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Vakariečiu žvalgyba Nuvertino Raketines 
Bazes Lietuvoje ir Kitose Sovietu Srityse

Jos visos išžvalgytos ir daba»’ skubomis perkeldinamos

(Eį) Mažai kam iš mūsų bu
vo žinoma, kad, pačių britų 
žiniomis, netik amerikiečių 
žvalgybiniai lėktuvai eilę me 
tų skraidė virš plačiosios 80 
vietų Sąjungos teritorijos bet 
ir britų tokie pat lėktuvai y- 
ra ne kartą perskridę Pabal
tijo kraštus. Gudiją ir kitas 
sovietų valdomas sritis Įvy
kis su amerikiečių žvalgybi
niu lėkt vu «U-2» ties Sver- 
dlovskiu ryškiai pa iems so 
vietams ir visam pasauliu i pa 

'rodė, kaip sunku sovietinei 
karinei gynybai buvo ir yra 
pagauti tokius ypatingai dide 
liam aukštyje skrendančius 
lėktuvus. Giriasi savo rake
tomis pasiekią mėnulį ir sau
lę, bet vakariečių lėktuvų, 
skrendančių F.O.OOO metrų au
kštyje, per keturis metus ne
galėjo pagauti.

Be motoro iš Gudijos per Lie 
tuvą iki Bavarijos

Iš vakariečių skraidymo 
Baltijos jūros ir Pabaltijo sri 
tyse pranešama toks įdomus 
atsitikimas: Aukšto pilotažo 
žvalgybinis lėktuvas tokio pat 
tipo, kaip «U 2» (kaip žinoma 
tai yra pusiau sklandytuvas, 
pusiau didelio g'eičio vary- 
klių lėktuvas) prieš kurį lai
ką skraidė Rytų Europoje, 
virš sovietų valdomų sričių. 
Gudijoje sugedo lėktuvo va 
rikliai. Tuomet lėktuvas, pasi 
kliovęs vien tik sklandymu, 
per Lietuvą Lenkiją ir Vidu
rio Vokietiją laimingai pasie
kė Bavariją ir čia nusileido 
Iš to galima spręsti, kokie 
yra šie amerikiečių žvalgybi 
niai lėktuvai. Nenuostabu, 
kad jie pasiekdavo Sovietų 
Sąjungos gilumą

Lietuvos. Latvijos ir Karaliau
čiaus bazėė visos išžvaljytos

Jau vien iš tų duomenų ga- 
Jima spręsti, kad Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo kraš ų bei Ka
raliaučiaus srities sovietinės 
raketų bazės vakariečių Lėk
tuvų yra jau seniai išžvalgy
tos ir kruopščiai suregistruo
tos

Vakariečiai pastarais ke
liais metais galėjo pasinaudo 
ti ir dar kitais sovietinių ra
ketų bazių išaiškinimo bū
dais. Kokia stora «geležinė 
uždanga» ir būtų visvien pro 
ją prasiskverbia žinios apie 
faktas, kuriuos sovietai laiko 
pas apt'imi. ypač, kai eina rei 
kalas apie tokias artimas Va 
karams sritis, kaip Pabaltijo 
kraštai

Iš kitos pusės žiūrint, so
vietai yra ne mažiau veiklūs, 
siųsdami savo agentus į Va
karus Anot JAV užs reik, 
min Herterio tų agentų slęai 
čius siekiąs net 300 000

Žo Ižiu. sovietų raketinės 
bazės Pabaltijyje ir Karaliau 

čiaus srityje yra vakariečiams 
tiek pat gerai žinomos, kaip 
ir eilė bazių ties tralu ir ki
tur Sovietų Sąjungos gilumoje.

Sąmyšis sovietų štabuose: rei
kalas bazes perkeldinti

Iš pagautų tčes Sverdlovs- 
ku amerikiečių žvalgybinio 
lėktuvo nuotraukų tikslumo 
sovietines įstaigos įsitikino, 
kad vakariečiai tokiais meto 
dais pereitais keliais metais 
galėjo išžvalgyti ir nufotogra 
fuoti visaš svarbesnes raketi 
nes bazes Sovietų ąjungoje 
nuo Baltijos jūros iki Vladi
vostoko. Isteriškas Chruščio
vo ir kitų sovietinio bloko 'a 
dų karščiavimasis ryšium su 
Sverdlovskio įvykiu buvo iš
šauktas fakto, kad sovietų ra 
ketiniai įrengimai didžia dali 
mi liko nuvertinti. Ko tos ba 
zės bevertos, jei vakar ečiai 
žino jų dislokaciją?

Vakarų karimai sluoksniai 
pastaruoju metu yra paskel
bę ištisus tokių baz ų sąra 
šus (Be bazių Karaliaučiaus 
apylinkėje, buvo minimos ra 
ketinės bazės ties Tilže, Jei 
gava ir Ryga).

Vakariečių informacijomis 
Maskva dabar skubotai vyk 
do savo raketinių bazių per 
keldinimą Kariniu žinovų nuo 
mone tokie perkeldinėjitrai 
labai sunkiai įvykdomi Nau 
jų bazių įrengimas trunka ii 
goką ia'ką Politiniai padari 
niai būsią tokie kad Maskva 
ateityje bus priversta vaid’n 
ti dviprasminį vaidmenį ir ko 
egzistencijos ir nusiginklavi 
mo klausimais, ovistamsreiš 
kią daug laiko, kol jie atsiko 
šėsią nuo fakto, kad jų terito 
rija buvo ir yra tiek «pažei
džiama» Kad tokioje atmos 
f roję galėtu įvykti sėk-min 
gai nusiginklavimo susitari 
mai — šito laukti netenka.

PERNAI SILKĖS ATNEŠĖ
14,5 MILIJONO RB.

NUOSTOLIŲ

(E) «Tiesoje* 125 nr je ra
šoma. kad pernai ekspedic’- 
nė silkių žvejybos bazė turė
jo 14 5 mil. rb nuosto.ių Ieš
koma priežasčių tiksliau, kai 
tininkų. atnešusių tiek daug 
nuostolio silkių žvejybos ba 
zei. Pirmoji priežastis — tai 
blogi tinklai, kuriuos mezga 
Klaipėdos tinklų fabrikas. To 
liau lynai, kurie yra nepa 
tvarūs ir brangūs Pernai su
remontuotos statinės pasiro 
dė mažai tikusiomis Taipgi 
ir žvejai netausoja statinių: 
tūkstančius statinių žvejai su 
kūrena Dėl remonto ir dėl 
apsileidimo, iš viso 1959 m. 
laivai pastovinėjo 4 640 laiko 
parų.

TĖVĄ JONĄ GIEDRĮ S. J., 

vardinių proga, sveikina São Paulo Moksleiviai 
Ateitininkai, linkėdami ilgiausių melų ir Dievo 

palaimos.

KIETO DARBO IR RYŽTINGUMO 35 METU
.SUKAKTIS BUS MINIMA 1315 D. Rugpiòcio.

Šiais metais sueina 35 ,metai kai pradėjo Brazilijon imi
gruoti antroji imigracija Pirmieji lietuviai imigrantai Brazi 
liją pasiekė antrojo devyn oliktc amžiaus pusėje.

Ši sukaktis bus minima ruošiamoje
L'ETUVIŲ DIENOJE.

Rugpjūčio m. 13 - 15 d kviečiami lietuviai iš įvairių Brazili
jos vietų susirinkti į São Paulo, pažvelgti praeitin. į sutiktus 
sunkomis kuriant naują gyvenimą svetimame krašte, pasi
džiaugti pasiektais laimėjimais ir mesti žvilgsnį ateitim

Šiomis dienomis stenkimės taip reikalus sutvarkyti, kad 
galėtume dalyvauti ruošiamose iškilmėse.

Daugiau bus sekančiame «M. L » numeryje.

— Š m birželio 5 d. j Ka
zachstaną atvyko grupė Lie
tuvos artistų. Jų tikslas, žino 
ma, linksminti lietuviškąjį jau 
nimą. kuris kaip komunistinė 
propaganda skelbia, «saio no 
ru ir su džiaugsmu» atvyko 
darbams Kazachstaran. Per 
tris savaites gastrolieriai ap
lankys 1L kolchozų ii tarybi
nių ūkių Tarazolo kas» klą, 
ir tip pat Nojmsko rajoną, 
kuriame dirba daug lietuviš 
kojo jaunimo.

