
Jornal Lituano «NOSSA LITUAN1A» 
EJIRETOR RESPONSÁVEL 

OR. JOSÊ FERREIRA CARRATO

REDATOR1 MONS. P. RAGAZLNSKAS

AVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES 
LAIKRAŠTIS

ADRESAS:
AV. ŽELI NA, 515 - C. POSTAL 4118

SÃO PAULO
ATSKIRO NUMERIO KAINA 30,00

ftfl. 816 (42) SÃC PAULO — BRASIL — 1964 M. SPALIO MÉN. — OUTUBRO 17 D. XVI ME TA|

Numatoma kviesti Lietuvos laisvinimo 
organizacijų konferencija

VLIKo Tarybos posėdyje 
New Yorke, spalio 3 d. ilges 
n į informacinį pranešimą pa
darė VLIKo vicepirmininkas, 
pirmininko pareigas einąs Juo 
zas Audėnas Nurodęs į ligšiol 
buvusią VLIKo veiklą, kalbė 
tojas atkreipė dėmesį į numa 
tomus ateities darbus Dabar, 
kai Vyriausiame Lietuvos Iš 
laisvinimo Komitete apsijungė 
visos grupės, tenka tikėtis 
naujo ryžto.

J. Audėnas pabrėžė, kad 
kovoje prieš okupantą teks 
naudoti įvairias kovos priemo 
nes. Visam darbui turėtų va 
dovauti VLIKas, bendradar 
biaudamas su visais kitais 
Lietuvos laisvinimo veiksniais 
su Pasauiio Lietuvių Bendruo 
mene ir kitomis organizacijo 
mis. Iš kovos būdų ir priemo 
nių paminėti; 1 1965 m. pra 
džioje reikia sušaukti Lietu 
vos laisvininimo organizacijų 
konferenciją, kurioje būbų su 
tartas planas bendrai ir veiks 
mingai ofenzyvai prieš Sovle 
tų Sąjungą pravesti Tektų ap 

tarti darbų pasidalinimą. 2 
Ateinančių metų pirmame pus 
metyje reikia išleisti Lietuvos 
laisvinimo klausimu leidinys 
tomis kalbomis, kuriomis span 
sdinami ELTOS biuleteniai 
3. Visuose kraštuose, kur tik 
gyvena lietuviai reikės pa en 
gti vyriausybės nariams, par 
larnentarams bei spaudai peti 
cijas su daugybe parašų 4 
1965 m Vasario 16, d ir Birže 
lio įvykių minėjimai turėtų 
būti pagrindinės dienos oku. 
puotos Lietuvos laisvės klau 
Simui iškelti visame pasauly 
je 5 Išleisti juridinį Lietuvos 
sienų žemėlapį. J. Audėnas 
ypatingai pabrėžė informaci
nio baro - įvairių biuletenių 
ir radijo tarnybos svarbą, ska 
tino susidomėti gilesnių studi 
jų paruošimu apie paskiras 
okupuotos Lietuvos gyvenimo 
sritis

Pagaliau, nurodė, kad ten 
ka ypatingai susirūpinti lėšų 
telkimu Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

DRĄ ELIZIEJŲ ir JULIJĄ DRAUGELIUS 
b 

švenčiančius savo moterystės gyvenimo

AUKSINES SUKAKTUVES 

širdingai sveikina visi São Paulo lietuviai linkėdami 

jiems sulaukti dar daug bendrojo gyvenimo 
laimės metų 1

Kruščiovas ■ raudonasis Kremliaus
caras - krito

I LIETUVI,
GERAI ĮSIDĖMĖK ŠIA DATA:

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.

jon šalia pačių didžiųjų tautos 
vyru. Gen. De Gaulle antrojo 
pasaulinio karo metu vadova 
vo rezistenciniam frontui prieš 
nacius, Pokario metais kai 
Prancūziją kamavo nuolatinės 
vyriausybės ir ekonominis kri 
zis, jis rinkimų keliu atėjo 
prie vyriausybės vairo ir jau 
penkeri metai kraštui vado 
vauja. Gen. De Gaulle valdant 
kraštas įėjo į politini pastovu 
mą ir ekomiškai atkuto.

Gen. De Gaulle politika ne 
visa ir visur derinasi su Nat© 
bei jos nariu politiką Praneū 
zai norėtų, kad grįžtų anie 
jau praėjusieji laikai, kada 
Prancūzija buvo pasaulio po
litinio gyvenimo centras To
dėl prez. De Gaulle Pietų 
Amerikoje ieškojo savo tarp
tautinei politinei bnijai drau 
gų Prancūzijos prezidentas 
Brazilijos liaudies buvo nuo 
širdžiai ir entuziastiškai pri
imtas. Šia proga Prancūzija 
Brazilijos skolų mokėjimą a i 
dėjo porai metų Brazilijos ir 
Prancūzijos prezidentai pas
kelbė bendrą deklaraciją.

KAIP BUS SU PARTIJOMIS
IR APSIAUSTIES STOVIU

Pirmasis apsijungusio VLIKo Tarybos posėdis
1964 m, spalio 3 d. New 

Yorke susirinko pirmojo sa
vo posėdžio apsijungusio Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Taryba, vyriau
sio amžiumi savo nario K. Bie 
linio pirmininkaujama. Posė
dį pradėjo VLIKo pirmininko 
p, e. J, Audėnas.

Taryba išrinko laikinąją 
VLIKo Valdybą: K Bielinis, 
J. Audėnas ir V, Vaitiekūnas. 
Ji sukvies VLIKo seimą ir at 
liks visus einamuosius VLIKo 
reikalus; Nuolatinė VLIKo Vai 
dyba bus išrinkta kitame Ta
rybos posėdyje, kurį sukvies 
šio Tarybos posėdžio pirmi

Lufthansa

com os Boeing Jet 720 B, conexões 
imediatas para todo o mundo !...

ao coraçao
da Europa

ninka.3 K. Bielinis, kai VLIKo 
seimas bus priėmęs statutą

Apsijungusio Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
seimas susirinks sesijos lap
kričio 28 — 29 dienomis New 
Yorke.

