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mieste susirinkę iš visos Ame 
rikos respublikonų partijos 
atstovai vienbalsiai išrinko da 
bartinį vice prezidentų Nixon, 
respublikonų kandidatu} pre
zidentus. Anksčiau buvo gan 
dų kad ir New Yorkoguber 
natorins Nelson Rockefeller 
statysiąs savo kandidatūrą. 
Bet spėliojimai nepasitvirtino. 
Priešingai, Rockefeller visu 
šimtu procentų remia Nixon

Ku-is laimės: Nixon ar Ken 
nedy? Spėlioti gana sunku.

SLAPTAS AFRIKIEČIU POSĖDIS JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

Sovietų viltis pasiųsti saro 
karinius dalinius j sukilusį 
Kongą sumažėjusi, nes k'tos 
nepriklausomos afrikiečių vai 
stybės priešinasi.

Slaptame posėdyje afrikie 
čiai Jungtinių Tautų būstinė
je New Yorke vienbalsiai pra 
bilo prieš Kongo grasinimą 
kviesti rusų kariuomenę jei 
belgų kariniai daliniai neišeitų

Devynių Afrikos valstybių 
delegatai Jugtinėse Tautose 
pašinu ė Tunisijos ambasado 
rių Mongi Slim, afrikiečių a s 
tovą JT Saugumo taryboje,

AMERIKA PAREIKALAVO PALEISTI DU 
LAKŪNUS

Jungtinės Amerikos Valsty
bės griežtai protestavo Sovie 
tų Sąjungai už neteisėtą dvie 
jų amerikiečių lakūnų sulai
kymą, kurie išliko gyvi už 
puolus RB 47 žvalgybinį lėk
tuvą virš tarptautinių vande
nų liepos t dieną.

Griežta nota buvo įteikta 
Maskvoje sovietų užsienių 
reikalų ministerijai, Jungti
nėms Amerikos Valstybėms 
reikalaujant paleisti du lakū
nus Notoje taipgi reikalauja
ma, kad JAV ambasados Mas 
kvoje atstovui būtų leista 
tuojau pasimatyti su amerikie 
ėiavs lakūnais.

— Anglijos - Amerikos są
junga yra kertinis akmuo Va 
karų fronte. Šiomis dienomis 
Londono vyriausybė suteikė 
Amerikos karo povandeni
niams laivams, atominiais gin 
klais. garsiomis «Polaris» ra
ketomis. apginkluotais, nau
jas bazes

— Prancūzijos prezidentas 
De Gaulle pasikvietė Vakarų 
Vokietijos rainisterį pirminio 
ką pasitarti aktualiais Euro 
pos politikos klausimais.

— Italijoje sudaryta vyriau 
sybė vien iš krikščionių de
mokratų partijos narių. Ją su 
daro patys žymieji partijos 
politikai. Užsienio reikalų mi 
nisteriją paėmė prityręs di
plomatas Seg.ii, vidaus ■ Scel 
ba finansų Pella. Atrodo.

Vienas ir antras yra stiprus 
kandidatai. Vieno ar kito iš
rinkimas priklausys nuo pro
pagandos ir gal būt Kaikurių 
dar nepramatytų aplinkybių.

Kai del užsienio politiko-, 
tai ji liks ta pati nes Ameri
koje. užsienio politikos klau
simais. abidvi partijos, nežiū 
rint, kas bū»ų prezidentu, ei
na išvien Nors ir Amerika 
yra rinkimų išvakarėse ta
čiau užsienio p-olitikoje savo 
veiklumo nesumažins.

apie tai pranešti sovietų už 
sienių reikalų viceministeriui 
V V Kuznecovui.

Afrikiečiai įsitikinę, jog so 
vietų kariuomenės pakvi ti 
mas į Kongą gali tapti antrą
ja Korėja.

Afrikiečiai nori išla kyti 
neutralumą Rytų-Vakarų atž 
vilgiu: jie taipgi aiškiai pasa
kė kad nenori vakariečiu ka 
riuomenių Konge Šio mėne
sio pabaigoje Konge busią 
apie 10.000 Jungtiniu Tautų 
kareivių.

Naujoji nota sako, jog Jung 
tinės Amerikos Valstybės se 
kančiame JT Saugumo tary 
boję pateiks duomenų, jog so 
vietai neturėjo teisės numuš
ti R B 47 lėktuvo ir sulaikyti 
dviejų JAV lakūnų

Nota atsako j sovietų liepos 
15 dienos notą ryšium su lėk 
tuvo numušimu

' Rusai teigia kad amerikie 
čių lėktuvas pažeidęs soviet. 
teritoriją.

Jungtinės Amerikos Valsty 
bės pabrąžė kad sovietai nu 
mušė amerikiečių RD 47 žval 
gybinj lėktuvą virš tarptauti
nių vandenų.

kad ši vyriausybė bus pas 
tovi.

— Dirba daugiau, o atlygi
nimas tas pats Varšuvos «Tri 
buna Ludu» rašo, kad Varšu
voje septyniose svarbiausiose 
vietose statybininkai pakėlė 
produkciją nuo 10-20%. Nežiū 
rint to, jų darbo atlyginimas 
paliko tas pats

«Zycie Gospodarcze» rašo, 
kad, apklausinėjus statybos 
darbininkus Poznanės ir kito 
se provincijose, nustatyta jog 
70% darbininkų šalia savo tie 
stoginio darbo dirba šaluti
nius, atsitiktinius darbus, i- 
dant galėtu šiuo būdu bent 
kiek pakelti savo pajamas 
66% darbininkų dirba ir savo 
atostogų metu Darbininkai ne 
patenkinti nevien tik savo at 
lyginimu, bet ir gyvenimo są 
lygomis aplamai \ idutiniškai 

darbininkai gyvena po du - 
tris vienoje patalpoje, kurio
je nėra pakankamai vietos 
nei nusiprausti. Taipgi jie 
skundžiasi blogu maisto ap
rūpinimu.

— Vengrijoje einama prie 
likusių ūkių kolektyvizacijos. 
Iki šiol tame krašte sukolc'no 
zinta 70% visų ūkių. Nors ven 
grų komunistinė propaganda 
stengiasi nuslėpti tačiau net 
oficialūs statistiniai duomenys 
rodo kad privatūs ūkiai is to 
paties žemės ploto gauna aukš 
tesnius derlius negu kolekty
viniai ūkiai.

— Rusų karininkai kontro
liuoja rumunų kariuomenę 
1958 metais sovietai savo ka
riuomenės dalinius iš Rūmu 
nijos atitraukė. Jau irtadaso 
vietinės taktikos žinovai tei
gė kad rumunų kariuomenė 
nepaliks be rusiškos «priežiū 
ros». Šis teigimas pasitvirtino 
Rumunijos žinių biuletenis bir 
želio 13 d laidoje patiekė il
ga sąrašą naujų. Rumunijos 
pilietybę gavusių asmenų, su 
rusiškomis ir ukrainietiško- 
mis pavardėmis. Pasirodo, šie 
visi nauji piliečiai yra buvę 
Sovietų Sąjungos piliečiai ku 
rie šiuo metu užima ąvarbiau 
sius postus rumunų karino 
menėje

Rumunijos kariuomenėje y- 
ra taip pat «patarėjai» su pla 
čiomis teisėmis Šių sovieti
nių pareigūnų žinioje yra ka 
riuomenės apmokymo progra 
mos sudarymas vadovajančių 
kadrų organizavimas

— Ryšium su 550 metinėm 
nuo Žalgirio mūšio Gedimin0 
kalne, pačioje viršūnėje, ruo 
šiama aikštelė paminkliniam 
akmeniui pastatyti Trijuose 
bokšto aukštuose Įrengiamas 
Vi niaus kraštotyros muzie 
jaus skyrius

Lietuvi, 13 -15 d. rugpiúcio nesusirisk jokiais kitais isipaiei- 
gojimais. Dalyvauk 35 metu imigracijos paminėjime, čia prisi- 
minsi nueita naujoje tėvynėje kelia, išgyventus sunkumus 
ir pasidžiaugsi pasiektais laimėjimais. Minėjimo Programa; 
Rugpiucio m. 13 d.: 17 vai. Vila Belos mokykloje svečiu, organizacijų bei 

įvairiu organizuotu vienetu atstovu ir visuomeninku posėdis, kuriame bus Svars 

tomi tolimesnio veikimo planai. Po posėdžio bus susipažinimo vaisęs.

