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Aštrūs Susikirtimai Del Rytu Europos Apsis
prendimo Teisės Tarpparlamentarin'eje Unijoje
Šį kartą sovietų delegacijai vėl vadovauja J. Paleckis. Tau
tų apsisprendimo teisės klausimu vyko įdomios diskusijos
Balandžio pradžioje Žene
voje prasidėjo Tarpparlamen
tarinės Unijos šių metų sesi
ja. Sovietų Sąjungos delega
cijai šį kartą vėl vadovauja
Lietuvos TSR Aukšč. tarybos
prezidiumo pirmininkas ir Kar
tu Sovietų Sąjungos Aukšč t.
pr. vicep-kas Justas Paleckis.
Be jo delegacijai dar peikiau
o dar Gubin, Gorkin, Bori
sov ir Kondučalova.
Jau pačiomis pirmomis die
nomis Ženevos posėdžiai bu
vo gerokai audringi. Būtent
kai'buvo kalba apie kolonia
lizmą, ypač kai Fed. Vokieti
jos delegacijos narys Mommer (SPD) pateikė vokiečių
delegacijos
memorandumą
apie ta’, kad tautų apsispren
dimo teisė., turi būti taikoma
netik Azijoje ir Afrikoje, bet
ir Vidurio bei Rytų Europoje.
Ir britų memorandume pa
našia tema pabrėžiama, kad
Sovietų Sąjunga esanti pati
stambiausia kolonialinė vals
tybė dabartyje.
Pirmasis susikirtimas įvyko
tarp Mommerio ir Liberijos

delegato, koris tam posėdžiui
pirmininkavo ir. matomai so
vietų delegacijos įtaigojamas,
Mommerio paprašė taja tenu
daugiau nekalbėti, kad konfe
rencijos atmosfera nebūtų aš
trinama.
Bet čia įsikišo ir kitų tau
tų delegatai ir taip pat pas
merkė sovietinį kolonializmą.
Pvz., Belgijos atstovas pa
reiškė, kalbant apie kolonia
lizmą jokiu būdu negalima
apeiti sovietinį kolonializmą
Rytų Europoje Tarpparlamen
tarinė Unija privalanti kolo
nializmą pasmerkti, kur jis
tik reiškiasi Tai esą reika
linga tarptautinio teisingumo
dėlei.
i^įovietų -delegacijos
vas Borisas užtraukė savose
’ ną giesmę’ girdi, Rytų Euro
pos valstybės tik Sovietų Są
jungos pagalbos dėka pada
riusios ūkinę pažangą.
Čia įsikišo jau ir Indijos
delegatas Ūkinės pažangos
argumentais nesą galima vers
tis.
E.
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NUO SOVIETINIO POVANDENINIO LAIVY
NO IR ATBĖGO I ŠVEDIJA
Dramatiškas pabėgimas per Baltijos jūrą

SOVIETŲ KARO LAIVAI VI
JOSI, BET NEPASIVIJO

Tai buvo naktį iš balandžio
6 į 7 dieną Sovietų povande
Akinių ar kitų karinių laivų flo

M. BALANDŽIO MEN.

į sovietinį laivą nebegrįšiąs ir
prašąs azilio teisės Švedijoje.
Netrukus prisistatė švedu po
licijos pareigūnai ir kapitoną
nusigabeno į kitą vietovę Bu
vo susisiekta su Stockholmu
ir greitu laiku iš švedų sos
tinės atvyko taip pat ir slap
tosios tarnybos pareigūnai, ku
rie pradėjo pirmuosius atbėgėlio apklausinėjimus Kurka
pitonas buvo nugabentas ir ap
gyvendintas niekas tuomet ne
žinojo Kaip paprastai, švedai
pirmiausia p tys nuodugniai
apklausinėja tokius atbėgėlius
ir tik po to išspredžia klausi
mą. ar duoti ar neduoti azi
lio teisę Tik vėliau gauna ga
limumą ir su kitais, pašali
niais žmonėmis susitikti.

LIETUVIS JURU KARININKAS NUSIŠALINO

Lietuviai jūreiviai ir žvejai
jau ne kartą yra atbėgę iš
sovietinio laivyno į Vakarus.
Bet kad sovietinio povande
ninių laivų laivyno karininkas
lietuvis su visu kariniu laivu
pasirinktų sau kelią į laisvę,
tai atsitiko dabar pirmą kartą.
Atsitikimas ir retas ir — dra
matiškas Kaip visa įvyko?
Visiškai pilnų žinių dar nega
Ii būti, nes po to įvykio pra
ėjo dar tik kelios dienos ir at
bėgęs jūrų karininkas (vyr.
leitenantas) pirmuoju laiku,
kaip paprastai, yra Izoliuoja
mas švedų politinės policijos
ir slaptosios tarnybos apklau
sinėjamas. Bet jau ir dabar
turima visą pluoštą įdomių ži
nių apie tą retą įvykį.

1961

tilė manevravo Baltijos jūro
je. Lietuvio jūrų kapitono va
dovaujamas povandeninių lai
vų pagelbi às laivas «MBSS
150 > pamažu1 nuo kitų sovieti
nių laivų atsitolino ir paėmė
kursą į Švediją, tikriau sakant
į Gotlando salą Kai sovietų
pagrindiniai laivai tai paste
bėjo, lietuvio vadovaujamas
laivas buvo jau gerokai toli
nuplaukęs. Tuomet sovietiniai
karo laivai ėmė tą pasišalinu
sį laivą vytis. Bet jau nepa
vijo. Lietuvio kapitono naviguo jamas laivas prisiardno
prie vieno Gotlando salos švy
tūrio. Vienas ar keli įgulos
vyrų jį, kapitoną, kokiu tai
pretekstu nuirklavo iki pat
švyturio krašto. Čia lietuvis
kapitonas išlipo, o irkluotojai
grįžo į laivą. Nemokėdamas
švedų kalbos, o vokiečių kai
bos tik trupmenas, kapitonas
tuoj pareiškė švedų jūrų pa
kraščio pareigūnams, kad jis
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KARAS KUBOJE
KAS LAIMES?

