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Atsisveikinus su Kíhscíovu
Negalėdamas sulipdyti pai

rusios draugystės Rusijos su 
Kinija, Nikita Kruščiovas nu
tarė sušaukti tarptautinę ko
munistų konferenciją gruodžio 
15 dieną, ir pasmerkti Kini
jos komunistus kaip atskalū
nus Kinijos komunistai jam 
atsakė, kad «tą dieną, kai 
įvyks t&vo šaukiama konfe
rencija, tu nužengsi į savo 
paties grabą*.

Kinų pranašavimas išsipil
dė. Nikita Kruščiovas politi
niai jau palaidotas, tik žymiai 
anksčiau, negu kinai prana
šavo.

Galima sakyti, jog politinės 
Kruščiovo laidotuvės prasidė
jo tą dieną, kai jis užsimanė 
palaidoti Ameriką. Amerikie 
čiai rimtai paėmė jo žodžius, 
sustiprino savo kariuomenę, 
paspartino atominių ginklų ga 
mybą ir nebenusileido Rusi
jos diktatoriui nė per plauką. 
Rusams pamėginus padaryti 
perversmą Libane amerikie
čiai išlaipdino savo kariuo
menę ir tuo davė suprasti, 
kad ši jauna valstybėlė pri
klauso laisvajam pasauliui. 
Nieko nelaimėjo Kruščiovas 
nė Berlyne, žvangindamas gin 
klais, trukdydamas sąjungi
ninkų susisiekimą ir bandyda 
mas juos iš tenai išstumti. O 
rusų ir Rytų Vokietijos sutar 
tis. kurią Kruščiovas supro
jektavo, dar tebėra nepasira
šyta. Tiesa, neseniai rusai bu 
vo beįsikurią Kuboje Bet iš 
jos tuojau pasitraukė, kai pa
matė, jog pavojinga žaisti su 
ugnimi

DAUGIAU PRALAIMĖJIMŲ

Politinių pralaimėjimų Kruš 
čiovas patyrė ir daugiau Jam 
valdant komunistų bloką, i§ 
jo nagų visų pirma išsprūdo 
Kinija, paskui Albanija, o da
bar baigia išsprūsti ir Rumu 
nija. Neteko įtakos Azijoje. 
Prarado savo galią ir Afriko
je. Kongo sukilėliams vado 
vauja nebe Rusijos, © Kini
jos komunistų agentai.

Nesisekė Kruščiovui nė na 
mie. Nepaisant didingų pla
nų, pažadų ir propagandos, 
žemės ūkis taip nu-kurdo, 
kad praėjusį rudenį jis buvo 
priverstas pirktis kviečių Ka 
nadoje ir Amerikoje, taigi, iš 
taip vadinamų kapitalistų, ku
rių jis nekenčia. Nors carų 

laikais Rusijos žemės ūkis 
buvo gerokai atsilikęs, bet ji 
kas metą eksportuodavo ja
vus. Dabar, p© 47 metų komu 
nistų valdžios, Rusijai nepa
kanka savo duonos. Nepakan 
ka duonos nė Vengrijai, kur 
taip pat viešpatauja griežta 
kolchozų sistema Kruščiovas 
norėjo išsigelbėti iš žemės 
ūkio krizės pirkdamas užsie
nyje trašas ir joms gaminti 
įmones Bet ir jas teko pirkti 
iš kapitalistų ir taip viešai 
pripažinti savo paties nepa
jėgumą

AR KRUŠČIOVO KALTĖ?

Būtų klaidinga sakyti, jog 
visi tie nepasisekimai kilo iė 
Kruščiovo nesugebėjimo. At
virkščiai, Kruščiovas buvo a 
bus, darbštus ir sumanus dik
tatorius Per 10 valdymo me
tų jis daug keliavo, daug ste
bėjo ir daug mokėsi. Visus 
nepasisekimus politikoje ir 
ekonomijoje reikia priskirti 
ne Kruščiovo asmeniui, o pa
čiai komunizmo sistemai Kas 
Rusiją bevaldytų. tas turi skai 
tytis su žmogaus prigimtimi, 
kuri nori būti laisva. Nesvar
bu, kam žmogus vergautų: 
įmonės savininkui, partijai, 
carui ar moderniam diktato
riui Vergas lieka vergu ir jo 
darbas nenašus.

LAISVĖS NORI. ..

Rusijos žmonės aori ekono 
minės, politinės, kultūrinės 
bei religinės laisvės Nenuos 
tabu, kad Rusijos jaunimas 
nebesidomi komunistų propa
ganda o žavisi vakarų muzi
ka bei madomis. Nenuostabu, 
kad Rusijos menininkai ir in 
telektualai linksta į laisvojo 
pasauli© meną ir galvoseną. 
Nenuostabu kad Rusijos eko 
mistai pradeda kopijuoti va
karų ūkio sistemą ir džiaugia

(pabaiga 3 pusi)

— Kai del santykių Sovietų 
Rusijos su Kinija nėra vienos 
nuomonės, vieni stebėtojai 
tvirtina, kad suctarys frontą 
prieš Ameriką užimdami gana 
griežtą liniją. Kiti pasiremda 
mi įvairiais daviniais, nagri 
sėdami naujų žmonių stojusių 
prie vyriausybės ir partijos 
vairo nuotaikas, kurie daugiau 
esą rusai negu komunistai

i

Lapkričio mėn 3 d. išrinktas JAV prezidentas LYNDON 
B. JOHNSON už kurį savo balsus atidavė 41 milijonas 214 
tūkstančių 171 amerikietis Už GOLDWATER balsavo 26 
milijonai.

Pasikeitus Rusijos — komunistinės Kinijos santykiams 
po Kruščiovo nuvertimo, išrinktasis prezidentas bus privers 
tas užimti naują aiškesnę ir griežtesnę užsienio politibos 
liniją.

V. Sidzika uskas Vokietijos lietuviu tarpe
(E) Lietuvos Laisvės Komi

teto New Yorke pirmininkui 
V. Sidzikauskui lankantis Eu
ropoje. spalio 17 d. jis turėję 
pasitarimą su Vak. Vokietijos 
centrinių lietuvių organizaci
jų atstovais Stuttgarte įvyku 
šiame posėdyje V. Sidzikaus
kas. palietęs tarptautinės po 
litikos padėtį, plačiau apsisto 
jo Mes JAV-se vykdomos Lie 
tuvos laisvinimu besirūpinan 
čių politinių ir visuomeninių 
organizacijų konsolidacijos 
klausimu. Posėdyje dalyvavę 
vieningai pritarė lietuviškų 
pajėgų išeivijoje apsijungimui 
ir pareiškė nuomonę, kad jis 
paliestų ir Europoje veikiau 
čias lietuvių organizacijas. 
Ta proga pasisakyta, kad 
JAV-se globaliniai veikiančios 
organizacijos, kaip VLIKAS 

tvirtina, kad rusų—kinų kon
fliktas gali įgtuti dar aštrės 
nes formas, Juk Kruščiovo 
nušalinimu iš vyriausybės ne 
buvo patenkinti kiniečių rei 
kalavimai gražinti Kinijai di 
delius žemės plotus.

ir PLB, dar nepasiūliusias to 
teio lietuviškų organizacijų 
Europoje apsijuagimo veikios 
gairių Pabrėžta, kad Lietu 
vos laisvinimo akcijoje lietu 
viai Europoje turėtų sudaryti 
vienokį ar kitokį organą ar 
atstovybę,

V Sidzikauskas dar laukė 
si Muenchene, vėliau išvyko 
į Romą ir Paryžių, kur spalio 
mėn pabaigoje įvyko Euro 
pos ACEN (PET) atstovų ir 
Pabaltijo diplomatų posėdžiai.

MIRĖ INŽ. L, PROSINSKIS

(E) Spalio 18 d. Stuttgarte 
— Bad Connstatte ilgesnį lai 
ką sirgęs mirė Vokietijos lie 
tuvių veikėjas inž Liubomi 
ras Prosinskis, Gimęs 188© 
m, lapkričio 1 d. I- Prosins 
kis kaip dipl inžinierius dir 
bo Kaune, Tauragėje ir kituo 
se miestuose 1944 m. pasi 
traukęs į Vak. Vokietiją, Pro 
siskis įsijungė į lietuvių ben 
druomenės veiklą ir ėjo atsa 
kingas pareigas. Kelis kartus 
buvo Stuttgarte PLB apylin 
kės pirmininku, nuo 1957 m.