14 d. rugpiucio, 11 vai. pamaldos São Paulo katedroje.
15 vai. Lega Lombardo salėje isKilmingas posėdis, pla

ti meninė programa ir galop pasilinKsminimas. 
I5 d. rugpiucio 15 vai. sportas Vila Zelinoje.

įėjimas bus su paKvietimais.

SUSIRINKIME IR PASIRYZKIME VIENINGIAU 
IR STIPRIAU VEIKTI

Lietuviai, del ūgų_ vergijos 
metų, nėra paslankūs organi 
zuotàm veikimui. Tai rodo, 
kad nepriklausomo gyvenimo 
metų faktai Pavyzdžiui suor
ganizuoti jaunimą, ar senimą, 
į katalikiško veikimo, ar ki
tas organizacijas nebuvo leng 
va Jei šioje srityje buvo pa
siekta gražių vaisių, tai tik 
del didelio vadų pasiaukojimo 
ir visos eilės jiems gerai pa 
ruoštų talkininkų Tą pat ma
tome ir išeivijoje Didesnė vi 
suomenės dalis, bet kuriame 
krašte nepriklauso organiza
cijoms, nors savo simpatijas 
r iškia vienoms ar kitoms or 
ganizacijoms ir laikas nuo lai 
ko jas materialiai paremia. 
Jei visuomenės organizuotu 
mas buvo svarbus laisvoje Lie 
tuvoje, tuo jis svarbesnisišei 
vijoje, kur nutautėjimo pavo 
jų yra labai daug Be organi 
zuotos visuomenės yra neįma 
noma sudaryti lietuviškos ap 
linkumos kur ypač jaunoji kar 
ta galėtu kvėpuoti lietuviška 
dvasia, pasisavinti lietuviškus 
papročius. Jau gana retokai 
susirenka tūkstantinės minios 
nebent atvyksta peš didesnes 
šventes į pamaldas. Pas mus 
kiekviena apylinkė gyvena sa 
vo gyvenimu, savo reikaliu 
kais, labai retai susitikdami 
su kitų apylinkių lietuviais pa 
sitarti, pasikalbėti bendromis 
problemomis. O tų problemų y 
ra daug ir visokių; kultūrinio 
ekonominio ir kitokio pobū 
džio Kas pavojinga kad to 
kioj izoliacinėj aplinkumoj ir 
nuotaikose auga jaunoji karta 
nesusirišdama jokiais dvasi 
niais ar kultūriniais ryšiais su 
lietuvišku gyve imu. Dėliojau 
šiandien yra taip sunku pa 
traukti jaunimą Į lietuvišką 
veikimą.

Mes esame sav tiškai Įdomi 
tauta Iš vienos pusės mes esą 

me labai neatsparūs, irtai ne 
nuo šiandien, svetimos kultū
ros įtakoms Pavyzdžiui iš is 
torijos žinome, kad didelė vi 
suomenės. ypač bajorijos da
lis, sulenkėjo tuo metu, kada 
lenkai pas save, savo raštuo 
se vartojo dar lotynų kalbą. 
Gi tuo pat metu lietuviai ba
jorai įsivedė lenkų kalbą

Gi priespaudos metais pa
rodome didelio, retai kur su
tinkamo atsparumo. Ryškiu 
pavyzdžiu gali eiti kova už 
spaudą, už lietuvišką elemen 
torių už savo kalbą Lietu
viai ėjo į kalėjimus bet nepa 
sidavė. Ir šiandieninėje Lietu 
voje matome vertą didelio pa 
sididž avimo pavyzdį lietuvio 
rezistencija prieš vua kas 
griauja jo šventus įsitikinimus.

Ne tik mes, mūsų tėvynė, 
bet visas pasaulis gyvena le
miamą momentą Rankas su
dėję sėdėti ir laukti negali
me. Mūsų darbų kiti už mus 
neatliks Laisvės mums nieks 
veltui neduos. Kultūriniu, eko 
neminiu Įstaigų riek> mums 
nesuorganizuos ir nepastatys. 
Mes „patys privalome tai pada 
ryti Šiandien esame daug kam 
nuveikti pajėgūs. Jau turime 
kišenėse pinigo, nemažą ba
gažą gyvenimo patyrimo, ir 
reikalingos išminties Jei ko 
trūksta tai to emuziazmo ku 
ris buvo charakteringas lietu 
viškai išeivijai jos parmose 
kūrimosi dienose, kuris vė
liau, deja buvo užneštas sto
ru dulkių sluoksniu

Mūsų čia Brazilijoje yra ne 
maža Bendromis jėgomis 
daug ką galime nuveikti Lie 
tuvių Dienos ir 35 metų imi
gracijos proga susirinkime pa 
sižvelgti praeitin ir pasiryžti 
ateityje įgyvendinti konkre 
čius darbus.



2 nusi MŪSŲ L!ETUVA 196 - m liepos 3o d.

LAIŠKAS IS LIETUVOS
(tęsinys)

(E) 1948-1952 metų laikotar
pyje s'ojant į mokyklas, pra
dedant dirbti, daug pčrmeny 
bių buvo teikiama komunislj 
nio jaunimo sąjungos na
riams. Kas buvo gabus, ryž
tingas, tam nereikėjo jokių 
«sąjungų». Tokie jaunuoliai 
puikiai išlaikydavo egzaminus 
puikiai susidorodavo su dar
bu Bet visiems žinoma, kad 
kiekvienoje tautoje yra ir ne 
gabių žmonių Ką daryti? — 
svarstė negabių vaikų tėvai 
inteligentai, ką daryti — svars 
tė ir patys vaikai, svarstė ir 
gydytojas ir mokytojas, kurių 
idėjos ir įsitikinimai taip toli 
nuo komunizmo, kaip mėnu
lis nuo žemės, kurie laikė sa
ve šimtaprocentiniais lietu
viais ir komunizmo priešais 
— staiga jie visi sako: «Nie
ko nebus vaikeli, stoki kcm' 
jaunimą aš per pažįstamus 
padėsiu >.

Ir taip 17 18 metų «vaike
lis» neša pareiškimą įstoti į 
komeomolą, o tėvas šnekina 
pažįstamus, net sumoka kai 
kam pinigų už sūnaus ar dūk 
terš priėmimą. Kam reikėjo 
šitaip elgtis, kam parduoti są 
žinę ir įsitikinimus? O gyve
nimo praktika parodė, kad 
daugelis tokių nebuvo reika 
lingi nei komunistams, nei lie 
tuviams Ir ar ne komiška, 
kai toks jaunuolis studentas 
prieš egzaminus eina į bažny 
čią, klaupiasi ir karštai mel
džiasi kad Dievas padėkų jam 
išlaikyti marksizmo, darviniz. 
mo ir Komunistų partijos isto 
rijos egzaminus? Juk jei Die
vas jį girdi, tikrai nepadės 
mokslui kuris nukreiptas prieš 
Jį patį

Štai tokiu veidmainingumu 
kai kas įrašė juodą puslapį į 
Lietuvos istoriją. Tačiau šian
dien ši nuodėmė išgyvendina 
ma ir inteligentija tampa vie 
ningesnė ir stipresnė, pasiry
žusi kovoti už savo įsitikini
mus ir tikslus