- Lenkų dainų ir šokių an 
samblis «Mazovše*. davęs -7 
koncertus Vilniaus valstybinė 
je filharmonijoje, š m birže 
lio 6 d. išvyko į tėvynę. Jų 
koncertuose apsilankė apie 
8.00J vilniečių.

— Aštuonių mokslinių dar
iu: tojų grupė išvykoj Šilutę 
lietuvių kalbos tarmių tyrinę 
jimo darnams tęsti: darbas 
bus vykdom is ir Klaipėdos 
rajone Bus užrašomi žodžiai 
Didžiajam lietuvių kalbos žo
dynui: kartu bus užrašomi vie 
tovardžiai ir tautosakos daly 
kai Ekspedicijcs metu bus 
daromi ir magnetofoniniai jra 
šai.

— Grupė Vilniaus Kapsuko 
vardo universiteto studentų 
bus išsiųsta vasaros darbams 
į Rusiją Celiabinską. Neina 
žai vilniaus studentų dirbs 
Baltgudijos koichozuųse.

— Lietuvos TSR Prekybos 
ministerija skelbia konkursą 
ger ausiems suvenyrų ir at
minimo dovanų pavyzdžiams 
madinei gamybai paruošti. 
Konkurso tematika — revoliu 
cine — istorinė, siurprizinė - 
pokštinė ir k t: Žodžiu, temati 
ka turi būti tokia kuri juočkiu 
tų nepriklausomos L etų vos 
praeitį ir šlovintų komunisti

nę Lietui os okupaciją ryšium 
su 1 ietuxos nepriklausomybės 
netekimo dvidešimtmečiu.

AMERIKOS- JAPONIJOS SU 
TARTIS PATV1R4 INTA

Amerikos ■ Japonijos iarpu 
savio saugumo sutartis buvo 
patvirtinta šiomis dienomis 
Amer kos senato ir pasirašyta 
prezidento. T aip pa. patvirtin 
ta ir iš Japonijos pusės. laši 
rašytais sutarties dckumen 
tais buvo pasikeista.

Opozicija reikalauja, kad Ja 
ponijos vyriausybė atsistaty 
dintų. Galimas daiktas kad 
taip įvyks Nauja vyriausybė 
būt sudaryta žmonių palankių 
dabartinei vyriausybei Dabar 
tin ė vyriausybė turi parla
mento daugumos prita ma. 
Demonstracijas kelia kailio i 
opozicija, žinoma komunis
tams inspiruojant Kcmunis 
tams, ypač Kremliaus ir Pe 
kino labai norėjo, kad Amen 
kos Japonijos sutartis nebūtų 
paširaiyta.

— Argentinos ir Iz-celiopre 
zidentų numatytassmitikimas 
Paryžiuje neįvyko Argenti 
mos prezidentas atsisakė pa 
simatyti.

— Argentina apskundė Iz 
raelj del Eichmano pavogimo 
Jungtinių Tautų Organizaci 
jai.

KREMLIAUS ŠNIPAI RIO DE 
JANEIRE

Šiomis dienomis Rio de Ja 
neire vyksta tarptautinis bap 
tistų kongresas į kurį atvy 
ko įvairių kraštų atstovai. Jų 
yra ir iš Sovietų Rus'jos Vi 
si nusi-tebėjo, kad Kremlius 
išleido rusų atstovus j religi 
nį kongresą. Tdgšiol nė vie

ATEISTŲ NAMAI KAUNE

(E) Šiomis dienomis įvyku 
šiame jungtiniame politinių 
ir mokslinių žinių skleidimo 
draugijos ateistų sekcijos agi 
tatorių ir specialistų pasitari
me, buvo nutarta Kaune steig 
ti tikrus ateistu namus. Ture 
darni šitokius namus jie tiki 
si, kad pagerės ateistinės pro 
pagandos darbas Pasitarime 
buvo išrinkta ir ateizmo na
mų taryba, kurion įeina moks 
liniai, partiniai ir tarybiniai 
darbuotojai, kultūros bei švie 
timo atstovai. Jų tarpe mini
mi medicinos instituto dėsty
tojas Urbonas. miesto vykdo
mojo komiteto pirmininko pa 
vaduotoja N’orkevičiutė, pėda 
goginio muziejaus direkto
rius Ruzgas, pelitinių ir moks 
linių žinių skleidimo draugi
jos referantas Ragauskas, do
centė Kauneckienė ir kiti Ta 
rybos pirmininku išrinktas 
pensininkas komunistas Pe
tronis. Kauno ateizmo namai, 
turėdami prieš akis pirmųjų 
Panevėžio ateizmo namų pa 
tyrimą, nori iš pagrindų pa
gerinti ir pagreitinti moksli
nę ateistinę propagandą Kau
no mieste. Bus organizuoja 
mos mokslinės konferencijos, 
steigiam. ateizmo lektoriumi, 
rūpinamasi civilinių vestuvių 
bei krikštynų liaudies tradi
cijomis pravedimu, ir bus su 
stiprintas ateistinis auklėji
mas vidurinėse mokyklose. 
Ateizmo namai bus kartu ir 
mokslinio lyriamojo darbo cen 
tras. kuris apibendrins ir 
skleis a eistinės propagandos 
patyrimą po visą Lietuvą.

nas katalikų vyskupas j Vaka 
rus nėra gavęs leidimo išva 
žiuo 4 Čia tuoj kilo įtarimas, 
ar tik Rusi os baptistų atsto 
vai nebus komunistų agentai. 
Tikrumoje taip ir yra. Tai vie 
šai pranešė krikščionių baž 
nyčių tarptautinė taryba. Pa 
vyzdžiui Maskvos baptistų baž 
nyčios atstovas Karev yra 
GPU agentas. Židkov komu
nistinės taikos tarybos pirmi 
ninkas.

Amerikos baptistų atstovai 
atvykę j Rio de Janeiro doku 
mentaliai įrodys, kad tarpiau 
tinėje baptistų sąjungoje yra 
įsiskverbusių komunistų.

Pabaigoje liepos ir pradžių 
je rugpjūčio, Vokietijoje vyks 
ta Tarptautinis Eucharistinis 
kongresas. Jei komunistai lei 
džia baptistų atstovams vykti 
j Rio de Janeiro tai taip pat 
turėtų leisti vykti Lietuvos 
vyskupams kunigams bei ti 
kintiesiems j Eucharistinį Kon 
gresą Baptistų sekta yra ak 
las komunistų partijos įran
kis užsienyje gyvenantiems 
klaidinti.
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Laiškas is Lietuvos
«Eltos Inform» pradeda spausdinti gautą 
Lietuvos dabartinio gyvenimo apybraižą.
— Spausdinama orig be pataisų. E.

ŽMOGUS — ŽMOGUI
Kai kurios mintys apie Šių dienų lietuvį inteligentą

Mielas skaitytojau, nelaikyk 
manęs komunistu Tam aš ne 
turiu nei moralinių nei ideo 
loginių savybių Bet žmogumi 
ir lietuviu stengiuosi būti. Juo 
ir esu. O juk žmogui savita 
stebėti, jausti, spręsti, galvo
ti. Negaliu pasigirti, kad la
bai daug mač'au. Gal būt Tu, 
matei ir pergyvenai daugiau. 
Tačiau leisk man pasidalinti 
savo stebėjimais, mintimis. 
Aš nepretenduoju į nuostabų 
protą, niekam neperšu savo 
minčių, bet tiek Tavo tiek 
mano tėvynė yra Lietuva, tad 
pakalbėkime apie jąs jos žmo 
nes atvirai, iš širdies, kaip 
dera šnekėtis lietuviams Bū
kime žmonėmis kalbėdami 
apie tai, kas brangu mūsų 
širdžiai.

Kur ošė girios, javai ban
gavo... Na ir juokdarys šis pi
lietis — pasakysite Jūs. Juk 
ir dabar girios ošia ir javai 
banguoja. Taip ir ne! Daug 
kas pasikeitė mūsų tėvynėje, 
daug kas neoe taip Tik kar
tais mes patys viską nejučio 
mis matome per savo jaunys 
tės prizmę O juk jaunystė 
praeina, ateina subrendimo 
amžius, atslenka senatvė. Ir 
argi mes patys nesikeičiame?

Ne taip seniai, šiltą vasa
ros popietę, man teko būti to 
limame Lietuvos kaime Ėjau 
į mokyklą ir, kad lengviau ją 
susirasti, paprašiau tos pat 
mokyklos sargą senuką paly
dėti mane. Einam lauko taku, 
šilta, žydrame danguje nė de 
besėlio ir tik vyturėlis nepa
vargdamas traukia savo links 
mą dainelę.