PERVERSMAS BOLIVIJOJ

Keliolika dienų trukę nėra 
mumai darbininkų ir studentų 
tarpe baigėsi nuvertimu 4 d! 
lapkričio prezidento Viotor 
Paz Estensoro ir jo vyriausy 
bės. Prezidentas su savo šei 
ma 4 lapkričio išskrido į Li 
mą, Peru sostinę.

Bolivijos vyriausybei vado 
vauja kariškių grupė. Prezi 
dento pareigas eina genero 
las Alfredo Ovando Candia. 
Vyriausybė savo atsišaukime 
į tautą pareiškė, kad bus pa 
tikrinta teisė į laisvę ir nuo 
savybę.

— Guanabaros gubernato 
rius šią savaitę aplankė be 
veik visus Brazilijos estadus. 
Kelionės tikslas tartis su ude 
nistais apie būsimą partijos 
suvažna?ia}ą Pauly lapkri 
čio mėn, 7—8. Kur Carlos La 
cer^a bus paskelbtas kandida 
tu j prezidentus.

dirbo Lietuvos Raud. Kryžių 
je. buvo PLB Vokietijos Kr 
Tarybos narys ir 1959-60 m. 
Vokietijos Kr. Valdybos pir 
mininkas. Pastaruoju metu ve 
lionis buvo ELTOS draugijos 
kontrolės komisijos nariu ir 
PLB Stuttgarto apylinkės vai 
dybos vicepirmininku. Palai 
dotas spalio ii d. Stuttgart© 
(Bad Connstatto) kapinėse.

LIETUVIAI STUDENTAI »
AUSTRALIJOJE

(i) <M. Pastogės» duomenį 
mis, Meibourno universitetu© 
se šiemet studijueja pilną 
laiką 23 studentai, Iki šiol 
Melbourne universitetą baigė 
18 asmenų, vienas įbai^ė ku 
nigų seminariją, 14 technikos 
koledžą, du vėliau įsigijo 
universiteto mokslinius laips 
nius.

Adelaides universitete da 
bar studijuoja 34 lietuviai, 
šeši mokytojų seminarijoje, 
penki mokosi technikos kole 
dže ir penki meno mokyklo
je. Iki šiol universitetą baigė 
du lietuviai, mokytojų semi 
narį ją — trys.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERjKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

LIETUVI, atvykdamas lapkričio mėn. 14 — 15 d. BAZARAN, V. Zelinon, 
paremsi Kongreso rengimą (plačiau 6 pusi.)

j Į,UvUVõs nacionalinė
ĮAį,kiaž.vyd© b'.olio.ceka
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2 pusi.

KAIP AIŠKINA VILNIAUS GRĄŽINIMĄ

MUSŲ LIETUVA

Jaunos Amerikietės Lietuvoje

(B) Spalio mėn. okup. Lie
tuvos spauda minėjo 25 sias 
Vilniaus gražinimo Lietuvai 
metines, Laikraščiuose (plg. 
«Tiesą», spalio 10, nr. 238) ar 
per radiją plačiai aiškintas 
tariamai kilnus sovietinės vy
riausybės mostas grąžinti Lie 
tuvai jos senąją sostinę. Da 
bar keistai išaiškinta Vokieti 
jos — Sovietų Sąjungos 1939 
m rugpjūčio 23 d. pasirašyta 
sutartis. Esą. toji sutartis 
«griovė klastingus Anglijos 
ir Prancūzijos vyriausybių su 
manymus — nukreipti hitleri
nės Vokietijos agresiją prieš 
Tarybų Sąjungą».

Naujieji istorikai nurodo, 
kad 1939 m rudenį Raudono 
ji Armija buvusi įžengusi į 
Lenkijos sritis, kad apsaugo
tų ukrainiečius, gudus ir lie
tuvius nuo hitlerinio pavergi
mo. Vėl aiškinama, kad «iš
laisvinus» Vilnių ir Vilniaus 
kraštą, sovietų vyriausybė lai 
kėši 1910 m liepos 12 d ir

Žemaitijos «išlaisvinimo sukaktis ir puolimai

(E) Spalio mėn Lietuvoje 
minėjus Žemaitijos «išlaisvi
nimo», kitais žodžiais, sovie
tų kariuomenės įžygiavimo 
20-metines, daugelyje vietų 
vyko susirinkimai Pakviesti 
sovietų karininkai su gen. Iva 
nu Bezuglu priešaky garbin
ti, kaip «išvaduotojai», gi tau
tiniais drabužiais apsirengu
sios lietuvaitės tuos karius 
sutikusios su duona iruruska

L. Brežnevas tris kartus

(E) Prieš pusmetį, š.m. ba
landžio 16 d. Sovietijoje iškil 
mingai minint N Chruščiovo 
70 sias gimimo metines, tas 
KP CK, Chruščiovą spalio 14 
d. nuvertęs, drauge su anuo 
met L. Brežnevo vadovauja
mu A. Tarybos Preeidiumu ir 
Min. Taryba, N. Chruščiovą 
buvo pasveikinę tokiais žo- 

kitų su Lietuva pasirašytų su 
tarčių. 1939 m. spalio 10 d. 
pasirašyta sutartimi ir vėliau 
sekusiomis kitomis sutartimis, 
pagal «Tiesą», Pabaltijo vate 
tybės buvusios išgelbėtos nuo 
pavojaus patekti į hitlerinės 
Vokietijos įtaką Tuo tarpu 
lietuviai krašte ir išeivijoje 
gerai žino, kad Sovietai pa
žeidė 1920 m ir kitas sutartis 
su Lietuva, nes priešingai įsi 
paceigojimams, jie įsikiš© į 
Lietuvos vidaus reikalus. Lie 
tuva 1939 metais nebegalėjo 
patekti į vokiečių įtaką ir... 
tuo pačiu ypu atsidūrė sovie
tų okupacijoje. Jei dabar aiš 
kinama, kad 1939 m. spalio 
10 d. sutartis su Sovietais pa 
lengvino likviduoti kapitalisti
nę santvarką, čia tektų pri. 
dunti ir tuo pačiu metu prie 
varta įvesti sovietinę santvar 
ką. Dar tektų priminti, kad 
pavergtoji Lietuva ir šiandien 
dar neturi 1920 m. sutartimi 
nustatytų sienų.

Dimitrave įvykęs mitingas 
teikė progą kelti hitlerinių 
okupantų įvykdytus nusikalti 
mus. Esą, tie hitlerininkai 
drauge su «buržuaziniais na
cionalistais» Lietuvoje nužu
dę 700.000 piliečių Buvo ir 
įprastinių pasisakymų prieš 
užjūryje gyvenančius «nusi 
kaltelius* bei reikalavimų 
juos nubausti.

pabuciavo N. Chruščiovą 

džiais: «Visas Jūsų gyveni
mas, brangusis Nikita Serge- 
jevičiau, yra ryškus pavyz
dys, kaip reikia pasiaukoja
mai tarnauti Lenino partija^ 
ir tarybinei liaudžiai.. Jūsų 
veikla mūsų Tėvynės ir visos 
pažangiosios žmonijos labui 
nusipelnė didelio tarybinės 
liaudies ir viso pasaulio dar- 

jau keletas metų, kaip Lie 
tuvos okupantai stengiasi su
organizuoti lietuvių ekskursi 
jas iš JAV tėvynėn Paprastai 
įsileidžia tik komunistų parti 
jos bei jų artimųjų žmones, 
kurie grįžę Amerikon, žino 
ma, turi girti viską, ką Lietu, 
voje matė. Kartais pasiseka 
su tais ekskursantais nuvykti 
ir vienam kitam nekomunis- 
tuojančiam. Praėjusio rugpjū
čio mtoesį Lietuvon nuvyko 
dvi jaunos Čikagos lietuvai
tės, Zina Jurėnaitė ir Danguo 
lė Janušaitytė Jos pamatė 
Vilnių ir galėjo nuvažiuoti į 
Aukštaitijos kaimus pas gimi
nes, nors ir lydimos specialių 
«Inturisto» palydovų. D, Janu
šaitytė pasuko į Ignaliną, Vii 
niaus krašte. Deja, pakeliui, 
mašina įklimpo į purvą ir ji 
Ignalinos nepasiekė Z Jūrė 
naitė laimingai nukako Anykš 
čių apylinkėn

Dar toms jaunoms kelei 
vėms iš Lietuvos negrįžus, 
atėjo Janušaitytės giminių laiš 
kai Amerikon. Tie laiškai pil 
ni šviesios giedros ir džiaugs 

bo žmonių dėkingumo, pagar 
bos ir meilės».