Lietuvos inteligentai domi
si lietuviškomis Vakarų radi

jo valandėlėmis, užsienio lie
tuvių spauda

Paskutioiaisiais metais kai 
kam iš Lietuvos pavyko išva 
žinoti į užsienį Išvažiavusių
jų pasisakymus kartais tenka 
pamatyti spaudoje. Kartais tie 
oasisakymai būna netikę. Toks 
išeivis, norėdamas apie save 
sudaryti tremtinio aureolę, 
pripasakoja visokių dalykų. 
Pavyzdžiui, galima pastebėti 
tokių pareiškimų; Girdi, jei 
galėtų tai visi lietuviai išva. 
žiuotų iš Lietuvos. Kas gali 
žmogų įgalioti šitaip kalbėti 
visos tautos vardu, kas jam 
duoda teisę sutrypti kasšven 
čiausia — tėvynės meilę, pri
sirišimą prie krašto, kuriame 
gimei kuriame gyveno tavo 
tėvai, kuriame tiek daug mū
sų ašarų, kraujo, mūsų nusi
vylimų ir mūsų džiaugsmo 
pėdsakų! Netikėkite tokiais 
«pareiškėjais», tai dažnai ne
vykėliai, kurie į užsienį vyko 
ne politinio prieglobsčio ieš
koti, o gal tik lengviau pagy 
venti lengviau praturtėti. Lie 
tuviai neišsižadės savo gim
tosios žemės, kaip jos neišsi
žadėjo pasaulyje dar nė vie
na tauta Lietuviai tiki, kad 
tie broliai, kurie šiandien dar 
pr iversti gi venti užsienyje, ka 
da nors sugrįš į laisvą ir klės 
tinčią Lietuvą Kada tai bus 
— sunku pasakyti. Bet kada 
nors tikrai bus

Tokios nuomonės apie gy
venimą ir įvykius yra visi m 
teligenUi su kuriais tenka su 
sitikti, kalbėtis politikos ir 
gyvenimo klausimais

Čia teko pasikalbėti apie 
Lietuvos inteligentiją, jos gy
venimą, įsitikimus, siekimus. 
Buvo apie šį gyvenimą švie
sių žodžių, buvo ir juodų. 
Reiktų perdaug nuostabios 
plunksnos, kad galėtume nu 
piešti žmogaus gyvenimą šių 
dienų Lietuvos įvykių rėmuo 
se Tai nelengva padaryti tuo 
labiau, kad skaitytojai Vaka 
ruošė jau seniai ypa palikę 
Lietuvą ir kai kas gali būti 
sunku suprasti Aišku savai 
me kad kiekvienas žmogus

Algimantas Pagėgis
UŽMIRŠIMAS

Ir žemės, kurios krantą Baltija skalauja, 
kurioj Rambynas senas ir didus, 
aš užmiršau paimti nors smėlynų saują; 
kad ja sušildyčiau kapus...

kapus toli nuo liūdinčio beržų peisažo, 
tol nuo bręstančia rugių
Aš neturiu nė grumsto mažo - - 
ir mano pelenąm« gulėti bus klaiku, 
toli nuo liūdinčio beržų peizažo

geriausiai priima tai ką j s 
pats yra pajutęs, išgyvenęs.

Nelengvas Intel gento kelias 
ir nelengva jo dalia. Tačiau, 
kaip bebūtų, žmogus lieka 
žmogumi dirba vienokiu ar 
kitokiu būdu savo tautai ir 
nori, kad jos dienos pasidary 
tų šviesesnės, gražesnės Ra 
šau '"au, skaitytojau, kaip 
žmogui, kuris perskaitys, pas 
varstys, susimąstys, kuris pa 
jus, kad Lietuvoje gyvenimas 
ir kova už šviesią ateitį nėra 
apmirę, kad tautos pastan
gos kur lietuvis ir bebūtų — 
tėvynėje ar užsienyje — yra 
nukreiptos bendram tikslui 
— Lietuvai, jos vaidui, gar 
bei ir likimui Rašydamas sten 
giausi papasakoti tiesą per 
teikti tai ką mačiau, pastebė 
jau, pergyvenau.

Apie kitų tautų inteligentus 
pakalbėsime kitą kartą.

Nikita nenngasdino vaka
ru Vokietijos kanclerio

Adenauerio
Vakarų Vokietijos kancle

ris Adenaueris pareiškė 100.- 
000 pabėgėlių iš rytinės Prū
sijos, jog jis nenusigando So 
vieni Sąjungos Chruščevo pas 
kiaušių užpuolimų prieš jį.

Kalbėdamas didžiuliai mi
niai Dusseldorfe Rhine Sta- 
d um. 84 metų vokiečių vadas 
pasakė, jog «tie grasinimai 
mus neįbaugino».

«Chruščevas įžeidinėja mus 
ir amerikiečius Aš neseksiu 
jo pėdomis».

Adenaueris turėjo galvoje 
Chruščevo smarkius užsipuo
limus Austrijoje vizito metu. 
Sovietų diktatorius sutapino 
Adenauerio politiką su Hitle 
riu ir pagrasė «sudraskyti Ade 
nauerį į gabalus», jei jis pri 

kiš pirštą prie socialistinių 
valstybių.

Adenaueris savo kalboje ne 
prisiminė Chruščevo naujo 
grasinimo pasirašyti taikos su 
tartį su rytų Vokietija šį rude 
nį, jei vakarų vokiečių parla 
mentas turės savo simbolinę 
metinę sesiją vakarų Berly. 
ne. Tačiau Adenaueris pabrė 
žė, kad Sovietų Sąjungai ne
pasisekė suskaldyti Vakarų 
sąjungininkų ir sugriauti Šiau 
rėš Atlanto sąjungos (Nato)

«Komunizmui šios pas'an- 
gos niekada nepasiseks», — 
pasakė jis.

Adenauerio kalbos scena bu 
vo Rytų pabėgėlių susibūri 
me, kurie įsikūrė vakarų Vo 
kietijoje, jų tėviškes užėmus 
komunistams II Pasau'inio ka 
ro pabaigoje.

Rytų Prūsija yra netekta 
vokiečių teritorija Jos šiau
rinę dalį turi rusai, gi leakai 
va do pietinę sritį.

Austrija nepritaria sovietų 
diktatoriui

Austrų vyriausybė neprita
ria Sovietų Sąjungos premje
ro Nikitos Chruščevo kaltini
mams prieš Jungtines Ameri
kos Valstybes ir kitas vaka
riečių valstybes. — pasakė 
Austrijos kancleris Julius 
Raab.

Raob pareiškė per radiją, 
jog austrų vyriausybė Chruš- 
čevui aiškiai pasakė, kad ji 
nesutinka su jo kaltinimais, 
pateiktais austrų teritorijoje, 
prieš asmenis ir valstybes^ su 
kuriomis Austrija palaiko 
draugiškus santykius.

Kancleris pasakė, jog Aus
trija yra draupiškuose santy
kiuose su Jungtinėmis Ameri 
kos Valstybėmis ir vakarų V© 
kieti ja jau oficialiai protesta 
vo austrų vyriausybei prieš 
Chruščevo puolimus neutralio 
je teritorijoje.

Raab pasakė, jog Chrušče- 
vas atstovauja partiją, kurią 
97 procentai austrų atmetė 
Jis pridėjo, kad ideologiniai 
priešingumai ir esminiai skir 
tumaj tarp dviejų socialinių 
sistemų negali būti suderinti.

NAUJAS FRONTAS PABALTYJE
Stockholme gyvenąs latvių 

socialdemokratų veikėjas fil. 
dr Bruno Kalnins švedų libe 
ralų dienraštyje Dagens Nyhe 
ter paliečia įdomią apraišką 
ne tik dabartinėje Latvijoje, 
bet ir iš viso visame Pabalty 
je — stiprų pasipriešinimą ru 
sų infiltracijai net iš pačių 
komunistų pusės.