Prie pat tako dideli, matyt 
iš dirvų ištraukti, o gal ir nuo 
neatmenamų lankų čia gulį 
akmenys.

— Dideli akmenys, dėduk, 
statybai tiktų, — sakau sar
gui

— É, sūneli, kokie čia ak
menys. Prie caro tai buvo ak 
menys Būdavo, kai reikia 
sprogdinti, tai nežinai iš ku 
rio galo pradėti. O dabar čia 
tik niekniekiai

Prie caro. Še tau boba de
vintinės! Senuko širdžiai vis
kas kitaip buvo «anuomet», 
net akmenys ir tie buvo ge
resni «seniau» O man, ki 
tiems, tūkstančiams, kurie se 
novę pažįsta tik iš vadovėlių 
kurie jaučia irmato savo epo 
chos dvasią, giliausiai į širdį 
įsimigusį dabartis.

Ir nesuklysiu pasakęs, kad 
šiandien Lietuvoje maža žmo 
nių, kurie prisimintų praeitį 
Kiekvieno širdį ir protą užval 
dė klausimas kaip bus toliau, 
kokia bus ateitis? Štai šio 
klausimo pagrindu ir tenka 
kalbėti apie Lietuvos žmones

Niekam nepaslaptis kad, 

kiekvienos tautos priekyje sto 
vi inteligentija. Kas bebūtų 
tas inteligentas — mokytojas 
kunigas, gydytojas, inžinie
rius, artistas, dailininkas, ra
šytojas — savo išsilavinimu, 
organizaciniais ar protiniais 
gabumais, tiesioginiu ar ne
tiesioginiu darbu tautos prie
šakyje, atstovauja visą tautą 
Atstovauja ta prasme, kad 
kiekvienas šių dienų žmogus 
apie tautos kultūringumą spre 
ndžia iš inteligentų skaičiaus, 
jų pasaulėžiūros,apčiuopiamo 
darbo vaisių

Kaip nupiešti šių dienų Lie 
tuvos inteligentiją? Kągi, jei
gu jau ėmėmės «valgyti deš
relę», įmerkime ją į garsty
čias. Pirmiausia — Lietuvos 
inteligentas dar tebėra bai
lys Per stipriai? Neišsigąski
te, tai tiesa, tik gal būt ji per 
kietai skamba Šį sprendimą 
apie dabartinį Lietuvos inte 
ligentą diktuoja istorinės ir 
buitinės aplinkybės.-Mūsiį in
teligentai, vieni vengdami ne 
tekti savo padėties, kiti ne
norėdami kištis «kur nerei
kia». treti bi odami pasirody
ti aktyvūs dar iki šiol silpnai 
atstovauja patys save, o tuo 
pačiu ir visą tautą Kai kas 
bando aiškinti, kad girdi šis 
pasyvumas ir yra kova už lie 
tuviškumą, už ką tai naują, 
tautai be galo reikalingą. Tai 
irgi ne tiesa, bet tik savo są 
žinės raminimas. Istorija neži 
no nei vienos kovos, kuri bū 
tų laimėta pasyvumu. Bet lie 
tuvis inteligentas darbštus, 
kaip ir visa tauta. Jis pats net 
nejausdamas to nesėdi sudė
jęs rankas — pluša Įstaigoje, 
triūsia ligoninėje, stengiasi 
būti pirmasis fabrike. Ir štaj 
taip daroštumas iveitia po 
truputį pasyvumą. Tai atsiti
ko dar ir todėl, kad į inteli
gentų būrį įsiliejo daug jau 
nų žmonių, kurie mokėsi, stu
dijavo, bet kuriomis sąlygo 
mis stengėsi praplėsti savo 
akiratį.

Sutikite su manimi, kad 30- 
50 metų amžiaus Lietuvos in
teligentas visapiskai įdomus 
žmogus Retkarčiais tyliai nu 
eina į bažnyčią, retkarčiais 
aplanko kiną ar teatrą, ret
karčiais išgeria kavos puodu 
ką kavinėje, tyliai, nesivėluo 
damas ateina į oarbą ir nė 
kiek neužtęsdam s baigia jį, 
kartais «papolitikuoja» drau
gų tarpe. Ir visa tai vyksta 
tyliai Kad neįsivelti į bėdas, 
kad nekvaršinti sau galvos, 
kad kiti nesijuoktų Pikti lie
žuviai tokius žmones vadina 
prisiplakėliais. Ar tai tiesa, 
spręskite patys.

MŪSŲ LIETUVA

Algimantas Pagėgis

F A 83 82 8 F E
Rūstaus metalo sukas ratai 
dulkėti, purvini
Trumpa diena su saule ir su rytu, 
begarsiai praeini.

Įsisuka svajonė tarp grandinių-----
daina suskamba neišsakomai kimi. 
Tarp ūžesio mašinų metalinių
Svajonėse paskęst imi

Iškyla miestai, lygumos sapnuotos, 
Taurakalny karaliais vėl žaidi.
Baltutės sniego pilys paauksuotos 
ir Užvingio šilai nakty juodi

Tyliai ištrauki sulankstytą lapą 
svajones iv sapnus ir Vilnių užrašyt, 
ir paslaptis visas kur slepia 
begalio ilgesio širdis.

Be*: sutraška ir krinta grandys..
Rūstaus metalo ratai vėl iškyla 
dulkėti, purvini... 
Svajonės mirštančios begarsį šauksmą 
grandinių lūžime girdi.

Ir praslenka šešėliai tamsūs 
auksinių dulkių alkani
Trumpa diena su saule ir su rytu, 
begarsiai praeini.

Paryžiaus Konferencija Psichologinio
Motyvo Ženkle

Daūg kas šiandieną jieško 
tikrųjų priežasčių, dėl kurių 
iširo Paryžiaus Didžiųjų kon
ferencija. Šių priežasčių aiš
kinimų yra ištisi varijantai. 
Vienas šitų varijantų turėtų 
paliesti psichologinį motyvą

Nuo 1957 metų birželio mė
nesio, Chruščiovas pašalinęs 
varžovus iš valdžios aparato, 
vedė taikios koegzistencijos 
su Vakarais politiką. Šios po 
litikos tikslas buvo išlaikyti 
ilgesniam laikui status quo pa 
dėtį kurią jis, laikui bėgant, 
tikėjosi įpiršti Vakarų pasau
liui Ši politikos linija jam. 
kaip ir visiems komunistams, 
buvo neišvengiama: reikėjo 
laiko komunizmo sus iprini- 
mui krašto viduje bei komu
nizmo įtakos išplėtimui pašau 
lyje. Be to, vesdamas taikios 
koegzistencijos su Vakarais 
politiką, Chruščiovas manė, 
kad šiuo būdu pavyks užliū
liuoti Vakarų pasaulio budru
mą. Visa tai turėdamas gal
voje, Chruščiovas vedė koeg 
zistencijos politiką, kurios 
konkretus tikslas buvo Didžių 
jų konferencija.

Ir čia savaime iškyla 
k'ausimas: Kas privertė Chruš 
čiovą išardyti konferenciją? 
Kiek tai liečia amerikiečių 
žvalgybos lėktuvą, tai jis, ti
kriausiai, nebuvo priežastimi 
išardytos konferencijos: Chruš 
čiovas jau žymiai anksčiau ži 
nojo, kad amerikiečių žvalgy 
bos lėktuvai skraido virš Ru
su08, tik sovietinėms karo 
priemonėms jie buvo nepasie 

1960 m birželio 25 d.

suomei efektyviomis, priemo
nėmis, kaip pvz. vaiko paglos 
tymas, apsikeitimas su darbi 
ninku kepurėmis arba glėbęs 
čiavimasis, pave kti masių psi 
chologiją jau palankia pras
me. Šiuo būdu priešas pasiro 
do visai kitoj spalvoj, nei pro 
paganda buvo jį masėms pri
stačiusi. Šia prasme turistinė 

, diplomatija buvo naudinga ko 
monistinei valdžiai. Bet kar
tu ši diplomatija turi ir savo 
pavojingąją pusę, nes pana
šus masių psichologinis pro
cesas vyksta ir kitoje fronto 
pusėje, atseit, Sovietų Sąjun
goje; žmones savaime ima 
klausti: «Kodėl mes, Sovietų 
Sąjungoje, turime nuolatos 
ginkluotis, nuolatos dalyvauti 
iki gyvo kaulo daėdusiose ga 
mybos «lenktynėse», kai gali
ma gyvent taikoje su vaka
rietiškuoju pasauliu?» Šis ma
sių psichologijos momentas, 
be abejo, nėra nežinomas 
tiems, kurie sėdi Kremliaus 
valdžios viršūnėje.