Chruščiovo, kaip partijos 
pirmojo sekretoriaus, vietą 
užėmęs L. Brežnevas balan
džio mėn, kalbėjo: «Jūsųnuos 
tabūs darbai nupelnė Jums.. 
milijonų dorųjų žmonių pabar 
bą ir meilę...» Čia pat L, Brež 
nevas Chruščiovą apkabino, 
tris kart pabučiavo ir įteikė 
jam Lenino ordiną bei «Auk
so Žvaigždės* medalį.

N Chruščiovas savo atsa
kyme nurodė: «Ne nuo manęs 
viskas priklauso. Mes veikia
me visi kartu, ir tai mūsų jė
ga. Visomis jėgomis steng
siuos atidirbti avansą, kurį 
jūs man duodate*. (Plg. «Tie
są», š m. bal. 17 ir 18 d, d., 
nr. nr. 90, 91) Žinoma, Chruš 
čiovą nepaprastai nuoširdžiai 
sveikino ir okup. Lietuvos par 
tines bei valdžios įs aigos. 

mo. Danguolė pasirodžiusi to
kia nuoširdi ir puiki lietuvai 
tė, kad giminės negalėję atsi 
džiaugti ir atsistebėti. Ten 
okupantų kalte kalama žmo
nėms, jog Amerikos lietuvių 
jaunimas esąs visai nutautęs, 
nebemokąs lietuviškai, ir ne- 
beturįs lietuviams karakterin- 
gos dvasios šilimos. Danguo
lės ir Zitos pasirodymas Lie 
tuvoje visai išslaidęs tas oku 
panto sudarytas nuotaikas. 
Partija kaWba viena, o gyvo 
sios Amerikos lietuvaitės pa
sirodžiusios visiškai kitokios, 
tikrai gajos ir susipratusios 
mergaitės.

Ačiū Dievui, kad Lietuvos 
aplankyti nuvyko tėvų lietu
viškoje dvasioje išauklėtos, 
lituanistines mokyklas baigu-

Juolíâi

Į įvairias valdžios vietas 
Lietuvoje parenkami pirmoj 
vietoj tokie žmonės, kurie 
yra patikimi komunistų parti
jai, o koks kas yra speeijalis 
tas, tai tik antraeilis dalykas. 
Iš tokios «politikos» kartais 
išeina tikrų juokų. Komunisti 
nė «TIESA* rugp 6 dieną, 182 
numeryje rašo apie vieną to
kį kolchozo pirmininką Joną 
Vitkūną:

«Jis kišosi visur ir klupda
vo tokiose smulkmenose, ku 
rios išduodavo, jog jis tik ap 
graibomis plaukioja, tik iš 
spausdinto žodžio pažįsta že
mę ir jos reikmes. Sodinant 
bulves, jis užsipuolė moteris, 
kam šios palieka tuščias va 
gas Apšaukė, aprėkė, ko) jos 
jam išaiškino, kad tuščioj! va 
ga paliekama aparlmui, kad 
taip ir turi būti. O paskui jis 
užsipuolė vyrus: «Skubėkit 
motiejukus pjauti Mačiau jau 
žydi, sėklos byra!» Kolchozo 
pirmininkas nei kiek nesupran 
ta, kad kai žydi, sėklų nėra 
ir jos byrėti negali! Ar nuos
tabu, kad atsitiko, kaip toliau 
kom. laikraštis rašo:

1964 m. lapkričio 7

sios, tautinius šokius šokan 
čios mergaitės, Ne visos to
kios mergaitės yra JAV, kaip 
ne visos tokios ir Brazilijoje. 
Dėl kitų tektų gerokai Lietu
vos žmonėms raudonuoti.

Brooklyne išeinanti «-Vieny 
bè» 31 numeryje, aprašydama 
mergaičių viešnagę Lietuvo
je pažymi, kad jos turėjusios 
drąsos užtraukti Lietuvos par 
tizanų dainas, o Vilniuje net 
pasijuokusios iš okupantų pri
mestos sovietinės Lietuvos 
vėliavos Žodžiu, abi jauno
sios viešnios palikusios Lietu 
voje labai gerą susipratusių, 
šviesių patrijočių lietūvaičių 
įspūdį Neabejoju, jog yra ir 
São Paulyje tokių pasididžia
vimo vertų lietuvaičių, ku
rios savo kenčiančiai tautai 
gėdos nedaro.

Iš «Draugo*

Asaras

«Ir pasklido po kolūkį anek 
dotai, linksmi ir kandūs, aš 
trialiežuvių aukštaičių pasa
kojimai apie šias ir panašias 
Jono Vitkūno išmones». O dar 
binininkai kolchoze ir toliau 
skriaudžiami. «Kolūkio trakto 
rininkai griežtai pareikalavo 
atlyginimo už atliktus darbus* 
Vitkūnas žadėjo jiems išmo
kėti viską pirmoje eilėje bet 
laikas slinko, nusinešdamas 
visus pažadus, visus termi
nus».

J, Žvilb. «Drauge».

— TAUTYBĖ yra pasaulį 
turtinanti dvasinė vertybė. 
Kiekviena tauta ką nors žm© 
nijai duoda. Tad išsižadėti tau 
tybės reiškia skurdinti pa
saulį.

Kiekvienos vertybės saugo’ 
jimui reikia pastangų, tad be 
jų negali apsieiti nė tautybės 
išlaikymas.

Juozas Vaišnys, S. J.

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XIII

(tąsa)

— Girnos visai atšipusios,- 
nuo kažkada neplaktos, — at
sikirto duktė. — Glūdus vos- 
ne vos sutrina Pat būčiau iš
sikalusi. Kur girnakalį nu 
grūdote?

— Visiems gerai, tik tau 
negerai! Džiaukis, kad badu 
nestimpi! Duokš girnas. Eik 
žabų pakapoti. Man strėnas 
gelia. Susilenki negaliu.

Išėjus dukteriai, ilgai kaž
ko graibstėsi po girnomis 
kampe, paskui, įpuolęs į pir 
kią, pakėlė audrą dėl dingu
sio degtinės butelio. Matyt, 
buvo sumanęs kažką pavai 
Sinti. $

— To dar betrūko! — rėkė 

skersakiuodamas į dukteris ir 
pačią. — Katra paėmėt ariel 
ką? Bernams sugirdėt? Ar tik 
ne tū sučiupai, bešlavinėda
ma pakampes? — užpuolė Ka 
trę, besiruošiančią eiti į skie 
dryną.

Katrė išsigynė niekad ne
mačiusi kamaroj jokio bute
lio. Įtarimas krito ant Jone 
kadangi jo nebuvo namie. Ap 
rimus pykčiui, tėvas prašne* 
ko taikingesnių balsu:

— Girdėjau negerų naujie
nų. Tik laikykit liežuvį už 
dantų. Kai man niekam n® 
žodžio! Ryt poryt svečių su
lauksime.

Moterys nustebo ir nesu
prato Kaip?.. Ką?.. Kokių 
svečių?..

— Kažką prasimanai, tėvai 
— sudraudė jį senė. — Ar 
juokauji gal?

Bet tėvas sukreteno piktu 
juoku:

— Neprasimanau ir nejuo
kauju Su bizūnais ir rykštė
mis — tokių svečių Saldotų 
rotą ir dragūnų eskadroną at 
siunčia mūsų į lažą varyti. 
Vis tai Balsio, Pranaičio, Mor 
kaus ir kitų tokių dykūnų dar 
bas. Dėl jų ir nekaltiems 
teks.

