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BAISIOJO BIRŽELIO SUKAKO AI

Laužykime Sovietu Imperijos Sienas
Tautos laikysena įpareigoja laisvame pasauly gyvenančius

(Elta) Kiekvieną BIRŽELĮ 
mums tenka gyventi dvejo 
pais jausmais: 1940 metų Lie 
tuvos laisvės netekimo bei 
1941 mėtų lietuvių trėmimo į 
Sibirą ir tų pat metų tautos 
sukilimo Lietuvos nepriklau
somybei apstatyti

Metus trukęs bolševikų siau 
timas ir tautos naikinimas už 
degė lietuvių dvasią bei pas
katino juos pirma prctga. im 
tis ginklo ir vyti priešą iš 
Lietuvos. Ir to gamingo žy
gio pasisekimas ypatingai su
stiprino lietuvių jėgas ir ryž
tą atsispirti ir naujam oku 
pantui — naciams — iki bol 
ševikai vėl užplūdo Lietuvą, 
O dar ir toliau po to ryžtin
gų vyrų ir moterų rankose 
eilę metų žvangėjo ginklai, 
naikindami tėvynės priešus

Nuo feų dienų praėjo dvide- 
š»imt ketveri metai. Tačiau tė 
vynėjc žūtbūtinė kova ir šian 
dien tebevyksta, nors josios 
būvyje tako vienus ginklus 
pakeisti kitais. Dabar ten mū 
sų broliai ir sesės ko o ja su 
priešu individualiai — už 
kasdieninę duoną, savos že
mės pėdą, tautos dvasios bei 
kultūros išsaugojimą, už reti 
ginę, sąžinės, ūkio ir poli li
nes laisves. O kai visa tauta 
— kad ir individualiai — įvai

Sovietu Konsulatai - Špionažo Priemones
Birželio 1 d. JAV ir Sovie

tų Sąjungai susitarus abiejo 
se valstybėse steigti konsulą 
tus dienraštis «Chicago Tribü 
ne» savo komentare pažymė
jo, kad susitarimas negali bū 
ti laikomas diplomatine JAV 
sėkme ir juo iabiau, kai «JAV 
ambasados rūmuose Maskvo
je buvo susekta 40 sovietų 
įrengtų mikrofonų. Juk sovie 
tams kiekvienas kontaktas su 
JAV reiškia efektingą špiona 
žo priemonę. Tai liečia ir 
konsulatų įsteigimą (sovietai 
dar neapsisprendę kur juos 
steigti; New Yorke, Čikagoje 
ar San Fraacisko).

riais būdais ir priemonėmis 
taip kovoja, okupantas kiek
viename žingsnyje susiduria 
su visuotiniu pasipriešinimu 
jo užmačioms.

Ši tautos laikysena ir kova 
su okupantu įpareigoja ir 
mus visus, laisvajame pašau 
lyje gyvenančius tos kovos 
neišleisti iš akių bei visomis 
mums prieinamomis priemo
nėmis jungtis j bendrą visos 
lietuvių tautos kovą savo lais 
vei atgauti. Kur tik lietuviai 
gyvena, turi būti matomas jų 
jautrumas tėvynės reikalams, 
organizuotumas ir veiklumas.

Visur organizuokime BIR
ŽELIO minėjimai, gausiai 
juose dalyvauk’me, kelkime 
pasaulyje Lietuvos laisvės 
klausimą ir darykime žygių, 
kad laisvųjų kraštų vyriausy 
bės mūsų tautos išsilaisvfai- 
mo pastangas visokeriopai pa 
remtų Laužykime sovietų im 
perijos sienas. To iš mūsų 
reikalauja ir laukia pavergta 
tauta Vikime bendrai, tikėki 
me pergale o LIETUVA BUS 
LAISVA IR NEPRIKLAUSO
MA.
1964 m birželis

New York
Vyriausias Lietuvos

Išlaisvinimo Komitetas

Ryšium su mikrofonais JAV 
ambasados Maskvoje si< nose 
Hamburgo «Die Welt» nurodė 
kad sovietai niekuomet dar 
nėra atsižadėję jų tradicinių 
tikslų politikoje Jiems esan
čios geros visos priemonės, 
taigi ir špionažas ir bandy
mai atoslūgio nuotaikomis už 
liūliuoti vakariečius. Liūdniau 
šia tai, kad maskvinių sirenų 
baisai sugeba suvilioti tiek 
daug vakariečių. Šiuo požiū
riu nieko nepakeis nei susek 
to mikrofonai, nei steigiami 
sovietų konsulatai

Sovietijoje siūlo «sudarj* - «pono* kreipinį
Pastaruoju metu Sovietijos, 

ypač Maskvos spaudoje ra
šytojas Vladimir Solouchin 
sukėlė įdomias diskusijas Jis 
pasisakė buvęs Lenkijoje ir 
pradžioje nustebęs, kai visi į. 
jį kreipėsi «proszę pana», ta 
čiau vėliau priėjęs išvados, 
kad toks kreipimasis neturįs 
jokio klasinio pobūdžio, lygiai 
kaip prancūzų «monsieur» ar 
italų «signor». Rašytojas «lz- 
vestijų» dienraščio savaitinia 

Nâujas statybininku transportas i Kazachstana
Gegužės mėn. 21 d. Vil

niaus ir kitų miestų spaudoje 
po kelių mėnesių pertraukos 
vėl pasirodė skelbimas: «Pilie 
čia! Vyksta organizuotas da»r 
bininkų telkimas į Kazachsta 
no Plėšinių krašto, Estijos T 
SR statybas ir statybas Lietu 
vos TSR teritorijoje». Organi 
zuoto darbininkų telkimas įga 
liotiaių adresai nurodyti ke-t *<«■■■1
liuose Lieėūvoą mieštuose, be riųfnkai; beibnuotojai,; atmatai: 
to, esą galima kreiptis ir į rininkai, tinkuotojai, šalikai-
rajonų Vykdomuosius komite 
tus. Tokio pobūdžio skelbimų 
pasirodymas tenka laikyti žen 
klu — p.igal gautus nurody-
mus vėl numatomi nauji jau- metų.

Vilniuje tartasi meno istorijos klausimais
Gegužės mėn. antroja pusė 

je Lietuvos Mokslų akademi
joje vyko kelių respublikų 
zoninis pasitarimas meno isto 
rijos klausimais. Be Pabaltijo 
respublikų dalyvavo Gudijos 
ir Ukrainos menotyrininkai. 
Maskvos nurodytas uždavinys 
buvo aptarto klausimus, susi
jusius su Sovietų Sąjungos 
tautų teatro, kino ir muzikos

BRAZILIJOJE
Senatoriui Kubitschekui atėmė piliečio teises

Revoliucinė vyriausybė to
liau tęsia krašto -«valymą» nuo

vos esama didelių nuomonių 
sk rtumų. \ 

me priede «Nedela» pasiūlė 
Sovietijoje naudoti kreipinius 
«sudarj» ir «sudarinia» — jie 
būtų vartojami atvejais, kai 
nebūtinai tinka «draugas» ar 
«pilietis». Solouchinas ta pro
ga priminė, kad Sovietijoje 
vėl naudojami kai kurie tarp 
dviejų karų buvę pasmerkti 
žodžiai ar kreipiniai, k dip mi 
nisteris, karininkas ar gene
rolas.

«limo ir šiaip specialistų t ans 
porėai ir pirmojo eilėje į Ka 
zachstano plėšinių žemes. Gy 
ventojų gabenimas, aišku, ne 
bus laisvanoriškas,

P«.gal Vilniaus ELTOS pra 
nešimą («Tiesa” nr. 135, geg. 
30) gegužės 29 d iš Vilniaus 
į Kazachstano plėšinių žemes 
išvyko daugiau kaip 200 Lie 

; tuvos statybininkų — tai.míí* 

viai, montuotojai, iš viso 12 
specialybių darbininkų. Jie 
statysią grūdų elevatorių ia 
Kazachstane išbusią pusę

meno istorijos nušvietimu, 
esą, mažiausiai ištirtame lai 
kotarpyje nuo 1930 metų iki 
pastarojo (vad, «Didžiojo Tė
vynės») karo. Šį pasitarimą 
organizavo Maskvos Meno is 
torijos institutas su Lietuvos 
Mokslo akademijos menotyros 
grupe, gi jį atidarė akademi 
jos viceprezidentas, «istorikas» 
J. Žiugžda.

komunistų ir išeikvotojų Šią 
savaitę valymas palietė buvu 
sį prezidentą ir senatorių Jus 
celino Kubitschek. Jam atim 
tos senatoriaus teisės ir sus 

penduotos pilietinės teisės 
dešimčiai metų. Kodėl taip 
nubaudė buvusį palyginamai 
populiarų prezidentą ir nau
jos sostinės statytoją? Kubits 
cheko palieiėmas sujudino vi 
są kraštą. Tiek jo gynėjus 
tiek jo priešus. Jei jį palietė 
tai ne be reikalo. Revoliuci
nė vyriausybė turi pakanka
mai davinių. Jie dar nėra 
oficialiai paskelbti, bet spau
da ir radijas jų dalį pranešė.