Taryba išrinko statutui pa
ruošti komisiją: V. Banelis, 
S. Lūšys, B. Nemickaú, K Si 
liūnas ir V, Vaitiekūnas ir dek 
laracijai «Visiems lietuviams» 
suredaguoti: B. Bieliukas, Ji 
Brazaitis ir 8. Lūšys. Pirma 
me VLIKo Tarybos posėdyje 
pasireiškusi darnaus vienin
gumo dvasia viltingai nutei 
kia ateičiai.

Ministerių kabineto pirmi
ninku aukščiausias sovietas 
išrinko Alexei Kosseguin, o 
komunistų partijos generali
niu sekretoriumi — Leonod 
Brežnev.

Spaliaus 15 d. nusiaubė pa 
šaulį didelė staigmena, kad 
dar vienas Kremliaus raudo
nasis caras krito. Jis buvo 
Stalino mokinys ir dešinioji 
jo ranka Kaip mokytoją taip 
mokinį ištiko toks pat likimas. 
Kaip radijas praneša, Kruščio 
vo paveikslai iš įstaigų mo
kyklų yrą. šalinami draskomi. 
Yra aišku kad visų sovietų 
negerovių kaltininku bus ap
šauktas Kruščiovas, kaip pir
ma buvo Stalinas, kurio Javo 
ną išmetė iš Raudonosios 
aikštės.

Kokia bus naujų carų poli

tika dar peranksti tvirtinti. 
Tačiau yra aišku, kad ji bus 
agresyvesnė negu KrušČiovo 
Vašiagtonui, Londonui, Pary 
žiui, Bonnai sukels daug rū
pesnių. Amerikos prezidentas 
Johnson pareiškė, kad Ameri 
ka yra pasirengusi bet ko
kiems netikėtinumams.
Apie Kraščiovo pašalinimo 
priežastis parašysime kitame 
numery.

PREZ DE GAULLE LANKĖ
SI BRAZILIJOJE

Nuo spaliaus 13 ligi 16 Bra 
žili joje lankėsi Prancūzijos 
penktos respublikos preziden 
tas generolas De Gaulle. Da
bartinio Prancūzijos preziden 
to vardas bus įrašytas istori

Vietos spaudoj nuolat ko
mentuojama. kad bus uždar.y 
tos dabartinės partijos ir su
kurtos dvi naujos, kurios apim 
tų visas dabar esančias partí 
jas Sis projektas turi nema 
žo pritarimo vyriausybės šiuo 
ksniuose. Artimoj ateity šis 
klausimas bus išspręstas

Taip pat nuolat komentuo 
jamas ir apsiausties stovio 
(panašaus į karo stovį) įvedi 
mas Respublikos prezidetas 
šiuos gandus paneigė Bet ki 
ti politiniai sluoksniai yra lin 
kę manyti, kad pačios politi 
nės sąlygos gali priversti vy 
riausybę bent kuriam laiku 
apsiausties stoviui įvesti. Jo 
metu būtų suspenduotos kai 
kurios konstitucinės piliečių 
laisvės.

— Rugsėjo mėn pabaigoje 
Vilniuje Viešėjo iš Varšuvos 
atvykęs Lietuvių visoicmeni- 
nės kultūros draugijos Varšu 
vos sk. pirmininkas Mykolas 
Kmita Jis norėjęs užmegzti 
ryšius su Vilniuje veikiančia 
Draugystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis draugija. 
Pagal Kmitą neseniai draugi
jos rateliai įsisteigė Gdanske 
irSlupske Draugijos organas 
«Aušra» spali© m. n ry plačiai 
apžvelgsiąs Lenkijos lietuvių 
veiklą per 20 metų.

Kmita Vilniuje dar rinko 
medžiagą užbaigti moksliniam 
darbui iš Lietuvos geografijos, 
kurią jis dėsto Varšuvos uni
versitete.
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Maskva tyli dėl vokiečiu diplomato sužeidimo Kazachstane 100.000 lenku tremtiniu

Jau praėjo daugiau kaip po 
ra savaičių, kai Vak Vokieti 
jos vyriausybė įteikė formalų 
protestą dėl jos diplomato, 
techniko Schwirkmano sužei 
dimo. Maskva iki šiol dar ne 
davė jokio atsakymo į vokie 
Čių protestą. Kaip žinoma, 
vokiečių technikas, diploma
to teisėmis dirbęs Vak. Vokie 
tijos pasiuntinybėje Maskvoje 
buvo paslaptingomis aplinky
bėmis sunkiai sužel tas tuo 
metu, kai jis dalyvavo pamal 
dose garsiajame Zagorsko vie 
nuolyne. Technikas staiga pa 
juto kairėje šlaunyje keistą 
deginantį skausmą; iš pradžių 
jis manė, kad popas ji pašlaks 
tė per didele doze šventinto 
vandens. Atsisukęs pamatė 
ties savo šiaunimis pasilenku 
šią žmogystą, kuri rankose 
laikė kažką panašaus į kar
nos pintinę. Žmogysta netru
kus prapuolė tarp besimel
džiančių žmonių Schwirkman- 
nas didesnius skausmus šlau
nyje pajutęs tik vakare, jau

Chrusciovãs nori Vakaruose pirkti 50 che

pramonės

Vak. Vokietijos spaudos ats 
tovai Maskvoje praneša, kad 
Chruščiovas suplanavo iš «Va 
karų kapitalistų» nusipirkti 
ištisus cheminės pramonės fa 
brikus Tik visa bėda, kad 
Kremliaus ižde švilpauja vėjas- 
Be ilgalaikių kreditų iš Vaka 
rų Chruščiovo sum.nymas 
«chemizuoti» Sovietų ūkį ga 
Ii nueiti vėjais. Vakariečiai 
turėtų Kremliaus bosui chemi 
nės pramonės fabrikus par
duoti išsimokėjimui per maž
daug septynerius — penkioli
ka metų.

