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Šeštoji Pavergtųjų Tautu Savaitė JAV

Dariaus ir Girėno Diena

JAV Prezidento L. B. Johnsono proklamacija — Pamaldos ir
apeigos New Yorke — Liepos 29 d. rengiamas banketas,
dalyvaujant JAV politikams, diplomatams — Savaitė JAV
radijo bangomis

Dar prieš antrą pasaulinį
karą Dariaus ir Girėno diena
buvo tapusi lietuviškosios išei
vijos diena. Tai buvo lietu
vio gjyvenan'Sio svetimoje pa
dangėje šventės diena. Die
na, kurioje jis savo mintimis,
lyg anie du oro sakalai skrie
davo Tėvynėn. Lietuviui išei
viui Darius ir Girėnas buvo
ar:imi. nes jie irgi buvo iš
vykę į užjūrius I&e'vio die
nos proga būdavo ruošiami
susirinkimai su momentui pri
taikintomis kalbomis, kuriu
turinys sukdavosi apie lietu
vio išeivio santykius su Lie
tuva ir lietuvybės likimą gy
venamuose kraštuose.
Staigūs, ypatingi nelaimin
gi įvykiai mūsų Tėvynėje, jos
okupacija, masiniai trėmimai,
partizanai, lyg ir aptemdė
Dariaus ir Girėno žygio reikš
mę, tačiau ši d ena, kuri jat>

(Elta) JAV Prezidentais š.
aa. birželio mėn. 18 d. pasL
rašė proklamaciją, skelbian
čią liepos treč'ąją savaitę,
t. y. liepos 12—19 dd Paverg
tąją Tautų Savaitę, Tųje pro
klamacijoje JAV gyventojai
paraginti tą savaitę paminėti
atatinkamomis apeigomis ir
paskatinti atkreipti reikiamą
dėmesį bekovojančių dėl ne
priklausomybėm ir žmogaus
laisvių gyventojų (ir tautų)
siekimams.
Čia priminama, kad JAV
Kongresas 1959 m. buvo priė
męs rezoliuciją, kuria Prezi
dentas prašytas paskelbti Pa
vergtųjų Tautų Savaitę, kol
pavergtos tautos neatgaus ne
priklausomybės. Pavergtųjų
Tautų Savaitę jau yra skel
bę prezidentai Eisenhoweris
ir Kennedy, o šiais meta m
prezidentas Johnsonąs. Savai
tei paskelbti dėjo pastangas
įvairi s pavergtųjų tautų or
ganizacijos, kaip PET, Lais
vosios Lietuvos Komitetas
ir kt,
ELTOS patirtomis žiniomis,
vykdyta tokia Savaitės pro
grama: liepos 12 d įvyko pa
maldos Šv Patriko bažnyčio
je New Yorke. Pamokslą sa
kė prel. J. Balkūnas Tuo pa
čiu laiku pamaldos protes
tantams buvo Šv. Jone Kate
droje, Tą pačią dieną liepos
12, ties PET pastatu New Yor
ke (prieš J, Tautų rūmus)
įvyko pavergtųjų tautų vėlia
vų pakėlimo apeigos. Be Kon
grėsė narių, kalbas pasakė
PET Pirmininkas ir amerikie
čių, kilusių iš rytų ir vidurio
Knrepos Sąjungos ir Ameri
kieūų — J, Tautų Draugų or
ganizacijos pirmininkai Lie
pos 13 d įvyko apeigos prie
New Yerko City Hali (rotu
šės) — pasakytos kalbos, gi,
tautinės grupės dalyvavo su
vėlieėvomis.
Liepos 29 d. numatytas Pa
vergtųjų Tautų Savaitės ban
ketas Vašingtone. Tikimasi,
kad jame dalyvaus nemažas
skaičius senatorių ir Atstovų
Rūmų narių, be to. Vaisi De
partamente ir diplomatinio
korpuso atstovų. Banketui va
doyauti pakviestas profesinių

sąjungų — AFL/CIO preziden
tas G. Meany Banketo metu
bus įteikti PiT Seimo atžymiai Čikagos miestui, jo me
ro (burmist o) asmeny, lai
ves Kinijos ambasadoriui dr.
Tingiu F Tsiang, Fed. Vokie
tijos Bundestago nariui baro
nui v. Guttenbergui, Prancūaijos generolui Bethourat; JAV
žurnalistui Pierre Huss. Wisconsino senatoriui William
Proxmire ir Atstovų Rūmų
nariui iš Kalifornijos G. L.
Lipscomb. Liepos 29 d. data
parinkta, nes šių metų Pa
vergtųjų Tautų Savaitė šutam
pa su JAV respublikonų par
tijos nacionaline konvencija,
kuri prasidėjo liepos 13 d.
San Franeisko mieste, gi, de
mokratų konvencija prasidės
rugpiūčio 9 d. Atlantic City,
New Jersey.
°avergtų.jų Tautų Savaitė,
jos uždavinys ir tikslas, rei
kalas pavergtiesiems atgauti
laisvę, šiais metais nušvies
tas JAV radijo bangomis. Ame
rikoje plačiai paplitusi orga
nizacija MBC (Mutual Broad
casting Corp) sutiko perduo
ti specialią radijo programą
Savaitės išvakarėse, liepos
11 d. Ji transliuota per 50 ra
dijo stočių JAV ir po kelių
dienų dar bus pakartota. Šio
je programoje, pavadintoje
«The Big Lie» (Didysis me
las) pareiškimus įkalbėjo; šios
PET sesijos pirmininkas Al.
Kuett, St Korbonski (PET
Lenkijos delegacijos pirm.),
Vaelovas Sidzikauskas (Lietu
vos delegacijos pirmininkas,
kalbėjęs visų trijų Pabaltijo
valstybių vardu) ir Brutus Cos
te (PET Seimo gen. sekreto
rius). Prieš V. Sidzikausko žo
dį buvo sugrota Lietuvos Him
no pradžia.
Pavergtųjų Tautų Savaitė
paminėta JAV ir vakarų Eu
ropos spaudoje.