Pasipriešinimas prieš Sovie 
tus Latvijoj, Stalino laikais 
vyko prieš komunistus nusis 
tačiusių sluoksnių. Atodrėkis 
po Stalino mirties ir tos šio 
kios tokios lengvatos latvių 
komunistams 1953 1957 iššatr 
kė net ir pastarųjų sluoksnių 
stiprias pastangas ginti : atvi 
jos tautinius reikalus Labiau 
šia buvo reaguota prieš p a- 
taus masto rusų infiltraciją. 
Pagal 1959 metų statistiką per 
paskutiniuosius 15 metų j Lat 

viją buvo atgabenta 4G8 0 o 
rusų, gudų, ukrainiečių ir vi 
šokių kitokių nelatvių. atseit 
apie 32% visų gyventojų. Iš 
jų 27% buvo rusai Pačių lat 
vių skaičius nuo 1.475 0CQ 
(1935) sumažėjo ligi 1 298.' 00 
(1959)! Į Latviją suplaukę ru
sai yra daugiausia tarnautojai 
su savo šeimomis Pagal ofi
cialią statistiką 1958 krašte bu 
vo 27 000 aukštesniųjų tarnau 
toju rusų Prie jų dar reikia 
priskaityti okupacinės armi 
jos ir laivyno karininkus su 
šeimomis. Didelė dauguma ka 
reivių. atlikę karinę prievolę 
Latvijoje, taip pat pasilieka 
gyventi krašte. Chruščevo pa 
skelbtas Sovietų karinių dali 
nių sumažinimas taip pat didi 
na rusų infiltraciją — denio 
bilizuoti kariai pasilieka Lat 
vijoje Be to, krašto prameni 

nimas taip pat reikalauja nau 
jos darbi jėgos, kurią dau 
giausia sudaro rusai darbinio 
kai apsigyvenę daugiai šia Ry 
goję ir kituose miestuose. 1 a 
čiau tuo pat laiku tūkstančiai 
latvių jaunimo siunčiami j ko 
lonizacines sritis šiaurės Ka 
zachstane Jeigu rusų infiltra 
cija taip ir toliau tęsis, tai 
1975 latviai savame krašte su 
darys mažumą Tuo būdu pa 
laipsniui, bet sistemingai kei 
sis latvių tautinis savitumas 
ir latvių kultūros pagrindas.

Mėgino sulaikyti, bet..

Daugelis latvių komunistų 
norėjo tą raidą sulaikyti Jie 
reikalavo, kad latviai vado 
vantų tiek partijai, tiek vy 
riausybei. tiek įmonėms. Ru 
sai tarnautojai turėjo perdve 
jus metus išmokti latviškai, 
arba grįžti atgal. Latvių per
kėlimas į Kazachstaną turėjo 
būti taip pat sulaikytas Lat

vių mokyklose mokymosi lai 
kas turėjo būti pratęstas vie 
neriais metais (devyni metai 
vietoj astuonių), kad latvių 
jaunimas galėtų daugiau pra 
mokti savo krašto geografijos 
istorijos ir literatūros Chruš 
čevo septynmečio planas Lat 
vijoje turėjo būti pakeistas 
taip, kad lengvoji pramonė, 
gaminanti I atvijos gyvento
jams, turėjo būti padidinta 
sunkiosios pramonės sąskai- 
ton. gaminančios Rusijai iriy 
tų valstybėms Tos tautinio 
komunizmo srovės priešaky
je s ovėjo ministerių tarybos 
pirmininkas E Berklavs ir 
Mokslų Akademijos ekonomi
nio instituto direkti r us K 
Dzerve. Paskutiniais metais 
jiems pavyko tą tautinę lini 
ją pravesti ir jau buvo susi 
laukta rezultatų Eerklavs net 
atsisakydavo priimti tarnauto 
jus. nemokančius latviškai 
Dalis rusų tarnautojų net tu

rėjo grįžti atgal.
Visa tai, žinoma.erzino oku 

pantus. 1959 m vasarą PRlBO 
VO (Pabaltijo karinės srities) 
viršininkas generolas Batovas 
atraportavo Maskvai, skųsda 
masis antirusiška laikysena 
Latvijoje, kuriai vadovauja 
Berklavs, ir pranešė, kad jis 
ūgiau nebegalįs atsakyti už 
rusų dalinių saugumą. Centro 
komitetas Maskvoje pasiuntė 
tada į Rygą savo atstovą N. 
Muchitdinovą ištirti padėtį. 
Taigi, prezidiumas pasiuntė 
uzbekų komunistų vadą, nore 
damas išvengti įspūdžio, jog 
ne patys rusai veikia prieš 
latvius. Tačiau Miichitdinovas 
yra žinomas savo žiauria lai 
kysena ir prieš savo tautos 
tauinę opoziciją. Grįžęs 
pasiūlė, kad būtų imtasi griež 
tų ir p'ačių represijų prieš 
Latvijos tautinius komunistus.

Chruščevas ir prezidiumas 
su pasiūlymu sutiko ir pave.
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Ariogalos Sodyba ir Pilis Buvo įkurta Pries 
800 Metu

TEN, PASAK PADAVIMŲ. 
BUVO GEDIMINO TĖVIŠKĖ

Ariogala — viena seniausių 
Lietuvos vietovių, jau žiloje 
praeityje yra buvusi kuni
gaikščių pilis ir sodyba Isto
riniuose šaltiniuose pirmą kar 
tą paminima jau 1253 metais, 
kai Mindaugas pusę Arioga
los srities užrašė Livonijos or 
dinui. Kryžiuočių kronikose 
Ariogala gan dažnai iškraipy 
tais «Eroglen». «Ergalle». «Ara 
geb ir kt. vardais užsirašo
ma, atoasakojant karo žygius 
prieš žemaičius Medinė pi
lis stovėjusi prie pat Duby
sos kranto, kryžiuočių buvo 
nuolat puldinėjama o 1382 m- 
priešų net ir sudeginta Kaip 
atžymi plačiojo Lietuvos Met
raščio laida, iš Ariogalos yra 
kilusi garsioji Gedimino dinas 
tija, davusi žymių valdovų ne 
tik Lietuvai, bet ir Lenkijai.

Padavimai sako, kad Arioga 
loję yra gyvenęs kunigaikš
tis Liutauras o pilyje buvo gi 
mes kitas žymus žemaičių va 
das kunigaikštis Vytenis savo 
laiku supliekęs užpuolikus 
kryžiuočius.

Keturiolikto amžiaus pra
džioje Ariogala tapo vieno Že 
maitijos apskričio centras pas

kiau valsčiaus įstaigų buvei
nė.

Karalius Vladislovas Ketvir 
tasis 1640 m. gegužės 26 d. A- 
riogalai suteikė miestelio su 
turgais ir prekymečiais teises 
o Stanislovas Augustas Antra 
sis 1781 m. tas privilegijas pa 
tvirtino. Nuo 17S2m Ariogala 
gavo miesto ir Magdeburgo 
teises ir herbą: du kryžmini 
sudėtus kardus raudoname 
dugne. Rusams pavergus Lie 
tuvą, Ariogalos reikšmė sus
muko ir miestas pamažu vir
to paprastu bažnytkaimiu ...

Ariogalos apylinkės yra la 
oai gražios. Kalniškių lauke 
yra iškilęs supiltas piliakal
nis, vietinių žmonių Barsuko 
kalnu vadinamas. Nuo pilia
kalnio atsiveria tolimi bei pa 
trauklūs reginiai ir spėjama, 
kad senovėj čia buvusi lietu, 
vių apylinkiųžvalgybos vieta-

Pirmojo didžiojo karo metu 
Ariogalos valsčiuje vyko ar
šios kovos tarp rusų ir vokie 
čių kariuomenių ir čia kelių 
kaimų ribose yra palaidota 
apie 2.000 žuvusių karių.

Ariogalos kapinėse randasi 
Daugirdų giminės koplytėlė, 
kur palaido as ir menininkas- 
archeologas Tadas Daugirdas, 
kilęs iš šios vietovės.

--------- B

Gražina Tulauskaitė

Viršukalnėj
Nė vienas paukštis ant uolos 
Giesmės svajingos negiedos.

Ilsėt tik debesys sustos
Ant mūs viršukalnės žilos.

Ir nematysim vakarais, 
Nakvot kur saulė iškeiiaus.

Ir nuo žvaigždės ligi žvaigždės 
Tik vėjas mus dienas lydės.

Vėlai pavasaris atbris
Per tuos sniegus, per tas pusnis.

Linksmosios vasaros dainos
Ten negirdėsim niekados.

GEDIMINAS JANUŠONIS IŠTEISINTAS
Byla Gedimino Janušonio, 

kuris birželio 24 d. Niagaros 
kurorte lankantis Maskvos 
miesto burmistrui Nikolai Iva 
novič Bobrovoikovui paleido 
j jį du kiaušinius, išreikšda 
mas bendrą visų pavergtųjų 
žmonių protestą bolševikinio 
imperializmo atstovui, įvyko 
šį pirmadienį liepos 11 d, 10 
vai. Niagara Falls, Oni, mies 
to teisme Ji buvo sukėlusi ne 
paprasto susidomėjimo ne ik 
Kanados, bet ir viso pasaulio 
spaudoje Teismo salė, talpi 
nauti arti porą šimtų žmonių,

buvo pripildyta lietuvių, lat
vių, estų ukrainiečių ir nema 
žai kanadiečių. Gediminą Ja 
nušonį šauniai gynė žymus 
baudžiamosios teisės žinovas 
lietuvių bičiulis parlamenta
ras Arthur Maloney greit pa 
sidaręs visos bylos centru.