Pirma priežastis yra politi
nė Yra įrodyda, kad Kubits 
chek visą laiką palaikė slap 
tas ryšius su komunistais, 
tikslu jų balsus gauti. Už jų 
balsus gerai apmokėdavo. Jau 
buvo susitarta del ateinančių 
rinkimų. Juscelino buvo paža 
dėjęs 200 tūkstančių dolerių 
komunistams Ir be to legali 
zuoti jų partijos veikimą

Antra priež< stis. tai stoka 
pateisinamų dokumentų jo pre 
zidentavimo metais. Daug ne 
pateisinamų išlaidų padarė 
Minas Gerais gubennatęriavi- 
mo ir prezidentavimo metais. 
Apie tai vietinė spauda Sie- 
mis dienoroišs plačiai rašė.

YRIAUSYBÉS REFORMA

Ministerijų skaičius bus pa 
didintas. Jau patvirtinta infor 
m cijos ministerija. Taip pat 
bus padalinta vidaus reikalų 
ir teisingumo ministerijos Lig 
šiol buvo viena ministerija. 
Dabar bus dvi.

Paskutinėmis žiniomis atsta 
tytas žemės ūkta ministeris 
Osear Thompson kaipo nesu 
gebantis ministerijai vadovau 
ti. Galimas daiktas, kad sąry
šyje su zeroes’ ūkio ministé
rio atstatymu, kuris yra na
rys PSP, Sáo Paulo guberoa 
torius Adhemar de Barros 10 
d. biržolte) staigiai išskrido į 
Rio de Janeiro sų prezidentu 
kalbėtis.

Sandrai šiomis dienomis 
laukiama įvairių staigmenų, 
ypač kas liečia deputatų man 
datų panaikinimą. Laukiama 
paskelbiant didįjį sąrašą, ku 
ris talpins ne šimtus bet tūks 
tenčius vardų.

Ar Ato Institucional bus pra 
tęstas ar ne, paaiškės šiomis 
dienomis, nes jo terminas bai 
giasi 15 birželio.

São Pauly jau vedama ak 
cija už šio dekreto pratęsimą.

Smarkus protestai Norvegijoje Chruščiovo belaukiant
Vak. Europos spauda, pvz 

«Neue Zuercher Zeitung» (bir 
želio 2) nurodė į Norvegijos 
užsienio reikalų ministério 
Langės kalbą parlamente. Jis 
pažymėjo, kad protestai Nor 
vegijoje ryšium su laukiamu 
Chruščiovo atvykimu esą di

desnio masto kaip kituose 
Skandinavijos kraštuose. Lan 
ge bandė raminti norvegus ir 
juos kvietė reikiamai priimti 
Kremliaus valdovą, nes abie 
joms pusėms rūpi išlaikyti 
taiką Vis dėlto politikas pas 
tebėjo, kad tarp Oslo ir Mask

Ne 8, bet 10 vai. lietuviška radijo programa.
LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS, PER 
STOTI 9 DE JULHO, VIDUTINĖMIS 540 KILO 
CIKLU IR TRUMPOMIS 31 METRO BANGOMIS 
YRA PAKEISTAS LAIKAS. VIETON 8 VAL.

RYTO, PROGRAMA BUS PRADEDAMA , 
10 VALANDA.

— Sklindant gandams, kad 
ir S Paulo gubernatorius ga 
Ii būt išmestas ir suspenduo
tos piliečio teisės, saugumo 
sekretorius spaudos atsto
vams pareiškė, kad visi gan
dai neturi nė mažiausio pa 
grindo Acihemar de Barros 
yra neliečiamas. Jo nuopel
nai revoliucijos parengime 
yra dideli,

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Kryptys Pasaulio Komunistuose “ Politinio 

Proceso Padarinys
Pasaulio komunistai suskilę i penkias grupes — Visur 

pastebimi svyravimai Maskvos ar Pekino kryptimi — Nuolat 
auga Pekiną remiančių grupių ir leidinių skaičius — Konflik 

te daugiau lemia ne tautinė, bet ideologinė kova dėl 
vadovaujančios padėties — Pasaulio komunizmas — lyg 

didelė vaivorykšte

(Elta) Vak Europos spauda 
rašydama apie Maskvos-Pe
kino konfliktą pastebi, kad ši 
ideologinė kova yra apėmusi 
jau visas komunistines parti
jas pasaulyje. Pagal rovieti- 
kos klausimų žinovą W Leo- 
nhardą (pig «Die Zeit>, nr. 
20, geg. 15) komunistų tarpe 
galime įžiūrėti penkias gru
pes: Viena jų aiškiai pasisa
ko už Maskvą, kita paiaiko 
Pekino nusistatymą, trečioji 
palinkusi j neutralumą, ket 
virtoji, tai krašiai, kur veikia 
dvi komunistų partijos, paga 
liau, penktojoje grupėje Kini 
jos Mao šalininkai komunistų 
partijose yra sudarę už Peki
ną pasisakančias frakcijas.

Iš 14 komunistiniai valdomų 
kraštų (jie save laiko «socia
listinėmis šalimis») ryškiau
siai Maskvos laikyseną remia 
Čekoslovakija, Bulgarija ir 
Mongolija R. Vokietija su 
Ulbrichtu priešaky palaiko 
Maskvos poziciją, nors šis sa 
telitas užsienio politikos srity 
je kartais aštriau pasireiškia, 
o tai nebūtinai patinka Mask
vai. Šis palaiko ir Lenkija su 
Vengrija — Lenkijos atžvil
giu tik toks skirtumas, kad 
ji būtų priešinga aštresnei 
politikai Pek'no požiūriu, nes 
lenkų vadovų nuomone tai 
sustiprintų Maskvos vyravi
mą Rytų Europoje, drauge ir 
susiaurintų Lenkijos turimą 
«automomiją».

Visi minėtieji kraštai Sov. 
Sąjunga, Lenkija, R. Vokieti, 
ja, Čekoslovakija. Vengrija ir 
Mongoliją priklauso «Úkio tar 
pusavės paramos tarybai- (CO 
MECON), be to jie. išskyrus 
Mongoliją, yra Varšuvos ka. 
rinio pakto nariais, pagaliau, 
jie visi yra pasirašę Maskvos 
iškeltą atominių bandymų su

stabdymo sutartį.
O priešingąjį sparną suda

ro, salia Pekino Kinijos, dar 
mažoji Albanija ir nuo 1961 
m savo pažiūras labiau pa
brėžianti šiaurinė Korėja — 
šie» laikysena» būdinga ir skir 
tinga vienu požiūriu — ji ve n 
gia tiesioginiai pulti sovieti
nius vadus bei jų politiką.

Trečiajai gnupei priklauso 
vad. «neutralieji» — Rumuni 
ja, šiaurės Vietnamas ir Ku
ba. Kai kuriais klausimais šių 
pažiūros bei laikysena — skir 
tingi Pvz. Rumunija tebepri
klauso COMECONui, Varšu
vos Paktui, pasirašė atominių 
bandymų sustabdymo sutartį, 
toliau leidžiami platinti (Kini 
joje ir jos šalininfcų tarpe 
draudžiamą) Maskvos žurnalą 
«Taikos ir socializmo klausi
mai», tačiau neplatina Mask
vos užsienio politikai skiria
mo žurnalo «Naujieji laikai» 
(jo vietoje rumunai turi jų 
pačių leidžiamą užsienio poli 
tikos organą «Lumea»),

S. Vietnamas su Kuba ideo 
loginiai artimesni Pekinui, ia 
čiau grynai ūkiniais sumeti 
mais jiems rūpi, kad konflik
tas nedidėtų. Visai skirtinga 
Jugoslavijos padėtis.