Kuboje vyksta civilinis ka kad stipresni Castro lėktuvai
ras už krašto išlaisvinimą iš neturėtų iš kur pakilti.
Fidel Castro raudonosios dik
KRUŠČ1OVAS ĮSPĖJA AME
tatūros.
RIKĄ
Karas prasidėjo 15 d. balan
Nikita Kruščiovas atsiuntė
džio, kada keletą Fidel Cas
tro lakūnų su trimis lėktuvais Amerikos prezidentui ilgą te
pakilo iš bazių it subombar legramą kalindamas Ameri
davo tris karo aerodromus, ką, kad ji užpuolusi Kubą Pra
susprogdino vieną ginklų san šo, kad Amerika sustabdytų
dėly Balandžio mėn. 16 17 mūšius.
dienomis Castro priešininkai
KENNEDY GRIEŽTAI
keliose vietose išsikėlė Ku
ATSAKĖ
bos teritorijon Šių metu vyks
ta lemiamieji mūšiai Sukilė
Amerika nedalyvauja Kubos
liai lig šiol užėmė Pinos sa kare. Ten kariauja patys ku
lą, kur buvo didelis su lO.lOO biečiai už krašto išlaisvinimą.
politinių kalinių kalėjimas. Ka Jų yra pabėgusių iš Kubos
KEISTAS REIŠKINYS: NÉ
VIENAS ĮGULOS VYRŲ NE linius sukilėliai paleido lais virš šimto tūkstančių. Pabėgė
vėn, kur ų dauguma išėjo lių tarpe yra daug tokių kar
MOKA NAVIGACIJOS
frontam
tu su Fidel (.astro kariavo
^paaiškėjo, kad kapliovieoa fi.0Dtą suknWiaj. ,aU. prieš Fulgencio Baptista dik
nas hks Švedijoje švedų jurų
Matanzaa provincijoje, tatūra. Bet Fidel Castro iško
pareigūnai pap aše sovietinio už 150 kllometl.u nu0 Hava. votą laisvę išdavė komunis
laivo įgulos is švedų tent ri „Bs Kntms 8dstinės 1(Ur vykB tams.
^>%ndenų išplaukt. i juru '
smarkūg
Prez Kennedy dar pareiš
.Bet pasirodė, kad nė vienas tvii tinimu, Fidel Cabico kaiš to laivo įgulos vy ųijųbu riuomenė naudoja rusų tan kė, kad Amerika neleis, kad
vo 9) nesiima laivui jūroje va kus ir lėktuvus Sukilėliai iš bet kokia valstybė iš kitokon
dovauti. Tuo tarpu jau buvo sikėlė Kubon dar šiose vieto tinento ateitų Fidel Castrui
susisiekta su sovietų ambasa vése: Oriente provincijoje ir talkon.
da Stockholme Iš len grei užėmė antrą didumu Kuboje
Gi Rusija yra pasižadėjusi
tomis atvyko ambasados jūrų Santiago miestą. Pinal do Rio Castrui visokeriopą paramą.
atta hė, jis buvo nuirkluotas provincijoje, kuri irgi bęvęik Jei Rusija nesikiš į Kubos ka
į laivą i ■ perėmė kapitono pa visa sukilėlių rankose, Gą,ma rą, bus ženklas, kad ji karo
reigas. Švedųlaivų iš pradžių guey, Cienfuegos proviacįj^je. nenori ar bijo ir kad dar per
silpna yra kariauti.
lydimas, sovietinis laivas plan
Patikrintų
žinių
iš
fronto
la
kė Rytų kryptimi, švedų spė
Žinoma, komunistai visame
bai mažai. Viena, kad sunku
jimu - i Klaipėdos uostą
jos gauti, nes sutrukdytas su pasaulyje rėkia, kad Š. Ame
Dar smulkmena: Lietuvis ląi sižinojimas su užsieniu O an rika užpuolė Kubą. Tai komu
vo kapitonas dar jūroje užra tra, daug žinių strateginiais nistų įprastas meias. Juk jie
negali sakyti, kad patys Ku
kino patalpą, kurioje buvo su sumetimais neskelbiama.
bos gyventojai, pabėgę iškraš
dėti įgulos ginklai. Raktą pa
Šiandien
dar
sunku
pasaky
to
ir krašte sukilo prieš ne
siėmė su savim į krantą. Bū
damas jau švedų pareigūnų ži ti kas laimės. Priklausys nuo pakenčiamą Fidel Castro te
moję, kapitonas raktą atida to, ar daug Kubos gyventojų rorizmą. Turi rasti Kubos gy
vė švedams, o tie jį grąžino stos j sukilėlių eiles, išeis ko ventojų sukilimo pateisinimą.
von iš Fidel Castro tiranijos Negalėdami kaip nors kitaip
sovietiniam pareigūnui
išsilaisvinti Taip pat priklau sukilimo nuslėpti, visa gerkle
Kita smulkmena: Švedų Got sys kiek sukilėliai turi karių
rėkia, kad Amerika Kubą už
lando salos pakraščio patran ir ginklų. Vienos, kitos die puolė. Komunistams melo po
kos jau buvo paruoštos «mū nos bėgyje padėtis gali galu litika yra įprastas daiktas Nie
šiui/-, kai sovietinis laivas vis tinai paaiškėti.
kas tuo nesistebi.
daugiau artėjo prie krašto
Fidel Castro sako, kad po
Švedų pakraščio sargyba ne
EICHMANNO BYLA
galėjo žinoti, kas čia darosi: keliolikos valandų bus praneš
Jeruzalėje Izraelyje greit
gal laivas artinasi agresingais ta pergalė. Gi sukilėliai pra
nešu,
kad
ju
aviacija
bombar
nesibaigs.
Truks apie pora
tikslais. Kai vėliau viskas pa
aiškėjo, patrankos vėl buvo duoja sostinės aerodromus, mėnesių.
aptrauktos uždanga...
<»■ <»
■»» ♦» 4» «♦» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4<
To lietuvio jūrų karininko Švedijos užsieniečių reika mis. Dar pažymėtina, kad so
pasišalinimas iš sovietų po lams komisijai, kuri jau nor vietų ambasados Stockholme
vandeninio laivyno yra gero maliu keliu spręs politinės sekretorius gavęs su lietuviu
kas smūgis sovietiniam pres globos suteikimo klausimą. Ži kapitonu pasimatyti 45 minu
tižui.
noma, sprendimas gera dali tes, žinoma, švedams dalyvau
Lietuvis jūrų leitenantas ba mi nuo to, kokius rezultatus jant. Lietuvis atsisakė grįžti
landžio til d. dar tebebuvo duos apklausinėjimas. Kol jis į laivą.
Gotlando saloje Hemse. Jis ap apklausinėjamas, tol jis lieka
— Karaliaučiuje įvyko Lie
klausinėjamas trijų iš Stoc- izoliuotas Ir dabar dar atbė
tuvos.
Latvijos, Estijos ir Kara
khclmo atvykusių valdžios pa gėti© tapatybė nepaskelbta. liaučiaus
srities kariškių bok
reigūnų. Apklausinėjimas ga Švedų spauda labai plačiai so varžybos, kurias laimėjo vii
lįs nusitęsti dar visą savaitę. aprašė įvykį pirmuose pusla niečiai boksininkai Zurza, bro
Po to reikalas bus perduotas piuose, su laivo nuotrauko- liai Pozniakai ir Simonovas.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

I o s

— Montrealyje veikiantis
— Ir FDP pasisakė už 1937
metų sienas. Kaip jau anks lietuvių kooperacinis bankas
čiau CDU/CSU ir socialdemo «Litas» turi jau 574 narius.
kratai, dabar ir trečioji sti Sėkmingai veikia ir kiti du
presnė Fed. Vokietijos parti lietuvių kooperaciniai bankai
ja, FDP savo konferencijoje kitose vietovėse (Toronto «Pa
pasisakė už Vokietijos 1937 rama» turi jau net 1.412 na
metų sienas (kada Klaipėdos rių).
kraštas buvo prie Lietuvos,
— Vilniaus «Tiesa» atiden
o Sudėtų Kraštas prie Čekos
gia, ka i Pavenčio fabrike
lovakijos).
keistomis aplinkybėmis «ištir
— Amerikos Lietuvių Ben po» apie 250 tonų cukraus pus
druomenes nariai šių metų fabrikačių. Direktorius, vyr.
gegužės 13 14 dienomis rinks buhalteris ir sandėlio vedėjas
naujus valdomuosius organus dingusį cukrų «nurašė» kaip
Sudarytos penkios rnkiminės transporto ir kitokius nuosto
apygardos su daugeliu apylin lius. Dabar reikalą tiria pro
kių. Rinkti bus galima dviem kuratūra.
būdais: asmeniškai įmesti bal
— Lietuvos sovietinėje spau
savimo kortelę į urną, arba
doje
ištisos skiltys pripildy
ją prisiųsti paštu. Kandidatų
sąrašus tu’i pasirašyti nema tos pranešimais apie nelega
žiau 1 rinkėjų. Reikia !inkė- lų naminės varymą jos par
ti, kad šiais metais rinkėjų davinėjimą ir apie chroniš
skaičius bus bent kiek dides kus girtuoklius. Vienas «Tie
nis, negu keliais pastarai rin sos» bendradarbis pareiškė
kimais kad oalsavimuose da nesą jokios prasmės tokius
lyvavo labai mažas tautiečių chroniškus girtuoklius patal
skaičius Reiktų iki rinkimų pinti psicho neurologinėse li
varyti veiklią agitacija, kad goninėse, kur jie valdžios tu
rinkimuose dalyvautų kuo di ri būti nemokamai maitinami
ir aprodomi. Juos reiktų sti
desnis lietuvių skaičius.
priau baus i.
— Adelaidės Lietuvių Ben
— Kai statomi nauji gyve
druomenės metiniame su-irin
namieji
namai, darželiai ir so
kime dalyvavo apie 200 tau
tiečių Į naują apylinkės val dai dažnai lieka neaptverti,
dybą išrinkti tie asmens: J. arba aptveriami griozdiško
Jonavičius. V. Navakas, S. Dua mis medinėmis tvoromis. Kai
da. J La; šys, S Dainius Gar kreipiamasi įjparduot .ves me
bės teisman išrinkti: M. Po
cius A. Šliužas, B. straukas,
V. Šimkus, V. Radzevičius.
Kontrolė komisiją sudaro: L.
Garbaliauskas, B. Marmuko
nis, S. Povilaitis. Susirinkimas
buvo labai gyvas, nes svars
tyta eilė aktualių bendruome
nės reikalų.