Teismo akivaizdoje putniau 
šia advokatas apklausinėjo 
kaltinamąjį kuriam buvo pa
teikti du kaltinimai užpuo
limas ir ardymas viešosios 
tvarkos Abejais atvejais Ja
nušonis sakėsi esąs nekaltas 
Jis metęs į rusą kiaušinius.

be kad jį užgautų fiziškai, 
bet kad įšauktų incidentą vi
soje Kanadoje nuskambanti 
nuo rytų iki vakarų, prime
nanti šio krašto gyventojams, 
kad nekalti rusų agentų vizi
tai šiame krašte yra labai ne 
naudingi ir pažeminą Kanadą. 
Jis nenorėjęs pataikyti nei 
Otavos, nei Niagaros bivmist 
rams, nei kitiems asmenims, 
kurie drauge su rusu buvo, 
bet grynai tik jam v enam, 
kaip tironijos atstovui.

Buvo iškviesti ir liudinin
kai trys vietos policijos ats
tovai buvę incidento vietoje, 
trys kanadiečiai, kurie gerai 
pažįsta jaunąjį Janušonj ir vi 
są jo giminę ir du lietuviai, 
— parap kunigas Tėvas B.

Mikalauskas, OFM, iš St. Ca
tharines ir Pabaidėčių Fede
racijos Kanadoje pirm J. R. 
Simanavičius. Adv, Maloney, 
gerai pažindamas iš už gele
žinės uždangos atvykusių ima o 
nių psichologiją, puikiai išdės 
tė teismui psichologines įvy 
kio ap'inkybes ir patį jauno 
žmogaus padarytą žygį, pil 
nai sutikdamas su jaunuotio 
teigimu, kad jis tai darė viem 
kanadiečių labui Advokatas
vaizdžiai nupasakojo trejetą
panašių atsitikimų — innd®n 
tų iš Kanados gyvenimo SJs 
įvykis etąs modernių laikai 
kuriam panašių mažai tėca, 
vertas didelio dėmesio Save 
teigimą, kad jaunuolis negaili 
būti kaltinamas ir baudžia
mas advokatas perėmė senu

anglų teisės principu kad «mū 
sų teisė neužsiima menkais 
dalykais». Moderniško gyve
nimo aplinkybės šį principą 
leidžia prilaikyti ir šiam atve 
j ui

Didelį susidomėjimą išauku 
si byla tęsėsi veik pusantros 
valandos. Teismo salėje buvo 
nemažai spaudos atstovų iš 
Kanados ir JAV bių. Nors 
griežt-s prokut oras pradžioje 
bandė įrodyti «didelio svečio 
įžeidimą», triuškiną adv. Ma
loney argumentai susilaukė 
puikių rezultatų: teisėjas Ge 
diminą Janušonį paskelbė ne 
pakaltinamu dėl jam iškeltų 
kaltinimų. Tik pasakė jam pa 
mokymo kalbą, kad ir atei
viai šiame demokratiškame 
krašte turį laikytis krašto įs
tatymų atsižadėti iš tėvynės 
atsineštos kam nors pagiežos 
ir gyventi bei jaustis taip, 
kaip gyvena visi šio krašto 
gyventojai.

Pasibaigus teismui, visi svei 
kino jaunąjį drąsuolį ir reiš
kė nuoširdžią padėką r sim 
patijas adv. Maloney, kuris 
ne dėl pinigo, o vien jausda
mas simpatijas pavergtoms 
tautoms, veltui ėmėsi bylos, 
ją privesdamas prie visišk0 
laimėjimo —išteisinimo mūsų 
tautiečio ir netiesioginio pas 
merkimo Lietuvos okupanto 
imperialistinės sovietijos.

Po teismo didžiajame Niaga 
ros Brock viešbutyje įvyko 
spaudos konferencija, kurio
je Niagaros Buffalo ir Toron 
tonto spaudos atstovams įvy
kis bei aplinkybės buvo dar 
smulkiau nušviestos. Apie 
sprendimą buvo tuojau pat 
pranešta radijams ir televiz.. 
Ir tą pat dieną visa tai buvo 
paskelbta pasauliui Ypač pla 
čiai, iškeldamas prokuroro ir 
gynybos argumentus, bylą ap 
rašė Niagara Falls laikraštis 
^Evening Review».

dė Latvijos komunistų parti 
jai akciją praktiškai praves
ti. Tačiau įvyko visai nelauk 
tas ir ligi šiol dar nebuvęs 
įvykis — latvių komunistų 
partijos vadovybės dauguma 
atmetė Maskvos reikalavimus 
ir solidarizavo Berklavo tau 
tinei linijai. Ir tik po dauge 
lio stiprių spaudimų iš galin 
gojo Kremliaus partijos vado 
vybė Rygoje buvo priversta 
prieš savo norą nusileisti 
Chruščevo reikalavimams.

Prasidėjo plačios represi 
jos. tęsusios visus 1959 m 
Prieš Berklavą ir jo šalioin- 
kus prasidėjo didžiulė propa
gandos akcija spaudoje, per 
radiją ir mitinguose. Visi tau 
t niai komunistai vadovauja
muose postuose partijoje, vy
riausybėje, spaudoje komiau 
nime, vietiniuose sovietuose» 
įmonėse ir Mokslų Akademi 
joje buvo iš savo pareigų at 
leisti Iš partijos jie neb ivo 
išmesti, nebūvi ir suareštuo

ti tačiau perkelti labai nereikš 
mingoms pareigoms Pats Ber 
klavs turėjo išvykti iš savo 
krašto ir gavo darbo kažko
kiame nedideliame miestely 
je vidurinėje Rusijoje. Kartu 
su tautiniais komunistais bu
vo iš pareigų atleisti ir daug 
kitų vadovaujančių asmenų, 
pvz.. buvęs pirmasis partijos 
sekretorius J Kalnberz-rns ir 
ministerių tarybos pirminin
kas V Lacis, mat, jie tolera
vo tautinę komunistų veiklą. 
Į jų vietas buvo paskirti Ru
sijos latviai, kuriais Maskva 
galėjo pasitikėti. Nauju parti 
jos sekretoriumi buvo paskir 
tas A. Pelšė, o nauju ministe 
rių tarybos pirmininku J. Pei 
ve, abu surusėję Rusijos lat
viai. Maskvos tikruoju gaulei 
teriu Latvijoje buvo paskir
tas ligi šiol dar nežinomas ru 
sų partinis biurokratas K. Gri 
bovas. nemokąs latviškai ir 
Latvijoje niekada nebuvęs. Iš 
valytieji latyiai komunistai bu 

vo priversti «išrinkti» tą žmo 
gų partijos antruoju sekreto 
riumi l£60 m vasario mėn su 
važiavime.

Ta pačia kryptimi dirbame 

kitur

Opozicija tačiau nekapitulia 
vo Nei Berklavas, nei kuris 
kitas labiau žinomas jo šali
ninkas <savo kaltės neprisipa 
žinoor «nea siprašė», kaip kad 
pagal rusišką ritualą pana
šiais atvejais priimta

Nepasitenkinimas tokiais va 
lymais yra didelis, ypač stu
dentų ir komjaunimo tarpe. 
"Tačiau daugelis ir senų lat
vių komunistų yra visiškai be 
iliuzijų ir apsiv.ylę Vienas iš 
vadovaujančių latvių komunis 
tų gegužės pradžioje yra pa 
sakęs. «Mes turime p^agyven 
ti rusų šo vinizmo siautėjimus». 
Daugelis partijos sritinių ko 
mitetų pranešė centriniam ko 
mitelui Rygoje, jog jie laiką 

Berklavo ir jo šalininkų liau
ją tikrą ir teisingą Pelše ir 
Peive yra visų laikomi Mas k 
vos marijonėtėmis ir atsakLm- 
gi už repreeaiijas prieš takti
nius komunistus Partijoje jiie 
neturi jokio autoriteto

Faktinoji padėtis Latvijoje 
yra ta, kad dauguma latvių 
komunistų yra dabar nueista 
tę prieš Maskvos rusinimo p o 
litiką Po 15 metų aitrių per
gyvenimų ir nusivylimų ir j ie 
prisidėjo prie latvių tautos a n 
tirusiškos laikysenos.