Istorija turi daug pavyz
džių. kurie liudija, kad' daž
nai kovą nulemia ne materia 
liniai ištekliai, bet psichologj 
nis momentas. Psichologinis 
faktorius turėjo, be abejo, 
ypač didelės reikšmės Chruš 
čiovo vestai koegzistencijos 
politikai

Sunku tiksliai apibūdinti So 
vietų Sąjungos masių moralę 
ir nuotaikas. Aišku tik, kad 
sovietinė valdžia, grįžusi prie 
įtampos politikos, tikisi jos 
pagalba atitaisyti tai, ką, jos 
manymu, koegzistencinė poli 
tika yra atnešusi neigiamo, 
būtent — ir vėl nustatyti so
vietinių žmonių mases prieš 
vakariečius, į kuriuos jos bu 
vo pradėjusios žiūrėti, paly
ginti, draugiškesnių žvilgsniu.

Tenka paabejoti, ar sovieti 
nei valdžiai šrtai pavyks ir ar 
ji galės aklinai vėl užtrenkti 
uždangą prieš vakariečius

Kiek tai liečia Paryžiaus 
konferenciją, tai psichologi
nis motyvas čia yra atlikęs 
ne eilinį vaidmenį.

E.

kiami. Šitai jis pats patvirti
no: «Mūsų kariškiai, švelniai 
šnekant, pražiopsojo patogią 
progą».

Komunistinės valdžios vir
šūnėje įvyko staigių pasikei
timų, kurie nebuvo palankūs 
Chruščiovui. Sovietų >ąjungo 
je nuolatos vyksta kova dėl 
valdžios, ir svarbiausia, kad 
ši kova dėl valdžios yra nuo 
latos surišta su kova dėl ku 
rios nors iš anksto nustatytos 
strategijos ir taktikos Kai dėl 
strategijos, tai jų visų, sėdin 
čių Kremliaus valdžios viršū
nėje galvosena yra monolitiš 
ka, t y. jie visi siekia komu 
nizmo įgyvendinimo visame 
pasaulyje Gi dėl taktikos E o 
vietų Sąjungoje nuolat vyko 
ir tebevyksta viršūnių tarpu 
savio kova, nes nuo sovieti 
nės valdžios taktikos prikla i 
so jos išsilaikymas arba žiu 
girnas Chruščiovo vt sta t' - 
kios koegzistencijos politika 
iki tam tikro laipsnio būvi 
naudinga sovietinei valdžiai: 
jos dėka Sovietų Sąjungai lyg 
ir pavyko pralaužti pertvarą 
skiriančią komunistinį pasau
lį nue vakarietiškojo Dr. Boe 
ler. šm balandžio 11 d «Ne 
ue Zūrcher Zeitung» rašė te 
ma: «Masių psichologija ir tu
ristinė diplomatija» Jis rašė, 
kad tiek tikrojo karo, tiekšal 
tojo karo metu nuolatos vyks 
ta tam tikras masių įmagneti 
nimas abejose fronto pusėse. 
Turistinės diplomatijos dėka 
politikai turi galimybę dažnai 
net ir demagoginėmis, bet vi

I
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LIAUDIES MENAS, KURĮ 
KOMUNIZMAS ŽLUGDO

Iš Lietuvos gaunamų žinių, 
kad Lietuvoje sunku, o daž
nai negalima gauti siūlų audi 
mųi. Kai kam šitoks tvirtini
mas galėjo atrodyti neįtiki
mas. Bet šitai patvirtina pa'i 
komunistinė «Tiesa». Š m. ge 
gūžės 22 d. «Tiesos»nr-je, šei 
mos ir buities skyrelyje, pa
talpinta maža žinutė: «Rankš 
luosčiai... motinos austi».

Tūlas L. Vainikonis rašo, 
kad rajonuose vykstančiose 
liaudies meno kūrinių parodo 
se daugiausia eksponuojami 
įvairūs namų darbo audiniai, 
kaip rankšluosčiai.lovatiesės,
staltiesės, kilimėliai ir pan.

Daugelis šių dirbinių, rašo 
Vainikonis, buvo pagaminti 
seniai, mūsų motinų ir tik d a 
lis jų — paskutiniuoju laiko- 
tarpu. Savaime iškyla klausi
mas: Kodėl tiktai maža dalis 
liaudies meno kūriniu paga
minta paskutiniu laikotarpiu? 
Negi šis menas Lietuvoj būtų 
užmirštas ir užmestas? Ne. 
Audimo menas nėra užmirš
tas. Pasirodo, Lietuvoj sun-
kiai gaunami audimui siūlai. 
Rodos, toks paprastas ir kas
dieniškas daiktas — siūlai. O 
tačiau komunistinėj Lietuvoj 
jų negalima gauti: prekybos 
tinklas, siūlų pardavinėjimo 
nebuvo numatęs. Ir taip audė 
jos, ieškodamos išeities, turi 
pirkti siūlus iš spekuliantų.

Esant šitokioms sąlygoms, 
mūsų liaudies audimo menas 
tuo metu Lietuvoje skursta- 
Skursta — nes komunistinė 
santvarka nepajėgia p gamin 
ti tiek siūlų, kad juos būių 
galima patiekti nesuvaržytam 
vidaus pardavimui.

RIAUŠĖS LENKIJOJE

Šių kelių paskutinių savai
čių bėgyje Lenkijoje įvyko 
trys platesnio masto susirėmi 
mai tarp demonstrantų ir po
licijos. Pirmasis susirėmimas 
buvo Nova Hutoje, pietų Len
kijos plieno pramonės mies- 

~te; tuo metu žmonių minia 
pasipriešino komunistinei vai 
džiai, panorėjusiai pašalinti 
kryžių iš bažnyčiai numaty
tos vietos. Dieną vėliau Al 
lenšteine (O šyn) Gi prieš ke 
lias dienas panašus susirėmi 
mas įvyko vakarų Lenkijos 
tekstilės pramonės mieste 
Zielioaa Gora: komunistinė 
valdžia bandė bažnyčios salę 
paversti koncertų sale. Minia 
pasipriešino, ir teko šauktis 
policijos paramos. Būta ir dau 
giau ženklų kurie liudija pi
liečių nervingumą ir nerima
vimą. Komunistinis režimas, 
nuolat vis labiau slegiamas 
ekonominių sunkumų, greit 
iššaukia minios susierzinimą 
ir viešą protestą.

Paskutiniu metu valdžia už 
krovė aukštas gamybos nor
mas, gi atlyginimo už darbą 
nepakėlė. Taipgi padidėjo be 
darbių skaičius, ir smarkiai 
pakilo ypač maisto kainos.

Iki šiol Gomulka manė, kad 
nepasitenkinimas daugiausiai
reiškiasi tose srityse, kurio-

MŪSŲ LIETUVA

SVARBIOSE ŠVENTĖSE

BUVO Ia DIDELĖS PUOTOS

Švenčiu Metu Lietuviai
Dideles

'.Kotryna Grigaitytė

Vasaros Vakaras
Kai vakaro vėsos 
Man buitį suvystė, 
Krūtinėj pritilo daina -- 
Paklydau šešėliui s 
Dainų vakarykščių
Tarytum savęs pasigesdama.

Ne kibirkštys laimės
Sušvito man vėliai,
Ne žvaigždės pabiro į plaukus:
Tik šventojo Jono
Šventi vabalėliai
Pasklido po kvepiantį lauką.

Praėjo tyla
Takais aksominiais,
Praėjo tyla pro mane.
Alsavimą žemės ualaimintą, didį
Nešu aš sava krūtine.

TELŠIAI ŽEMAITIJOS SOSTINE

KELI PADAVIMAI APIE TO
MIESTO ĮKŪRIMĄ

Telšiai jau nuo senų laikų 
yra buvę Žemaičių sostinė, 
svarbus to krašto centras Tel 
šių miestas randasi lygumoje 
prie Masčio ežero krantų.