Į 14 komunistinių kraštų pa 
žvelgus negalima tarti, kad 
vieni jų eina «su Maskva», o 
kiti «pasilaką už Pekiną». Tą 
patį tenka pasakyti apie liku
sias 78 komunistų partijas 
penkiuose pasaulio kontinen- 
tuosa. Visur pastebėsima di
desnius ar mažesnius svyra
vimus Maskvos ar Pekino 
kryptimi ir tų partijų simpati 
jų laipsnis labai nevienodas,

Negalima tarti, kad pvz. Eu 
ropos komunistę partijose jau 
absoliučiai vyrautų maskvinė

MUSŲ LffiTUV

Faustas Kirša

Mušu Vilnius
Mūsų Viln’us: tarp miestų kilniausias erelis; 
Tarp valdovų su kryžium širdy patriarchas. 
Milijonai jo rūmus išvaikščiojo keliais, 
Milijonai žmonių šventes džiūgavo parkuos.

Mūsų Vilnius vėjingas: jo senos šventovės 
Žilais bokš.ais į dangų išaugusios meldžias 
Už karius, kurie galvas aukodami kovės, 
Už į laisvę atvedusią tautą ir valdžią.

Mūsų Vilnius — širdis pranašų ir valdovų. 
Ir kiekvieno širdis, kas lietuviškai šneka. 
Nei kryžiuočių šarvai, nei mongoliškos kovos 
Neužpūs padegtų aukurų pirmatakų.

Mūsų Vilnius — ne slavų kelionės žibintas, — 
Aisčiu ainių stiprybės šaukimas į kartas <
Dėl to jis pilimi ir paminklais dabintas, 
Dėl to jis stovi rusų ir Azijos vartuos.

Mūsų Vilnius dar kartą paraudo nuo slavo.
Ta auka ir kančia ar nebus paskutinė?
Jis palaužtas ne kartą didybę atgavo, 
Jis didingai įžengs ir į laisvą tėvynę.

kryptis Pekino komunistų 
vak. Europos centras yra Pa 
ryžiuje rue Francois Premier 
40 — ten leidžiamas puošnus 
mėnesinis žurnalas «Revolu
tion» (šiuo metu pasirodo pran 
cū!ų, anglų ir ispanų kalbo 
mis, ruošiama italų ir Hambur 
ge planuojama leisti vokiečių 
k. laida).

Įvairiuose Europos kraštuo 
se lyg grybai po lietaus iš 
dygsta naujos Pekinui paval 
džios grupės ir spaudos orga 
nai. Pekino «maištininkai» sa 
vo organus turi įvairių euro
pinių kraštų kom. partijose, 
pvz-. Italijoje Austrijoje, Pran 
cūzijoje, Didž. Br.tanijoje, Da 
nijoje, net ir nelegaliai Ispa 
nijoje veikiančioje kom par
tijoje. Panašus procesas vyks 
ta užjūry veikiančiose kom. 
partijose Kai Australijoje par 
tije suskilo į dvi grupes, lai 
Nauj. Zelandijoje ji aiškiai 
palaiko Pekino pusę. JAV se, 

kur veikia didesnės reikšmės 
neturinti kom partija, jau at
sirado Pekiną palaikanti «Kū
jo ir plieno» Homer Chase 
vadovaujama grupė — iš Bos 
tono (pašto dėžutė nr 101) ji 
nuolat siuntinėja biuletenius 
neseniai iškėlė reikalą JAV se 
įsteigti naują marksistiniai — 
lenininę partiją. Pekiną palai 
kančios grupės veikia ir Pie 
tų Amerikos kontinente

Pažvelgus į komunistinio ju 
dėjimo pasaulyje skilimo vyks 
mą tenka padaryti tokras iš
vadas: tas skilimas ryškiai šie 
tinas su Maskvos—Pekino kon 
fliktu. Sovietų Sąjunga ir Ki 
nija laikytinos ne tik didžio
siomis pasaulio valstybėmis 
bet ir komunistinio judėjimo 
centrais. Nors Maskvos—Pe
kino bontliktas turi ir tauti
nius bruožus, t-ačiau daug 
svarbesniu laikytinas ideolo
ginis ginčas bei abiejų galiu 
nų kova dėl vadovaujančios

1964 m. birželio 13 d

padėties pačiame komunistų 
judėjime.

Antra, komunistų suskili
mas į įvairaus pobūdžio gra
pes bei grupeles negalima 
aiškinti tik tautiniais intere
sais (Rumunijos pavyzdys), 
nei baltosios bei spalvotosios 
rasės priešingumais. Juk štai 
«geltonieji» mongolai yra išti 
kimiausi Maskvos šalininkai, 
gi «baltieji» albanai bei N. 
Zelandijos komunistai karštai 
pasisakė už Pekiną,

Įvairios kryptys komunistuo 
se pirmoje eilėje atspindi po
litinio pobūdžio procesą. Da
bar jau ne ta padėtis, kai So 
vietų Sąjunga, Stalino auto
kratiniai valdoma, buvo vie
nintelė komunistinė pasaulio 
valstybė Įvairioms sąlygoms 
veikiant atsirado 14 komunis
tinių kraštų ir tai sudarė jau 
naują padėtį Per pastarąjį 
dešimtmetį komunistinis judė 
jimas susidūrė su visa eile 
svarbių problemų. Čia pakaks 
paminėti atominio amžiaus pra 
džią, antrąją pnamoninę revo 
liuciją, toli pažengusių pramo 
ninių kraštų siekimus integruo 
tis, kolonijinių varžtų ateikra 
tymą, keliasdešimties naujų 
valstybių atsiradimą, pagaliau 
ir nustalinimo politiką Sovie- 
tijoje — visa tai turėjo ma
žesnį ar didesnį poveikį į ko 
munistų partijas pasaulyje.

Tos komunistų partijos vei 
kia skirtingose įvairių kraštų 
sąlygose ir netenka stebėtis, 
susidūrėme su labai įvairio
mis tų partijų reakcijomis bei 
nusistatymais. Pasaulio komu 
nizmą šiandien galima paly
ginti su didele vaivorykšte — 
dešinėje jis prasideda Belgra 
do reforminiu komunizmu ar 
«revizionistiniu» sparnu, to- 
liau jis slenka pro taip pat 
reforminio pobūdžio Maskvos 
laikysenos partijas, paliečia 
griežtai Maskvos liniją palai
kančius. toliau slenka per vi
są eilę besiginčijančių ir tar 
pusavy bekovojančių partijų 
ir galop atsiduria ultra—revo 
liueiniame Pekino laikysenos 
sparne.

V. Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMES IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

VII

(tąsa)
- — Vyrai, nebijokit, jūs ne 

vieni! Visos Lietuvos ir Len
kijos žmonės bruzda prieš 
ponus. Ką Lietuvos! Visos 
Rusijos valsčionys nebenori 
klausyti dvarininkų, ruošiasi 
sukilti prieš ciesorių. Milijo
nai sukils! Pareikalaus žemės 
ir valnasties. Yra daug mo
kytų vyrų, pačiam Peterbur
ge yra, katrie supranta, kad 
ciesorius ir ponai eina iš
vien, katrie žino, ko valsčio
nys trokšta. Jų balso žmonės 
paklausys ir sukils. Tikrai 
sukils!

Kaimiečiai žiūri į poną Ake 
laitį. Penelis patvirtina:

— Taip, tikrai. Bus sukili

mas. Lenkijoj ir Lietuvoj su
kils ne tik valsčionys, bet ir 
ponai, Eis visi išvien. Lies 
kraują už tėvynės laisvę.

— Ar ir Skrodskis eis — ne 
iškentė Balsių Petras.

Pasiskubino atsakyti Ste
ponas; .

— Skrodskis neis. Jis cieso 
riaus bijosi. Eis tekie, kaip 
Viktoras Survila, kaip Vivuls 
kis, Dalevskis, Jablonauskas 
ir daug kitų. Šitie stoja už 
tai, kad valstiečiams būtų duo 
ta žemė ir valnastis.

Iš visų tų kalbų kaimiečiai 
suvokia tik viena — kad atė
jo visuotinio subruzdimo lai
kai. Ir juose stiprėja pasiryži 
mas Skrodskio neklausyti ir 
lažo daugiau nebeiti. Vis tiek 

kas bebūtų su baudžiava baig 
ta, ir prievaizdai, vaitai bei 
tijūnai jų rykštėmis daugiau 
nebeplaks.

Tuo tarpu saulutė jau pasi
slėpė už daržinės stogo, šešė
lis pasiekė suolus, kur sėdė
jo Balsių svečiai, ir vėsos' 
srovė pūstelėjo iš lauko. Po 
nas Akelaitis ir Steponas su
kruto važiuoti. Staiga gatvė
je vėl sulojo šunes, pasigirdo 
dundėjimas, ir raitas žmogus 
įjojo į kiemą. Steponas nuste 
bęs pamatė, kad tai buvo jų 
dvaro vežėjus Jurgis:

— Kajp tu čia, Jurgi, atsi
radai? — klausė atjojusį.