Tiek iš dr Kalninso infor
macijos Ta pačia proga red- 
kia priminti, kad panaši akci
ja vyko ir kitose Pabalk j o 
valstybėse. Dėl panašių prie 
žasčių buvo šių metų pradž . o 
je Lietuvoje iš pareigų atleis 
ti vice ministeris pirmininkais 
Kazys Preikšas, sočiainių rei 
kalų ministeris Juozas Stirra- 
buris, sveikatos reikalų min Ls 
teris Alfonsas Dirsė ir Liet»- 
vos Aukščiausiojo T eismo vi

ce-pirmininkas VI Deksnis 
Preikšo pareigas perėmė kaž 
kokia Leokadija Diržinskaitė- 
Pilušenko. o socialinių įeika 
lų ministério kažkokia kita 
moterėlė Tatjana Jancaitytė 
Jau pernai vasarą, nors tik 
šiemet tebuvo paskelbta, iš pa 
reigų buvo atleisti Vilniaus 
univ. rektorius Bulavas ir Vii 
niaus Pedagoginio Instituto 
direktorius Laužikas O už ką 
gi? O gi už tai, kad Bulavas 
iš Vilniaus univ «išpravodi- 
no» visą netikusį iš Sovietų 
atsiųstą mokamąjį personalą, 
tuo išgelbėdamas Vilniaus u 
niv., tik nežinia kuriam lai
kui. nuo perdidelės rusų infil 
tracijos Vilniaus univ. vėl vir 
to daugiau ar mažiau lietuviš 
ku. Ne vienas iš tų pseudo- 
profesorių turėjo grįžti, iš kur 
atvykęs. Atstaty i senosios pa 
dėties po kurio laiko nebuvo 
galima, pritarimas is uni versi 
teto pusės buvo nemažas už 
tat teko nukentėti rektor ui, 
kad ir ištikimam komunistui.

Draugas
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PIRMA NEGU VESI AR TEKĖSI...
Svarbiausias Apsisprendimas

(tąsa)

RENKANTIS gyvenimo 
draugą protas gali tylėti iš- 
pradžių ilgesnį laiką. Čia, pa
prastai, «inicijatyvos teisę» tu 
ri jausmai. Bet gali būti ir ki 
taip, nors tai pasitaiko labai 
retai, būtent, kada jaunuolis 
ar jaunuolė pastebi kisame as 
menyje įvairias ypatybes, ku 
rios sako, kad tas asmuo bū 
tų geras jam draugas mote
rystės gyvenime ir pradeda 
su juo draugauti, laukdamas, 
kada «įsiliepsnos» ir šird s kas 
dažniausiai ir atsitinka; bet 
jeigu širdis tylėtų protingiau 
šia yra nutraukti tą savo drau 
gavimą ir nesurišti savęs am
žinais moterystės ryšiais, ne
jaučiant tam asmeniui jokio 
kito jausmo, kaip draugišku
mą.

Meilės reikaluose inicijaty- 
va nėra proto uždavinys, bet 
jausmų. Protas sau pasilieka 
«sprendimo teisę». Tai kartais 
būna berniškas aktas, kada 
jausmai ar instinktas su savo 
akla jėga veržiasi prie kokio 
nors mums patinkančio as
mens pasakyti «ne» kurį rei
kalauja sve ko proto sprendi
mas žiūrint įvairių gyvenimo 
aplinkybių. Reikalinga gerai 
Užgrūdinta širdis, kuri paklau 
sytų tokiu atveju proto neigia 
mo sprendime.

RELIGIJOS IR MORALĖS
PRINCIPAI

«EXAMEN PRACTICO». Ren 
kautis gyvenimo draugą rei
kta rinktis geriausiąjį. Geriau 
siąjį ne bendrai, bet mano bū 
dui ir mano gyvenimo sąly
gom Yra ^neįmanoma įsileis
ti į kiekvieną charakterio smu 
Ikumą. Užtenka laikytis tam 
tikrų principų.

GYVENIMO PRINCIPAI. Dir 
miausia, kiekvienas katalikas 
turėtų gerai atsižvelgti j savo 
išrinktojo gyvenimo ir religi 
jos principus Jaunuolis kata 
ūkas, kuris nori toks išlikti 
visą savo gyvenimą, turi steng 
tis išsirinkti sau gyvenimo 
draugę, kuri gyvena ir galvo
ja taip kaip ir jis ir kuri ga
lėtų jį sustipiinti ir padėti iš 
silaikyti tuose principuose jei 
gu jis gyvenimo aplinkybių 
verčiamas ir norėtų nuo jų 
atsitolinti.

Moteris, dažniausiai, išlai
ko savo gerą katalikiškąjį gy 

venimą, nors jos vyras ir bū
tų ateistas Tuo tarpu vyras 
vargiai išsilaikys savo pir
mykščiame uolume, jeigu jo 
žmona nestovės, mažiausiai to 
je pačioje religinio gyvenimo 
aukštumoje.

MerginosGdealas būtų ište
kėti už vyro, kuris laikytųsi 
tų pačių gyvenimo principų, 
tos pačios religijos. Bet tas 
kartais būna neįmanoma. To
kiu atveju moteris turėti} 
stengtis, kad jos vyras, bent 
visuose esmin uose dalykuo
se, laikytųsi tos pačios nuo
monės. t y katalikiškos mora 
lės dėsnių.

Ypatingai, kad vyras pripa
žintų, kad ištikimybė moterys 
tėję lygiai saisto vyrą kaip ir 
moterį, ir butų pasirengęs to 
laikytis visą savo gyvenimą. 
Kad vyras sutiktų leisti savo 
žmonai vesti gilų religinį gy
venimą, kad jis leistų auklė
ti savo vaikus katalikiškai, 
kad jis žinotų, kad katalikė 
moteris negali vartoti jokių 
dirbtinių priemonių nėštumui 
išvengti.

Nereikia pamiršti, kad daž
niausias skundas ištekėjusios 
moters yra vyro neištikimybė. 
Jeigu vyras neturi stiprių mo 
ralinių principų nors jis ir la 
bai mylėtų savo žmoną, ankš 
čiau ar vėliau, atsidūręs sti
prios pagundos akyvaizdoje, 
jai pasiduos.

«Noriu, kad mano vyras my 
lėtų Dievą labiau negu ma
ne», sakė viena pamaldi ir iš
mintinga moteris, «nes tada 
esu tikra, kad jis ir mane my 
lės visuomet».

Kas liečia vaikų auginimo 
problemą, nereikia pamiršti, 
kad šiandieną gimimo kontro 
lė yra įsiviešpatavusi Jaunes 
šeimos gyvenime, kur vyras 
ir žmona nėra tos pačios nuo 
monės atsižvelgiant į aplin
ką kurioj gyvena ir į sunkias 
kartais gyvenimo aplinkybes, 
yra beveik tikra kadšitaska 
talikiškas principas bus nus
tumtas į šalį patogesnio gyve 
nimo dėsnio: «semto iš gyve 
nimo kuo daugiau džiaugsmo 
ir vengti aukos».

Kartais sakoma, kad palai
do gyvenimo žmogus vedęs 
susitvarko. Gyvenime visko 
pasitaiko, bet jeigu toks pasi 
keitimas ir yra kada nors įvy 
kęs, tai tas yra tik maža išim-

BERNARDA8 BRAZDŽIONIS

Eenamiti daina
Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

Tavo lygūs laukai, tavo pievų takai
Tavo vasaros aukštas dangus 
Šauks mane ir vilios — atgalios, atgalios, 
Širdį skels tartum varpas žvangus.

Be tavų spindulių, tavo žemės kelių, 
Man pailso kelionėje kojos, 
Ir akis atsigaus laisvėj tavo dangaus 
Ir širdis plaks tik tavo šilojuos.

Daug ištremta sūnų už Altajaus kalnų, 
Daugel krito kovoj dėl tavęs. — 
Jų mirtis ir kančia, mūsų kelias nakčia 
Tavo laisvės rytojų pašvęs.

Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

tis. Gyvenimas rodo visai ką 
kita. Paprastai, jeigu mergina 
būdama sužeduotinė nepajėgia 
pakreipti savo sužeduotinį no 
rimu keliu, tai tuo mažiau pa 
sieks būdama žmona Ir jeigu 
sakoma, kao tik mažos išim 
tys. kada vyras pakeičia ve
dęs savo palaidą gyvenimą, 
tai kalbant apie moteris, to
kį atvejį nevadinsime atsiver 
timu bet tiesiog stebuklu.

(bus daugiau)

JUMORAS

Palyginimai

Teisėjas: — Tamsta besigin 
čydamas bemaž savo priešą 
užmušei. Ką tūri pasakyti?

Kaltinamasis: — Kad, pone 
teisėjau, jis mane erzino ir 
yra tikras idijotas.

Teisėjas; — Tai nepasitei- 
sinimas. Ir idijotai yra žmo
nės kaip tamsta ir aš.

Mados reikalai

— Skubėk rengtis! Pasivė-

— Praėjusį sekmadienį Atei 
tininkai buvo surengę eks
kursiją į Rio Grandė. Oras pa 
sraikė lietingas. Nežiūrint to 
visi eksKursanrei smagiai pra
leido laiką besimaudydami, 
plaukiodami laiveliais, žvejo
dami ir kepdami «churrascos». 
Susipažino ir susidraugavo su 
malonia italų Finco šeima, ku 
ri lietaus metu pasikvietė eks 
kursantus į savo namą.

— Lietuvių Dienos sekma
dienį, 14 d rugpjūčio, po 11 
vai. pamaldų katedroje bus 
bendri Jaunimo Pusryčiai S. 
Bento kolegijos valgykloje 
(Largo S. Bento). Kviečiama 
viso S Paulo jaunimo tuose 
pusryčiuose dalyvauti

— Kun. Juozo Šeškevičiaus 
adresas: 6838 So Campbel 
Ave. Chicago 29, 111. USA.

— Praėjusį penktadienį di
delis jaunimo būrys su įdo 
mumu dalyvavo cineforum 
apie spalvuotą filmą «Babiio 
nijos Vergai» Cineforum va
dovavo lietuvis klierikas teol. 
stud. Algirdas Ramašauskas. 
Ta proga jaunimas nori ypa
tingai padėkot V. Zelinos Se 
selėm Pranciškietėm už to fil 
mo parodymą, neimant nieko 
nei už pačią filmą nei už ma 
šinos išlaidas.

— Šeštadienį Ateitininkai 
dalyvavo Sės. M. Leonidus 
O.S.F. 2õ metų vienuoliškojo 
gyvenimo jubiliejuje ir tą pio 
ga sudegusiai salės scenai 
atstatyti dovanojo 5.0(0 kr.

— Pasibaigus atostogoms 
«Jaunystės Aidai» linki visam 
studijuojančiam jaunimui na
šaus ir sėkmingo antrojo moks 
lo metų pusmečio.

linsim į svečius, — ragino vy 
ras tebestovinčia žmoną vis 
dar prie veidrodžio.

—- Jau baigiu, — atsakė žmo 
na. — Tik užmesk akį, ar ma 
no kepuraitė stovi tiesiai?

— Tiesiai, tiesiai, — nekan 
travo vyras.

— Tai luktelk dar. Paskuti 
nė mada reikalauja, kad ke
puraitė nebūtų visai tiesiai.

Silpniausia vieta

«Blogai su manim. Galvoje 
taip ūžia. Turbūt bus gripas. 
Kad tik neįsimestų į galvą», 
skundėsi rašytojas. Draugas 
jam pritarė «Reikia labai apsi 
žiūrėti, mikrobai mėgsta įsi
mesti į silpniausia vietą».



MUSŲ LIETUVA 5 pusi

NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryti 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 gyvenantiems 
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas informiacijas žodžiu ir raštu.

Vincai Povilai Vilbel ii
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 n,r-r^ R- Abauna, 36S. PAULOb-1 andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 1© vai 
Casa verde, 17.15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 17,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

♦ Skubiai išsiunčiame 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 ga’us gavėjo parašu patvirtintą pakvitay ma.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės nas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. BogHslauokas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 4G3 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
I

«TĖVYNES GARSAI»
L'ETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

S E K M A D I E’N I A I 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 GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo. BRAZI ..
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? ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V.ZELINA» ?
IRMÃOS BAUŽYS |

Reg-tetraso no

| Pęa. S. José Campos, 8 S 
s Telefone
g
Į Aberturas de firmas
* Encerramentos de firmas
J Transferencias de firmas 
j Contrat. na Junta Comercial 
g Dis^at. na Junta Comercial 
f Es tritas Fiscais 
s Escritas Comerciais

HORÁRIO das

K-i ui too o n.» ooi =■

/ 2 - V. Zelina - S. Paulo J
63-6005 =

--------------------------------------------------------- -------------------

Contratos de locação |
Cartas de Fiança
Requerimentos 5
Balanços |
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e =
Seguros de acidentes 

£ 
ás 19 horas. f
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EJCR1TOKIC) 

y\alcimento

Irmãos Nascimento
REG C R C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atiua.ymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel 63-7140 - 8. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»
IBMKUM ■MBHHUHSHKKH

Moinho Velho 11 val., 
Lapa It val, 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

Manom ■

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:

PRANAS & CIA. LTDAJ
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A B I UN A » 

Rio de Janeiro
Serraria « 1 T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Eatado de Minas Gerais

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zelina, 595)

VIEN’^”-,^ ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO? A

CARKIEK1 ltda
Lindoya vanduo yrr jenai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

- SÃO PAULOCaixa Postui 3967

PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & ČIA.
Pęa. S. jose dos Campos, 1 ■ V. Zelina ■ Telefonas 63-5015
Çeleziel ildirbiniai ir dažai vilkai elektrol 
įrengimui namu re i k meni ir zaillai, 
ivaitiauliol dovastol viltimi pro^om-1.

■Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indu bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA



*V ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

JAU LAIKAS APSIRŪPINTI 
KVIETIMAIS IR STALIUKAIS

Lietuvių Dienos ir 35 metų 
imigracijos minėjimas, kuris 
bus 14 d. rugpjūčio mėn.. yra 
surištas su eile išlaidų: salės 
nuoma, orkestras ir kitokios. 
Pajamų vienintelis šaltinis y- 
ra pakvietimai, staliukai, pro 
gramos.

Pakvietimus galima įsigyti: 
Vila Zelinoje: klebonijoje, Vy 
to bare, J. Baužį, P. Šimonį; 
miesto centre: pas J. Karpa 
vičių A« S. João 233, prieš 
centralinį paštą, p.p. Remen- 
čius - Praça Carlos Gomes, 
180; Parque das Nações • pas 
St Jurevičių; Lapoję - pas St. 
Vancevičių; Vila Anas acio - 
pas St Kubiliūną.

Prie įėjimo nebus galima 
gauti pakvietimų Norintieji 
telefonu rezervuoti kvie imus 
skambinti šiuo numeriu: 63- 
5975.

Šokiams gros jaunimo mė
giamas Simionato orkestras.

— Liepos m 25 d įvykusia 
me Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės Valdybos ir Tary 
bos posėdyje dalyvavo.- prel 
P. Ragažinskas. M Vinkšnai 
tienė, J. Karpavičius, J Bau
žys. St. Vancevičius J Jode 
lis, St. Jurevičius, Alt. Žibąs, 
stud. L. Mitrulis. stud V. Na
vickas Liet. Kat Bendruome 
nės choro išdininkas P. Šimo 
nis. Kalbėtojais minėjimo me 
tu nutarė kviesti senus buvu 
sius kolonijos veikėjus: Felik 

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

Jbi. Aialio de frança Catnargo,

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRÓN 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

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

A^iTA^C PAVIĮLOMIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de 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.