Mažam namely spinksi žiburėlis,
Ir ten jauku ramu.
Keliai pilni žmonių į nežinybę skuba.
Ir jie netur namų,
Kad aš turėčiau tokį n mėliu ką
Prilipusį kur prie uolos,
Kurios viršūnėje lizdus ereliai suka —
Ten laukčiau laivo grįžtant atgalios.
Dabar man rodos, kaip kregždė pakriūtėj,
Gyvenčiau, ir nebūt baisu .. .
Bet, kai audra suklups ant kelių,
Aš vėl ilgesiuos saulės erdvės ir dausų.

talinio tvoroms tinklo, jo nie
kur nesą galima gauti — skun
džiasi piliečiai «Tiesoje» Taip
naujų namų apl nkuma nesu
daro to jaukaus vaizdo.

są eilė asmenų ilgą laiką pel
nėši aklųjų darbo sąskaiton.
Snėkuiiantų pavardės: Rut
kauskas. Šostakas, Grigorjevas, Valuta. Šolonkinas, Fraimanas. Čebrovas ir kt. Dalis
AKLiEJ' NEMATO. KAIP
jų buvo laikomi etatuose bet
SPEKULIANTAI JUOS APS
ne i rbo įmonėje, o privačiai
TATO
ir pristatinėdavo stambias sąs
kutas. Kombinatas pasidaręs
Už Aklųjų draugijos Vilniu
dilelei grupei asmenų stam
je gamybinio kombinato dar
baus pasipelnymo šaltiniu.
bininkų nugares varoma stam
bi spekuliacija — pasiskundė GAMYBA PER MAŽA - PRO
ui, kentėjusio ko lėk:,v v.. carbimnkų grupė Nuo direkto FESINĖS SĄJUNGOS KALTOS
rių iki teeini liti vad vų. ne
' įsiems žinoma, kad sovie
chanikų ir kitų pareigūnų vi tinėje santvarkoje profesinės
sąjungos yra valdžios ir par
ties ištikimos tarnaitės, dar‘ I o žmonių varovės ir tik tarp
ki ako kartais susirūpina ir
pačių darbininkų gerbūviu.
Už gamybos planų neišpildymą paprastai kaitinami įmo
nių vedėjai, skyrių specialis
tai ir visas dmbininkų kolektyva v Bet neretai kliūna ir
profanėms sąjungoms. Lietu
vos soviet nė spauda pasta
ruoju metu pakarto inai b?rė
vietin-s profesines sąjungas
a t kai kurių gamybos šakų
gamybiniai planai gerokai at
silikę Vilniaus «Tiesa» (64
nr.) duoda tokių drastiškų pa
vyzdžių: Vilkaviškio pramo
nės kombinatas vieton 300 0OG
Lietuvos vaizdelis.
molinių čerpių pagaminęs tik

— Toronte iniciatorių būre
lis tarėsi į-teigti Lietuvių Uk
rainiečių draugiją Ukrai ie
čiai Kanadoje yra labai vei <
lūs ir bendravimas su jais lie
tuvių reikalams gali būti nau
dingas. Paruošiamam posė
džiui pirmininkavo dr. Kaške
L; Netrukus bus paskelbtas
bendras lietuvių ir ukrainie
čių atsišaukimas deklaracija.

Jonas Kaseliams

Imkime Savo Manta ir Keliaukime!
(tąsa)

MAŽAS NAMELIS

tatai turėjo vos
aukštų.

po keletą

Viešbučio durininkas nė ne
užregistravo manęs knygon, PIRMI ĮSPŪDŽIAI LĖKTUVU
tik užleido mano daiktams
Štai ir aerodromas Beveik
kamputį ir liepė prisistatyti
dolerį
sumoku už atvežimą.
už valandos. Į aerodromą
vykstu taksiu, kurio vairuoto Nešuos daiktus PAN AMERI
jas (rauplėtu veiduir kiek pa CAN link ir dingteli galvon
suktu žandikauliu) man paaiš mintis, jog aš nebeturiu pini
kino, jog kolumb eėiai dabar gų bagažui Mat, išvykstantis
turi labai gerą prezidentą, Sanpaulio kompanijoje man
kad ten jau dabar jokių re buvo pasakyta, kad aš galė
voliucijų nebūsią, kad kolum siąs sudgrąžinti įmokėtus pi
nigus už kthonę orlaiviu ir
biečiai geri žmonės
pats toliau važiuoti daržovių
ir kad jis pats esąs ko- laivu. O dabar sąlygos priver
lumbietis iš Kali miesto. Va tė ne tik lėktuvu paskristi,
žiuojant dar suspėjau žvilgter (niekad, ligšiol nebuvau skri
ti į Panamos sostinės pasta dęs), bet ir be |. nigų kelionę
tus. kurie man priminė viena užbaigti. Susirūt inusiu veidu
aukščius vasarnamius Pačia artinuos p ie PAN AMERICAN
me centre taipgi tik keli pas linijos svarstyklių ir krei

piuos Į vieną tarnautoją, pra
šydamas patarimo. Šis pažiū
ri bilietan — viskas tvarkoj,
galiu skristi tik su 25 kil. svo
rio Bet ką daryti su kitais la
gaminais, kurių svoris 1C5 ki
logramai. o kišenėje vos 7 do
leriai? Tarnautojas «užgieda»
man jog už bagažą dar tek
tų primokėti 41 di.l Krapštau
pakaušį, bet doleriai vistiek
nepasirodo, tik dingteli min
tis. kad tuos daiktus man pri
siųstų Kartagenon išperka
muoju mokesčiu. Nevisai sim
patiškas tarnautojas man pri
taria, išduodamas bagažo kvi
tus ir aš prašvytusiu veidu sė
duos minkštasuolin nes dar
dar iki lėktuvo p ..kilimo liko
40 min. laiko.
Žiūriu laikrodin. Stebiu ke
turmotorį PAN AMERICAN li
nijos lėktuvą Girdžių bando
mų motorų sukeltą tr ukšmą
ir matau, kaip vieno motoro

propeleris stovi vietoje Lau
kiu, kol jis pradės suktis, bet
nė krust. Jau ir kepurėti, liek
ni. dailiu veidu lakūnai bei
tarnautojai pradeda rinktis.
Vienas iš jų jau ir mums pa
mojo ateiti su bilietais, o pro
peleris vis dar nesisuka. Ke
liuos, artinuos prie lėktuvo
ir.., matau, kaip propeleris
staiga suūžia, pasisuka kartu
su kitais, ir visi motorai sus
tojo. Matomai, sulaikė užimą,
kad netrukdomi galėtumėm
sulipti iš tolo matau k ip ma
no instrumentas, rašomoji ma
šinėlė ir vienas lagaminas pa
kraunami lėktuvo piivan, po
sparna s Tik su savim nešuos
portfelį Jau lipu lėktjvan o
dvi lieknos damos pasitiko
mane su tokiu šypsniu, jog
pamaniau, kad jos mane pa
žįsta. Žiūriu — jos šypsosi ir
kitiems keleiviams. Jos veda
kiekvieną, pamoja minkštų

tai 19.0 0. O Rietave vietoje
užplanuotų 100 000 molinių čer
pių pagaminta per metus tik
1 000. Dar išvardijama eilė ga
miniu, kurių gamybiniai pla
nai neišpildyti. Įdomu, kad
šiuo atveju kaltinamas jau ne
kuris nors vietinis prof, sąjkomitetas, bet r< spublikinis
komitetas. Tasai komitetas,
girdi, tik popierinius nurody
mus išsiuntinėjus, bet netikri
nąs, kaip gamyba vietoje vyk
doma. — Vakarų žmogui sta
čiai sunku suprasti, kad pro
fesinės sąjungos, kurios turė
tų pirmoje eilėje rūpintis dar.
bininkų buitiniais reikalais,
jų gerove nuolat įkinkomos
į varovų vaidmenį ir padaro
mos atsakingomis už ūkinės
gamybos raidą.

NESANTIEJI PROFESINĖSE
SĄJUNGOSE GAUNA TIK
PUSE PAŠALPOS
Lietuviai darbininkai ir tar
nautojai, netekę darbingumo,
arba šiaip dėl ligos gaudami
social’nio draudimo pašalpą,
gauna tik pusę nustatytos pa
šalpos jei nėra profesinės są
jungos nariais.