Katrei kaip basliu trenkė 
tėvo žodžiai. Kaime jau m e 
kurio laiko sklido kalbų kaip 
kituose dvaruose kareiviai 
malšina neklusnius baudžiau
ninkus. Nejaugi ir čia taip 
bus? Bet svarbiausia — Pe
tras. Bėgti ir įspėti? Ne. Jis 
ryt anksti išvyksta į Paberžę. 
Pasakyti, kad negrįžtų? Irgi 
i>e. Jei jis sužinos, tikfriausiai 
į Paberžę neis, o pasiliks su 
savaisiais. Geriau tegu neži- 
Q6 r šeina. Kad tik kas ki 

tas nepraneštų. Ar daug kas 
apie tai žino?

— Kas gi sakė, tėte? Ar 
kalvėj šnekėjo? Galgi netei
sybė;

— Ne kalvėj. O kas man 
sakė — ne tavo reikalas.

Kiek patylėjęs, tėvas į ją 
kreipėsi:

— Katre, ar nebūtų geriau, 
jei tu jau šiandien arba rgrt 
rytą išeitum į dvarą. Čia vi- 
saip gali atsitikti. Jei tu bū
tum pas poną, ir mums ra
miau būtų.

Bet dabar Katrė staiga pra 
pliupo nesulaikomu pykčiu:

— Neisiu, nors mane užka- 
pokit! Niekas dar nesutarta 1 
Panelė dar neparvažiavo. Kur 
aš ten dingčiau nuėjusi? Po 
nui mane norit atiduoti? No
rit, kad Bagdonų Ievute pa 
sekčiau? Ar tik ne prievaiz
das bus čia primelavęs apie 
tuos saldotus?

Pykčio ašaros jai riedėjo 
per veidus, o motina ėmė 
garsiai aimanuoti. Tėvas ne
iškentęs trenkė kumščiu 
stalą:

—- Netausyk! Nori pančio’ 
paragauti? Gerai. Neito Tegia 
nušukuos dragūnas rykštėmis 
Būsi nuolaidesnė.

Mintis, kad galgi prievaiz 
das bus sumelavęs apie tuos 
kareivius, paguodžiamai įstri 
go Katrei į galvą, ir ji aprimti 
si laukė rytojaus dienos.

XIV

Diena išaušo nešalta, bet 
apsiniaukusi, darganota. Lau 
kuose bolavo rūkas, tarpais 
purškė smulkutis lietus. Tokią 
dieną joks darbas nesisekė. 
Dirvos dar buvo klampios, ir 
apie namus taip pat. ne ką 
tegalėjai nusitverti. Šilėnų 
vyrai vaikštinėjo po kiemus, 
kiti prieklėčiuose arba darži
nėse suko pančius, taisė grėb
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3 pusi

Penas
Mano tėvas buvo ponas 

Toks. Gyveno, o gal ir tebe 
gyvena DARBININKO pasto 
gėje, Brooklyne. Padariau jam 
didelę gėdą, Išsižadėjau jo 
pavardės Iš pon© Tokio, pa
sidariau ponas Kitoks. Bet 
sakykit man tiesą: ar turi tė
vas manęs gėdytis, ar ant ma 
nęs pykti? Kuris kelmas pra
simanė, jog sūnus turi būti 
toks pat, kaip jo tėvas, ar 
kiekvienas žmogus kaip kilus? 
Gryniausia nesąmonė! Kitokį 
tėvai mane pagimdė, tai ki- 
tok Ir pi i valau būti. Tikti i 
grabas pavers mane į tokį 
pat kaip kiti — į dulkę O iki 
aš gyvas dar spardausi, tai 
dar nesu ir nebusiu dulkė — 
esu ir būsiu ponas Kitoks.

Savaime suprantama, būda 
mas Kitoks, stengiuosi kitoniš 
kai galvoti ir elgtis, ne taip 
kaip ponai Šioks, Toks ir 
Anoks. Imkim nors ir kasdie 
nio gyvenimo reikaliukus Kaž 
koks pasipinigauti užsimanęs 
biznierius paleido šūkį: <Pasi 
dirbk pats, kam mokėti pini 
gą kitiems!» Tuojau pat šim 
tai tūkstančių ponų Šiokių, 
Tokių ir Anokių griebėsi vis 
ką patys pasidaryti. Bet tas 
biznierius nepasakė, jog vis
ką pats norėdamas pasidaryti 
turėsi ir pjūklą, ir kirvį, ir 
oblių, ir devynias galybes ki 
tokių įrankių prisipirkti, ir 
kad darbo taip gerai nepada 
rysi, kaip prityręs amatinia 
kas. Bet aš esu Ponas Kitoks. 
Tos meškerės kabliuko aš ne 
prarijau. Man atrodo beveik 
nuodėmė pačiam kamuotis# 
prakaituoti, tai tą patį darbą 
gali kitas nudirbti. Ar nebūt 
nusikaltimas artimo meilei, 
jei teitam atimčlau duonos kąs 
nį, jei nepatikčiau progos ge 
ra daryti ir nuopelnus laimė 
ti? Juo mažiau pats peckelio 
šiuo», juo daugiau leisiu ki 
tiems pasireikšti, juo daugiau 
bus padaroma gero,

Reikia atsiminti, jog pašau 
lis yra pilnas Tokių išmintin 
gų smarkuolių, kurie tariasi 
viską geriau išmaną už mane, 
ir viską galį už mane geriau 
padaryti. Kaip jie džiaugiasi

Kitoks
gavę progos tai praktiškai pa 
rodyti! Iš kailio neriasi, kad 
tu pamatytum ir suprastum, 
kad jie gudresni ir naginges- 
ni už lave! Tai kodėl neduot 
jiems to malonumo? Jau se 
nis Konfucijus yra pasakęs: 
«Kai žmogus yra nykštis, tai 
nereikia judinti nė vieno pirš 
to». Va, kur gyvenimo išmin
tis! Pirštus judina visi ponai 
Tokie. Aš esu ponas Kitoks 
ir nejudinsiu nė vieno savo 
piršto, iki kiti mielai judins 
savuosius už mane Aišku, 
reikia pavartoti savo makau
lę, jei nori, kad kiti už tave 
judėtu Bet pasisekimas yra 
100% užtikrintas Štai tik vie 
nas pavyzdėlis:

Žinote, visiems patinka pa 
slaugus žmogus, t.y. toks kurs 
vis kiša savo nagus prie ne 
savo darbo, ir leidžia kitiems 
tinginiauti. O kūdikio silpnu 
mas veikia kaip kerai. Tuo ir 
pasinaudok Darbovietėje pri 
eik prie plušančio prakaituo
jančio draugo ir paprašyk: 
«Leisk man tau padėti Turiu 
minutėlę Laiko» Va, koks tu 
d’augiškas vyras! Kai pats 
siūlaisi, siūlaisi(padėti kitiems 
tai ir kiti tau padės, jei nebus 
visiškai akli ir savanaudžiai 
tinginiai Kaip neatsimokėtge 
ru už gera! Bet atsiminki Jei 
leisis padedamas patį pirmą 
patarnavimą atlik negerai. Imk 
ką nors ir sugadink Aišku, 
iš netyčių Kadangi grubūs 
pirštai. Atsiprašysi Bet kitą 
kartą, kad ir kažkiip siūlytu 
meis, nė iš tolo tavęs prie 
savo darbo nebeprileis. Bet 
paslaugaus vyro vardas tau 
paliks Tada galėsi visiems 
siūlytis talkon be pavojaus, 
kad teks ką nors tau dirbti, 
o kiti tau atoilygins savo dar 
bu. ir vėl tau nebeteks pa 
čiam kamuotis Tik išbandyk 
šį receptą Nesigailėsi. Dau
giau patarimų galėsiu kitą kar 
tą duoti jei šitas jums patiks. 
O aš didžiuojuos laiku supra 
tęs, jog «Kitokį esame gimę, 
kitokį turime ir būt! Tą garbę 
gavome užgimę, jai ir neturim 
leist pražūt!»

Laimingas Ponas Kitoks.