Žemės sklypai su apšvietimu 
Santo Amaro apylinkėje

Jardim Ypê
Kelias asfaltuotas dvi linijos omnibusų tiesiog į Anhan- 
gabaū Sklypai lygūs sausi ir klimatas sveikas Nedide
lis įnašas ir mėnesinis mokėjimas pradedantCr.$1 000 00 
Pamatyti sklypus JARD M YPÊ reikia susižinoti su įga
liotais pardavėjais šeštadieniais, se madieniais ir šven 
tadieniais. Adresas: Largo 13 de Maio. em Santo Amaro. 
Centralinė raštinė; Rua São Bento, 45. 4 tas aukštas, 412 

salė, S Paulo kalbėti su sr. JOSE

Įvairių dokumentų Ir heliografines fotokopijas, 
greitai ir sąžiningai padaro

BORISO FOTOCOPIAS MODERNAS

Kviečiant vyksta į rezidencijas.
Adresas: Rua Libero Badarô, 4 '3 (pirmam aukšte) 

Fone: 36 4798 — São Paulo

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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 Ensina Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 

Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ---- —

« V E N U S »

są Cemarką ir Antaną Serben 
tą iš S. Paulo; gi iš Rio de 
Janeiro - pramonininką Praną 
Ziezį.

— BRAZILIJOS LIET. BEN. 
VALDYBOS IR TARYBOS NA 
RIŲ žiniai praneša, kad se
kantis posėdis yra šaukiamas 
3 d. rugpjūčio, 20 vai Vila 
Zelinoje Nariams dalyvavi
mas privalomas, nes yra daug 
reikalų spręsti, tvarkyti ir 
dirbti Nesilankantieji Tary
bos nariai iš eilės tris kar- 
tiMs, bus šalinami, sulig priim
tu nutarimu, iš Tarybos.

— Brazilijos Liet Bendruo 
menės pirmininkas prel P. Ra 
gažinskas liepos m. 27 d bu
vo nuvykęs į Rio de Janeiro- 
Guanabarą ruošiamos Lietu» 
vių Dienos reikalais Ta pro
ga aplankė Lietuvių Kunigų 
Misijonierių Direktorių prof, 
kan Z Ignatavičių, kolonijos 
kapelioną kun. J. Janilionį, 
pramonininką Pr Ziezį Su ei 
le kitų telefonu pasikalbėjo ir 
kvietė į Lietuvių Dieną Ka
dangi paulistai keletą kartų 
nemažu būriu yra aplankę ka 
rijokus, reikia tikėtis, kad ir 
Guanabaros lietuvių gausinga 
delegacija atvyks.

— Šį šeštadienį sumainys 
žiedus Vila Zelinos parapijos 
bažnyčioje: Juozas Gritėnas 
su Ahinia Sapolaite; Luiz Tan 
credi s-u Aleksandra Radzevi 
čiūte. Jauniesiems linkime 
daug laimės.

Tradicinis, liepos mėnesio sestedieniais ir sekma- 

dieniais KERMOŠIUS

VILA ZELINOJE
Čia smagiai praleisi laiką, skaniai užkąsi, su pažįstamais 

sitfksi ir paremsi parapijos darbus

— JONAS URBONAS mirė 
15 d liepos mėn. Velionis gy 
veno Tatuapė rajone, RuaUo 
men-ador Gil Pinheiro. 355, 
buvo 53 m , kilęs iš Baptų apy 
linkės Brazilijon atvyko 1927 
m. Nuliūdime paliko žmoną 
Oną, dukterį Olgą. sūnus:Vy- 
tą ir A&cį.

— Teologijos studentas Al
girdas Ramišauskas praleidęs 
atostogas Vila Zelinoje pas 
tėvus ir pas dėdę kleboną 
kua. M Valiukevičių Niteroj, 
šį penktadienį išvyko į semi
nariją toliau studijų tęsti.

— Laiškai; Ant Lazdaus- 
kui, V. Pumpučiuii. U. Survi- 
lienei J Antanaičiui T. La 
buckienei J Valeikienei But 
kų šeimai, ^ošinskiams, A. 
Kairiui vi Butrimavičiui O. 
Jurgelev čienei, P. Kaman
tauskui.

— Liepos m. 25 d. Vila Ze 
linoje mirė cršulė Leitienė, 
80 m. amžiaus. Nuliūdime pa 
Ii ko vyrą dukteris, sūnus, daug 
anūkų Septintos dienos šv. 
mišios bus Vila Zelinoje 1 d 
rugpjūčio 8 vai.

— Praėjusį šeštadienį oras 
kermošiui buvo palankus. Įei 
gos buvo sekančios: kimbol- 
1918 cr., Vira lata - 1850 šau 
tuvėlis - 710, baras 3730. me 
deliai • 3500, šiaudeliai - 2105 
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Sekmadienį buvo šalta ir lie
tus lijo. Žmonių buvo nedaug. 
Tačiau Onų ruoštos vaišės 
praėjo su pakilia nuotaika, už 
kandžiai buvo skaniai paruoš 
ti Sekmadienio pajamos bu
vo sekančios: šautuvėliai - 40, 
vira lėta - 230, Kimbol ir, F. 
M - 557. medeliai - 2690 šiau 
deliai - 1260. baras - 3372. 
Praėjusį šeštadienjir sekma
dienį pajamų gauta Cr.S 23. 
00’,00.

Kermošius bus irrugpiūčic 
mėn šeštadieniais ir sekma
dieniais.

— Į Lietuvių Diena, yra pa
kviestas ir dalyvaus didelis 
lietuvių prietelius prof. Fer
reira Carrato.

— Fed deputatas krikščio
nių -demokratų, generalinis se 
kretorius Andrė Franco Mon 
toro, parlamente pasakė įspū 
dingą kalbą, kurioje pasmer
kė Sovietų Rusijos agresiją 
Pabaltyje.

- VYTAUTUI PETROŠIUI, 
gyvenančiam Rio de Janeire, 
spaustuvės savininkui, lietu
viškų reikalų rėmėjui. Rio de 
Janeiro miesto savivaldybės 
atstovai nutarė suteikti «Gidą 
dão carioca titulą Sveikina
me V Petronį su gražiu lie
tuvių vardo atstovavimu ir lai 
nuėjimu šio krašto gyventojų 
simpatijų.

— Liepos 5 d į Vilnių at
vyko grupė JAV lietuvių Tai 
nedidelė, virš dvidešimties 

žmonių grupė, perėjusi per 
komunistinį «skryningą». Į šią 
«patikimųjų» grupelę įeina to 
kie žinomi «pažangus» ameri 
kiečiai lietuviai, kaip ‘Vilnie»’ 
laikraščio administratorius Jo 
kubas Pauliukas to paties 
laikraščio vienas iš redakto 
rių Leonas Jonikas, antru ka 
rtv Lietuvoje viešįs dr Algir
das Mergeris ir kt. Stotyje 
juos pasitiko oficialūs asme
nys, kaip užsienio reikalų mi 
nisteris K. Preikšas, «Tiesos» 
redaktorius G. Zimanas, P 
Rotomskis ir kt. Svečiai Lie
tuvoje viešės tris savaites. 
Per tą laiką jie susipažinsią 
su Vilnium, lankysis Kaune- 
Klaipėdoje, Palangoje ir kitur,

— Neseniai radijo žūrnalis 
tai apkeliavo Lietuvą, apklau 
(■inėdami klausytojus, ką jie 
pageidautų klausytis progra
moje. K’ausytojai pageidavo, 
kad jie pageidautų daugiau 
lietuviškų dainų. Išvada aiškų 
Klau-ytojams nusibodo propa 
ganda, kuri komunistinėje ra 
dijo programoje užima didžiau 
šią dalį.

— Vilniuje pagaminta pir
moji elektrinė skaičiavimo 
mašina. Gamyboje dalyvavo 
inžinieriai Balbėrius, Pienas, 
Vosylius, Žaldauskas, Balakau 
skaitė, Dobrovolsk s, Klerni 
kas ir Žalėnas. Naujoje rnaši 
noje yra sumontuota apie 17 
km. montažinio laido Iš viso 
ji yra sudaryta iš 40 000 įvai 
rių detalių. Ji turi 1700 radijo 
empų Liepos 10 d. ji išsius
ią į Maskvą, į tematinę me 
chanizuotų mašinų parodą.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲtelefonas 63-5975.

«MÚSU LIETU i/Ą» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos 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 
Gonçalo 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. Tubelj ir Kučinską, Mo> 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.