Apie miesto įkūrimą žmonė 
se užsiliko toks padavimas. 
Girdi, gyveno kadaise garsus 
žemaičių bajoras Džiugas, ku 
rį dievai ypatingai buvo pa
mėgę ir apdovanojo neapsa
koma stiprybe. Savo galingu 
kardu — vienu užsimojimu — 
jis nuskindavo šimtą kryžiuo 
čių didelius ąžuolus su šak
nimis iš žemės išraudavo, kai 
nūs nuo vietos nustumdavo. 
Su savo kariūnais jis iškasė 
Masčio ežerą ir prie jo įkū 
rė Telšių miestą. Gyvenimo 
pabaigą pajutęs, stipriomis 
rankomis iškasė sau gilųjį ka 
pą. kuriame ir buvo palaido
tas. Ir dabar dar. už trijų ki 
lomeirų nuo Telšių į Alsėdžių 
pusę, stovi didingas Džiugo 
piliakalnis.

Kitas padavimas mini Tel- 
vaišą drąsiai ginantį žemai
čius nuo kryžiuočių puolimų 
ir skiria jam Telšių miesto 
įkūrimą. Prūsų ordino kroni
kos jau 13’7 metais pamini, 
kad Telšių lygumas buvo ap 
lankęs ordino komtūras.

se gyventojų daugumą suda
ro ūkininkai; gi po šių riau
šių Gomulkai tenka įsitikinti, 
kad ir pramonės darbininkija 
yra priešinga esamai tvarkai.

E.

Istoriniai šaltiniai tačiau nu 
rodo, kad dar šešioliktame 
šimtmetyje toje vietoje, kur 
da&ar yra Telšių miestas, yra 
buvęs Didžiojo kunigaikščio 
dvarts Spėjama, kad to dva
ro trobesiai buvo į pietus nuo 
Durbino upelio tarp Masčio 
ežero ir Žarėnų kelio. Bet 
taip pat yra žinoma, jog 17- 
tame šimtmetyje šioje vieto
je stovėjo miesto rotušė Anuo 
laiku Didžiojo kunigaikščio 
vietininkas 1 elšių dvare buvo 
didikas Povilas Sapieba.

1710 metais Telšius buvo už 
puolę švedai Senoviška jų pa 
trauka dar tebėr įsmigusi vie 
name kalnelyje.

Įvedus privatinius teismus, 
Žemaičių kunigaikštija tapo 
suskirstyta j 28 apygardas, 
bet teismo įstaigos tebuvo tik 
Telšiuose bei Raseiniuose. Lie 
tuvos Seimas 176-1 metais nu 
sprendė šiuose miestuose įs
teigti dvejopus teismus: mies
telėnų ir žemininkų.

Karalius Stanislovas ėugus 
tas Poniatovskis 1791 m gruo 
džio 6 d suteikė Telšių mies 
tui Magdeburgo teises ir ats
kirą herbą.

1863 melais Telšiuose kaze 
kų buvo sušaudyti du sukili
me prieš rusus dalyvavę ku
nigai Izidorius Noreika ir A. 
Gargazas.

Nepriklauspmoje Lietuvoje 
1931 m- Telšiams suteiktos pir 
maeilio miesto teisės.

. ? ♦ Sandara

Sulaukę Pavasario švenčių, 
senovės lietuviai surengdavo 
sau ir geras vaišes. Pasiga 
mindavo įvairių gėrimų, o y 
pač alaus ir midaus; prisikep 
davo ar išvirdavo dešrų kum 
pių, vėdarų, šiupinio kopūs 
tų ar barščių sriubos ir pan., 
nekalbant jau apie margučius, 
pieną, sviestą ir sūrį. Net ir 
neturtingesni valstiečiai ar 
miestelėnai sugebėdavo ap
krauti velykinį stalą prašmat 
nesniu maistu.

Lietuvos didžiūnai gi Vely
kų metu surengdavo dideles 
ir skaitlingas puotas, kurios 
užtrukdavo keletą dienų Vie 
nas prancūzas, pakliuvęs į 
Lietuvą viduryje 16-to šimt
mečio pastebėjo, jog ką su
valgo Velykų šventėse vienas 
lietuvis, to nesuvalgytų ketu
ri prancūzai.

Midų ar Vyną Gerdavo iš Vie 

nos Didelės Tauiės

Panašiose puotose dalyvau 
davo ne vien šeimos nariai, 
giminės ir suprašyti svečiai, 
bet ir įva rus pareigūnai tar
nautojai. Did snius ūkius ir 
dvarus paprastai tvarkė už
vaizdus, o jų priežiūroje bu
vo raktininkai, aludininkai 
ir vyno sandėlių prižiūrėto
jai Stalams padengti ir val
gius puotos metu parūpinti 
buvo skiriami patyrę tarnai. 
Prieš pokylį tie tarnai Malus 
padengoavo staltiesėmis ar 
plonais rankšluosčiais pasta
tydavo dubenis ir lėkštes, ran 
koms nuplauti su vandeniu

— (E) «Kol tie žalčiai vieš 
pataus mūsų tėvynėje, tol mes 
jiems neduosime ramjbės .» 
Metinėje Naujosios Zelandijos 
Aucklando universiteto stu
dentų procesijoje, kuri sutrau 
kia tūkstančius žiūrovų, lietu 
viai studentai pavaizdavo te 
lėtą epizodų satyrinėmis te
momis. Vienas studentų pa 
reiškė: «Kol tie žalčiai vieš 
pataus mūsų tėvynėje, tol 
mes jiems neduosime ramy- 
bėš».

— (E) Zelandijos parlameū 
taras Baltų Klube Baltų Klu
bas Aucklande (N Zelandija) 
š m. birželio mėnesio pradžio 
je rengia Lietuvos. Latvijos 
ir Estijos Sovietų Sąjungos 
okupacijos 20 metų minėjimą, 
visoms skriaudoms, kurias So 
vietų Sąjungos okupacija yra 
Baltijos kraštams padariusi, 
prisiminti

Minėjimo pagrindinis kalbė 
tojas Zelandijos parlamen 
taras L Gotz.

VILNIAUS M ESTO VYKDO
MOJO KOMITETO PIRMI

NINKAS LONDONE

(E) «Daily Telegraph» š. m. 
birželio 3 d. nr je rašo, kad 
šm birželio 2 dieną Londone 
lankėsi Vilniaus miesto vyk
domojo komiteto pirmininkas
J. Vildžiūnas ir Rygos mies-
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ir Seniau Surengdavo 
Puotas

indus. Pr e kiekvienos lėkš
tės buvo dedami į staltiesėlę 
įvyniotas sidabrinis ar kauli
nis šaukštas ir kelios riekės 
duonos.

Peilius bei šakutes svečiai 
atsinešdavo savus, nors, be
valgant mėsą ir žuvį dažniau 
šiai laikydavo pirštuose.

Nors didikų ir bajorų rū
muose nestigo brangių taurių 
ir puošnių gėrimui indų, lai
kėsi paprotis. kad visi gerda 
vo iš tos pačios didelės. Ją 
pakeldamas šeimininkas pa
sveikindavo artimiausią sve
čią. pats taurę iki dugno iš
gerdavo ir atiduodavo kaimy 
nui Svečias pripildavo į tau
rę iš priešais stovinčio ąso
čio vyno ar midaus ir gėrė 
į savo kaimyną. Tokiu būdu 
taurė apeidavo visą stalą.

Puotaudavo puošniais dra
bužiais, su kepurėmis ir su 
kardais prie šonų. Prieš išge 
riant, kiekvienas svečias pa
kildavo ir pakeldavo galvos 
apdangalą.

Tai Bent Buvo Pavalgyta!

Per vienas bajorų vestuves, 
kuriose dalyvavo pusantro 
tūkstančio viešnių ir svečių, 
buvo suvalgyta šimtas jau
čių, pusantro šimto veršiukų, 
2 100 įvairių naminių paukš
čių ir 1 274 žuvys. O išgerta 
tapo net 270 statinės vengrų 
vyno!

Kadangi cukrus dar nebu
vo žinomas, o vėliau buvo 
dar labai brangus, pokyliui 
besibaigiant valgyta daug me 
daus ir su medum pagamintų 
saldžiųjų patiekalų

Sandara

to vykdomojo komiteto pirmi 
ninkas E. G. Baunamis. Juos 
priėmė ir vaišino ponia F. E. 
Cayford, Londono apskrities 
tarybos pirmininkė.

RESTAURUOJAMAS
K. BŪGOS NAMAS

(E) Pagiežės kaime, netoli 
Dusetų, gimė vienas iš žy
miausių Lietuvos kalbininkų 
K. Būga Jo vardu dusėtiškiai 
pavadino vietos vidurinę mo
kyklą ir vieną kolchozą. Šie
met pradėta tvarkyti K. Bū
gos tėviškė: restauruojamas 
gimtasis mokslininko namas, 
kuriame vėliau bus įrengtas 
jo memorialinis muziejus.