— Čikagos lietuvis dail. K.
Zapkus, ilgesnį metą gyvenąs
Paryžiuje, drauge su penkiais
amerikiečiais menininkais šią
vasarą su savo kūriniais da
lyvavo parodoje kurią buvo
surengęs Amerikiečių Kultūri
nis Centras.
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Lietuvio Išeivio Diena

BRAZILIJOJE

dino visą lietuvių tautą, ne
gali būti pamiršta. Lietuviai
išeiviai, be 16-sios Vasario,
kurią visa tauta, visi pasau
lio lietuviai švenčia, turi tu
rėti vieną dieną visų lietuvių
išeivių švenčiamą. O toji die
na yra Dariaus- Girėno die
na. Jde savo skridimą skylė
Lietuvai. Lietuvos vardo iš
garsinimui pasauly leidosi pa
vojingan žygin. Apie jų žygį,
idealizmą, kalbėkime jauni
mui, kad Tėvynė laukia nau
jų žygių ŠIANDIEN iš lietu
viško jaunimo išaugusio ana
pus jūrų marių. Darius ir Gi
rėnas yra pavyzdys koki san
tykiai turi būti lietuvių išei
vio su Tėvyne.
Kurkimės ir stiprinkimės
kur gyvename, bet nenutrau
kirne dvasinių bei kultūrinių
ryšių su Lietuva.

PREZIDENTO MANDATAS
BUS PRATĘSTAS DAR
VIENIEMS METAMS

Šiuo metu daug ginčų kelia
klausimas, ar kitais metais
leisti prezidento rinkimus, ar
nukelti dar metams.
Politikai yra pasiskirstę.
Vieni, kaip gubernatorius La
cerda, udenistų partija yra
šalininkai, kad rinkimai įvyk
tų ateinančiais metais Rinki
mų atidėjimu anot Lacerdos
pasinaudotų revoliucijos pri©
šai.
Už rinkimų atidėjimą pasi
sako ir Minas Gerais guber
natorius S. Paulo gubernat©
riaus pozicija dar neaiški
Aukštoji karninkija aiškiai
pasisako už rinkimų atidėji
mą. Anot jų, leidžiant rinki
mus tuoj vėl prasidėtų agitb
cija ir revoliucijos tikslų sie
kimas būtų sutrukdytas.
Pats prezidentas Castelo
Branco keletą kartų buvo pa
sisakęs prieš mandato pratę
Maskva rengiasi komunistu suvažiavimui
simą, tačiau paskutiniuose pa
Vakarų spaudos atstovų laikančios Maskvą ir kurias reiškimuose yra linkęs priiiSi
Maskvoje žiniomis sovietų galima laikyti būsimo šuva ti kongreso nutarimą Jei dė
partinė vadovybė pradėjusi žiavimo dalyvėmis Tq parti putatai ir senatoriai pasisą
konkrečius žygius sukviesti jų tarpe yra ir Jugoslavija.
kys už rinkimų atidėjimą, tai
komunistinių partijų suvažia
Maskvoje esama jspūdžio prezidentas vykdins nutarimą.
vimą ir jos metu pasmerkti kad pastaruoju metu jau turį
— São Paulo gubernatorius
Baud, Kinijos komunistus. Lie mažiau įtakos tie kraštai, ku
pos mėn. pradžioje Maskvoje rie ligšiol buvę priešingi su tikisi šiomis dienomis sudary
vyko pasitarimai su komunis kviesti plataus masto komu ti naują sekretoriatą.
tų partijų atstovais iš Vaka nistų suvažiavimą Čia nuolai
— Anastas Mikoyan yra iš
rų valstybių ir mažai išsivys das padariusi Lenkija ir Ju rinktai vyriausio sovieto prė
čiusių kraštų. Paskutiniame goslavija Spėjama, kad ko zidiumn pirmininku — krašto
«Komuniste numeryjepaskelb munistų partijų suvažiavimas prezidentu vieton Leonid Brež
tas sąrašas tų komunistinių galįs įvykti š. m. lapkričio ne v, kuris dabar paskirtas
partijų pasaulyje, kurios pa mėn.
yra komunistų partijos centra
limo komiteto sekretoriumi
Amerikos respublikonai jau turi kandidata i