Jurgis, pasivedęs nuošaliau 
Steponą ir Akelaitį, kalbėjo:

— Ponas mane siuntė, bene 
sutiksiu jus kur grįžtančius 
Pas poną Survilą atsibastė 
kažkoks žandaras ir klausi
nėjo apie poną akelevičlų. 
Ponas Survila sako, tegu da 
bar ponas Akelevičius ima 

mano arklį ir pasuka kur nors 
šalį. Geriau, kad žandaras jo 
nematytų.

Steponas tuoj suprato, kas 
čia per T eik alas, ir nuspren
dė taip: tegu ponas Akelevi
čius sėda ant arklio ir joja į 
Paberžę pas kunigą Macke 
vičių. Tas žinos, kur jį pa
slėpti. O juodu su Jurgiu grįž 
ta į dvarą Jei žandaras klaus 
pasakys, kad Akelevičius nu
vyko į Panevėžį.

Netrukus iš Balsių kiemo 
išjojo raitelis, ir įkandin į 
priešingą pusę pasuko gelto
noji bričkelė. Kaimynai dar 
lūkuriavo kieme nesiskirsty- 
dami Kiekvienas jautė, kad 
čia <yg koks pavojus šmėkš
telėjo pro šalį, bet niekas 
nieko tikro nežinojo.

Nespėjo dar kaimynai pasi 
dalinti įspūdžiais, kaip į kaip 
į kiemą įpuolė Brazių Jonu 
kas Uždusęs jis vos galėjo 
žodį ištarti:

— At... at važiuoja .

— Kas atvažiuoja? Sakyk gi!
— Po ponas Skrodskis su 

kitu ponu.
Visi sujudo, sumišo, bet 

niekas nespruko slėptis. Net 
moterys ir mergaitės, susi
spaudusios į krūvelę, .pasili 
ko bestovinčios prie gonkelių.

Ponas Skrodskis su savo 
juriskonsultu Jurkevičium su
manė apžiūrėti Šilėnų kaimo 
Jaukus ir, sėdę į fajetonėlį, 
patraukė keliu iš priešingos 
pusės į kaimiečių dirvas Lau 
kas ponams labai patiko: ly
gus, su mažu pakalnumu, ge
rai per eilę metų dirbamas, 
tinka bet kokiam javui, o 
svarbiausia, čia pat prie dva
ro Būtinai reikia šituos sus
kius neklaužadas šilėniečius 
nukelti į pabalius, o jų vala
kus prijungti prie dvaro dirvą.

Apžiūrėjęs laukus, dvarinin 
kas liepė vežėjui grįžti į dva
rą per Šilėnų kaimą, nes no
rėjo pamatyti, kaip atrodo

2



I

3 pusi.

Lietuvos ansamblio gastrolės Vokietijoj
MUSŲ LIETUVA

Oegužės mėn. Lietuvos dai 
nų ir šokių liaudies ansam
blis buvo išvykęs gastrolių 
į Rytų Vokietiją ir Čekoslo
vakiją. Vilniuje veikiąs ansam 
blis koncertavo ir Berlyne, 
iškilmingame vakare, skirta
me R Vokietijos — Sovietų 
Sąjungos draugystės savaitę 
atidarant. Koncertą translia
vo televizija — «Literatūra 
ir Menas» (nr. 20) pažymėjo, 
kad lietuvių pasirodymą tele 
vizijoje galėjo matyti ir Vak. 
Vokietijos žiūrovai. Pagal ben 
drą, sovietiniams svečiams 
taikomą programą, lietuviai 
menininkai turėjo padėti vai
niką prie paminklo sovieti

O^H=11^=O

Sovietu Gete 97 Milijonai Gyventoju
Milijoninį tiražą turįs žur 

nalas "Readers Digest" savo 
1964 m. sausio mėn. numery 
je persispausdino R. M. Nixo 
no straipsnį, atskleidžianti 
Chruščiovo režimo silpnąsias 
puses, ypač pabrėžiantį, kad 
naujoj Sovietų vergijoj įkur
tas faktiškasis tautų getas 
yra sukaustęs apie 97 milijo
nus gyventojų.

Siekiant jų išlaisvinimo, Ni 
xonas amerikiečius ragina: 
palaikyti gyvą išlaisvinimo 
viltį pavergtose tautose, kiek 
vienos pavergtos tautos reika 
lą spręsti individualiai; ame
rikiečiai neprivalo niekuo tai 
kinti komunistų vyriau.-y- 
bėms, nebent tai padėtą neš
ti palengvinimą vaduotis iš 
priespaudos. JAV nuo 1945 
m. iki 1962 m. Jugoslavijai 
suteikė rti 2.3 bilijono dole
rių karinės ir ūkinės pagal
bos, besistengdami diktatorių 
Tito prilaikyti nuo suartėjimo 
su Sovietais, o Tito netaip se 
niai ėmė glėbesčiuotis su 
Chruščiovu ir konflikto atve 
ju, atrodo, kad Jugoslavijos 
karinė jėga būtų nukreipta 
prieš amerikiečius. Tokių klai 
dų nevalia kartoti, o reikia 
siekti, kai: 

niams kariams Treptovo 
parke.

Vilniaus ansamblis dar kon
certavo Leipcige, Rostocke, 
įvairiose Vokietijos Baltijos 
pajūrio vietovėse.

Vokietijoj gyvenąs “Tiesos" 
korespondentas L Stepanaus
kas savo pranešimuose paste 
bėjo, kad rytų vokiečiams 
ypatingai patikę ir ' virtuoziš 
kais” vadinami šokiai "Ruge
liai”, "Klumpakojis”, “Gai
dys", "Pempei, pempei", sku 
dučių muzika, skrabalais V, 
Krupicko sugrotas "Medinis 
žirgelis", kanklininkių atlikti 
vairūs dalykai.

1) Sovietų okupaciniai dali 
niai būtų išvesti iš rytų Eu 
ropos,

2) Išreikalauti, kad komu
nistinės vyriausybės leistų iš 
vykti piliečiams iš jų valdo
mų kraštų, jei kurie gyvento
jai to nori,

3) Pasiekti, kad komunistų 
vyriausybė leistų jų šalyse 
veikti Bažnyčioms ir kitoms 
laisvės institucijoms,
7

4) Padidinti tiesioginį ryšį 
su pavergtaisiais, įsaistant ir 
laisvųjų kraštų pareigūnų at
silankymus, primenant paverg 
tiesiems, kad jie nėra už 
miršti,

5) Palaikyti kraštų, esančių 
už geležinės uždangcs, ryšį 
su Vakarų pasauliu, pasikei
čiant leidiniais, radijo progra 
momis. Yra pavojus, kad jau 
noji karta Sovietuose gali iš
augti nežinanti kitokio gyve
nimo būdo, jei nebus kokio 
nors ryšio su Vakarais.

Su Sovietais ūkinius santy
kius palaikyti tik tiek, kiek 
tai padės siekti aukščiau su
minėtų tikslų.

Nors mums būlų buvę mie
liau kad Nixonas būtų įsais-

Alė Sidabraitė

EIME
Lelijom žydi mano baltas langas, 
O saulė deimantais jį papuošė apsčiai. 
Prabėgantieji mirksniai tokie brangūs — 
Duok savo ranką, ir eime iš čia.

Eime, kur traukia mus gimtasis kraštas, 
Kur girios tamsiosios bedugniais ežerais, 
Tarytum paslaptingais, išraižytais raštais, 
Pnažydo pasakų viliojančiais žiedais.

Eime, kur sniegas ligi stogo kyla, 
Šiaudinio stogo grįčios apleistos, 
Kur pirmąsyk gyvenimas prabilo 
Ir kur, gal būt, širdis man plakt nustos.

Kataliku Bažnyčia Kuboje
Visa Lotynų Amerika, tad 

ir Kuba bažnytiniu atžvilgiu 
yra slegiama dviejų blogybių: 
per mažo kunigų skaičiaus ir 
dalinai iš to kylančio religi
jos nepažinimo. Prie religijos 
nepažinimo gal lemiamai yra 
prasidėjusi ir toji aplinkybė, 
kad Lotynų Amerikoje, be 
veik ištisai masonų Valionio 
je, religija viešose mokyklo 
se nebi.vo dėstoma Tad ne
nuostabu, kad ypač dabar 
kai Kubeje baigia įsigalėti be 
dieviškas komumzmas su vis 
labiau stiprėjančia antireligi 
ne propaganda, religijos ne 
pažinimas gali virsti tomis 
didžiomis atviromis durimis* 
pro kurias ga.i įsiveržti be- 

tytai suminėjęs ir Lietuvą ta 
čiau bendroji straipsnio dva
sia ir iaktas, kad jį pakartoti 
nai pagarsino didžiausią tira
žą turįs žurnalas, rodo, kad 
Amerikoje atsiranda kas kart 
daugiau žmonių, kurie įsten
gia realiau ir giliau įžvelgti 
pavergtųjų išlaisvinimo rei
kalą.