Privilioti Vakarų pramonin
kams, kurie galėtų cheminės 
pramonės įrengimus Sovietuo 
se finansuoti ir tuo būdu ne 
blogą biznį padaryti, Chruščio 
vas sugalvojo didžiulę tarp
tautinę parodą Maskvos Šoko 
lininkų parke Ji norima pra
vesti patraukliu šūkiu — «che 
mija industrijoj, statyboj ir 
žemės ūky» Jau išsiųsti žino 
mesnėms cheminės pramonės 
firmoms visame pasaulyje pir 
mieji kvietimai parodoje da- 

sugrįžęs į pasiuntinybę Vėliau 
jį pradėjo kamuoti nepakelia 
mi skausmai, ir buvo nutarta 
techniką kuo greičiausiai nūs 
kraidinti į Vokietiją gydymui 
Sovietai jo išskridimą trukdė, 
suteikdami klaidingų intorma 
cijų apie lėktuvų kursavimą. 
Pagaliau vargais negalais lėk 
tuvas buvo gautas, ir sužeis 
tasis galėjo pasiekti Vak Vo 
kietiją Čia išaiškėjo, jog 
Sohwirkmanną buvo norėta 
nunuodyti labai pavojingomis 
dujomis, vad. «geltonuoju kry 
žiumi». Jomis savo metu <iiun 
chene buvo sovietinių agentų 
nunuodytas ukrainiečių politi 
kas Bandera Sakoma, kad 
óchwirkmannui buvo pasiun
tinybės pavesta ištirti, ar ru
sai nėra pasiuntinybės patal
pose įtaisę slaptų mikrofonų. 
Jis net kelis jų buvo jau spė 
jęs atrasti. Po to nujautęs pa 
vjjų ir turėjęs netrukus išvyk 
ti Vokietijon. Besirengiant iš 
važiuoti, ir įvyko minėtas 
a ent tas. E.

mines 
fabriku

lyvauti Ji turi įvykti 1965 m 
rugsėjo 11 — 26 d. Su paro
doje dalyvaujančiomis firmo
mis Sovietai tikisi užmegzti 
ankštus kon aktus ir jas su
gundyti cheminės pramonės 
investicijomis Sovietų Sąjun
goje. Mat ši pramonė yra 
svarbi ir karo ginklų sekto 
riuje. Užvis labiausiai Sovie
tams rūpi iš Vakarų įsigaben 
ti mašinas ir net ištisus fabri 
kus dirbtinėms trąšoms ir sin 
tetinsms cheminėms medžia
goms gaminti. Juos domina ir 
naujausi tipai matavimo instru 
mentų, nauji pakrovimo ir iš 
krovimo kranai ir t. t. Jie no 
retų mas’škai gauti ir naujau 
sios cheminės literatūros,

Vakarų pramoninkų investi 
cijoms, kuriant Sovietuose che 
minę pramonę, trukdo NATO 
ir Berno Unijos draudimai 
prekiauti su Sovietų Sąjunga 
gaminiais, svarbiais karo pra 
menei, bei teikti jai ilgalaikių 
kreditų. Iki šiol šį draudimą 
laužyti išdrįso tik Anglija, da 
vusi Kremliui paskolą 12 me

Aukšti «Suvienytos Lenkų 
darbo partijos* (Lenkijos kom 
partijos oficialusis pavadini
mas) pareigūnai, neseniai grį 
žę iš kelionės Sovietų Sąjun 
gon pranešė, kad vien tik so 
vietinėj Kazachstano respub 
likoj yra dar apie 100 000 len 
kų, kurie ten buvo ištremti 
po Lenkijos užpuolimo 1939 
m Kita tremtinių dalis yra 
tie lenkai kuriuos Sovietai 
ištrėmė, užėmę Lenkijos plo
tus 1944 m. Pagaliau tremti
nių tarpe yra ir nemaža buvu 
šių partizanų, kovojusių su 
komunistais. Tremtiniai netu
rį jokio kontakto su savo tė
vyne, iš kurios jie negauna 
nei laiškų, nei spaudos Dau

Karaliaučius Šiandien
«Der europaeische Osten». 

mėnesinis žurnalas Rytų Euro 
pos klausimams, rugsėjo mėn. 
sąsiuviny (114 nr.) spausdina 
išsamų Herberto Meinhardo 
Mūhlpfordto straipsnį apie 
šiandieninį Karaliaučių. «

1945 m kapituliacijos metu, 
rašo autorius, Karaliaučiuje, 
šiandien vadinamam Kalinin
gradu, buvo 150 OtO vokiečių. 
Tų metų spalio mėn. jų teli
kę 60.900, kiti išmirė nuo ba
do ir ligų ar buvo išžudyti. 
1947 m, kovo mėn Karaliau
čiuje gyveno tik 25 000 vokie 

tų Tačiau Chruščiovas vilia
si ilgalaikių paskolų ir iš ki 
tų NA'l O partnerių, nes, jo 
manymu, kapitalistai negalė 
šią atsispirti pagundai daryti 
biznį, kuriame Sovietų užsa
kymai cheminei pramonei 
sieks milijardines sumas.,.