MUSŲ LIETUVA

(pabaiga iš 1 pusi.)

si pasiektais vaisiais Pats 
Kruščiovas lankydamasis Ju
goslavijoje, turėjo pripažinti, 
kad lie fabrikai yra pažanges 
ni, kur fabrikų direktoriams 
duodama daugiau laisvės Ne 
seniai jis taip pat išsireiškė, 
kad ūkio pažanga priklausan 
ti nuo uždarbio (pelno) aksti
no. Tą akstiną jis jau norėjo 
pavartoki, bet pavėlavo.

NORI NUOSAVYBĖS...

Kas Rusiją bevaldytų, tas 
turi prisiminti, kad žmogaus 
prigimtis reikalauja privačios 
nuosavybės, Privati nuosavy
bė duoda žmogui galimybę 
išvystyti savo iniciatyvą, im
tis atsakomybės už savo apsi 
sprendimus, panaudosi visus 
gabumus pažangai ir pasi
džiaugti savo darbo vaisiais 
Bendras kuinas visada liesas. 
Liesi yra ir Rusijos kolcho
zai Kai vienas Rusijos ūkio 
darbininkas pagam na maisto 
tik 7 žmonėms išmaitinti, lai 
vienas Š Amerikos ūkio dar
bininkas pagamina ūkio pro
duktų 22 žmonėms Tris kar
tus daugiau! Jei rusai nori 
pažangos ūkyje, turi keisti ne 
valdantį žmogų, o visą savo 
sistemą, t.y. atsisakyti kolek 
tivizmo, kaip jo atsisakė be
veik visi vakarų pasaulio so 
cijalistai

ĮGIMTOS TEISĖS ...

Kas Rusiją bevaldytų, tas 
turi suprasti, jog kiekvienas 
žmogus turi įgimtų pa ies Die 
vo suteiktų te siu kurių nie 
kam nevalia pažeisti Kiek
vienas žmogus turi teisę pa
sirinkti savo pašaukimą, išpa 
žinti Dievą, kaip jam sąžinė 
diktuoja, dėtis į politines eko 
nomines ir kultūrines bendruo 
menes, emigruoti į kitus kraš 
tus, pasakyti savo nuomonę 
viešais reikalais ir auklėti 
savo vaikus taip, kaip jis 
pats supranta. Tos įgimtos 
teisės yra paneigtos pilie
čiams už geležinės uždangos. 
Todėl nėr ko stebėtis kad 
komunistų valdomi žmonės 
tik tada lengviau atsikvepia, 

kai patenka į laisvąjį pašau 
lį. Iš Rytų Vokietijos iki šiol 
pabėgo apie 2 milijonai žmo 
nių į Vakarų Vokietiją. Tai 
yra ženklas, kad už geleži 
nes uždangos oras yra tvan
kus.

NENORI BÚT VERGAI . !l
Kas Rusiją bevaldytų, tas 

tūri nuolat turėti prieš akis, 
jog niekas nenori būti kito 
vergas, ir kad tik laisvas žmo 
gus gali būti nuoširdus ben 
dradarbis Tarptautinio bendra 
darbiavimo reikia ir Rusijai. 
Kol rusai norės užvaldyti ki 
tus kraštus per komunistų 
partiją, tol niekas jais nepasi 
tikės ir nenorės su jais ben
dradarbiauti. Kiekviena tauta 
įnori psti spręsti savo likimą 
ir būti savo krašto šeiminin 
ke Jei Kinija, Jugoslavija, 
Albanija ir Rumunija išslydo 
iš Rusijos rankų, tai yra žen 
klas, kad kolonializmo am
žius atgyventais ir už geleži
nės uždangos.

Aukščiausias pastatas
Iki šiol aukščiausias pašau 

lito pastatas buvo New Yorko 
«Empire State», kurs turi 1250 
pėdų arba virš 400 metrų 
aukščio. Bet jau šiemet supla 
nuotas ir 1970 metais turi būt 
baigtas naujas «Prekybos Cen 
traS' tame pačiame New Yor 
ke, kurs bus 110 auKŠtų, arba 
1350 pėdų — apie 450 metrų 
aukštumo.

Tam pastaUui patalpinti teks 
nugriauti 14 blokų namų ir 
visus griuvėsius išvežti iš 
miesto.„

Prekybos Centro bus ne vie 
nas pastotas, o dvi lygaus 
aukštumo tartum dėžės. Joms 
pastatyti teks nugriauti ame
rikietiškų miesto «blokų» ir 
visą šlamštą išvežti už mies
to. Tada teka iškasti rūsį, ku 
rio gilumas gilumas bus 70 
pėdų, virš 20 metrų.

Naujajame pastate tilps dau 
giau žmonių, negu visų di
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KĄ PADARĖ KRUŠČIOVAS?

Atsisveikinant Nikitą Kruš 
čiovą reikia pripažinti, kad 
jis gerokai sumažino Stalino 
priespaudą. Jis, pabūgęs Ame 
rikos karinės jėgos, jieškojo 
koegzistencijos būdo Tačiau 
negalime užmiršti ir kitų dar 
belių: kad jis kruvinu būdu 
pavergė Vengriją, kad laikė 
prislėgęs Pabaltijo kraštus, 
kad nuolat kurstė revoliucijas 
kituose taikinguose kraštuo
se Kad jam čia nesisekė, toi 
yra ženklas, kad laisvasis pa 
saulis nenorėjo išsižadėti lais 
vės.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas nekartą yra 
pasakęs, kad jis nenori nieko 
palaidoti ir pats nesiduos ki
tų laidojamas Nikitą Kruščio 
vas nekartą kasė duobę ki
tiems ir dabar pats į ją įpuo
lė. Tikėkimės, kad nauji 
Kremliaus valdytojai duos 
jam laiko pagalvoti, ką reiš. 
kia gyventi nelaisvėje,

Petras Pakalnis

džiausiame name iki šiol til
po. Pav Washingtoce, karo 
ministerijos rūmuose vadina
muose «Peatagon* dirba 24 000 
žmonių, New Yorke, virš «Di 
džiosios Gelžkelių Centrali- 
nės» Pan American name dir
ba 17 000 žmonių «Prekybos 
Centre» dirbs 50.000!

Tuos namus kas savaitę ap 
lankys bent 80 000 asmenų. 
Namų požemyje bus vietos 
1600 automobilių pastatyti. Na 
muoae bus ir viešbutis su 250 
kambarių

Apačioje, tarp abiejų pasta 
tų bus aikštelės ir du mažes
ni namai

Kiek toks milžinas kainuos? 
Tik 350 milijonų dolerių, ar
ba 595 bilijonai dabartinių 
Braailijos kruzeirų! Pąbantj- 
nis aukščiausias Empire Sta
te namas kainavę tįk 41 mill- 
joną dolerių

liūs, apžiūrinėjo ratus.
Kedulis nuo pat ryto vėl 

išėjo į kalvę, įsakęs mote
rims sėdėti pirkioje ir nosies 
be reikalo į gatvę nekaišioti- 
Joną norėjo išsiųsti į Survi
liškį nupirkti druskos, bet 
tas, sužinojęs iš moterų, kas 
čia šiandien gali atsitikti, tė
vo nepaklausė ir išėjo pas 
Jankauską pasikalbėti su Ka- 
aiu.

Žinia, kad Skrodskis pašau 
kė saldotus, jau spėjo paplis
ti kaime. Katrytė, išėjus tė 
vui, šoktelėjo pas Balsius ir 
sužinoję, kad Petras, nieke 
blogo neįtardamas, labai anks 
ti išvyko į Paberžę pas kuoi 
gą Maekevičių, Vincas, ne
sant vyresniojo brelio, tarėsi 
galįs jį pavaduoti ir stoti jo 
vietoje. Petras, be abejo, sal- 
dotų nebūtų išsigandęs ir da 
bar galvotų, kaip nuo jų ap 
siginii. Narsiai buvo nusitei 
kusios ir abidvi Balsytės. Ne

rimasties apimti išėjo į kai 
mą Balsių vyrai: Vincas pa
traukė į Jankauskus, o tėvas 
į Daubarus Į senį Daubarą 
kreipdavosi visokių patarimų 
ne tik artimesnieji kaimynai, 
bet ir iš gretimų kaimų ne 
vienas klausė jo nuomonės 
ypatingesnlais atvejais. Balsių 
Petras vadovavo Šilėnų jau 
nimui, o senis Daubaras — 
tėvams, gąspadoriams.