J. Žvilb. 

dievybė net į geros valios 
žmonių sąmonę ir ją daugiau 
ar mažiau sudrumsti bei sau 
laimėti Tad pilnai supranta 
ma kad ir pirmasis Kubos 
Katalikų Bažnyčios oficialus 
žygis, nukreiptas prieš bedie 
viškąjį komunizmą, buvo lydi 
mas susirūpinimo religinį pa 
žinimą stiprinti ir ugdyti.

SANTIAGO ARKIVYSKUPO 
GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS

Oriento provincijos sostinės 
Santiago arkivyskupas Enri
que Perea Serantes pirmasis 
Kuboje pakėlė balsą prieš ko 
munizmą. parašydamas gany 
tojišką laišką praėjusių metų 
gegužės mėn. 22 d. Šiam ofi 
cialiam žygiui jį paragino ne 
tik ganytojiška pareiga, bet 
jis turėjo tam ir ypatingų mo 
ralinių teisių, nes Castro su
kilimui, kaip tik prasidėju
siam Oriento provincijoje, jis 
buvo rodęs ne kartą savo 
simpatijas ir 1953 m , kai Fi 
del Castro buvo pavojuje, jį 
priglaudė.

Tame ganytojiškame laiške, 
pavadintame «Už Dievą ir Ku

1964 m. birželio 13 d
t

bą», paminėjęs, kad jo šven 
ta pareiga yra budėti ir ginti 
savo kaimenę, kurią jam pa 
vedė Kristaus vietininkas, jis 
esąs priverstas kreiptis į ti 
kinčiuosius ir nurodyti, kaip 
reikia laikytis šiuo sąmyšio 
ir su-irūpinimo metu. «Jaune 
galima sakyti, aliarmuoja ftaiš 
kas, kad priešas stovi prie 
mūsų vartų, nes iš tikrųjų jau 
jis yra šiapus vartų ir gar
siai kelia balsą, jausdamąsis 
esąs namie.». Toliau rašoma, 
kad tasai priešas nori senąjį 
jungą apsunkinti nauja vergi 
ja, tačiau tikras krikščionis 
nenori ir negali gyventi be 
laisvės, Visur ir visais laikais 
krikščionys už laisvę buvo 
pasiryžę viską prarasti ir net 
kraują lieti (čia laiške pami
nimas Budapeštas). Tasai prie 
šas —■ tai komunizmas. Jis 
yra didžiausias krikščionybės 
priešas, visuomet pasiruošęs 
pulti savo auką». Toliau laiš
ke yra rašoma, kad būdami 
ištikimi popiežiaus nurody
mams, negalime bendradar
biauti su komunistais ir netu
rime pasiduoti jų suvedžioja
mam melui. Toliau primena
ma, kad Dievas mums reika- 
lingas visur — be Jo negali 
būti tvarkos nei taikos. Jo 
mums reikia, nes be Jo mūsų 
gyvenimas būtų beprasmis ir 
nykus be Jo įstatymai netu
ri pagrindOj Jo reikia visur: 
šeimoje mokykloje, teisme, 
parlamente, prekyboje, pramo 
nėję, ligoninėse kalėjimuose.

Tame laiške pateikiami skai 
čiai aiškiai parodo Katalikų 
Bažnyčios Kuboje padėties 
rimtumą Tie skaičiai skelbia 
kad 5.665.000 Kubos katalikų 
(protestantų yra apie 1 mili
joną) te uri 732 kunigus, tad 
vienam kunigui tenka apie 8 
tūkstančiai katalikų Lietuvo
je buvo 1200 kunigų, tad vie 
nam kunigui teko apie du 
tūkstančiu tikinčiųjų. O JAV 
vienam kunigui tenka tik apie 
620 tikinčiųjų Ypač yra sun
ki Kuboje Santiago arkivys
kupijos padėtis, kur vienam 
kunigui tenka 19.000 katalikų.

(pabaiga 6 pusi)

valstiečių trobos. Tik įvažia
vę į kaimą, jie sutiko geltoną 
bričkelę. Du sėdėję bričke
lėj nepažįstami vyrai Skrods- 
kio nepasveikino. Vieno kie
mo tarpuvartėj stovėjęs žmo
gus žemai nusilenkė prava
žiuojančiam ponui.

— Kaip vadiniesi? — šūkte 
Įėjo Skrodskis.

— Stąšys, maloningasai 
pone.

Siašys? A, tai tas, kurį vai
tas ir prievaizdas giria, kad 
gerai ponui tarnauja. Skrods
kis liepia sustabdyti arklius.

— Sakyk, kas čia tokie pra 
važiavo manęs nepasveikinę?

— Tai Jokūbo Balsio brolis 
Steponas, pono Survilos lio
kajus. O antrasis, tur būt, 
koks dvariškis, pone.

Skrodskis piktai susiraukė:
— Gaila, kad nežinojau. Bū 

čiau liepęs savo vežėjui juos 
botagu perlieti. Ko jie čia 
bastosi?

— Svečiavosi pas brolį Jo 

kubą, pone Ten beveik vi
sas kaimas susirinkęs. Tur 
būt, dėl lažo tarėsi.

— Važiuok ir sustok ties 
Balsio kiemu, — liepė Skrode 
kis vežėjui.

Sustojus ties Baisio kiemu, 
dvarininkas išlipo iš fajeiono.

— Na, ponas Jurkevičiau, 
— kreipėsi jie į juristą, — 
palydėk j tą chlopų sueigą 
Matai, kiek čia jų prisirinkę.

Pasiramščiuodamas lazdele, 
jis oriai žengė pro vartelius, 
stambus, aukštas, pakelta gal 
va, priekin atsikišusia smaila 
barzdele Jurkevičius nenoro 
mis sekė paskui, dvejetu 
žingsnių atsilikdamas.

Priėjęs artym, Skrodskis per 
metė vatetiečius akimis ir aš
triu balsu paklausė:

— Kuris šito ūkio šeiminin 
kas Jokūbas Balsys?

— Aš, pone, - atsiliepė 
senis Balsys, prasistumdamas 
į priekį ir lenkdamasis ponui.

— Kas čia pas tave per 
susirinkimas?

— Niek» pone Brolis buvo 
atsilankęs, tai ir kaimynų ke 
lėtas užėjo.

— Survilos dvare kad man 
nebūtų jokių brolių nė gimi 
nysčių! — suriko dvarinin 
kas

— Nežinojau, pone, — ty- 
liai tarė Balsys.

— Buvo įsakyta jums vakar 
su arkliais ir vežimais stoti 
į dvarą. Dėl ko nestojose?

Kaimiečiai stovėjo panari 
nę galvas ir nieko neatsakė 
ponui.

— Dėl ko nestojote? — dar 
labiau pakeldamas balsą, su 
riko Skrodskis.

Po trumpos tylos į priekį 
iš šono žengė Petras Ranko 
jis laikė ąžuolinį baslį, kurį 
buvo pasiėmęs paspirti var 
tams, išvažiavus dėdei Stepo 
nui. Skrodskis ir Jurkevičius 
įtariamai apžvelgė tą augalo
tą, stiprų berną Jis buvo vien 

plaukis. Nerūpestingai nuo 
kaktos nubraukti šviesūs plau 
kai, įžūlios akys>, kietai su
čiauptos lūpos ir kiek į prie
kį pasidavęs žandikaulius ro
dė berto jėgą ir atkaklumą. 
Jis atsistojo vienu šonu į 
Skrodskį, kitu į kaimiečius 
taip, kad galėjo matyti ir 
juos, ir ponus. Jis stovėjo pla 
čiai išskėtęs kojas, tartum 
įaugęs į žemę, abiem didelėm 
gyslotom rauko suėmęs vėzdą.

Pasižiūrėjęs į valstiečius ku 
rių akys dabar buvo susmigti 
sios į jį, Petras kryptelėjo i 
poną ir prabilo, iš reto tarda 
mas žodžius:

-- Vakar, pone, mes dėl to 
nėjom į darbą, kad dvi pas
kutines savaitės dienas nie
kad aeidavom. Tas dienas 
mes dirbam savus laukus. O 
ryto) neisim dėl to, Kad mu* 
per toli varo, ir vėl visą sa
vaitę Naktys dabar dar šal
tos, ir žolės maža. Kur mes 
dingtume su jaučiais be pa
šaro ir maisto?