Chruščiovo vilionės yra la
bai pavojingos, nes jos taiko 
sugriauti NATO valstybių vie 
nybę, iki šiol išlaikytą misis 
tatymu nestiprinti Sovietų Są 
jungos ūkiškai, juo labiau mi 
litariškai. Reikia tikėtis, kad 
vakariečiai įžvelgs, jog Sovie 
tai cheminės pramonės suka 
rimu nori nugalėti savo ūkinę 
krizę ir galų gale žengti Chruš 
človo svajonės - taikiu bū 
du palaidoti kapitalizmą — 
link.

gumas yra praradę viltį kada 
nors savo gimtąjį kraštą išvys 
ti. Kiekvienas tremtinys len
kas, bandęs susisiekti su Len 
kijos konsularinėmis ir diplo 
matinėmis įstaigomis Sovietų 
Sąjungoje, būdavo iki šiol 
baudžiamas sunkiomis baus
mėmis Lenkijos pareigūnai 
pareiškė, kad ir kitose Sovie 
tų Sąjungos vietose yra inter 
nuotų Lenkijos piliečių Pra
eity buvę daroma daugybė 
žygių juos susigrąžinti Lenki 
jon Nepasiekta jokių rezul 
tatų, taip kad Varšuvos vyriau 
sybė nematanti jokios galimy 
bės šių žmonių likimui pa
keisti.

čių. Nuo tada tam tikrai da
liai buvo leista išvykti Vokie 
tijon (Šiek tiek Karaliaučiaus 
gyventojų persikėlė ir Lietu 
von, kur juos ūkininkai, ypač 
kol dar nebuvo suvaryti į kol 
ehozus, priglaudė, maitino, 
gelbėdami nuo bado mirties. 
— E. ). 1954 m. mieste buvo 
tik 24 jo senieji gyventojai. 
Šiandien - nė vieno. Tačiau 
šiek tiek vokiečių atsikėlė iš 
Sov Sąjungos (buv. belaisviai, 
ištremtieji in kt). Jie jau So
vietų piliečiai, tačiau jiems 
ir surusintas Karaliaučius, ma 
tyt, yra arčiau širdies nei tik 
roji Rusija 1948 m Karaliau 
čiuje buvo 70.000 gyventojų, 
1956 m. — 212.000, dabar — 
250,000.

RAKETŲ IR KARINĖS AD
MINISTRACIJOS CENTRAS

Karaliaučius šiandien yra 
raketų bazių centras Baltijos 
jūros erdvei ginti. Todėl vi
sas pajūris aplink miestą yra 
draudžiamoji zona (ir rusams). 
Tik mažas ruoželis pajūrio 
prie Rauscheno (dabar Svet- 
logorsko) vad. «Šiaurės Soči», 
yra naudojamas kaip pliažas, 
kuriame tačiau sutemus nega 
Ii pasirodyti jokia gyva dva
sia Piluva (Piliau, dabar Bal- 
t'skas) yra administruojamas 
karinės valdžios, čia nėra jo 
kios civilinės įstaigos. Kran- 
ce —- daugybė kariuomenės.

Karaliaučiuje yra ir povand 
ninių laivų bazė, iš kurios lai 
vai nuplaukia iki Švedijos pa 
kraščių ir nesivaržydami vi
sa stebi ir fotografuoja.

Hermetiškai uždara siena į 
Lietuvą daugiau neegzistuoja. 
Per Nemuną dabar galima per 
žengti be jokių ypatingų for 
mahimų’ Galutinai visos Kara 
liaučiaus srities karinė admi 
nistracija buvo panaikinta 
1962 m. Žurnalistas primena 
ir tai, kad Karaliaučiaus sri
tis dabar yra ūkiškai subordi 
nuota Liaudies ūkio tarybai 
Vilniuje.

Civiliniams reikalams pra
monės įmonių šiandieniniame 
Karaliaučiuje maža: elektri
nė, vandentekis, skerdykla, 
vagonų fabrikas, viena gele
žies liejykla, automobilių fa
brikas, viena alaus darykla 
irkt. Uoste matyti moderniškų 
žvejybos laivų, kurie pasie
kia ir ekvatorių. Jais atgabe 
narni milžiniški kiekiai silkių, 
kurių visada galima nusipirk
ti. Per Karaliaučiaus uostą 
eksportuojama užsienin 10 % 
visos Sov Sąjungoje sugauna 
mos žuvies Mieste veikia žu 
vininkystės technikumas. Ne
trukus turi būti pastatytas žu 
vies konservų fabrikas To
kiu būdu Karaliaučius yra ta 
pęs svarbiausiu Sovietų uostu 
po Leningrado Klesti gintaro 
pramonė. Mieste yra didelis 
gintaro kombinatas, kurio ga
miniai rodomi Briuselio, Lon
dono, New Yorko, Ozakos 
parodose. Kombinate dirba 
apie 1000 darbininkų. («Liau
dies Úkio» daviniais kombina 
te dirba 1600 darbininkų. • E )

MIESTO VIDURYS — GRIU
VĖSIŲ KROVA

Miesto centre — vien grin 
vėsiai čia vaizdas toks, kaip 
ir 1944 metais. Pilies bažny 
čia, kurioje kadaise buvo vai 
nikuojami Prūsijos karaliai, 
beveik sulyginta su žeme. 
Griuvėsiuose iki 1950 m šei- 
miwnkavo plėšikai, teroriaa 
vę gyventojus.

Pengalės aikštėje stovi Le 
nino paminklas. Visa, kas ga 
lėtų priminti vokiečius, rūpės 
tingai pašalinta. Gatvės pava 
nintos daugiausiai žymiųjų ru 
sų ar komunistų veikėjų var

(Nukelta į 3 pusi,)

. .■į’. A- Mykolaitis Patinas
į SUKILĖLIAI

KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 -1864

XII

(tąsa)

— O’ką! Visi 'lojo: Stašiai 
tokie^ Stašiai -anokie.. Tai 
parsidavę, tai skundikai! O 
niekas taip neatsikirto žanda 
rams, kaip mes Prigarmėjo 
pilna pirkia . Apspito tėvą, ir 
vienas toks storulis, tur būt 
— vyresnysis, grasindamas 
kumščiais kad ims rėkti: kur 
sako, Petras Balsys? Kas jam 
padėjo pabėgti, kas mus už
puolė? O tėvas tyli kaip že 
mė, nė žodžio Nežinau, ne 
mačiau, ir tiek, O jūs manot. 

kad mes nežinom? Žinom, kad 
Vincas, Jonas ir Kazys raiti 
papieviais nulėkė, o Dzidas 
Morkus, Noreika ir kiti su 
basliais keliu nusivijo. O nė 
vieno nepasakėm, neišdavėm 
Susidėt su žandarais? Fe! Ma 
tau, kad vis dar neišsinešdi
na — ir užkūriau krosnį 0 
aukštinį tyčia palikau neats
tumtą, Tuoj dūmų ligi žemės. 
Žandarai kosėt, čiaudėt ir iš 
kurnėjo keikdamiesi, Ot!