KNYGA APIE LIETUVĄ

(E) 20 Sovietų Sąjungos Lie 
tuvos užgrobimo metinių pro 
ga, išleista knyga apie Lietu 
vą — jos dabartį ir ateitį. 
Knyga pasirodė anglų, pran
cūzų, švedų ir kitomis kalbo
mis. Jos autorius — M. Šu- 
mauskas, okupuotos Lietuvos 
Ministerių (iš Maskvos malo
nės) Tarybos pirmininkas Šu 
mauskas, žinoma, drabsto pur 
vais visa, kas buvo atsiekta 
neprikJausomos i ietuvos me
tais, ir į padanges kelia ta
riamai didelius komunistinės
santvarkos laimėjimus.
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Visi Tikėjimai Yra Geri
— GIRDŽIU

Džiaugiuos, kad Jūs verti- 
nat tikėjimą manydamas, kad 
jis yra geras. Aš irgi taip gal 
voju, tikėjimas yra kažkas la 
bai didžio.

Tikėjimas yra geras, jeigu 
jis atatinka savo uždavinį, tai 
yra uesti žmogų prie -Dievo, 
padėti išganyti savo sielą Su 
tuo mudviejų nuomonės pil
nai sutinka.

Nuosekliai galvojant, tvir
tinti, kad visi tikėjimai yra 
geri, yra tvirtinti, kad jie vi
si yra lygiai teisingi, tikri. 
Pavyzdžiui, sakyti, kad kuris 
pinigas yra geras, yra tas 
pats sakyti kad jis yra tik
ras, ne dirbtinis. Padirbtas pi 
nigas nėra geras, nes jis yra 
netikras

Bet štai man kyla neaišku 
mas. kaip gali Pūti tikri tikė 
jinaai, kurie vienas kitam 
prieš arauja?

Jeigu Jūs skaitydamas Lie
tuvos Istoriją randate vieno
je knygoje parašyia. kad Vy
tautas Didysis buvo Kęstučio, 
sūnus, o kitoje kad Algirdo, 
Jūs nejučiomis tuoj pat savęs 
klausiate, kuri, knyga klysta. 
Jums nekyla jokia abejonė 
kad tie abu dalykai kartu ne 
gali būti teisingi.

Grįžkime prie mūsų temos. 
Kada Jūs sakote, kad visi ti 
kėjimai yra geri, tai yra tei
singi. r.yla k ausimas, kaip 
tai gali būti jeigu jie vienas 
kitam prieštarauja? Pavyz
džiui: Pagonių tikėjimai išpa 
žįsta daug dievų, katalikų ti 
ki tik į Vieną Dievą. Argi jie 
abudu gali būti teisingi?

Jūs. be abejo sakysite, kad 
galvojate tik apie Katalikų 
tikėjimą ir protestantų sek 
tas. kurie visi išpažįsta Vie
ną Dievą Gerai. Bet ta pati 
sunkenybė yra ir čia Angli
konai pavyzdžiui tiki į daug 
dalykų ką atmeta liuterionai, 
metodistų tikėjimo tiesų ne
priima ištisai presbiterionai. 
Argi jie visi yra lygiai teisiu 
gi, geri9 Tas pats yra su ka 
taiikų tikėjimu, Kurio dauge
lį tikėjimo tiesų neigia pro
testantai. Taigi logiškai gal
vojant-, negali būti visi tikėji 
mai geri, tai yra teisingi.

Leiskite žengti dar vieną 
žingsnį. Nuosekliai galvojant 
ta religi a pati sau priešta 
rauja. kuri tvirtina, kad vi
sos yra geros, nes gera gali 
būti tik viena, tikroji.

Protestantai tvirtina, kad vi 
sos religijos yra geros, Kata 
likų Bažnyčia, kad tik ji vie 
m tikroji, Kristaus įsteigtoji.

.iŠ
Gal Jūs prisimenate aną iš 

mintingą karaliaus Saliamo 
no sprendimą kai pas jį atė 
jo dvi moteriškės su vienu 
gyvu ir vienu negyvu kūdi-

JUS SAKANT

kiu Karalius išklausęs abiejų 
pretenzijų liepia gyvąjį vai
ką padalinti pusiau tarp abie 
jų, kad jos abi būtų patenkin
tos

Tada viena iš tų dviejų mo 
teriškių puolė karai ui po ko 
jų maldaudama atidwoti visą, 
nepadabintą gyvą vaiką ki 
tai Ji išsižadanti savo teisių, 
kad tik vaikas gyvent . Kita 
tuo ta pu ramiai priėmė kara 
liaus sprendimą tuo visai ne 
skaudindama

Saliamonas kreipėsi į tą. ku 
ri jo sp-rendimu buvo paten 
kinta sakydamas: «Tu sutin 
ki. l<ad tas kūdikis būtų pa 
dalintas, nes tu nesi jo moti 
na. Tikroji motina geriau su 
tiks jo netekti, kitai atiduoti 
negu kad jis būtų dailinant nu 
žudytas».

Ta kuri nebuvo motina su
tiko, kad vaikas būtu pada 
lintas, bet tikroji motina jį no 
rėjo turėti gyvą ir sveiką,

PRAKTIŠKI PATARIMAI

Ar tikrai nori sugyventi su 
savo marčia?

Jei taip, štai keletas gyve
nimiškų smulkmenėlių, kurios 
palengvina draugišką sugyve
ntą Putli Millett, katalikiško 
laikraščio The Register ko
respondentė anytai pataria:

— Sutik su faktu kad yra 
teisinga ir natūralu sūnaus 
žmonai būti sva kiaušiu asme 
niu jo gyvenimo ir nuolankiai 
užimk antrą vietą

— Neieškok priežasčių kri
tikuoti savo marė oš Atrask 
jos gerąsias savybes bei su
gebėjimus. kuriais galėtumei 

kad ir kitai jis būtų atiduo
tas.

Pasvarstykime truputi, kuri 
bažnyčia yra tikroji Kristaus 
įsteigtoji ta kuri neleidžia pa 
keisti savo tikėjimo tiesų nes 
tokias, sako, gavusi iš oaties 
Kris aus ar ta kuri leidžia, 
kad jos tikėjimo tiesos būtų 
kitų keičiamos, sakydama, 
kad visos bažnyčios yra ge
ros.

Leonardas Andriekus

DCVANA
Imu šią dieną, lyg saldų korį, 
Nebeminėkit senos žaizdos -- 
Nebesakykit Memento Mori, 
Nebek rtokit jo niekados.

Maniau, kad žemėj jau neišvysiu 
Nei to šaltinio, nei tų lankų. 
Nebenorėjau gyvent iš viso - - 
Mirtim alsavo rudens dangus.

O štai atgijo net akmenėliai, 
Linguot pradėjo visa lanka - - 
Sakyk, vėjeli kodėl sukėlei 
Taip netikėtai žalias bangas?

Gali Joninių liepsnas užlieti 
Ir nieką® amžiais jų neįpūs - - 
Aš jau nerasčiau paparčio žiedo, 
Tamsoj praskleidęs šakas, lapus.

pati žavėtis ir pagirti, juos sa 
vo sūnui, savo vyrui ir savo 
draugams.

— Neklausinėk marčios, kiek 
ji sumokėjo už suknelę ar 
užuolaidas. Jei ji norės papa
šakoti tau kas kiek kainavo, 
ji pasakys. Jei ji nenori, atsi 
mink, kad tai iš tikrųjų ne ta 
vo reikalas.

—- Jei nepatinka sūnaus ir 
marčios draugai — nekriti
kuok jų Jei jie yra pakanka 
mai subrendę vedyboms, jie 
yra pakankamai paruošti pu 
sirinkti draugus.

— Nepavydėk jei marti yra 
artimesnė savo motinai negu 
tau. Tai natūralu ir neturėtų 
būti pavydo priežastimi.

— Jei dovanoji marčiai ką 
nors į namus arba duok jai 
pasirinkti ką ji nori, arb su 
žinok ką ji tikrai nori, prieš 
nuperkant

— Jei marti gyvena tame 
pačiame mieste, neįgyk pa
pročio jos aplankyti, nepra
nešus iš anksto.