IŠLEIS Į UŽSIENĮ TIK 1500
LIETUVOS TURISTŲ
Instruktorius užsienio turiz
mo reikalams, Aleksandravi
čienė, Vilniaus radijo bendra
darbiui pareiškė kad šiemet
iš Lietuvos į užsienio šalis va
žinos 1500 turistų. Matyt, toks
skaičius jau yra iš anksto nų
statytas ir negalės būti viršy
tas Dalis tų turistų (gal būt
didesnioji dalis) vyks į sate
litinius kraštus.
MASKVA KIŠASI Į SUOMI
JOS VIDAUS REIKALUS

Kitų metų pradžioje Suomi
joje įvyks nauji krašto prezi
dento rinkimai. Bc-t jau dabar
užvirė karšti ginčai dėl kandi
datų į prezidentus. Bencradar
biaują su Maskva agrarai vėl
išstato Kekkonen, dabartini
prezidentą, o opozicija, pirmo
je eilėje socialdemokratai, no
minuoja dabartinį teisingumo
ministerį Honka. kuris skaito
mas nepartiniu. Kai tik šita
(Nukelta į 3 pusi.)
sėdynių link ir vis šypsosi.
Man pasidarė nejauku. Kam
ta vaidyba? Jei lėktuvas ore
suges, tai vistiek, ar tu dan
tukus rodysi, ar krokodilo ašaromis pravirksi, vistiek lėk
si bedugnėn
Ariinasi lemiamoji pakilimo
minutė. Viena iš tų damų man
pakiša kramtomosios gumos.
Matau, jog mane stebi. Greit
nuskuba ir sugrįžta su sumuš
tiniu ir arbatos stiklu. Neatsi
sakau, bet vis man rūpi, kaip
čia įsitaisius prie lango, kad
galėčiau stebėti žemę. Einu
nuo vieno Jango prie kito,
bet vis matau tik sparnų nu
garas ir kyšančius motorus.
Lėktuvo patarnautoja jau
pamanė, kad aš baisiai nervuojuos. Matau, kaip ji pra
dingsta ir sugrįžta su pogalvėle, kaip reikia ant jos atsi
gulti. Priimu ir padėkoju, bet

3

3

pusi.
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Kai kurios algos ir kainos Sovietu Sąjungoje, skaitant naujais rubliais, ir palyginant su užsienio valiuta
Įvedus Sovietų Sąjungoje resni buhaberiai 206-250 rub
naujus rublius (1 naują rublį lių, įmonių direktoriai 300 350
už 10 senų), atlyginimų ir kai rb. Prie šių algų prisideda
nų lygis, savaime aišku, dar dar kai kurie priedai. Jau iš
ne visiškai nusistovėjo Pa tų skaičių matyti, kad atlygi
prasti darbininkai naujais pi nimų skirtumai yra dideli
nigais gauna vos 35 rublius į
Kai dėl naujų kainų tai iš
mėnesį, kiek apmokyti 80 ru Maskvos pranešamos tokios
blių. tarnautojai apie 60 ru kainos rubliais (ir greta pa
blių. Brigadininkai uždirba avertus tas kainas į JAV dole
pie 100 rbl, įmonių inžinierius ir vok DM ofioialiu kursu):
riaij skyrių viršininkai ir vy
of. kursu į
Pavertus
Maskvos kainos
vok. DM
naujais rubliais
JAV dol.
1,60
0,36
Baltos duonos kg
0,48
4,12
0,94
1,03
Cukraus
kg
11.88
2,70
2.97
Sviesto
kg
0,4»
Bulvių
kg
0,10
0,11
5,28
Jautienos
kg
1,20
1,32
0,91
0,22
0,24
Pieno litras
3,51
0,80
1Ó kiaušinių
0,88
0,18
0,20
■
0,80
20 cigarečių
484,00
121,00
Vyr kostiumas (vilu.) 110,00
23 00
101,20
25,30
Vyr. batai
14,18.
3
20
3,52
Pora nail, kojinių
XS3S5X W/8S3-; Q
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Mokinuką Beauki ėjau t

tus. Viskas savu laiku!
Iš čia kiekvienas, turįs rei
kalų su vaikais, turi pasida
ryti nuoseklias išvadas:
— prieš 11-12 melus vaikas
nepajėgia spręsti su
dėtingų
aritmetikos
u ž d a v i n i ų . Vaiko todėl
nekaltinti tingėjimu ar nega
bumu. Verčiau juos suprastin
ti į konkrečius, akyvaizdžįu ,
kuriuos jau išsprendžia tiesio
ginio stebėjimo, veikimo ir
skaičiav mo dėka Tas pats
su kitais mokslais.

paaiškėjo Maskva per spaudą,
radiją ir Suomijos komunistus
pradėjo smarkią kampaniją
prieš Honkos kandidatūrą Gir
di, jei Kekkonen nebus nau
jai perrinktas, pablogėsią Šuo
mijos Sovietų Sąjungos santy
kiai ir tai turėsią nemalonių
ūkinių padarinių Dar daugiau.
Jei pasikeis Suomijos valsty
bės g xlva, Suomija galinti pa
tekti ir į skaudžius politinius
sunkumus. — Ir pačioje Suo
mijoje ir užsienyje stebimasi,
kad Kremlius taip grubiai ki
šasi į Suomijos vidaus reika
lus, stengdamasis pakreipti
prezidento rinkimus sau pagei
daujaina linkme. Tuo Maskva
demonstruoja, ko verti jos nuo
latiniai patikinimai apie kitų
kraštų uverenumo gerbimą
ir nesikišimą į kaimyninių
kraštų reikalus.

galvojimui. Tačiau ji vystosi
l ibai iš lėto Tik palengva
auga mažiau į aukštumą, kaip vaikas pradeda suvokti įvai
šiaip stiprėja, riebėja. Tai rių savybių sąlygiškumą, lai
ramaus augimo metai. Šiuo ko ir erdvės išreiškimus bei
laikotarpiu vaiko ego centriz priežastingumą. Prieš 9 metus
mas, savimyla atslūgsta, suma vaikas bet kaip paaiškina sau
žėja visai. Jo dvasinės galios ir kitiems kurio dalyko ar
pasineša į minčių pasaulį ir įvykio priežastį. Tarp r-l0me
išsiugdina abstrakčių, atitrauk tų jis jau atidengia tikrąsias
tų sąvokų. Kaba darosi visla priežastis, pavz., medis siū
biau sąryšinga. Tai įgalina buoja dėl vėjo, o vėjas susi
mokyklinio amžiaus vaiką dar daro dėl oro srovių judėjimo.
niai įsijungti į sau lygių vai
Pirma vaikas įvykius supras
kų bendruomenę ir įžengti į
davo
ir kitiems pasakodavo,
suaugusių pasaulį.
kaip dalykus «vienas šalia ki
Tačiau ši graži pažaigaga to». Retai kada pr eš 7 metus
Ii būti sumažinta ar net \i?ai jis pajėgia juos suvokti kaip
sukliudyta šeimyninių konflik «vienas po kito» Ir beveik
tų, aplinkos spaudimo ar su n niekada prieš 9 tus me.us jis
kūmų mokykloje. Tada vaiko yra pajėgus suprasti vieno
asmenybei yra kliudoma išei nuo kitų prik ausomumo ssn
ti iš savęs pačios ir atsiverti tykj. Tik po 11. 12 ar 13 tųjų
pasauliui. Duosime keletą tad met i jau gali derinti daugia
paaiškinimų ir nurodymų, ku lypius santykius. Todėl • oks
rie galėtų padėti suaugusiems liniai eksperimentai, bandy
beauklėjant šio amžiaus mo mai neturi jam įrodomosios
kinuką.
galios prieš 11 12 metus, t ž
tat ir matematikos logiškos iš
VISKAS SAVU LAIKU
vados bei abs raktus kitų
Šio amžiaus vaike pabunda mokslų aiškinimai tėia vaikui
galia abstrakčiam atitrauktam prieinami tik apie 12-13 me

Pajėgdamas jau atidengti
tikrąsias dalykų priežastis,
vaiko protas darosi kr i t iš
kas, pastabus ir logiškas,
nuoseklus. Vaikas apie 1 11
metus pasidaro mažiau leng
vatikis ir pradeda kritikuoti,
teisti visa, ką apie save ma
to ir girdi Apie 12 sius me
tus pradeda jau daug ką peik
ti ir net diskutuoti, ginčytis.
Tai reikalauja iš tėvų ir suau
gusiųjų didelio nuoseklumo
santykiuose su juo:

■ avyje galvoju, kad tik ji pa
liktų mane ramybėje, nes aš
dar nebuvau susiradęs tink mo langelio žemės stebėjimui.
Jau jaučiu, kad lėktuvas rie
da žeme pak limo tako link,
o gražuolė vis tebestovi ir
vėpso į mane. Greit suvaidi
nu miegantį Tokiu būdu pa
vyko ją «nubaidyti*. Iš po pu
siau pramerktų akių pastebė
jau, kad damos šypsena už
geso. Apskaičiuoju, jog už
dviejų sėdynių turėjo pasibaig
ti sparno kraštas ir pro jį ga
lėsin matyti visą, kas tik že
mėje dėsis. Neapsirikau. Pa
taikiau rasti langelį tarp pro
pelerio ir sparno. Taigi buvo
pakankamas plyšys žemės pa
viršiui stebėti. Ir propeleris,
smarkiai besisukdamas, ma
tomumo beveik netrukdė Jau
čiaus lyg automobilyje, tik

veikiąs motoras kiek drebino
langinę. Staiga pajuntu, kaip
motorų ūžesys keičia savo
garsą j kažkokį šniokštimą ir
greit imame riedėti žeme. Jau
ir žolės lapus su takais pralė
kėmė ir aerodromo stotį se
nai palikome, o pakilimo vis
nematau. Mes vis dar tebe
riedėjome požemiu. Jau pasi
ruošiau galimam stuktelėji
mui į kokį medį ar daubą ir,
galvodamas apie staigią mir
tį, prisiminiau ir vieną kitą
artimąjį Savijauta dar dau
giau pablogėjo, kai po savim
pamačiau staiga sustojusį že
mės paviršių. Dar vienas aki
mirksnis, ir jau, rodos, turėjo
lėktuvas kur nors atsimušti.
Bet vieton didžiulio trenks
mo, žiūriu, kaip žemės plote
lis ne tik sustojo, bet ir su
mažėjo, net susitraukė. Tik

pamačiau? Ogi besišypsančią
damą, paduodančią man vėl
kramtomosios gumos. Be to,
ji kažką murmėjo, rodydama
į sumuštinį ir arbatą, kurios
neišgėriau. Nutadau štai da
mai paklusti, nes vistiek ji
nuo manęs neatsitrauks su sa
vo šypsena. Užkandžiauju. Ir
girdžiu, kaip garsiakalbyje pa
sigirsta vyriškas balsas: «Atnešen, atnešen!» Iš tolimes
nių žodžių suprantu, kad visi
keleiviai atkreiptų savo žvilgs
nius mano besišypsančios da
mos link To dar betrūko! Net
gavau įsakymą į ją geriau
įsižiūrėti. O ši, toks nieko sau
burbuliukas, visiems matomo
je vietoje pasistojusi, laiko
liemenę, panašią į gelbėjimo
si liemenę laive Afrika Maru,
ir rodo. Po to garsiakalbyje
pasigirsta tas pats vyriškas

Paskutiniame straipsnyje
aprašėme vaiko 7-tųjų metų
krizę. Tarp 8-12 metų vaikai

(Atkelta iš 2 pusi.)

dabar matau, kaip sparčiai
tolstu nuo žemės, kurioje me
džiai pavirsta į paprastą pie
vų žolę, namai į degtukų de
>utes. kalnai ir daubos į ly
gumas, o keliai į paprastus
takelius, kuriais riedėjo vai
kiški sunkvežimiukai ir auto
mobiliukai, vėliau virsdami į
pailgos formos ketvirtainius.
Reginys darėsi panašus į di
džiulę vaikų aikštę. kurioje tik
betrūko bežaidžiančių vaikų.
Žvelgiu į viršų, stebiu visą
dangų, bet nieko nematau.
Staiga dingtelia ir saulė. Au
syse jaučiu nuolatinį užsikiši
mą ir atsikišimą Protarpiais
jas masažuoju ir pakrapštau.
Grįžteliu žemės link, bet ir
jos nebematau Vien tik rūkasapĮLk. Pasidarė Kiek «mar
katna» ir ėmiau ieškoti naujų
vaizdų lėktuve. Na, ir ką aš

BÚTI RYŽTINGAM IR NUO
SEKLIAM
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— Saugotis vaiką perdėtai
nubausti ar neteisingai apka tinti;
- Pasitikėti vaiko teisingu
mo jausmu, kuris ne kartą
yra gilesnis kaip suaugusio;
apie 7 8 metus padėki jam iš
pažinti savo kaltę Apie 10-11tuosius ramiai ir iš lėto klaus
ki jo kokios bausmės nusi
pelnė. Dažnai jis bus sau griež
tesnis teisėjas, negu Jūs Tai
yra geriausias būdas padėti
jam suvokti atsakomingumą
už savo veiksmus ir išmokti
ats a k o m i n g a i naudo
tis laisvę. .
— Vaikui apsivogus
—- kas beveik kiekvienam 10
metų mokinukui pasitaiko —■
atkratyti nuo to įpročio ge
riausia bausmė yra atitaisyti
padarytąjį- nuostolį: slaptai su
grąžiat dar geresn pieštuką
ar trintuką, nupirktą paties
vaiko sutaupytais pinigais.
— Jeigu užmerksite akis
pirmam sąmoningam
vaiko melui, kadangi
Jums nesinori su pyktis ar
gailitės jo, t ii ryt pasakos tik
melus, bausmėms išvengti Be
to, pra ras pasitikėji
mą Jumis, nes rado Jus
silpnus ir mažai įžvalgius. Gal
būt, neaiškiai nujaus, kad Jūs
nesugebate auklėti, kadangi
jam padarėte blogą patarna
vimą. Ir iš viso, kuo labiau
vėlinsitės kovoti su vaiko silp
nybėmis, tuo daugiau begin
klis tapsite prieš anuos vaiko
priešus, grąsančius jam pra
žūtimi.
Užtat būkite ryžtingas, griež
tas ir nuoseklus auklėjime,
nors ir į viską atsižvelgiąs.
Vaikas tam tikrame amžiuje
turi išmokti, kas žmogui pri
dera ir nepridera daryti, ir
žinoti, kad nusiKaltimas ne
paliks be bausmės. Kaip tik
prieš 12 metus išugdomas są.
žiningas ir doras žmogus!
Tačiau jis nieko neiš
moks su tais su tais
nuolatin iais barimais,
kasdieniniais ausies nusuki
mais ar j anka sudavimu Taps
dar net blogesnis. Be abejo,
daug lengviau yra auginti vai
kus pagal savo rūstybės ais
tros impulsus, kaip pačiam

(Nukelta į 4 pusi.)
balsas ir matau, kaip ji po
kiekvieno žodžio padaro ati
tinkamą judesį Ir taip iki ga
lo. kol buvo pavaizduoti visi
liemenės užsidėjimo ir net
prisipūtimo veiksmai. Tai bu
vo parodyta viena iš gelbėji
mosi priemonių, jei mūsų lėk
tuvas nukristų jūron. Taipgi
prieš kiekvieną minkštasuolį
dar buvo iškabintos gelbėji
mosi taisyklės raštu. Ten ne
tik pavaizduotas tas pats lie
menės užsidėjimo būdas, bet
dar ir vaizdelis nupieštas, kur
virš vandens plūcuriuoja ap
vali guminė valtis, ir joje be
sėdi liemenėti keleiviai
Ausų užsikimšinėjimai ir at
sikišin ėjimai jau senai buvo
dingę. Lėktuvui kylant, šiek
tiek jutau spaudimą iš apa
čios.
;<B. D.)

4

1981 -

MŪSŲ LIETUVA

balandžio 21 t

AIDAS»

«JAUNYSTES
■

I
I

■

«M. L.» skynus Jaunoniji
t

Redaguoja Redakcinė Komisija
Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis,
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi- '
čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui», i
Caixa Po>oal mb

São Paulo.
•'

'

............. — \

•

/

mesiu ir sukėlė gyvas disku
sijas. Referatą «J A » spaus
dins atskirai, kad išskleisto
mis mintimis galėtų susipažin
ti visi.

JURGIS SAUERVEINAS
J. Narušiš

Lietuvninkai mes esame gimę
Lietuvninkai mes norim but,
Tą garbą gavome užgimę
Tą ir netiirim leist pražūt!