— Pašaro íd maisto jūs ga
lit pasiimti iš namų kiek tik 
norit! Ne mano reikalas jus 
šerti! — rėkė Skrodskis. — 
Lažo dienas aš padauginau 
dėl to, kad jūs kitų prievolių 
neatlieka!. Prievaizdas ir vai 
tas tai žino.

— Netiesa, pone, — prieši
nosi Petras. -- Mes atliekam 
viską, o jei ko dar neatlikom 
tai ir laikas car nesukako 
Ar ne teisybė, vyrai? — krei 
pėsi jis į kaimiečius.

— Taip!. . Teisybė!.. Tikra 
teisybė! — šaukė visi, padrą
sinti Petro žodžių.

— Kas tu toks per vienas? 
— suriko Skrodskis, žengda
mas žingsnį į Petrą. — Tu 
kurstai maištą prieš mane!

Bet Petras nenusigande.
— Aš esu Petras Balsys, 

pone. Aš maišto nekurstau. 
Mes tik teisybės norime.

(B. D)
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Paslaptingieji Jotvingiai Prakalbėjo 
ARCHEOLOGIJA ATIDENGIA AUKŠTĄ BALTŲ 

GIMINIŲ KULTŪRĄ
J Dainauskas

Lenkijos paštas neseniai iš 
leido pašto atviruką su spe
cialiu pašto ženklu, piliakal 
nio piešinių ir archeologinių 
iškasenų nuotraukomis Šalia 
viso to atvirlaiškyje dar yra 
šitokį įrašai: «IV jo M, E. a. 
jotvingių kunigaikščio diržo 
papuošalai», «Suvalkija, pas. 
laptingų jotvingių kraštas», 
«Jotvingių piliakalnis Šurpi- 
liuose, Suvalkų apskr» ir «Pa 
puošalai iš IV-jo M. E. a. jot 
vingių kunigaikštiško kapo». 
40 gr. vertės pašto ženkle at 
vaizduotas Suvalkų aps Švei 
carijos kaimo piliakalny ras
tas pasidabruotas žalvarinis 
apkaustymas. vaizduojantis 
briedį Iškasenų reprodukcijo 
se matome emaliuotas plake 
tęs iš V jo šimtmečio po Kris 
taus Jos irgi ten pat rastos.

LENKŲ DĖMESYS
JOTVINGIŲ PROBLEMAI

Greta to. trejų metų laiko
tarpyje Balstogės muziejaus 
išleisti trys tomai «Balstogės 
Metraščio», kurie didžia dali
mi skirti ypač archeologi
niams radiniams, siejamiems 
su jotvingių praeitimi. Tas 
pate Balstogės muziejus su 
rengė pastovią jotvingių ar
cheologinių radinių parodą, 
kurioje išstatyta įvairūs pas
kutiniųjų metų radiniai. Tos 
parodos iliustruotą katalogą, 
su istoriniu įvadu «Jotvingi- 
ja», parašė Danuta Jaskanis. 
Eilinėje lenkų spaudoje irgi 
pilna visokiausių rašinių apie 
jotvingius, jų praeitį, rastas 
iškasenas.

Daugumoje tų rašinių regi
mas vienas motyvas: «išaiš
kinti sau, t y lenkams, kokiai 
gi etninei grupei priklausė 
tie paslaptingieji jotvingiai». 
Tik retkarčiais pasisakoma, 
kad tuos jotvingius išžudė 
patys lenkai ir jų pakviestie 
ji kryžiuočiai bei Haličo vai 
dovai. i

Trumpai viską suglaudus, 
matyti, kad lenkai, savo 
«Tūkstanties metų lenkų vals 
lybės egzistavimo, t v Mille 
niumo, rėmuose nori «rasti» 
giminystės ryšius su jotvin
giais bei prūsais, Tada, maty 
ti, būtų galima ramesne aąži 
ne sakyti, jog dabar jų šiose 
srityse valdomos žemės <nuo 
amžių lenkų genčių apsėstos'»

PLATAUS MASTO ARCHEO
LOGINIAI KASINĖJIMAI

Jotvingių klausimas j ra ty 
rinėjamas, ypač lenkų, gana 
seniai. Tačiau iki paskutinių 
jų dešimtmečių buvo pasiten 
kinama tik įvairių kronikinių 
nuotrupų analizavimu, lygini 
mu. Kiek daugiau šviesos į 
jotvingių klausimą buvo įnešę 
kalbininkai ir toponimikai, fau 
rie išnagrinėjo gana daug jot 
vingiškos kilmės vietovardžių. 
Čia didelį įnašą yra padaręs 
ir mūsų kalbininkas prof Ka- 
zys Būga (žiūr. jo «Rinktinių 
Raštų» III tomas) Pastarai 
siaie laikais jotvingių praeitį 
pradėjo tyrinėti Lenkų moks 
lo akademijos iniciatyva su
kurta «Kompleksinė jotvingių 
ekspedioija», prie kurios pri
sidėjo ir švedų mokslinė gru 
pė, vadovaujama prof Olaf 
Falko (Lietuvos universitete 
dėsčiusio švedų kalbą ir lt41 
m Upsaloje, Švedijoje, išlei
dusio didelį veikalą apie Vi 
grių vandenų pavadinimus).

Plataus masto archeologi 
ui ai kasinėjimai buvo pradė
ti 1955 m. Netoli Suvalkų, Švei 
carijosi- Studzieničių vietovė 
je, pamiškėje, buvo rasta pi
liakalnių juosta, apimanti ko 
kia 70 piliakalnių. Tai buvo 
neabejotinai jotvingių gyven 
vietės. Vėliau tokios pat jot
vingių sodybos buvo rastos 
Asavoje, Gyviose Vandenyse 
Jeleniavoje, Bilvinave, Prū- 
džiškiuose, o Asinkuse, pamiš 
kės durpyne, savo get grafine 
ir statybine prasme, labai sti 
prios pilies liekanos.

PLĖŠIKAI JOTVINGIŲ 
KAPUOS

Tie kasinėjimai parodė, kad 
prieš šimtmečius kažkokie 
plėšikai, tikros kapų hienos, 
dabar atrastus jotvingių ka
pus buvo apiplėšę, tikriausiai 
pasiimdami pačias vertingiau 
sias įkapes, sudaužydami ur
nas, išbarstydami palaidotų 
žmonių Kaulus. Tad daug jot 
vingių praeities kultūros lie
kanų žuvo. Bet ir rastos lie
kanos parodo, kad jotvingiai 
buvo pasiekę net labai aukš
tą visuomeniniai — kultūrinės 
raidos lygį.

ŪKININKŲ, KARIŲ IR 
PRAMONININKŲ TAUTA
Jotvingiai, gyvendami ma 

žais šeimų susibūrimais, va-

A Vaičiulaitis

Mažoji Sesuo Laukuose
Bitinėlis dūzgia, 
Vyturys čirena, 
Ir mama dainuoja 
Pas pirkelę seną.

Jau avelės snaudžia 
Pūdyme sugulę.
ir liūdnai kukuoja 
Girioje gegule.

Nusiskynus žiedą, 
Plnuosi vainiką. 
Pinsiu aš ramunę, 
Pienę ir gvazdiką.

Ant kalnelio bėgsiu, 
Kur toli matyti.
Vainikuota šauksiu 
Tėtę ir mamytę.

Aukštame kalnely. 
Kur pušelės ūžia, 
Ašen padainuosiu 
Tėviškės dainužę.