Balsys jau rado pas Dauba 
rą daržinėj keletą kaimynų — 
Grigaliūną. Jakaitį, Brazį Ber 
žinį Kas pypkiavo, kas šiaip- 
sau sukinėjosi ar stovinėjo į 
duris atsirėmęs, bet visi bu
vo neramūs, susirūpinę

— Negerai, vyrai, — kalbė
jo Brazys. — Jeigu jau po
nas vaiską pasišaukė, tai ne- 
atsilaikysim. Taikykimės su 
ponu.

Bet Grigaliūnas niūriai per 
tarė;

— Taigi, kad niekas mūsų 
neprašo taikytis

— Tai ką tu manai, kad po 
nas ateis tau lenktis, prašy
te prašys, kad tu į lažą ei
tum? Patys eikim

— Visas šešias dienas? Ka 
da gi savo apdirbsim?

— Be to gi, ir žemę nori 
iš mūsų atimti

Kitur duos
— Kur duos? Užbalins? Kaip 

juos pasieksi?
— O ką su trobomis dary 

tume? Tik pajudink jas - su
byrės.

I ginčą įsiterpė ir kiti, vis 
puldami dvarą ir savo skriau
das skaičiuodami;

— O dar kiek to gero viso 
kio išlupa!

— O pastotės!.. Miškas!,. 
Kelionės į miestus! Gvoltai!..

— O linai, vilnos, sviestas, 
sūriai, riešutai, uogos!

— Ką ir bekalbėti! Ubagai 
geriau gyvena kaip mes. Pus 

badžiu stimpame. Dvaro šuo 
už žmogų sotesnis. Kas bus 
su vaikais?

— O pažiūrėkit, kaip apie 
Krakes karališkiai gyvena! 
Nosį riečia! Į gimines su 
jais nesueisi.

— Ne tik karališkiai Antai 
grapo Čapskio Kataaberžė. 
Jau koks tironas, o jo kaimie 
čia! sotesni už mus.

— Dėl to kad ten tik pusė 
lažo. Kita pusė — činšas.

— Nėra kito tokio tirono, 
kaip mūsų Skrodskis!

Baudžiavos sunkumų ir iš 
duaro patirtų skriaudų prisi
minimas kiekvieną kartą ver 
tė niekais susitaikymo norus 
ir viltis Ne! Sykį jau prade 
jus, reikia laikytis Kas bus, 
tebūnie! O čia dar visokių 
gandų, kad kas kokį lažą ir 
kokias prievoles dabar apsi 
ims, tai taip ir pasiliks. Dau
baras vis laikėsi savo nuomo 
nes, kad greit būsiąs paskelb 

tas kitos, tikrasis ciesoriaus 
manifestas, kad ta žemė, ku 
rią dabar kas valdo ir dirbą, 
bus atiduota nemokamai ir jo 
teių prievolių dvarui nei vai 
džiai nebus. Tik nereikia da
bar patiems jų apsiimti.

— O kaip su vaisku, kaimy 
ne? — paklausė Balsys.

Daubaras nesvyruodama? 
atkirto;

— Nė vaisko nepriimkim! . 
Vaiską kam čia siunčia? Kad 
mes jį šertume Ponas nori 
mus vaisku prispausti. Ture? 
sim saldotus šerti, © jie žiū
rės, kad mes j lažą eitume ir 
prievoles atliktume. Kaimy
nai, vaiskas baisiau negu rykš 
tės! Nuplaks — papęrš.ės, ąp- 
sigydysi ir vėl nieko O sal
do tai tave sunaikins visą. Su 
ės tavo duoną, sėklą, pašarą, 
nieko nepateks, ubagais pa
leis. Badu padvėsim. Dar pa 
čias ir dukteris iškoneveiks, 
Štai kas mūsų laukia. p,.
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Iniciando a Seção 'em Português
São muitos os jovens des

cendentes de lituanos que não 
sabem ler em lituano. Livros 
em portu uês sobre a Lituâ
nia sob-e sua historia, litera 
turą, ar&es e costumes são 
ra issimos, e os poucos que 
existem não es ão ao alcan
ce de todos Dificilmente ve
mos num jornal noticias sô 
br% o povo lituano, suas lu
tas e seus dramas, sob o ju 
go do eomunism *, sua herói 
ca forta’eza na fé, o trabalho 
e as vitorias de homens e 
mulheres que no exilio lutam 
por tornar melhor o mundo.

Notí-jas como essas seriam 
de interesse para qualquer 
pessoa de cultura, no entan
to, como jà dissemos, elas 
são excassissimas. Um histo 
riador romano escreveu cer
ta occasião: Homens que i ão 
conhecem a historia hão eter 
nac crianças. Realmente, só 
às crjanças e, pouco interes 
sante saber.e conhecer sua 
pátria quando e como seus 
antepassados nasceram e vi
veram qual bem fizeram a 
humanidade Porém quando 
o jovein adquire certa matu
ridade, interessa se por e tes 
detalhes e quer saber tudo 
que diz respeito a seus an- 
cestres, como que para des- 

. cobrir um passado glorioso e 
receber dos pais um patrimo 
nio do qual ‘possam orgu

Desabrochar de uma vida
X.Jtós.

Seus amigos são rapazes e 
môç ts de sua idade Em sua 
companhia você se sente se
guro, completamente à vonta 
de. Vocês se entendem mú
tuamente e encentram assun
tos para conversas interminá 
veis. Alegram se, e até se or 
gulham, que pessoas estra 
nhas ao grupo, principalmen 
te os adultos, não os com
preendem. Os seus coiações 
estão repletos de pensamen
tos e idéias que se transfor
mariam em rios, de palavras 
se' transmitissem tudo que se 
passa no mais intimo do sér, 
não fora o medo de ser mal 
interpretados. Éste temor os 
obriga a fechar-se, a cons
truir um muro entre seu intii 
mo e ô mundo exterior, é sò 
desabafar entre amigos, entre 
pessoas iguais, incompreens- 
siveis olhos estranhos. Para 
chamar atenção para sua per 
sonalidade o rapaz coloca 
méia^de cores berrantes, ao 

lhar se.
Justamente para fornecer 

estas noticias que foi criada 
esta parte em português no 
meio de um jornal que foi 
antigamente inteiramente li
tuano Isto servii à para os 
que não saibam lituano pos
sam conhecer coisas muito 
interessantes a respeito da 
pátria e de seus pais

Há também muitos lituanos 
e lituanas casados com bra
sileiros ou com pessoas de 
outras nacionalidades Êstes 
moitas vezes se interessam 
pela historia, cultura e situa
ção atual da patria de seu 
marido e esposa. A elês tam
bém esta pagina levará uma 
mensagem de esclarecimento.

Mas a fim de que esta pá 
gina desperte atençã® e seja 
Util a todos, é oecessério que 
os IcLores manifestem o que 
esperam desta seção e apie- 
sentem sugestões a redação 
Escrevam contos, levantem 
d-ebates, enfim colabojempa 
ra que esta parte do jornal 
seja reaimente ntil para seus 
leitores. A correspondência 
poderá ser remetida para a 
Rua Lituânia, 67, Mooca. ou 
entregue ao Sr. Vicente Tū
belis no Moinho Velho, Ri
mantė Steponaitytė em San 
tos e Lucia Jodelytė na Vila 
Zelina 

passo que moça passa a os
tentar penteados exoticos.

Neste periodo você grava 
seu nome em árvores, cercas 
e portas, vocè quer eterni
zar se. O Jovem Motorista 
faz os pneus gemerem, Você 
gosta de fazer algazarra na 
rua ou na condução. Suas 
mãos pés e todo corpo tra
balham sem parar e ás vèzes 
desajeitadamente. 0 inevitá
vel desleixo na disciplina às 
vézes é cultivado proposital
mente. Você se ofende por 
banalidades. Em você há uma 
grande vontade corretamen 
te. Vocė sente grande magoa 
e ressentimento, quase revol 
ta, ao ver seus pais ou pro 
fessores dedicam mais aten 
ção a seus irmãos e colegas 
que a vocė. .