Valdyba padarė pranešimus
apie darbus, kurie reikia ai
likti artimoje a eityje. Susirin
kiniui pirmininkavo Osvaldas
Švitra

NUOSTABI VIENO VOKIEČIO ISTOR'JA, KURIS DAUGIAU
PAMILO LIETUVYBE NEGU DAUGEJS LIETUVIŲ, Ž^DILŲ
DAMAS LIETUVYBE IR KOVODAMAS UŽ JĄ, JIS SUSlLAu
KÊ NEMALONUMŲ IR IŠ VOKIEČIŲ IR LIETUVIŲ 1’1 SĖS,
TAČIAU «DIEVAS IR TEISYBE BUVO SU MUMIS», b ORS
IR KIEK PAVĖLUOTAI.
Ilgą laiką šio eilėraščio, ta rūmuose. Jo mokinė buvo ku
pusio Mažosios Lietuvos him nigaikštytė Elžbieta Wied-, vė
nu, autoriumi buvo laikomas l au ištekėjusi už Rumunijos
Dr. Vincas Kudirka, bet vė karaliaus ir pagarsėjusi visa
liau paaiškėjo, kad jis sukur me pasaulyje poetė, žinoma
tas... vokiečio Dr. Jurgio Sau Carmen Silva sla py varde Kai
erveino, suvaidinusio svarbų bama, kad mokytojas buvo
viidmenį prūsų lietuvių tau
įsimylėjęs į savo mokinę taip
tiniame judėjime. Šis judėji smarkiai jog negalėjo užmirš
mas skyrėsi nuo tuo pačiu ti jcs visą likusį gana ilgą gy
laiku prasidėjusio tautinio at venimą ir pasiliko viengun
budimo Didžiojoje Lietuvoje, gis (Ir pa|s Sauerveinas kai
nes<neturėjo nieko bendro su kada pasirašydavęs «Silvati.’ kokiais politiniais tikslais, ku kus»).
rių jau buvo galima įžiūrėti
Kada Sauerveinas pirmą
pas kai kuriuos aušrininkus kartą susitiko su lietuviais,
ir ypač varpininkus, jau ne tikslių žinių nėra. Viena ta
kalbant apie socialistus. Tai, čiau aišku, kad Sauerveinas
tur būt. aiškintina tuo, kad lietuviškai išmoko, dar nema
politinė,1 socialinė ir ūkinė san tęs nė vieno gyv» lietuvio.
tvarka kaizerinėje Vokietijoje Čia reikia pridurti, kad Jur
palygino- ją su caristinės Ru gis Sauerveinas laisvai kai
sijos, buvo daug geresnė ir ne bėjo ir rašė 46 kalbomis, o
buvo skubaus reikalo jos «tai daugiau ar mažiau susipaži
syti»
nęs buvo su 150 kalbų bei
Dr. Jurgis Sauerveinas gimė tarmių.
1831 m. sausio 15 - t y. tą pa
Kaip nuoširdus lietuvių drau
čią dieną, kurią po devynias gas dr. Jurgis Sauerveinas iš
dešimt dvejų m >tų, klaipėdie ryškėjo po 1870 1871 metų
čiai sukilo kad prisijungtų prancūzų vokiečių karo po
prie Lietuvos Gronau mies kurio Prūsijos karalius tapo
telyje Hanoverio provincijoje suvienytos Vokiet jos impera
Jo tėvas buvo evangelikų ku torium kaizeriu, o jo «geleži
nigas, kilęs iš garsios Sauer- nis kancleris» Bismarkas pra
vein giminės, pagarsėjusiais dėjo «vienos valstybės, vie
savo drąsa 30 metų kare. Jur nos tautos ir vieno Dievo» po
gis iš mažens labai domėjosi litiką. Tuo laiku prasidėjo ir
kabomis ir baigė jų sudiias smarkus vokietinimas Vokie
Goethingeno universitete Bai tijoje gyvenanč ų lietuvių,
gęs mokslus, kurį laiką mo spaudimas buvo iš viršaus,
kytojavo kunigaikščio Wied’o per iš Vokietijos gilumos at
keltus valdininkus mokytojus
ir kunigus, spaudimas buvo ir
(Atkelta iš 3 pusi.)
iš apačios pačių lietuviųtar
po, kurie, greičiau «suvokiegyventi ir iš vaikų išreikalau tėję», tikėjosi geresnio ir leng
ti paklusnumo doros įstaty vesnio gyvenimo. Kaip tik tas
mams ir mandagumo taisy reiškinys paskatino vokietį
klėms Daugelis iš mūsų esa Sauerveiaą prad t aiškinti pa
me taip impulsyvūs ir nesu- tiems lietuviams jų kalbos ir
sivaldą. kaip vaikai. Todėl
tautinių papročių nesuprastą
taip svarbu būti nuosekliam grožį
ir ryžtingam ir niekada įpy
Gyvendami Nepriklau otrio
kusiam ar užsidegusiam kai
je
Lie uvoje t) nega ėjome su
nurimę reikalą su vaikais
prasti. Mums, ypač jaunesnei
(Bus daugiau)
kartai užaugusiai ir subren
dusiai Nepriklausomoje vale
Guy Jocquin

'

— Jaunučių at kų ir lietu
viško* mo ) k los mokinių re
peticijos. Tautinių šokių tre
čiadieniais ir penktadieniais
17 vai. gimnazijos salėje. Dai
navimo trečiadieniais 11 vai.
15 min. ir šeštadieniais 16 vai.
Šv. Juozapo mokykloje.

ATEITININKŲ DĖMES UI

Šį šeštadienį 17 vai. bus
choro repeticija. Visi choris
tai privalo dalyvauti, nes mo
tinos dienos minėjimas jau
čia pat.

MOTINOS DIENOS

MINĖJIMAS
Viena iš šimto Vilniaus bažnyčių.
M»--*-»-

---

tybėje, atrodė kad nulietuvėjimas vyko i ši.i tinai dėl kai
zerio administta< įjos pries
paudos Tik gyvendami Ame
rikoje - iš čia aeal žiūrint galima supri-t kad nutautė
ti gali ir visiškai be prievar
tos. tik kaž kokio instink i
verčiamas, norint užsidėti vi nodą kalbos ir papročių uni
formą.
Kad taip yra, gali ryškiai
pavaizduoti ir sekantis įvy
kis Dr Jurgio Sauerveino ra
ginimu Prūsijos irtuviai 1878
metų gruodžio 17 d į Berlyną
pas kaizerį Wilhelmą I ji pa
siuntė delegaciją iš 13 lietu
vaičių • pasipuošusių tautitiniais rūbais - ir 4 vyrų Jai
tačiau vadovavo sulietuvėjęs
vokietis kunigas Glogau iš
Klaipėdos. Kitų pavardės lie
tuviškos - Jurgis PlouaiVs,
Kristupas Butkeraitis, Peneris
iš Mantvydų, Mariukė Dovilaitė, Katrė Skrablytė, Anė
Glogau, Mariukė Purvinytė,
Avė Žiliūtė, Jievutė Ašmantai
tė, Katrinė Puodžiūtė. Ertmė
Palkytė, J kubinė Macikaitė,
Katrine Plokštytė, Margarita
Kosaitė. Mariukė Urbikaitė
ir Elžbieta Augaitytė.
Apie šią kelionę Jurgis Plo
naitis štai ką užrašė savo die
nyne: «Dr Jurgis Sauervei
nas mus priėmė ir apgyven
dino Ruanijos g vės Evangeliškame Vereinhause Visą lai

-o» o» O*

»»
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— S KANTIS «JAUNYSTĖS
AIDO» NUMERIS TALPINS
STUDENTŲ ATEITININKŲ PA
hUl’iNTĄ MEDŽIAGA. «J.A.»
džiaugiasi sulaukęs taikos.
— Moksleivių ateitininkų
susirinkimas įvyko praeitą sek
ma ieni po 9 vai. šv mišių.
Irena Simonytė skaitė refera
tą. dvylika būdų kaip susti
printi organizacijos veikimą.
Buvo visa eilė originalių min
čių, kurios susirinkusiųjų bu
vo išklausytos su dideliu dė

Įvyks gegužės mėn. pirmą
sekmadienį (7 dieną) 9 vai,
Šv Mišios ir bendra tėvų ir
vaikų komunija. Į mišias bus
einama organizuotai iš Šv Juo
zapo mokyklos. Po pietų gim
nazijos salėje bus motinų pa
gerbimas, meninė programa
ir vaišės. Programą atliks
moksleiviai ateitininkai, jau
nučiai ir lietuviškos mokyklos
mokiniai Pagrindinį minėji
mo žodį sakys Rimantė Stepo
navičiūtė.