Per laukus nubėgo 
Debesio šešėlis 
Tėviškėlės raudos 
Širdį man sugėlė.

dovaujami tokio susibūrimo 
vyresniųjų, vadų, vertėsi že 
mės ūkiu bei gyvulių augini
mu Rasti ištisi žemės ūkio 
gaminių sandėliai Jotviogiai 
augino avis, kiaules ir tarpa 
no tipo arklius, kuriuos nau
dodavo ir mėsai, gi laidoda
mi karį, drauge su juo laido 
davo ir to kario arklį. Jotvin 
giai mtkėjo apdirbti geležies 
rūdą ir turėjo savo kalves, 
dirbtuves, kuriose kaldavo 
ginklus, papuošalus ir, kasdie 
nines apyvokos daiktus. Ras 
tos skeveldros rodo, kad jot 
vingiai turėjo tikra» kerami 
kės gaminių dirbtuves. Nea
bejotinai, kad jie prekiavo 
net su tolimo Pareinio ano 
laiko gyventojais, Ypatingai 
turtingi, matyti, buvo jotvin
gių valdovai, tuo laiku gyve
nusieji Šveicarijos kaimo apy 
linkėję. Buvo rasta daug auk 
ainių bei sidabrinių papuoša
lų bei šarvuotės dalių. Pilia
kalniai daugumoje yra iš an
trojo — penktojo šimtmečio 
po Kr , bet yra ir vėleenių, 
iš kurių jau lengviau yra su- 
sidaryti jotvingių gyvenimo 
raidą ištisų šimtmečių slink
tyje Osinskuose rasti gele
žies gaminiai, neabejotinai pa 
čių jotvingių padirbti, liudija 
apie didelį jų sugebėjimą me 
talų pramonėje. Papuošalų, 
o ypač karolių gamybai buvo

ARCH. V. ŽEMKALNIS IR 
PAVOJUS ČIURLIONIO

PAVEIKSLAMS

Nors Lietuvoje didžiitojama 
si, kad M. K Čiurlionio mu
ziejuje eksponuoti Čiurlionio 
darbai turi didelę, neįkainoja 
mą vertę, bet jau ne pirmas 
kartas nusiskundžiama, kad 
dailininko drobės esančios 

vartojami tekintuvai. Ginta
ras, atrodo, buvo ne tik ap
dirbamas vietos rinkai, bet ir 
naudojamas kaip mainų ob
jektas, prekiaujant su kaimy
niniais kraštais.

RADINIAI, GRIAUNĄ RUSŲ 
IR LENKŲ MELUS

Lenkų mokslininkai pripa
žįsta. kad visi tie radiniai 
liudija, jog jotvingiai buvo 
nepaprastai, aniems laikams, 
kultūringi. Tie radiniai paro 
do, kad lenkų kronininkas 
Kadlubekas bei rusų įvairūs 
«nestorai» savo kronikose 
apie jotvingius rašė tik me 
Jus, gandus, neatitinkančius ti 
krovei. Minėtas Kadlubekas 
teigė, kad jo vingiai neturė
jo net jokios civilizacijos bei 
kultūros. Tuo tarpu archeo
loginiai radiniai iš tų pat lai 
kų lenkų genčių, gyvenančių 
Lenkijoj, parodo, kad lenkai 
tuo metu buvo kur kas že
mesnės kultūros už jotvin
gius. Visi tie radiniai neabe
jotinai kalba, kad jotvingiai 
sudarė etninę grandį tarp 
lietuvių ir prūsų. Tyrinėjimai 
šiame regione vis tęsiami, ir 
dar lauktina archeologinių ra 
dinių.

Draugas 

Leonardas Žitkevičius

Svetimas Dangus
Kas man saulė be Mūšos vainiko 
Ir be Nemuno mielo krantų!
Tik svajonė širdies nepaliko,
Tik pasiėmiau skausmą kartu,

Tik viltis, kregždute atplasnėjus.
Ves ir gundys. O kelias dygus.
O žaizda — nenuplaus jos Dunojus, —
Tik užgydys tėvynės danguss

menkose patalpose. «Tiesoje 
(nr. 120, geg. 24) rašoma, kad 
tos Kauno patalpos su M. K. 
Čiurlionio paveikslais «neuž
tikrina ilgo ir saugaus šių 
paveikslų išlaikymo». Esanti 
reikalinga speciali tempera
tūra, šviesa, griežtas drėg
mės režimas.

Neapsieita be Miesto staty 
bos projektavimo instituto ar 
chetekto V. Žemkalnio pagal 
bos Jis padarė specialaus 
priestato prie dabartinio mu
ziejaus projektą. Priestatas 
būsiąs 2 aukštų ir turės apie 
400 kv. mtr. ploto.

DAINŲ ŠVENTĖSE DAINOS 
APIE PARTIJĄ

Gegužės 23 d Vilniuje įvy
ko vienuoliktoji miesto dainų 
šventė Be partijas bei reži
minės valdžios pareigūnų, dar 
buvo svečiai iš įvairių sovie
tinių respublikų *r dvi «pa
žangios» JAV veikėjos K. Ka 
rosienė ir M Kavaliauskaitė. 
Buvo išpildyti sovietų ir Lie
tuvos «respublikos» valstybi
niai himnai, įvairiose daino
se garbinta partija ir sovieti 
nių karių žygiai, ypač gi jų 
įvykdytas Vilniaus «išvadavi
mas». Atlikta S. Vainiūno <D*i 
na apie plačiąją žemę», svei 
kinti įvairių tautybių žmonės. 
Kad Šventei trūko tautinio 
pobūdžio liudijo visa eilė ru
sų, gudų, latvių ir kitų tauty
bių liaudies dainų.

Tuo pačiu metu Klaipėdoj 
vyko moksleivių dainų šven
tė. Čia vėl atiduota duoklė 
kitų tautų komunistinėms dai 
noms,
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Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

10 vai. ryt. per RADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mods. P. Ra- 
gažinskas caixa Postai 4118. São Paulo;

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip ^įvairių 
bylų vedimas, inventarijųį|sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas!lir kiti darbai.

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15» de Novembro, 244 
4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324 

no 14,00 ik* 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDGRIUS

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

Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Som Retir^, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:

FABRICA DE MALHAS ■
• ft

Petras Šukys |
gamina meniškus ir stiprius megstiaukus, rūbelius nau 

jagimiams ir kit.
Rtta Jundiapeba, 45, Fone ; 63-425$ Vila Zelina (arti R ;

Ibitirama ir Av. Zelina).

M 1LON! ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMA! JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sê, 323 - 10 cjlOhlí.2 Rua Coelho Neto, 2&1

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Prudent?

SÊDE. Rua< México, 98 - 9.o»i- sala 904 — Bone: 52 0229 
Endereço*'Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de JaneiroMáquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO-

Caixa Postal, 2093 — Tèl. 63 7340

Fábrica e Escritório;

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
< V. Prudente — S. Paulo

Serraria < IT A» — Serra dos Aimorés — Município de 
Nanque - Estado de Minas Gerais

Agua. Rasa 8 vai., 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį 
Mooca 8 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vaitų 
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS^ 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali 
Sekmadieniais 10.30 iki 11 

vai 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

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

ANTANO DAVItONÍG'
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

KIRPIMO IR'S’SIUVIMO MOKYKLA

“JO F II J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo* uneno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas |
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČ1U8
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

VIENINTEL’AI '-TSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

irHÀCj: C/4B3MH2I
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų'

SIUVYKL.OJE^LAURO\ 
tu

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
i São Paulo
? Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
: Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

Caixa Postai 3967

Lindova naiaj vr< ai žinomas gėrimas 
Kurio puikų vein. į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vien Gaišiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinkite ir visados naudokite

S Ã O PAULO

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

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do

ll vanos visoms progoms;

“ K B « P "Įs" “į
» R C M k 74 ts

® n S r'" » • »’

H CCNTABH.

NAJCIMENTC
Irmãos Nascimento

RE®. C.R.C. SP. N>o Í.434

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercinei* 
ir industrialinea apyskaitas, sutvarko dokumen

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

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

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų/indų bei' darbo įrankių

I
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Lietuviška radijo programa tik tai per F7OÜ“ 
9 DE JULHO vidutinėmis ir trumpomis 31 

metro bangomis sekmadieniais 10 vai. ryto

DEŠIMTS METŲ
PIRMININKAUJA

P, MONIKA KLEIZIENÊ

Šiomis dienomis sueina 10 
metų kai Monika Kleizienė 
pirmininkauja Maldos Apašta 
la rimo Draugijai. Ir atrodo, 
kad ir toliau Draugijos narės 
jos neapleis iš tų pareigų, nes 
ji jas eina su pasišventimu ir 
moka su visomis narėmis gra 
arai sugyventi Šia proga pri 
m utina pirmininkė ir jos 
jaunoji šeima savo metu bu
vo uolūs ietuviškos spaudos 
platintojai, choro dalyviai, ir 
šiandien pirmininkės sūnus 
Jonas Bagdžius pirmininkau
ja Liet Kat Bendruomenės 
chorui «M. L ’ linki pirmi
ninkei ir toliau sėkmingai 
dirbti Dievo garbei ir Lietu
vos išlaisvinimui

— Liūdnojo Birželio (geno
cido) bendro vi«ų trijų Pabal 
lijo tautų minėjimo nebus, 
nes numatytam Saikui miesto 
centre nebuvo galima gauti 
salės. Lietuviai šį įvykį pami 
nės per radiją šį sekmadienį 

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITU AN IA*
Piazza tAs^25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33.~78.00.14) 

ROMA — ITALIA
Rasite jaukią aolinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VA OVYBÊ.