— Nesitikėk, kad marti bū 
tų tokia pat ekspertė, kaip 
pati, namų ruošoje. Juk pati 
turėjai daug daugiau metų 
praktikos.

Jei tavo sūnus yra laimin
gas su mergaite, kurią jis 
pats pasirinko, nežiūrint jos 
trūkumų (tavo akimis) būk 
dėdinga, kad jis vedė sau tin 
karną žmoną, ir žiūrėk, kad 
nebūtumei toji,. kuri visados 
pakiša jam mintį, jog ji nėra 
ideali.
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NATŪRAI IZACTTOS DOKUMENTUS

I960 m. birželio 25 d. MUSŲ LIETUVA 5 Pusi-

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudary i ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu, 
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel 33 6276. Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7988, São Paulo.

Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvensntiems 
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas informacijas žodžiu ir raštu

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE-PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aorangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą nakvitav ma.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:

Jonas Valavičius. R. Pe, Bened. de Camargo. 698. Penna
AI. Bogušiam-Kas, R Uranium. 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa xnostal 403 — São Paulo

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
i

«TĖVYNES GARSAI»
L'ETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADiOZCOMETA —■ Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

S E K M A D i E;N 1 A 1 S

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13.00 iki 14.00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14.15 iki 14.25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis !
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja '«TĖVYNĖS GARDAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo. BRAZI:..

e «mi: «imi m e ifi n1 m n at nu. n n r-- • i > tii.uini» m.*»
-

f ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I
į . IRMÃOS BAUŽYS j

Regltfraôo na C1 R1 C) »oD o «.• 55>

1 Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Žolina - S. Paulo f
~ Telefone 63-5005 =

* Aberturas de firmas
=/ Encerramentos de firmas 
j Transferencias de firmas 
į Centrai, na Junta Comercial 
| Diskai, na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais
f Escritas Comerciais
- HORÁRIO das
3 II

Contratos de locação £ 
Cartas de Fiança |
Requerimentos g
Balanços £
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e S
Seguros de acidentes |

è

I As 19 noras. |
,íi nuąfi n d|):<> WtlH W -r» r<r tp = ||||

' I
^Nascimento

Irmãos Nascimento
RE6. C.R C. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
A v, Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel 6^-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu L etuva»
KHSSBBMIBBM HaaHBaOHRSB K

Pincai /Povilai Tiiibelii
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės j savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 $ A^auna’
5- andar - sala 11 ' ' Moinho Velho,

Fone 63-6273

rrvANAo ČC ČIA. L i UA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Jone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BIUNA »

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

N’anque - Estado de Miuas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 10 vai 
Casa Verde, 17.15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 17 GO vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lí vai ,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

SMHESRHSW BB B

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVlClUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zeima. 595)

VIEN’N’r^-.IAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

IIKMaWJ C a IR IR i E RII ™
Lindoya vanduo yrr a^uai žinomas gėrimas, 

urio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
jsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postal 3967 SÃO PAULO

KíEESSa 3 S -.3 J ,'•! “S3 S 3553SHE KO

| PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & ČIA. ||
a> m

| Pęa. S. José dos Campos. 1 ■ V. Zelina ■ Telefonas 63-5915|
Qeleziei is dir biniai ir dažai viskas elektros 

ii trenkimui namu reikmenS ir žaislai, 
0 ivabtiausios dovanos visoms proaomS.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių « 
1 krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & L A PLĖNIS LIDA-
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AV. ZELINA, 515 — CA<XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

' ~ LIEPOS 3 DIENĄ 7 VA L. 
VAKARO PER LIETUVIŲ PA 
MALDAS CASA VERDE GIE 
DOS V. ZELINOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS CHORAS.

PÀSTATAI BUVO STATYTI 
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMUI.

Redakcija yra gavusi kele
tą pasisakymų del pastatų 
Liet. Sąjungos Brazilijoje ad
ministruojamų Kadangi šiuo 
klausimu jau buvo keletos 
bendradarbių rašyta ir dar 
nepaskelbtų straipsnių min
tys sutinka. (Tarp kitų turi
me pasisakymus prol A Sto 
nio, Dr EI. Draugelio), tai kad 
nekartoti minčių, pagrindines 
mintis čia paduodame sutrauk 
tai.

Lietuviški pastatai buvo sta 
iomi lietuviams ir lietuvybės 
išlaikymui Tokia intencija 
buvo tų. kurie sukėlė jų sta 
tybai lėšas.

Jei kaikur'e šiandien tų pas 
tatų nėra naudojami tam tiks 
lui, stovi tušti, tai reikia ieš
koti būdų, kad jie vėl galėtų 
būti naudingi lietuviškam rei 
kalui.

Kai kas sako, kad juos rei 
kia saugoti ir kada nors ’Lie 
tuvai atiduoti Lietuvai būt ma 
ža džiaugsmo, jei mes jai pas 
tatus jteiktumėm, o jei lietuvy 
bė būtų mirusi.

Jei tose vietose, kuriose 
šiandien tie pastatai stovi, nė 
ra įtnanoma panaudoti lietu
viškam reikalui, arba labai 
mažas nuošimtis lietuvių jais 
naudojasi, tai kodėl jų nepar
duoti ir nusipirkti patalpas 
ten, kur daugumai lie uvių 
jos būtų pasiekiamos.

Būt gera šiandien miesto 
centre turėti lietuviškus na
mus, kur ir senimas ir jauni 
mas galėtų sueiti kaip pavyz 
džiui vokiečiai italai ir kiti 
turi Labai ir svarbus reika
las yra įsigijimas jaunimui 
stovyklos. Amerikos lietuvių 
pavyzdžiai labai gerai rodo, 
kiek daug gero duoda lietu
viškam reikalui stovyklos, ar 
ba atostogų namai pajūryje 
ar ka nuošė.
J e nėra koks nors nepajudina 
mas stabas Jei gyvenimo ap 
linkybės reikalauja, reikia 
prie jų taikytis.

Niekas neįtars jokiais ne 
švariais bizniais, jei pavyz
džiui šitie reikalai bnt tvar

Lietuviškas Grožio Salonas

RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO
Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu

kavimas. plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura
Atsilankyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 

mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

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

ANTAN© PáVILONIO'
Manufatura de «Botões Estreia»

Rua Prol. Gustavo P-. dc Andrade. 116. caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina. Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

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

« V E N U S »

komi dalyvaujant platesnės lie 
tuviškos visuomenės atsto
vams

Priešingai, jei padėtis pasi 
liktų ilgesniam laikui kokia 
ji šiandien yra, ateityje gali 
ma susilaukti didesnių prie 
kaištų bei kaltinimų nemokė 
jimu laiku susiorientuoti ir pri 
sitaiky i pr e pasikeitusių gy 
venimo aplinkybių. Žinoma, 
čia galutinis žodis priklauso 
Lietuvių Sąjungai Brazilijoje.

A A. MIRĖ MARIJONA 
GARMUVIENÊ

Nors daug pavėluotai bet 
vistiK tenka atžymėti, kad šių 
metų gegužės mėn led. mi
rė Marijona Kalvinaitė Gar- 
muvienė sulaukusi 66 metų 
amžiaus, gyveno Alto da 
Mooca rajone. Buvo kilusi iš 
Marijampolės, j Braziliją at
vyko 1927 metais • liepos Nu - 
liūdime paliko 3 dukteris: Joa 
na. Ana ir Anastaziją ir sūnų 
Simona visus vedusius Pa
laidota Quarta Parada kapi
nėse.

Velionė buvo dora katali
kė ir noriai rėmė katalikišką 
veiklą.

Tebūnie lengva Tau Brazi
lijos žemelė.

— Laiškai; M Vinkšnaitie 
nei. A Pumputienei. J Jaku
čiui J Tatarūnui. I Katkie
nei. A Kairiu. P Šimoniui. 
S Pakalniui. K. Markovai Fr. 
Šukiui W Urbanavičiui.A Ži 
bui. J. Jurgelevičiūtei L Mi 
truliui. O Šermukšnienei Pe 
trui Šukiui. Pr Zagorskienei, 
J Nadolskiui. Al Grabauskui, 
Z Lukoševičienė. M. Slautie 
nei V Snrindžiui. K Bacevi 
čiui. M Jonavičiūtei O Jur
gelevičienei, F Slavickaitei.

LIET. KAT MOTERŲ
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

Šaukiam s ši sekmadieni 4 
vai. po piet Vila Zėlinnie. 
Draugijos narės ir nenarės 
kviečiamos susirinkime daly
vauti

— Praėjusį sekmadienį va 
kare šv. mišiomis užbaigė 40 
vii atlaidai ’• yru choras gra. 
žiai giedojo mišias. Po pa-mal 
dų klebonas choristus pavai
šino.