— Praėjusį sekmadienį p p.
Tūbelių namuose. Moinho Ve
lho įvyko studentų ateitinin
kų susirinkimas. Antanas Tyla darė pranešimą apie sau
lės
energijos naudojimą. Pra
ką jis buvo mūsų tarpe ir
mums daug patarimų davė. nešimas buvo išklausytas su
Mums viešint Berlyne, jis lai dideliu dėmesiu Studentai, ku
kė paskaitas Berlyno šviesuo rie studijuoja ne gamtos moks
menei apie lietuvius, jų kai lūs sužinojo daug naujų daly
bą ir papročius, pabrėždamas kų. Sekantis susirinkimas bus
kad šiandien iš lietuvių, ku Santuose pas p p Steponavi
rie esą ištikimiausi ciesoriaus čius gegužės mėn. 21 diena.
pavaldiniai, norima atimti kai Referatą skaitys Marytė Mabą ir visa tą, ką jie per šimt telionytė. Po susirinkimo šei
mininkai studentus gausiai pa
mečius sukūrė».
Del gaciją priėmė ir pats vaišino. Pora valandų pralei
«ciesorius» - kaizeris Wilhel- dę lietuviškoje kompanijoje
mas I. Jis buvo sužavėtas lie ir nuoširdžiai padėkoję šei
tuvių dainomis ir rūbais ir pa mininkams, studentai sakė iki
sižadėjo «lietuvių prašyn ą ti kito karto.
kybą (vierą) mokyti lietuvių
kalba ištirti ir paboti». Kartu
kaizeris pabrėžė, kad lietu
viai patys turi tuo rūpintis ir
pasirūpinti savo atstovų į sei
mą (Landtag) išrinkimu»

(B D )

5

1961 m. balandžio 21 d.

5 pusi.

MŪSŲ LIETUVA

Aleksas Kalinauskas

FABRICA DE MALHAS
Petras

MUSŲ L ETUVĄ» GALIMA
UŽSiSAKYTI

Advokatas

Šukys

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

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.
Ibitirama ir Av. Zelina).

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Ir pr enumeraią apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Stasio Saldžio krautuvėje
Rua Clemente Alvares, 137,
Lapa.

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4 o - Sala 7- Tel. 37-0324

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, A v. S. João
233 (prieš centralin| paštą),
Juozas Matelionis, Rua la
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį S.J. prie S
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Mendes.
K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 7oo, arba
Mašinraščio kursuose,
VI. Pupienį, Rua Lituania
67, Mooca,
B. Tubelį ir Kučinską, Mo?
nho Velho.
Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos* atstovai
Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė
Gaulienė, Rua General Pedra
451.

no 14,00 iki 18,00 vol.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS
GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda
nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516
(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

CASA MARTINHO CLARO
RUA LIBERO BADARO, 350, SÃO PAULO

Viena iš seniausių São Paulo mieste elektros reikmenų,
radijo aparatų, elektros lempų, laidų namų ruošos apa
ratų, abažiūrų ir kitų prekių krautuvė. Pas mus viskas
pigiau, negu kitur. Užeikite įsitikinti.
Lietuviams pirkėjams, atėjusiems su šiuo skelbimu, pa
darysime specialią nuolaidą perkant bet ką mūsų
krautuvėje.

PRANAS & CIA. LTDA,
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0228
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria « I T A > — Serra dos Aimorés — Munioipie de
Nanque - Estado de Minas Gerais

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
* Skubiai išsiunčiama aprangą, 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 pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėnas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha
Al. Bogušiam?kas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Gaixa postal 463 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ JO F IS 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 ------ Rua ca Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------- I

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
siuvykloje: lauro
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI

VANDENS

LINDO Y A

ÍKMÃOJ CAIKKIEEI mi
Lindoya vanduo yrr senai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą į žmogasus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokiteI
Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

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

GARSIOJO

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVlC'US
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina
(prasideda iš Av Zelina. 595)

Caixa Postal 3967
«Būni;

SÃO PAULO
. .

w

W M HBB»•• • *

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

f JCKITCEI© CONTÁBIL

c intento
Irmãos Nascimento
RE«. O.R.S. 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 tūrio pardavimas
Av. Zel na. 831 — Vila Zelina — Tel 63-7140 - S. l'au o

Skaitykite «Mušu Lietuva»

I

RUA COSTA BARROS,

34-C

TEL. 63-3285

ViLA ALPINA

MARTYNO MAŽVYDO BIB

6

.

IŠLEISTUVĖS K. PAŽĖRAITEI

Šio mėnesio gale pas savo vyrą į Kolumbiją išvyksta
rašytoja ir «M. L » bendradarbė Karolė Pažėraitė Kaseliūnie
nė. Jos draugai balandžio 22 d. 'šeštadienį) 6 vai. Šv. Juozą
po mokykloje rengia atsisveikinimą literatūros popietę ir va
karienę. Norintieji išListuvėse dalyvauti praneša p. H. Mošinskienei, arba kun. J. Šeškevičiui (telef 63 5975).
AV.

ZELINA,

515

—

CAiXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— Liet. Kat. Bendruomenės
choras organizuoja išvažiavi
mą į Itanhaem, vieną gražią
ją ir istoriuią pajūrio miestų.
Iš Vila Zelinos yra numatyta
išvykti 29 d. balandžio po
piet. Gi grįžti 1 a gegužės.

— VINCAS ADONIS, gyv.
V. Beloje mirė 14 d balan
džio. Velionis buvo kilęs iš
Rumšiškių, 76 m. amžiaus. Nu
liūdime paliko: sūnus: Vincą,
Alfonsą, Zigmą, Antaną; duk
teris; Stasę, Adelę. Anelę. Sep
tintos dienos mišios .bus 21 d
balandžio, penktadienį, 7 vai.
Vila Zelinoje. Velionies gimi
nės ir pažįstami yra kviečia
mi atvykti pasimelsti.

lyvavo. Nusistatymo skirtu
mas yra del užsienio politi
kos klausimais. Prez. JQ sim
patizuoja Fidel Castrui gi gu
bernatorius Carlos Lacerda
sveikina Kubos sukilėlius, ku
rie išėjo krašto išvaduoti iš
Fidel Castro diktatūros. Taip
pat respublikos prezidentas
nepaskyrė Guanabaros estadui pakankamai paramos vie
šiesiems darbams. Užsienio
reikalų ministeris Afonso Ari
nos bandė nesklandumus tarp
prezidento ir gubernatoriau-,
kaip rašo O Estado de S Pau
lo, išlyginti, bet nepavyko.

grafijos institutas yra vienin
telis visoje Sovietų Sąjungo
je. Lietuva yra pionierium tos
naujos technikos šakom. Ki
tom respublikom su tąja tech
nika supažindinti kitą mene
sį Lietuvos paviljone Maskvo
je įvyks speciali elektrogra
fijos technikos paroda.
sukurta ope
ra APIE UŽSIENIO LIETU
VIUS

Deltuvos Miestelis Jau
Buvo įkurtas Pries 1.300
Metus
Kadaise Ji Buvo Centras Pla
čios Kunigaikštystės
V

Į vakarus nuo Ukmergės yra miestelis, vadinamas Del

Lietuvoj

ir ABC atstovai telefonu per
davė savo pranešimus apie
Sovietų Sąjungos santykius
su Albanija pasikalbėjimai bu
vo staiga nutraukti. Sarkas
tiškai sovietų įstaigose po to
buvo pareikšta, kad cenzūra
esanti panaikinta tik perduo
dant «draugiškas» žinias, o «ne
draugiškų» žinių nesą galima
perleisti.