Desta forma você quer cha 
mar a atenção dos que o cer 
cam. quer proclamar a altas 
vozes o aparecimento de uma

Kaunas — l obušės rumai.

Juozas Mikuckis

rirmos Jnaisés
Pirmos snaigės, pirmas sniegas
Ir ant veido ir ant lūpų 1 
Nepakils jau naujas diegas. , 
Snaigių spiečiai kai užklupo.

Balsta stogas, balsta laukas, 
Užsnigtas jau mūsų t-akas.
Pirmo sniego susilaukęs, 
Beržas su kaštanais šnekas.

Beržas šnekas krenta snaigės —-
Snaigių spiečiai - šalčio ūpas ...
Lapas, savo amžių baigęs.
Kaštane nuvytęs supas.

Por queP
Nasci no Brasil, aqui estu

do, trabalho e se Deus quizer 
hei de morrer. Não devo por 
tanto amar o Brasil? Traba
lhar para seu bem e progres 
so? Não devo ser bom brasi
leiro? Por que nossos pais e 

nova personalidade que os 
mais velhos devem reconhe
cer e respeitas. Esta recep 
ção ė de suma importâancia 
para voeè 

outros membros da coletivida 
de lituana insistem para que 
estudemos e falemos lituano, 
e nos preocupemos com as 
suntos que dizem respeito á 
Lituânia?

Não é agradável aos>brasi
leiros ouvir-nos falando um 
idioma estrangeiro. Além de 
tudo, para que trazer, para 
cá os costumes lituanos, com 
pletamente diferentes e es 
trankos aos daqui?

Não sou contra a Lituânia 
ou seu povo, mas até hoje 
ninguém me exglicou (e não 

‘consigo entender), por qu 
um brasileiro, filho de lituą- 
nos, deveria falar o idioma 
lituano e observar costumes 
que são completamente des
necessários, inúteis, e que ás 
vezes só servem para atra 
palhar.

A resposta^á esta comple
xa pergunta será dada em 
outros números deste jornal 
Quem a dara?

ŠUNŲ AKYS ŽMONĖMS.,;

Ne, ne visą šuns akį gali
ma žmogui įdėti, tik jos ragi
nę viršutinę plėvelę. Iki šiol 
sveiko, nors ir mirusio žmo 
gaus akies raginę plėvelę pri 
siūdavo pagedusiai žmogaus 
akiai, ir jis vėl galėdavo re; 
gėti Todėl universitetai ir di 
džiosios ligoninės turi suda
riusios žmogaus akių bankus, 
t.y, akių atsargas, kad reika
lui kilus būt galima joms pa
sinaudoti. tset raginių plėve
lių yra ioks didelis pareikala 
vimas, kad visuomet jų 
trūksta.

Paryžiaus profesorius Pau
lius Pėyro (Payrau) pabandė 
naudoti gyvulių akis, Išbandė 
visokius gyvulius, veršius, 
kiaules ir kitus, Iš visų gyvu 
lių šunų akys pasirodė tinka 
miausios, nes jų raguotoji* 
plėvelė nepatamsėja, b vis 
lieka skaidri, permatoma, kai 
kitų gyvulių, su laiku, nusto
ja savo permatomumo, baro
nu bandymai ir su žuvų aki 
mis. Atrodo, kad bus galima 
panaudoti vienos ryklių rūšies 
akis, bet tai dar ne visiškai 
medicinos patvirtinta.

Galima testamentu užrašyti 
savo akis medicinos moky
kloms ar ligoninių akių ban
kams. Mirusiam akys vistiek 
nebereikalingos, o gali nevie 
nam gyvųjų grąžinti regėji 
mą. Kiekviena ligoninė gali 
patarti, kur ir kaip tokį testa 
me n tą padaryti.

— RELIGIJA IR TAUTYBĖ 
taip yra lietuvio širdyje suau 
gusios, kad pažeidžiant vieną 
būtinai pažeidžiama ir kita.

Juozas Vaišnys, S. J.

— MOTERĮ galima palygin 
ti su saule; Kaip saulės švie
sa padaro žemę gyvą ir žy 
dinčią, taip moters siela pa
saulį sudvasina ir sukilnina.

Dr. M. Paplautskieciė—
Ramūnienė,

4



1964 m lapkričio 7 d M®SŲ LIETUVA 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;

ALEKSAS» KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio> pobūdžio^ 'darbus, kaip ^įvairių 
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas; muomininkų?. išmetimas» ir kiti darbai.

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.o - Sala 19- Tel. 37-0324
na 14,00 iki 18,00 vai.

LIETUVIŠKU pamaldų ka
lendorius

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Pa. que das Nações 1® vali 
Casa Verde, 17,15 vaL
Antrą :

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

Trečią:

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys Į

gamina meniškus ir stiprius megstinukus ^rūbelius nau- í 
jagimiams ir kit. I
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258iVila 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 RES1DENÇIA
Praça da Sê, 323 - 10 ■ cllOlįlOZ Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudentr
Madeiras em geral

Máquinas Texteis Santa Clara 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

j SÊDE: Ruas México, 98 - 9.o - sala 904 - Bone: 52 0229 
^EnderêçotlTelegrafico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
ç Serraria « I T A > — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas» Gerais

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

ANTÀN© pavilcnb©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fC FIJ A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams» (habilitação)

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

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

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS i 

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 Lituania» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua dos Cielamés, 510 (sėdė 

propria) — Vila Bela

linin'^
III

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IIHUÍ CAIU i 1:131 mi,-:
Lindoya vanduo vre ocaai žinomas gėrimas 

Kurio puikų vein. į> žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinkite ir visados naudokite !

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAUL O
be b-e/S! K * • • • • S5.................- - .. .<5». ra w n b «»< »
üsstswíJ w w “jss h « b eū ns a • • • • • W na na ■ - • • •

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

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
irengimui namu reikmenst ir žaislai, žvairiausios do
vanos visoms progoms;

1EJC£ITORI<) CCNTAEIL

Irmãos Nascimento
Rasi O.».b; SP. Nio 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine» 
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

Statybos medžiagos sandėli' g r įvairių geležinių daiktų^indų bei darbo įrankių 
krautuve tiktai pas

RUA COSTA BARROS, 356 TEL. 63-2225 ViLAALP NP

į
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

KVIEČIA IR LAUKIA

Ligi bazaro atidarymo, 14 
lapkričio betiko vos viena 
savaitė. Bazaro rengėjos jau 
keli mėnesiai dirba jo suren
gimui. Fantų, įvairių vertingų 
daiktų yra surinktų — suau
kota daug. Bazaras biis tur
tingas ir įdomus Kas ką no
rės galės pasirinkti nupirkti 
šventėms dovanų. Fantai yra 
nauji, geros rūšies.

Troškuliui ir alkiui nura
minti veiks bufetas su ska
nins užkandžiais.

Bazaro atidarymo laikas; 
kitą šeštadienį, 14 d. lapkri 
oio 15 vai.

Bazaras veiks tik dvi die
nas, 14 ir 15 d. lapkričio. Ba 
zaro tikslas: Sudaryti reika
lingų lėšų Trečiojo Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
surengimui Todėl kiekvienas 
cenlavas, kušino paremsime 
bazarą, auk- darni jam fantus 
ir jame pirkdami, paremsime 
lietuvių Kongreso surengimą. 
Atvyks daug svečių Mes, São 
Paulo lietuviai, būdami Kon
greso šeimininkai, privalome 
juos žmoniškai priimti. Todėl 
yra labai svarbu, kad lietu
viai paremtų savo atvykimu 
į bazarą, nes tuo pačiu pa
rems ir Kongresą Lietuvi, 
lapkričio mėn 14-15 d. pats 
atvyk ir kitus bazaran kviesk. 
Vieta: Vila Žeminoje Jaunimo 
Namuose.

— Prel. K. M liauskas, jau 
trečias mėnesis yra perkeltas 
ir ilsisi Campinas mieste, sa
natorijoje «Casa de Saude Dr, 
Bierenbach die Castro Sua 1 o 

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 radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

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 auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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 Palete, 3S
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33-6011 São Paulo

de Março, 156. Kas norėtų 
prisidėti prie ligoninės išlai
du apmokėjimo, kreiptis į 
Prel P. Ragažinską, kuris li
gonį globoja.