Balsiai ir merginos stebėjo 
si ir gyrė Stašio pasielgimą 

ir Marcės sumanumą. Ji tuo 
labai didžiavosi. Valandėlę 
pasisukinėjusi, iškurnėjo pas 
kitus kaimynus pasigirti tėvo 
ir savo žygiu Visi gėrėjosi 
Stašio drąsa ir džiaugėsi, kad 
dabar jau bus pasibaigęs tas 
įtarinėjimas ir šnairavimas, 
tiek metų skyręs kaimyną 
nuo kaimynų.

Katrytė, parėjusi name, vos 
įžengė į pirkią, tuoj pajuto, 
kad čia bus atsitikę kažkas 
nepaprasta. Tėvas tylėjo rūs
tus, susikaupęs, motina giliai 
atsiduso ir skarelės kampu 
nubraukė ašarą, o Uršulė kaž 
kaip smalsiai ir įtariamai nu
vėrė ją akimis. Nemylėjo jos 
vyresnioji sesuo, pavydėjo jai 
grožio, laikė lepūne, kurios 
darbas dvare jai reikėdavę 

atidirbti/- * <
— Buvo prievaizdas? Ką gi 

pasakė? — paklausė visiems 
tylint

Kurį laiką niekas jai neat 
sakė, Pagaliau atsiliepė moti 
na graudžiai, verkšlenamai:

-- Katryte, dukrele, į dva
rą tave vadina, tarnybą siūlo.

— Kad jie nesulauktų ! — 
ryžtingai sušuko Katrytė. —• 
To dar tebetruko I

— Nebūk tokia greita, — 
patarė tėvas. — Pirma išklau 
syk — paskui sakyk

Ir ėmė jai dėstyti viską, ką 
kalbėjb prievaizdas. Katrė 
klausė ir niaukėsi kaskart niū 
riau. Iš tėvo kalbos ji supra 
to, kad jis prievaizdo pasiūly 
mui pritaria. Didelė baimė 

ėmė kilti jos širdyje. Kas iô. 
to, kak ji tarnausianti, sako, 
tik panelei Ji bus dvaro 
kambarinė Ji dirbs tuose pa
čiuose kambariuose, kur gy
vena ir tas žvėris. Ji jautė, 
kad tas sumanymas iš jo ir 
kilo. Jis nori ją pagauti į sa 
vo pinkles. Visos girdėtos šne 
kos apie jo nedorybes atgijo 
jos atminty. Ogi pernykšti! 
baisas atsitikimas su Bagdonų 
Ievute! Tokia buvo mergaitėI 
Šiurpas nukrėtė Katrę.

— Neisiu, nors užmuškite’ 
neisiu! — sušuko ji, baigus tė 
vui kalbėti, juodas nevilties 
apimta.

Bet ir tėvas btlvo ne ma
žiau atkaklus.

— Netauzyk! — suriko, trin 
ktelėjęs kumščiu, kad ne)
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3 pusi. MUSŲ LIETUVA _________________ 1964 m. spalio 17 d.

Salomėja

TU MUEUJT" \
Tu nubusi vidury nakties — 
Miško vėjai su tavim kalbės. 
Ir beržai rankas į dangų ties 
Sveikinant gerves, grįžtančias gulbes.

O pavasaris žarstys žvaigždes 
Ir tvoras ir pavartes vartys —- 
Ir pro skylėtas baltas paklodes 
Kils ir šiaušis dirvos Varputys 

r <

Paskutinį smūgį iš peties
Gaus žiema; Ir nemunėliai plauks. 
Tu nubusi vipury nakties, — 
Tai gimtoji žemė tave šauks.

Pirk naujos ligoninės kurį šį mėn bus pradėta statyti, akcijas ir tuo pat metu jau gali 
naudotis papigintu gydymu ligi 50 procentų. Būti ligoninės savininku sąlygos yra šios: 

įrašas dešimts tūkstančių kruzeirų, ir 200 tūkstančių išmokėti per 4) mėnesių, po 5 tūkstan 
čius kas mėnuo. Informacijų galima gauti klebonijoje.

(Atkelta iš 2 pusi.)

dais Tepaliktas senasis Kan 
to gatvės vardas Tebestovi 
ir paminklas Kantui ant jo 
kapo griuvėsiais virtusioje ka 
tedroje Kanuose g'inosi kar
vės puikūs antkapiai nuver
čiami ir naudojami gatvėms 
grįsti Universitetas ir opera 
— griuvėsių krūva, kurią grei 
tai užgožės žolės ir krūmai, 
neliks nė griuvėsių. . Neveikia 
nė viena bažnyčia - visos 
sugriautos

Užsieniečiui patekti į Kara 
iiaučių beveik neįmanoma- 
Niekas neturi sužinoti, kaip 
iš tikrųjų šiandien atrodo bu 
vusi Rytprūsių širdis. Žinias 
apie miestą vokiečių žurnalis 
tas surinko daugiausiai iš slap 
tai atgabentų pranešimų ar 
Vokietijon pasprukusių Kara
liaučiaus gyventojų.