Vilniaus «Tiesos» ir Vilniaus
radijo buvo paskelbtas pasi
kalbėjimas su dalyvavusiais
kompozitorių sąjungos plenu
me Maskvoje Lietuvos kompo
PLIENO LIEJYKLA PRIE KAU ziteriais Paaiškėjo kad Bal
sys kuriąs iškilmingą kantatą.
— BRONIUS STANKEVI NO BUSIANTI STAMBIAUSIA
Vainiūnas rašąs šventinę uver
ČIUS mirė 19 d. balandžio.
VISAME PABALTIJYJE tiur-ą. Karosas baigiąs kanta
TVIRTINA VILNIAUS RADI
tą «Atkariauta laisvė». Dvario
— JONAS PETRAUSKAS,
JAS
nas rašąs konce tą vargo SUGALVOJO NAUJA MAŠINA
prieš kelis mėnesius, gauto
VELĖNOMS PLAUTI
naras su orkestru. Keletą cho
mis žiniomis, interiore, buvo
Statoma Petrašiūnuose prie
rinių dainų sukūręs Kaveckas
užpultas ir nužudytas.
Kauno plieno, liejykla būsian
Lietuvos Hidrotechnikos ir
O Laurušas kuriąs operą apie
ti stambiausia visuose Pabal
melioracijos mokslinio tyrimo
— Laiškai: M. Jonavičiūtei tijo kraštuose, tvirtina Vilniaus sunkią lietuvių emigrantų da instituto mokslo kandidatai
Novakauskas
J. Tylaitei, Alb Stočkui, St. radijas. Per metus liejykla lią užsienyje
Kęstutis Pilkauskas ir Algi
Jurevičiui, V. Bilevičiui, I. Gri duosianti 40.000 tonų liejinių, užbaigęs baletą vaikams «Pi mantas Žverėnas sugalvojo
tėnaitei, M. A. Butrimavičiū- vėliau dar daugiau Kai kurie lė», kurį pastatysiąs Lietuvos naują mašiną velėnoms piau
tei, A. Pumputienei M. Vinkš įmonės skyriai turės konve akademinis operos ir baleto ti ir klostyti. Skaitoma, kad
n&itienei V. Vosyliui, Vinkš- jerius Bus ir elektrinių lydi teatras.
mašina sutaupys daug darbo.
naitytei, F. Slavickaitei, I. nių skyrius. Formavimų sky
— Sėkmingi lietuviai jau
Skurkevičiūtei, A. Zabielai, P. riuose bus liejamos dalys tur
— Žinomam rašytojui Juo
niai st rio tenisistai Visasąjun
Šukiui, R. Dovydaičiui, A. Kai binoms, ;žemės ūkio mašinoms
ginėse jaunių stalo teniso pi r zui Balčiūnui Švaistui šiemet
v riui, Antanaičiams.
ir pan.
menybių varžybose Leningra suėjo 7l) metų amžiaus. Jis
•
\
gyvena Amerikoje ir dar vei
— Prez. Janio Quadros ne VILNIAUS ELEKTROGR AFI- de dvejetas: V. Vaidžiulis (Lie kilai pasireiškia literatūroje.
tuva) ir Rudnovas (Rusija) nu
sutaria su Guanabaros guber JOS INSTITUTAS - VIENIN
galėjo visus kitus ir užėmė
natoriumi Carlos Lacerda. Ita
— Vytautas Alseika baigė
TELIS VISOJE S VIETŲ
pirmą
vietą Se niukų grupė
lijos prezidentui suruoštame
rašyti plačią studiją apie Lie
SĄJUNGOJE
je čempionato prizininku (III)
priėmime 19 d. balandžio, Gua
tuvos radiofoną (Kauno, Klai
nabaros gubernatorius neda
Vilniuje veikiantis Efoktro- tapo lietuvis E Pauras. Mer pėdos ir Vilniaus radiofonų
gaičių dvejete Sovietų Sąjun
veikla, lietuviška radiofonija
gos čempionėmis pasidarė L.
karo metu ir po karo ir 1.1.).
Balaišytė ir A Morkūnaitė.
Vila Anastazijos Dr. Basanavičiaus Vardo Mokyklos Glo
Studija ruošiama «LietuviųEn
bėjai gegužės 20 dieną ruošia
NEP AI SANT CENZ U R OS « P X - ciklopedijos pavedimu. Čia ji
užims apie 50 skilčių.
NAIKINIMO» UŽSIENIO KO
RESPONDENTAMS MASKVO
Programoje: I) V. Petronio keturių veiksmų komedija
— Rapolo Skipičio atsimini
«Nepasisekė debiutas»
JE TELEFONINIAI PASIKAL mai, tema < Nepriklausomą Lie
II) Monologas, dainos ir lietuviškos muzi
BĖJIMAI NUTRAUKIAMI
tuvą statant», jau atspausdin
kos oalykai kuriuos išpildys nauji mūsų ko
ta. Turi 450 puslapių. Duoda
lonijos a tistai.
Nepraėjo nė pora savaičių
ma daug įdomių faktų iš lai
UI) Šokiai ir žaidimai
nuo tariamo cenzūros «panai
kotarpio tarp dviejų karų. Kny
Pakvietimus įsigyti iš anksto pas globėju valdybos na
kinimo» užsienio spaudos ir
rius. Vakaro pradžia 8 vai
ga išleido leidykla «Terra» Či
radijo korespondentams Mask
Visi lietuviai kviečiami į vakarą atvykti.
voje ir vėl įvyksta incidentai kagoje, spausdino «Draugo»
VALDYBA.
su ta pačia cenzūra Kai ame spaustuvė.
rikiečių radijo agentūros CBS

LIMIKJMA VAI\AKA

tu va, kuri jau
metų senumo,
skundinavų užrašuose ji v i
Dievaeltai, nors tikrenybėje
tas vardas galėjo skambėti
Dievaičiai.
Kadaise Deltuva buvo kuni
gaikštija, kurios plotai siekė
Dauguvos upės. Kai Mindau
gas bandė sujungti lietuvių gi
mines į vieną valstybę, tai
jam atkakliai pasipriešino ir
Deltuva. Kai Mindaugo sūnus
Vaišvilkas užėmė Deltuvos pi
lį, tai tuom pat sykiu likvida
vo ir tą kunigaikštiją. Nuo to
laiko ir administracinis cen
tras buvo perkeltas į Ukm >rgę.
Vytauto laikais Deltuvos
dvaras ir miestelis buvo pa
vesta valdyti senai deltuvie
čių giminei — Valiinantavičiams. Pradžioje 16 to šimtme
čio tą vietovę įsigijo Radvilai
o vėliau ji atiteko Tiškevi
čiams.
Deltuva yra apie 5 kilomet
rai nuo Ukmergės, prie pla
taus vieškelio. Jos apylinkės
yra labai gražios ir turtingais
padavimais Netoliese, prie u
pės Sienios, kadaise buvusi
šventa ąžuolų giria — «go
jus», kurioje stovėjusi seno
vės lietuvių šventykla. Tos gi
rios plotuose, ant aukštoko
kalnelio, esąs palaidotas že
maičių kunigaikštis KukovaL
tis, o netoliese kunigaikštis
KerniusPrie visų padavimų reikia
pridėti irtą, jog Deltuvos šven
tykioje tarnavusi ir Lizdeikos
dukra Pajauta, taip išgarsinta
vėlesnėje literatūroje. Iš tos
šventyklos užsiliko tik didelis
akmuo, kurį vietiniai žmonės
vadina <Kukovaičiu>. Jis bu
vo laikomas ypatingoje pagar
boje net iki mūsų laikų.
Apie vidurį pereito šimtme
čio toje vietoje buvo atkasi
nėjama žemė ir joje rasta
įvairių papuošalų, įrankių, in
dų likučių ir pan.

Šiandie ne daug kas mūsų
yra girdėję apie tą Deltuvą
Tuom tarpu praeities laikuo’
se ji buvo garsi vietovė.

— REIKALINGAS mašinom

modelatorius. Kreiptis: R. Prof

Gustavo P. de Audi adė. 46
Tel. 63-4936 — Vila Zelina.
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į

KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus
Rua 24 de Maio,
III aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas
pamokas duoda nemokamai

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

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

ANTANO PAVaLONIt)

Lietuviškos Siuntiniu Firmos Atstovybė

Manufatura de «Betões Estreia»

PRAÇA DA SÉ, 399, 4’o ANDAR. SALA 404, TEL. 36 8539

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63 4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

Maisto ir rúbu siuntiniai i
Lietuvą su jau apmokėtais muitinės mokesčiais
Atdara kiekvieną dieną iki 6 vai p p.
Galima siųsti palengvintomis išsimokėjimo sąlygomis.

LENDORIUS
Pirmą mėnesio sekmadienį:
Parque das Nações 19 vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