LIETUVIS ADVOKATAS
>. Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9 o Andnr Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011 São Paulo

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,
vidutinėmis ir trumpomis 31 mėtro bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 19 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

. TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

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

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

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

ir bažnyčioje, Vila Zelinoje 
21 d. birželio 11 vai. Kitą 
sekmadienį lietuviai yra kvie 
čiami Vila Zelinon 11 vai į 
pamaldas bendrai pasimelsti 
už pavergtą Lietuvą ir už žu
vusius kovoje už Lietuvos 
laisvę.

— Trečiam Piefcų Amerikos 
Lietuvių Kongresui Ruošti Ko 
miteto posėdis šaukiamas 12 
d birželio 20 vai. Vila Zelino 
je. Kongreso finansinei komi 
sijai organizuoti iniciatoriai 
buvo susirinkę pasitarti 11 d 
birželio. Platesnis komisijos 
susirinkimas yra šaukiamas 
17 d. birželio 20 vai. Vila 
Zelinoje. ,

— Liet Kat. Moterų Drau
gija ir Vyrų Brolija sutik® 
bendradarbiauti Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongreso metu 
vaišių paruošime.

Meninė komisija jau išrin
ko bendram chorui, kongre
so metu, dainas, kurių tekstą 
ir gaidas greitu laiku išsiųs 
Buenos Aires ir Montevideo 
lietuvių chorams.

— Ouro Para o Bern do Bra 
»il lietuvių surinktų aukų įtei 
kimo diena paaiškės šį šešta 
dienį ar sekmadienį Šiuo rei 
kalu pranešimo klausykite per 
radijo 9 de Julho lietuvių pro 
gramos metu.

— Maldos Apaštalavimo 
Draugijos susirinkimas bus 
šį sekmadienį 16 vai.

— Vyrų Brolijos valdyba 
praneša, kad už mirusius Bro 
iijos narius šv mišios egzek

SVEIKINAME
MALDOS APAŠTALAVIMO PIRMININKE

P. MONIKĄ K L E I Z I E N Ę , 

kuri jau ištisus 10 metų nenuilstamai vadovauja 
mūsų Draugijai.

Visos narės yra kviečiamos atvykti į padėkos šventas 
mišias, kurios bus birželio mėn. 14 d. 11 vai. V. Zelinos 
bažnyčioje. Visos karta padėkosime Viešpačiui už mums 
siųstą taip pasišventusią pirmininkę ir prašysime jai 

dar ilgų ir darbingų metų
Taip pat visos narės yra kviečiamos dalyvauti 

jubiliejiniame f-usirinkime.

LIET. MOTERŲ MALDOS
APAŠTALAVIMAS. S

vijos bus birželio 16 d. 19 vai 
(septintą va!, vakare).

— Vyrų Brolija yra numa
čiusi suruošti pikniką, kurio 
pelną skirs Piet A. Liet. Kon 
greso reikalams.

— Misijonieriaus Tėvo J. 
Bružiko koja dar pora mėne 
šių bus sugipsuota.

— «Mūsų Lietuvos» prenu 
meratą ap-įmokėjo: Antanas 
Serbentą 5 000.00 kr, Teklė 
Girčienė, J. Čižinauskas, V. 
Butkevičius po 1 500,00 kr.. 
Alf. Pupelis 12 000 00, Juozas 
Baltrūnas 4 000 00. Napolis 
Godliauskas 4.000 00, Aleksas 
Paškevičius 2 000.00.

— Laiškai: A. Lazdauskui, 
F. Slavickaitei, Gurauskams 
O. Masienei, J Šeliokui, J. 
Masiuliui, A. Seiunaitei. A 
Žibienei. J Rusevičiui, J Gu 
danavičienei.

IŠ RIO DE JANEIRO
LIETUVIŲ GYVENIMO

Liūdnojo Birželio įvykius 
minės 14 d birželio su šia 
programa: 16 vai šv. mišios, 
kurias laikys Rio de Janeiro 
kardinolas Dom Jaime Cama
ra Po pamaldų civilinis mi
nėjimas su kalbomis ir meni 
ne programa. Minėjimą ruo
šia visi pabaltiečiai kartu.

—Kolonijos kapelionas kun. 
J. Janilienis jau antra savai
tė sirginėja.

į

— Prel. K. Miliauską praė
jusį sekmadienį atlankė ligo
ninėje būrys Rio de Janeiro 
lietuvių. Ligoninės adresas: 
710 Almirante Alexandrino. 
S. Teresa, Guanabara Šioj lí

(pabaiga iš 3 pusM

VISŲ KUBOS VYSKUPŲ 
GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS

Komunizmo įtakai Kuboje 
augant, visi to krašte vysku
pai praėjusių metų rugpiūčio 
7 d. paskelbė bendrą ganyto
jišką laišką tikintiesiems, kur 
nurodoma, kad sekant Bažny
čios mokslą, reikia siekti te i 
singumo viso srityse. Tad iš 
pradžių Bažnyčia Kuboje bu
vę patenkinta naujos valdžios 
teisingais socialiniais užsimo 
jimais pakelis medžiaginį gy
venimo lygį, pravesti teisingą 
žemės reformą supranintį 
kraštą ir reformą, supramo
ninti kraštą ir tekiu būdu pa 
naikinti nedarbą. Toliau ra
šoma kad laiško tikslas yra 
atkreipti dėmesį į komunizmo 
augimą Kuboje, į to augimo 
apraiškas bei ženklus ir į vi 
sišką katalikybės su komuniz 
mn nesuderinamumą Laiške 
keturis kartus, pradedant žo 
džiiais «Mes smerkiame komu 
nizmą.. » aiškiai nurodoma, 
kodėl katalikybė su komuniz 
mu nesuderinama.

Laiške rašoma: «Mes smer
kiame komuniemą pirm’ausia 
dėl to kad jis savo esme yra 
materialisfeinė ir bedieviška 
pasaulėžiūna ir kad valdžios, 
kurios ja vadovaujasi, pri 
klauso prie didžiausių Bažny 
čios ir žmonijos priešų, ku 
rie kada nors yra buvę.»

Tas ganytojiškas laiškas bai 
giamas mintimi, kreipiantis į 

goninėj bus bent ligi šio mė 
nėšio pabaigos. Vėliau gal 
bus perkeltas į kita sanatori
ją, gal būt į S. Paulo. ■

Palaimintąją Mergelę, kad ji 
apsaugotų Kubą nuo komu
nizmo \

/ 

ATEISTINIO KOMUNIZMO
ŽYGIAI KUBOJE

Salia atsakingų dabartinės 
Kubos vadų, kurie dažnai pa 
sisako savo kalbose prieš Ku 
bos hierarchiją ir dvasiškiją, 
kurie dažnai meta jai prie
kaištus dėl tariamų ryšių su 
Ispanijos antikomunistine Pa 
langos partija, laikas nuo lai 
ko pasigirsta konkretesni žy 
giai prieš Katalikų Bažnyčią. 
Prie tokių antireliginių žygių 
priklauso praėj. metais švieti 
mo ministerijos įsakymas, kad 
ir kat. mokyklos privalo nau 
dotis naujais marksistinės pro 
pagandos persunktais vadovė 
liais ir kad viešose mokykio 
se draudžiama dėstyti tikyba; 
Kitas, rugsėjo 12 d. įvykdytas 
valdžios žygis — tai katalikų 
radijo ir televizijos stočiųatė 
mimas Čia ir vėl Santiago 
arkivyslaupas prieš tą netei
sybę protestavo savo nauju 
ganytojišku laišku Sukrečiąs 
buvo 25 metų amžiaus kubbie 
tės katalikės aprašymas, ku
ri už dalinimą Kubos vysku
pų laiško buvo taip kankinta 
kad išėjusi iš proto nusižudė.

Pagal Alf. Grauslį

— Leningrade, Sovietų Są
jungos tautų Etnografijos mu
ziejuje atidaryta lietuvių iiau 
dies meno paroda. Parodytos - 
lietuviškos skulptūros, juos
tos, raštuotos drobės, medži® 
drožiniai, keramika, papuoša
lai, žaislai Įvairių žanrų eks
ponatus pateikė apie 250 Man 
dies meistrų Su eksponatais 
galės susipažinti ir Leningra
de susirenkančio pasaulinio 
etnografijos kongreso dele
gatai.

— VILA ZELINOS LIETU- 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 

NAUJAS ADRESAS

Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J. 
Bružiko ir J. Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra Šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti farmacijai 
93—2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

LIETUVIAMS NUOLĄIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B. de Itapetininga, -262, 
4'0 and, sala 406,Tel. 35 8873.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».
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