— Vilniaus universitete, 
jungtinėje Ekonomikos ir Tei 
sės fakultetų taryboje Vyt, 
Ramanauskas apgynė diserta
ciją ekonomikos mokslų kand 
laipsniui įgyti. Tema:«Kapita 
linių įdėjimą ekonominis efek 
tyrumas Lietuvos TSR kolū

kių gyvulininkystėje». Lietu
vos Mokslų Akademijo e, Isto 
rijos institute spalio 13 d di
sertacijas istorijos mokslų 
kand. laipsniui įgyti apgynė 
Leonas Mulevičius (jo tema: 
«1861 m valstiečių reformos 
vykdymas Lietuve je» ir Auta 
nas Tyla (tema: «1905 m re
voliucija Lietuvos kaime»)

— Spalio m pirmojoje pu 
sėje su spektakliais Vilniuje 
viešėjo Klaipėdos dramos teat 
ras iš penkių veikalų du bu
vo lietuvių autorių V Myko 
laičio - Putino «Valdovas» ir 
K Sajos «Gaidžio pentinai*.

— Nuo spalio 5 d., ir Lietu 
voje, Vilniuje, pradėtas rody 
ti Sovietijoje ypatingai išgar 
sinto sovietinio šnipo Japoni
joje Richard Sorge’s gyveni
mą vaizduojąs prancūzų — ita 
lų — japonų bendros garny 
bos filmas «Kas jūs, daktare 
Zorge?». Filme ir spaudoje 
R Sorge. 1944 m. nužudytas 
Japonijoje, dabar vadinamas 
ne šnipu, bet legendariniu 
.tarybiniu žvalgu*. Sekdama 
«Pravdą» ir kitus sovietinius 
laikraščius ir lietuviškoji oku 

panto spauda rugsėjo mėn 
buvo tiesiog prapliupusi ilgais 
straipsniais apie sovietinio 
šnipo žygdarbius

— R Vokietijos specialis
tai praėj. metais Vilniuje Valst 
filharmonijoje buvo sumonta
vę Vokietijoje, Potsdame, pa 
gamintu vargonus Rugsėjo 
mėn. pabaigoje toji pati Pots
damo firma įrengė antrus var 
gonus Vilniaus konservatori 
joje Vargonais naudosis Leo 
poldo Dirgio vedamos vargo 
nų klasės studentą1’;

— Muzikinį veikalu «My 
Fair Lady», pagal B Shaw 
«Pygmalion», dar šį sezoną 
ruošiasi pastatyti Kauno muzi 
kinis teatras. Pagal teatro vyr 
režisierių L. Andriejevą, vei
kalo pavadinimas, žinoma, 
bus išverstas į lietuvių kalbą

SOVIETAI, KIPRO SALA IR
INDIJA

Ryšium su Sovietų pažade 
ta karine parama Kiprui, Va
karų stebėtojų nuomone tai 
neigiamai atsiliepia į krizės 
išsprendimą

Pastaruoju metu Sovietai, 
be Kipro dar reiškė didesnį 
dėmesį Indijai ir Arabų Res 
publikai Konfliktas su Pekinu 
sovietus skatina susirūpinti 
glaudinti santykius su Indija. 
Šalia karinės bei ūkinės para 
mos Indijai pastebėtas ben
dradarbiavimas ir mokslinėje 
srityje. Sovietų Sąjungoje 
greitu laiku numatoma išleis
ti visą eilę istorinių, ūkio ir 
filologinių veikalų apie Indi
ją, leidžiami Indijos kalbų žo 
dynai bei gramatikos. Vakarų 
laikraštininkai teigia kad Mas 
kva nori suvaidinti Indijos 
protektoriaus — globėjo vaid 
menį. Dabar sovietai laukia, 
kad neseniai Kaire prasidėju 
šioje neutraliųjų kraštų kon
ferencijoje indų delegacija so 
vietų poli ikai pareiškiant! pa 
lankumo.

«KRASNAJA ZVIEZDA* PA. 
SAKOS

Maskvoje leidžiamas kariuo 
menės laikraštis «Krasnaja 
Zviezda. («Raudonoji Žvaigž
dė») paskelbė straipsni apie 
«karą meteorologijos srityje». 
Amerikiečiams prikišama, kad 
šie su meteorologiniais balio 
náis vykdą šnipinėjimą Dien 
raštis skelbia vargiai patikė
tiną vieno amerikiečio profe 
soriaus planą: esą vakarie 
čiai. nukreipdami lietus į At
lantą ar į Vak Europą, ko
munistų pasaulyje galį šukei 
ti sausros periodus. Sovietų 

laikraštis griebiasi dar keis
tesnių pranašysčių, teigdamas 
kad JAV gynybos departa
mento pareigūnai siekią šukei 
ti potvynius ir vad. socialis
tiniuose kraštuose galį sukel
ti naują ledynų epochą...

LIETUVOJE V EŠĖJO AFRI 
KOS, AZIJOS JAUNIMO 

ATSTOVAI

Komjaunimo organizacijos 
kvietimu rugsėjo 25 d į Lie
tuvą buvo atskraidinta dau
giau kaip 30 jaunuolių, daly
vavusių Maskvoje įvykusiame 
vad. «pasaulio jaunimo foru
me». Vieni buvo iš Italijos, 
kiti iš Mongolijos, Togo, Sene 
galo, Somali ir Centrinės Af
rikos respub'itoos. Viešėję 
penkias dienas tie svečiai be 
Vilniaus dar lankėsi Trakuose, 
Druskininkuose, Pirčiupyje, 
bu. o vedžiojami po įmones, 
buvojo aukštosiose mokyklo
se. Suprantama, jiems buvo 
nuolat pabrėžiama — žiūrėki 
te kiek daug esame pasiekę, 
kaip klesti «laisvoji — sovie
tinė Lietuva».