— Šį sekmadienį 16 vai. 
Vila Zeiinoje šaukiamas Mal
dos Apaštalavimo narių susi 
rinkimas

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras rimtai ruošia nustaty
tą Kongreso programą. Repe 
ticijos būna antradieniais, 
ketvirtadieniais ir sekmadie 
niais. Repeticijos vyksta 
dviem grupėm. Jau pradėta 
organizuoti ir tautinių šokių 
grupė, kuri šiomis dienomis 
pradės repeticijas.

— Lapkričio mėn. 22 d Vy 
rų Brolija ruošia išvažiavimą 
pajūriu. Programoj numatyta 
žaidimai, komiškas sportas,' 
muzika.. Užsirašyti pas Bro
lijos valdybos narius.

— Už SEBASTIÃO DE AL- 
MEIDn. (buvusį V Zelinos 
vaistinės São Jose savininką) 
metinės mišios — egzekvijos 
bus 13 d lapkričio 7,30 vai. 
Vila Zeiinoje. Velionies šeima 
kviečia draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose.

VENGRAI KVIEČIA 
LIETUVIUS

Vengrų revoliucijos 8 metų 
sukakties minėjimą ruošia stu 
dentų demokratinis frontas ir 
vengrų patriotinės organizaci 
jos šį šeštadienį, 7 d. lapkri
čio, 20 vai, Colegio Rio Brau 
co, Av. Higienopolis, 996 pa-

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

talpose. Į šį minėjimą kvie
čia ir lietuvius dalyvauti su 
savo tautine vėliava

— Lapkričio mėn 4 d 20 
vai. Kęstučio Draugelio na 
muose buvo susirinkusi posė 
džiui Kongreso parengimų ko 
misija, kuri svarstė ruošiamo 
bazaro reikalus.

— Kongresui Rengti Komi
teto Valdybos posėdis šaukia 
mas 9 d lapkričio 20 vai. V. 
Zeiinoje

— Užsimokėjo už «M. L.» 
1965 metams po 3000 kr. Salo 
mê Narušis, Teresė Šešelgie- 
nė, Konstancija Ingaunienė, 
Ona Polikaitienė, Petras La
šas ir už 1964 m. Kazė Šnė 
raitė 1,500 kr., Ignas Verbic
kas 2 000 kr. Administracija 
dė ,oja.

— Laiškai: L Jodelytei, 
kun. J. Šeškevičiui, A. Tylai, 
H. Lipskiui, M. Jurkoniui, W, 
Bazilevski. V. Vaikšnorienei, 
Gudanavičiams, Jurgelevičiū
tei, M Viakšnaitienei, U. Au 
gulevičienei, A. Lazdauskui, 
G. Gudavičiūtei, V. Tubeliui, 
A Lunekiene4.

V. AN ASTA CIO

— Zofija Lašienė, gyvenan
ti Rua Benedito Campos Mo. 
raie, 236 V. Anastacio Vėlinių 
dieną krito kapinėse ir susi
laužė ranką Ranka įdėta i 
gipsą, bet ligonė labai kenčia 
(ir negali miegoti). Gydosi sa 
vo namuose.

— St. Kubiliūnas labai yra 
dėkingas savo tautiečiams, 
kurie vis labiau ir labiau ap 
sila/iko į jo įsigytą valgomų 

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

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, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

TIPOGRAFIA BALTI CA
Lietuviška Spaustuvė

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

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

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

daiktų ir kitų įvairių dalykų 
krautuvę, ėsančią Rua Gama 
cam 689, V. Anastaeio.

— Dr. Bronius Skadas įtai 
sė savo kiemelyje tyro van
dens tryškantį fontanėlį, kad 
jo pacientai galėtų atsigerti, 
įtaisymo darbą atliko daktaro 
tėvas Martynas Skadas.

— Pereitą savaitę V. Anas 
tacio lietuvius lankė misij© 
nierius Tėvas Jonas Bružikas 
S J. Žmonės svečią maloniai 
priėmė ir džiaugėsi, kad misi 
joniertus po įvykusios pernai 
lapkr. 12 d. nelaimės jau gali 
vaikščioti, nors dar pasirame 
čiuodamas lazdelę Misijonie 
rius sakosi dar eisiąs į ligo 
ninę šio mėnesio 23 d., kad 
išimtų «parafūzus> kurie laiko 
suveržę sulaužytus jo dešinės 
kojos kaulus Tautiečiai linki 
visiškai susveikti.

ARGENTINOJE MIRĖ POETAS 

ANTANAS VILUTIS

Argentinos lietuvių spaudos 
žiniomis, ten neseniai mirė 
poetas ir rašytojas Antanas 
Vilutis Prieš paskutinį pašau 
lini karą poetas Antanas Vilu 
tis dirbo Eietuvos Pasiuntyny 
bėję Buenos Aires mieste.

Atskirai «M. L.» dėsime vie 
ną kitą mirusio poeto A. Vilu 
čio eilėraštį.

IŠ VISUR

— Nauji Sovietų Rusijos 
valdovai numato sumažinti 
mėsos, sviesto ir vodkos kai 
nas, kurios prieš dvejetą me 
tų, Nikitos Chruščiovo inicia 
tyva, buvo pakeltos 30 proeen 
tų Sumažinus kainas, pirmos 

rūšies kilograS
nuos pusantr^^^^—
2,10 rublio ir sviesttHsg
vietoj 3,60 rublio.

— Brazilijos Karo miniote 
ris gen. Costa e Silva kateg© 
riškai pareiškė, kad dabartį 
nė Prezidento maršai© Caste 
lo Branco vyriausybė visiškai 
neprojektuoja įvesti karo sto 
vį šalyje.

— Pagal naujai pasirašytą 
sutartį tarp S. Paulo miesto 
vadovybės ir Čia. Telefonica 
Brasileira kompanijos, laike 
dviejų metų bus įjungta 309 
tūkstančių naujų telefonų cen 
tre ir įvairiuose priemies
čiuose.

— Lapkričio 3 dieną perė
mė pareigas naujai išrinktas 
Čilės Respublikos preziden
tas Eduardo Frei, krikščionių 
demokratų kandidatas, laimė 
jęs rinkimus didele balsų dau 
guma.

— Pagal Rinkimų Tribūno- 
lo parėdymą, municipaliniai 
(savivaldybių) rinkimai São 
Paulo estade įvyks ateinan 
čių metų 7 d. kovo. São Pau 
>o ir Santos miestuose tie rin 
Rimai įvyks kovo 21 d.

— Vietos spaudoje rašoma, 
kad nuo 1965 m. pradžios dar 
bininkų atlyginimo minimu
mas (salario minimo) bus pa 
keltas iki Cr,$70 000 į mė 
nesį.

— Japonijos sostinėje To 
kio mieste įvykusioje pašau 
linėje sporto olimpiadoje dau 
giausia pirmųjų vietų ir auk 
so medalių laimėjo amerikie 
čiai spertiniakai.

— Paskutiniu laiku pradė
jus kristi cukraus kainai pa
saulinėje rinkoje dar daugiau 
pasunkėjo Kubos ekonominė 
padėtis. Diktatorius Fidel Cas 
tuo šaukiasi ^didesnės pagal 
bos iš Sovietų Rusijos

— São Paulo mieste projek 
tuojama statyti didelę atomi 
nę elektros jėgainę, kad iš 
vengus ateityje vis didėjan 
čio elektros energijos trūku 
mo.

DOOCZXDC^XDCXX—XX2DOS3OGX’’

— VILA ZELINOS LIETU.

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5875 

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.

6


	1964-06-13-nr45-MUSU-LIETUVA-00171
	1964-06-13-nr45-MUSU-LIETUVA-00172
	1964-06-13-nr45-MUSU-LIETUVA-00173
	1964-06-13-nr45-MUSU-LIETUVA-00174
	1964-06-13-nr45-MUSU-LIETUVA-00175
	1964-06-13-nr45-MUSU-LIETUVA-00176