— Jaunučių choras pirmą 
kartą su giedojimu pasirodė 
ketvirtadienį per mišias, sū
rias lie aviškos mokyklos mo 
kiniai užprašė kun. J Giedrio 
S. J. vardinių proga. Chorą 
moko p of. I Adomavičiūtė. 
Toliau žada dažniau pasiro-- 
dyti bažnyčioje ir scenoje Tė 
va; siųskite savo vaikučius į 
šį jaunučių chorą.

— LIETUVIŲ BENDRUOME 
NÊS Tarybos ir Vaidybos po 
sėdis šaukiamas ketvirtadie
nį. 3(i d. birželio, 20 vai Vila 
Zelinoje. Visiems Tarybos na 
riams dalyvavimas privalo
mas kadangi bus sprendžia
mi svarbūs reikalai.

— Nesenai São Paulyje lan 
kėši iš Fio de Janeiro preky 
bininkas p. Pr. Ziezis Ta pro 
ga aplankė ir «Mūsų i ietuvą» 
paremdamas ja šešiais tūks
tančiais kruzeirų. Taip pat 
per P Ziezį atsiuntė «M L » 
penkis šimtus kruzeiiu p S. 
Savnorienė P P. Zieziui ir 
p S Savnorienei už paramą 
«M L » nuoširdžiai dėkoja

— Šv. Petro dienoje šv mi 
šių tvarka Vila Zelinoje bus 
kaip ir sekmadieniais.

— Lietuvos okupacijos 20 
metų sukaktis fão Paglyje 
buvo minėta 19 d. birželio 
São Bento gimnazijos salėje. 
Minėjimą pradėjo momentui 
pritaikinta kalba Eendruome 
nės Tarybos pirmininkas H 
Valavičius Lietuvos konsulas 
S pauly p *1 Pplišaitis kai 
bėjo apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje Šiai dienai kviesta 
kalbėtoja portugališkai depu 
tatė ir ão Paulo parlamento 
vicepirmininkė Maria Concei 
ção Costa Nev-rs pranešė kad 
del kitų svarbiu pareigų nega 
Ii atvykti Tačiau ta proga 
prisiuntė padarytą íão Paulo 
parlamente pareiškimą Pabal 
tijo valstybių išlaisvin mo rei 
kalu.

M mento reikalais kalbėjo 
prel P Ragažinskas, ypač 
smulkiau paliesdamas ruošia 
mą Lietuviu Diena ir 35 me
tų imigracijos sukaktį.

Meninė dalis buvo pritaikin 
ta minėjimo nuotaikai

Solistas V Laurinaitis savo 
puikiu sodriu, pilnoje formo 
je ‘ a-"itonu sudainavo Sku
bink prie kryžiaus ir Kad 
skausmas tau širdį ^'auiaiky 
lanti mena pajėga St Oren 
tas irgi baritonas, sudainavo 
solo Ten kur Nemunas ban 
guoja Pianu palydėjo prof, 
l. Adomavičiūtė Lie1. Rat. 
Eendruome’ ės choras, vado
vaujamas maestro F Girdaus 
ko. išpildė Dambrausko Mal 
da už Tėvvnę Budriūno o, 
Nemune Strolės - Parvesiu 
Viešpatie. J Jurgelevičiūtė 
ir Jodelytė tikrai artistiškai

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

** jr i j 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 - j 
—---- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro —— j

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

<%)v. Alalio de drança Camargo,

kuris nesenai atidarė savo kousultoriją Vila Zelinoje 
RUA MANAIAS, 2-D. Priima: pirmidieniais. trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

Tradicinis, liepos mėnesio sestadieniais ir sekma
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Fo astomu melu pranešė apie Dr. Walterio 
Linzės mirti

(E) Po aštuoniu tylc s metų, 
Sovietų Raudonasis Kryžius 
į Vokietijos Raud. Kryžiaus 
pasiteiravima pranešė k.- d 
advokatas Dr Waker Linze 
mirė Sovietų Sąjungoje 1953 
m gruodžio 1* d

Prieš ašti.'onius metus jis 
buvo pagrobtas iš Vakarų Der 
lyno komunistų pasamdytu 
kriminalistų f r W Linze 
priklausė laisvųjų juristu drau 
gijai, kuri tyrė visus sovieti
nės zonos prasižengimus prieš 
teisę.

Tą pačią dieną, kurią Dr 
I inze buvo pagrobtas, tuome 
tinis Berlyno amerikiečių sek 
toriaus komendantas, uenero 
roias M a Tnewson pareiškė 
protestą Sovietų E et lyno ko-

— «Mūsų I ieluvos» Redak 
cija sveikina savo rėmėju8 
bei skaitytojus Vardinių pro
ga. linkėdama visiems daug 
sveikatos ir laimės: Sveikina 
mi šie JONĄ':

Kanauninkas Kardavskas, 
Abraitis Adomavičius Andriu 
kailis. Antanaiis Bačialis, 
Bagdžius. Bambalas Earanaus 
kas, Barsevičius. Bendoraitis 
Bylovas Eratkauskas, Budre- 
vičius, Budzilas, Buragas, Ce 
cinas, Čižinauskas, Dãbravols 
kis, Dambrauskas, Deveikis, 
Dičiiinas, Dimša, Dumbliaus
kas Gorskis Gutauskas. Kal
vaitis. Kaupas. Kazlauskas, 

deklamavo.
Minėjimas baigtas Lietu vos 

himnu
Tačiau dalyvių minėjiman 

atvyko per mažai Neperdi- 
džiausioj salėje dar buvo tuš 
čių vietų. Nebuvo maryti net 
daug ir tų kurie buvo gyvi 
Lietuvos nelaimių liudininkai. 
Kai nebuvo stipriau įsikūrę 
uoliau į minėjimus lankyda
vosi ir nuoširdž'au lietuviš
kus reikalus remdavo. 

mondantui Denisinui ir reika 
lavo, kad pagrobtasis būtų pa 
leistus. Bet sovietai šį protes 
tą atmetė, kaip neturintį pa
grindo Taipgi amenk cčių ge 
nerolas John Macioy pareiš 
k ė protestą Sovietų maršalui 
Čuitovui. kurs atsakė, kad 
jis nieko apie šį reikalą neži
nąs. Nežiūrint visų pastaugi,, 
tek Mask\a, tiek Pankowas 
tylėjo Iš neol'ic ai t šaltinių 
patirta, kad Dr litzel952m. 
rudenį buvo Rytų zonos vo
kiečių perduotas S< vietams. 
ilgesni laika buxo išlakias 
Berlin Karlsborsto kalėjime 
1953 m. vasarą Berlin Lich- 
tenbergo karo kalė me nu
teistas 25 metams.

Kibelkštis, Kilinskas, Kirstu- 
kis. Klimaitis, Klimašauskus, 
Kupštaitis, Legas, Jakutis. Jo 
delis, Juodka, Ivanauskas. I e 
veskevičius, M a Čiulevičius, 
Masys. Medauskas, Mikloševi 
čius, Milčiukas, Nadolskis. Na 
viekas, Palubinskas, Paukštys 
Paulauskas, Pikūnas, Praka 
pas, Pranuškevičius. Pultinu 
vičius, Rinkevičius, Rumbutis 
bakalauskas (B R.) Sakalaus 
kas (USA), Segas, Silickas, 
Sinkevičius. Skrebys, Siieso- 
raitis, Stasiulionis. Stukas, Še 
petauskas, Švėgžda, Tarno, 
šauskas Tanvarčius. Tataru- 
nas (tėvas) t atarūnas (sūnus) 
Tumonis. Tyla (V. Belą), Tyla 
(V. Zelina), Tysliava, Vaivo 
kas. Valavičius. \ itonis. Vosy 
liūs. Zaidys, Zapereckas Žy- 
gas. Sirvydas. Kaseliūnas.

Petrai, Povoai ir Vladai bus 
pasveikinti sekančiame nume 
ryje.

— VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

5» *5* *** *♦* *!**♦* •J*

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

J. Baužys Rua Manaias, 21.
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li 
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233, (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26. Casa Verde.

Tėvą J. Giedrys prie S 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian 
za 822, V. Prudente,

VI Pupienį, Rua Lituania 
07. Mooca.

B. Tubelį ir Kučinską, Mo’ 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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