— Šalia kitų pavergtos Lie 
tuvos miestų, pastaruoju metu 
ir Klaipėdoje iškilmingai ati
darytas marksizmo - leniniz
mo univesitetas. Įsteigti du fa 
kultetai — marksizmo-leniniz 
mo pagrindų ir ekonomikos, 
Džiaugiamasi, kad tą agitaci
nę mokyklą lankysią apie 
400 žmonių

langas subirzgė. — Seniai pan 
čio ragavai! Bepig po tėvo 
stalu kojas pakišus sėdėti. Pa 
ti užsidirbk skatiko;

Prie tėvo prisidėjo ir Uršu 
lė. Gerai tėtė sako. Tegul ei 
na Katrė į dvarą. Namie vis 
tiek ne kokia iš jos nauda. 
Dvare algą gaus, visiems bus 
lengviau Ne cukrinė — ponas 
ne praris O jei nebus kvaila, 
tai ir pasinaudoti galės. Krai 
tį susikraus. Dar ir Petrui pa 
gelbės.

Bet išgirdęs apie Petrą té 
vas antrąsyk sudrožė kumš. 
čiu :

— Apie Balsį kad man nė 
kalbos nebūtų! Įkyrėjo jis man 
iki gyvo kaulo! Per anksti pra 
dėjo nosį kaišiot į mano aru© 
dus. Išminčius ! Galvočius !

Uždraustų raštų raštų pas jį 
rado. Katorga už tai kvepia!

Ilgai dar taip rėkavo tėvas, 
o baigdamas prigrasino:

— Tu man taip ir žinok: jei 
neisi į dvarą, dievaži, įduosiu 
Petrą žandarams! Ir Dzidą 
įduosiu, ir Pranaitį įduosiu. 
Jie čia sumišimą kelia, kvai- 
lesnius už save iš kelio veda.

Katrė net nutirpo iš pasibai 
sėjimo, Jos tėvas būtų išdavi
kas, judošiusl Viešpatie! Kas 
dabar jai daryti? Garsiai pra 
v>rkusi, ji puolė į motinos glė 
bį. Raudojo abidvi.

Vai, kad čia dabar būtų Pet 
ras! Eitų su juo kur akys 
veda.

XIII

Vėlai vakae, kai visas kai
mas jau skendėjo tamsoje, o 
Balsiai rengėsi gulti, parėjo 
Vincas su Petru Abu buvo 
išvargę ir neramūs. Vincas, 
išgirdęs, kad žandarai juo be 
veik nesidomėjo, greitai ap 
rimo, bet Petras pajuto ties 
savim didelį pavojų Pirma — 
jis buvo įskųstas pono kaip 
didžiausias riaušių kaltininkas 
antra — jis suimtas pabėgo, 
o trečia — tos knygelės ir dai 
nos žandarams, matyt, labai 
nepatiko ir sunkino jo kaltę, 
Tų knygelių ir dainų taip jam 
buvo gaila, kad, jeigu būtų 
buvęs namie tikriausiai būtų 
jas gynęs ir su žandarais su
simušęs

Sėdėjo visi Balsiai patamsy 
bijoaami degti balaną, ir tarė 
si, kaip čia toliau pasielgus. 
Visiems buvo aišku, kad Pet 
rui likti namie negalima Kur 
jam dingti? Ar ne geriausia bū 
tų kurį laiką priglaudus pas 
dėdę Antaną LydiÈkése? Jis 
«karališkis*. gyvena pasituriu 
čiai, nuo čia gana toli. Darbo 
rankų jam reikia, priglaus ir 
bus patenkintas O tuo tarpu 
galgi kas paaiškės, kaip su 
tuo manifestu, dvarais ir že
mėmis. Lenkijoj, sako, nera
mu, gali netrukus prasidėti 
sukilimas. Duok dieve! Jei 
prasidėtų sukilimas ir Lietu
voje, Petras, nors niekam to 
nesako, tikriausiai išeitų su 
sukilėliais.

Buvo jau vėlyva naktis kai 

Balsiai, aptarę sàvo vargus 
ėjo migoti. Naktį policija dar 
nesuskubs Petro ieškoti, bet 
dėl visa ko jie nuėjo gulti į 
daržinę, kad kilus pavojui, 
pro skylę pamate galėtų pas
prukti, Gal čia jis galės pabū 
ti dieną kitą. Prieš išvykda 
mas pas dėdę, jis nutarė būti 
nai pasimatyti su Katryte.

Pasilikęs vienas, įsiknisęs į 
šiaudus, apsiklajęs tėvo skran 
da. Petras negreit užmigo. 
Paskutiniųjų dviejų dienij 
įvykiai nėjo iš galvos’ Malo
nu jam buvo prisiminus, kad 
dragai jį iš eibėj») iš polici
jos nagu, ir jis štai laisvas ir 
sveikas nakvoja tėvo darži
nėj

(«B. D.)
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LIETUVOS NACIONALI 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

iš kairės: Margarete Bumblytė, Vica Idikaitė, Irene Pavilony 
tė, Sofia Polikaitvtė, Gražina Kubiliunaitė, Geny Žarkauskai- 
tė, Vida Julia Žvingilaitė, Maria Cecilia- Bagdžiute

ŠAUNIAI PAVYKĘS 
VAKARAS

Spaliaus men. 10 d Vila Ze 
lino j, gimnazijos salėje, buvo 
suruoštas Kongresui ruošti 
Finansų Komisijos vakaras, 
kuris visais atžvilgiais šauniai 
pavyko

Programoj buvo dainos ir 
tautiniai šokiai

Programoj pasirodė jau se
nai dainavę žinomi kolonuos 
dainininkai solistai: V Lauri
naitis K. Ambrozevičius. H. 
Ehlers, kurių dainas vakaro 
dalyviai šiltai sutiko. Tai pa 
rodė trukšmingi plojimai ir 
prašymas kartoti Pianu solis 
tus palydėjo prof. L Šukytė.

Tautinius šokius šoko Liet. 
Kat. Bendruomenės choro tau 

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

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

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

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

Ą‘>. 

