJŲ METU SUTIKIMAS (kartu su B. Choiu) 
31 gruodžio 21 vai. V Zelinos gimnazijos salėj.

■nwnHnnantsrazzBan m i—bin ii'ini i wm iMmrwtrTMai uwnnir tanrrw»

1965 METAIS

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste, 
if 

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 postai 4118, 
São Paulo. Fone: 63-5975.

1 — ALAUS ŠVENTĖ — Pirma karta São Pauly!
15 sausio 15 vai. V. Zelinos kieme ir ŠOKIAI 
salėje. Pirma kart São Paulo Lietuviu Kolonijoje 
įvyks alaus šventė Kas tai yra, suprasite tiktai 
atvykę j šia šventę.

NUOŠIRDUS IR LIETUVIŠKAS A Č I Ū, UŽ JŪSŲ BENDRA
DARBIAVIMĄ IR PRISIDĖJIMĄ PRIE ŠIŲ PĄRENG.MŲ- 
IKI PASIMATYMO!

žiaus, kilęs iš Kuršėnų. Nulio 
dime paliko brolį Joną, sese 
ris: Bronę Franckunienę, Alek 
Sandrą Kaminskienę ir kitus 
gimines. Mišos egzekvijos bus 
spaliaus 10 d. 7,30 vai. Vila 
Zelinoje.

Velionis buvo susipratęs lie 
tuvis, rėmėjas spaudos ir ki 
tų kultūrinių reikalų palaiky
tojas. Visą laiką buvo Liet. 
S-gos narys ir kurį laiką, pa 
tį sunkiausią, karo metu, vai 
dybos narys. Del savo švel
naus būdo ir geros nuolaikos 
visų buvo mėgiamas. Gaila 
kad taip greit atsiskyrė iš 
kultūrinio darbo gretų.

— Jakučių šeima praneša, 
kad už Feliksą Jakutį šv. mi 
šios egzekvijos bus atlaikytos 
spaliaus mėn. 9 d. 7 vai. Vila 
Zelinoje. Gimines ir pažįsta
mus kviečiame atvykti pasi
melsti.

— «M; L.» prenumeratą ap 
simokėjo.- V. Kavolis 2 000 kr 
VI. Vijeikis 3 000 kr.

— Laiškai: A. Grabauskui, 
O. Kuzmickui, Sergio Al, Lucci 
Sonia Regina Meloni. Valerio 
nas Sivalas, V. Aleknavičiūtei 
kun J Šeškevičiui Erasmo 
Teixeira, J. Šmikynui, 'J. Ra 
sevičiui, Vi. Vaitelvunui, Kl. 
Dragūnui, Al. Gintautui, Augs 
Žemaičiui, H. Losinskvi, O. 
Švitrai, J. Tataruuui, V. Balčia 
nui OI. Nadoiskytei, J. Kasė 
Hunui, M. Vildžiutei, M. Vin 
kšnaitienei. A Zabielai, G. Gu 
davičiutei, O. Masienei. J. Slie 
soraičiui, kun K Tamašiūnui, 
V. Bilevičiui. Mifcruliui, M Jur 
koniui, P Vonžadui, L. Jode 
lytei, S. Boguslauskaitei, A. 
Pangonienei, VI. Januškevičių 
tei, Ed Žalandauskui, J. M ar 
tins. Sonia Melloni, A. Tylai, 
M. Presmik. Em. Berteškienei 
EI, Šimonytei,

III PALK FINANSŲ KOMISIJA

PIGI IR GERA KOKYBĖ!
PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUANIA*
PiazzaQAsti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

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

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

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 {Coroe), Telefonas 8-6423.

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

— 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 
Įima skambinti farmacijai 
93—2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

sTT I T Y K i T E IR 
PLATINKITE VIE 
NlNTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».
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