.................................. -

PRANEŠIMAS

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

«•VILLA LITUANIA*
PiazzaLiAsti 25 {Via Casdmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

tinių šokių grupė. Iš išpildy
mo buvo m tyti, kad šokėjai 
buvo gerai pasiruošę Okorde 
onais šokiams grojo A Vįnkš 
naitytė ir i . Adomavičiūtė.

L. K Bendruomenės choras 
\adovaujamas V iatarūno su 
dainavo nuotaikingai tris dai 
nas Choras dainavo darniai, 
balsų lygsvara gana gera 
Pats choro sąstatas gana pa 
didėjęs. Sąryšyje su ruošiamu 
Piet. Amerikos Lietuvių Kon> 
gresu nemaža buvusių choris 
tų grįžo choran.

rograma buvo pradėta Kon 
gresui Ruošti Komiteto pirmi 
ninku Prel P Ragažinsko pas 
veikinimu susirinkusius. Po to 
buvo pakviestas kalbėti Komi 
teco vicepirmininkas Al. Bo 
gūsiam kas, kuris plačiau pa 

aiškino apie komiteto numa 
tytus artimos ateities darbus 
ir kvietė visus lietuvius kon
greso rengimą remti.

Po programos scenon pak
vietę lietuvaites kandidates į 
Kongreso lietuvaitę Kandida 
eių iš São Paulo yra aštuo 
nios ir v ena, Vera Ramanaus 
kaitė — iš Rio de Joneiro. 
Jos buvo pristatytos vakaro 
dalyviams. Iš jų bus viena iš 
rinkta kaipo Kongreso Lietu 
vaite. Ji gaus veltui kelionę 
t Čilės sostinę, ir trijų savai 
ėįų pilną užlaškymą lietuvių 
šeimoje Sekančios dvi gaus 
premiją kelionę į naują Bra- 
ziiijos sostinę su dviejų die
nų pilnu išlaikymu ir autorno 
biliu dviem dienoms jų dispo 
zicijoj.

Pažymėtina labai kultūrin
gas dalyvių užsilaikymas pro 
gramos metu — jokio šnibž 
desio. Žmonių buvo atvykę iš 
įvairių São Paulo priemewu. 
Buvo pilna salė. Pažymi ina 
kad didelę dalį sudarė jau
nimas.

Negalima nepaminėti ir bu 
feto kuriame buvo skanių ir 
labai įvairių valgių

Salę puošė virš scenos už
rašas- «Mūsų jėgos, mūsų dar 
bas Lietuvai Tėvynei» ir iliu
minuotas, spulvuotas kongre 
so ženklas, globo formos. Šo 
nuošė Kauno ir Klaipėdos her 
bai. Papuošimas paruoštas bu 
vo Ged, Draugelio

Vakaro surengimas reikala 
vo daug darbo, bet už tai jo 
pasekmės geros. Pelno kongre 
so rengimui gauta 805 t-ūks 
tančiai kruzeirų.

Vakaro dalyviai su gera 
nuotaika skirstėsi į namus.

Dalyvis P S.

São Paulo miesto vaizkas. •

— Liet. Mot Draugijos šau 
kiamas susirinkimas šį sek 
madienį 16 vai Vila Zelinoje, 
mokyklos patalpose.

— «Vyties» sportininkams 
vadovauja Rikardas Tijūnėlis 
pir kas, Nelsonas Satkūnas — 
sekretorius, Antanas Petrof— 
iždininkas Yra suorganizuotos 
ij jaunučių, mergaičių ir ber 
niūkų grupės.

— Vyrų Brolija 22 d lapkri 
čio ruošia išvažiavipą pajū 
rin — Praia Grande, kur bus 
linksma muzika, šokiai žaidi 
mai Užsirašyti galima pas 
valdybos narius,

— Į Trečią Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresą yra pak 
viestas J. E. vyskupas V. Briz 
gys, kuris šiuo metu dalyvau 
ja Romoje visuotiname Baž 
nyčios susirinkime atstovauda 
mas Lietuvą, kino artistė iš 
Holyvood Rūta Kilmonytė, 
VLIKo Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenės, Lietuvos Laisvės 
Komitete ir kiti atstovai.

— Laiškai: Mrs. Vinkšnaitie 
nė, L, Adomavičiūtei, l. Kut 
kienei, A. Lazdauskui, Br. 
Raiskui, Kun. J. Šeškevičiuų- 
Al. Grabauskui, Al Gintautui-

— Ka1;. Musteikis koagre 
so rengimui paaukojo tris 
tūkstančius kruzeirų Ačiū.

— Jonas Silickas Jr spau 
dai ir kitiems reikalams paau 
kojoCr 15 000.00 «ML»pren 
apsimokėjo Adolfas įsakas 
2 000 kr Jonas Tamašaussas 
5 000 kr., J. Vasiliauskas 3 000 
kr Kun. K, Tamašiūnas 2.000 
kruzeirų.

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

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

— Paieško: Kazys Laudans 
kis gyvenantis vinių gatvėje] 
21, Šančiuose, paieško žmonos 
brolių: Motiejaus, Jurgio ir Bo 
leslovo Vilkų. Turintieji apie 
paieškomus asmenis žinių pra 
šomi pranešti laikraščio re
dakcijai;

— VILA ŽELI N OS 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.

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.

SKAITYKITE IR 

PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMERjKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

■ .y. -M LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Ąv. Liberdade, 47 - 9 o Andvr Res : R. Fernando F diedo, 35 
Fones: 37-0395 - 35 5650 33 601 i São Paulo

. ■ . ■ ...

PIGI IR GERA

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registrąvimo mašinas tregibtradoras), su fabriko 

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

TIPOGRAFIA BALTICA 
Lietuviška Spaustuvė 

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramanei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniejimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms). 

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 {Corod), Telefonas 8-6423. 

Laiškams: Rua General Fonseee Teles 606, s. Paulo.
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