— Lietuvos Mokslų akade
mijos
istorijos instituto ar
prezidentus.
cheologų grupė atliko «žval
gomąją
ekspediciją» Žemaiti
Amerikoje šiais metais lap datų į prezidentus išrinko se
kričio pradžioje bus preziden natorių B. Goldwater. J© tė jos srityse — Plungės. Taura
to rinkimai. Ten yra tik dvi vas buvo žydas priėmęs krikš gtė®, Telšių ir Šilalės rajo
politinės partijo : demokratų čionių tikėjimą. Jis šalininkas nuose. Buvo aprašyta ir nu
ir respublikonų Dabar valde grežtesnės užsienio politikos filmuota daugiau kaip 50 pi
demokratų prezidentas. Šiais su komunistais Komunistinės liakalnių.
metais respublikonai nori rin spaudos, iš Maskvos respu
— Birželio 1 d. mirė Endri
kimus laimėti Šiomis dieno blikonų kandidato puolimas kis Čerkus, ilgametis Ham
mis baigėsi respublikonų par tai patvirtina.
burgo Lietuvių Bendruome
tijos kongresas, kuris kandinės pirmininkas. Dalyvaujant
iš JAV ir iš Anglijos atvyku
sietus sūnui ir dukroms ir gau
be Sovietijos svečio — Voro siems Hamburgo lietuviams
— Birželio mėnesio pabai
goję Trakuose vyko Lietuvos aežo universiteto profeso jis birželio 8 d palaidotas
matematikų suvažiavimas Da riaus S Kreino pranešimo. Hamburg — ©hlsdorf kapi
lyvavo apie 100 matematikos Dan kalbėjo Vilniaus univer nėse.
1
mokytojų. Buvo perskaityta siteto rektorius pref. J Kubi
apie 80 pranešimų. Neapsiėjo liūs ir kt

Lietuviška radijo programa per Radijo 9 de Julho sekmadieniais 10 vai.
nebus pertraukta. Klausykite ir remkite pinigu radijo programa.
Lietuvos nacionalinė
M. M až v y do biblio teka
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V. Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864
IX

(tąsa)
Oi, tai būtų ir mokykloms,
ir knygelėms, ir laikraščiui!
Bet tai tik svajonės, kunige.
Kas tuo užsiims? Niekas. Po
nai Balinskis, Kraševskis, Kir
kovas man pritarė, bet pini
gų jie neturi. O žinai, kuni
ge, kas davė pinigų? Ogi po
nai Oginskis Radvilas, Kar
pis, Bistramas, Šemeta. Kuni
gaikštis Oginskis mane į Rie
tavą kvietė, ten ketino spaus
tuvę įtaisyti gazietai ir kny
goms spausdinti. Tik cieso
rius neleido.
— O ką, pons Akelevičia,
būtum rašęs toje gazietoje?
— paklausė Mackevičius, niū
riai žiūrėdamas į svečią.
— Kaip tai ką?. Viską! Ži

nių, ūkio patarimų, mokslo
populiarizacijos, na ir šiaip
pasiskaitymų, dainų, apsa
kymų .
’ — O kieno, pons Akelevi
čia, reikalus gintum toje ga
zietoje?
Akelaitis ne visai suprato
klausimo.
— Kieno reikalus? Visų,
skaitytojų. Teisybę rašyčiau,
kas naudinga žmonėms &vies
tume, mokytume.
Kunigas žiūrėjo taip rūs
čiai ir smelkiančiai, kad Ake
laitis ėmė netekti pasi ikėji
mo savim, pradėjo klysti ir
painiotis.
— O aš tamstai pasakysiu,
pons Akelevičia — pabrėžda
mas žodžius kai bėjo Macke

»TĮ«irn
Juozas Kruminas
.

1964 m

liepos 18 d
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JAV Lietuvių kongresai, su
kviestas Amerikos Lietuvių
Tarybos Vašingtone, D C.,
birželio 26-28 d.d. įteikė pre
zidentui L B. Johnsonui šį
memorandumą:
«Paskutinieji įvykiai Rytinė
je Europoje ir Pabaltijo vals
lybėse sukėlė®gilų susirūpini
mą 1.000.800 lietuviškos kil
mės amerikiečių Šių piliečių
vardu Amerikos Lietuvių kon
gresas atkreipia Jūsų dėmesį
į kai kuriuos dalykus, liečian
čius Jungtinių Amerikos Vals
tybių interesus ir PHbaMjo

valstybių laisvės bylą.
Vienoje Jūsų neseniai pa
sakytų kalbų teigiama:
«Taika priklauso nuo atsta
tymo senos eurepiejiškos ci
vilizacijos istorinių sienų ri
bose... Laisvė yra istorijos
raida »
Nors kai kurie rytinės Eu
ropos kraštai regimai iš nau
jo akcentuoja savo savistovu
mus, mes liūdime dėl l.kimo
Pabaltijo valstybių, kurių pa
dėtis pasilieka nepakeista nuo
1940 m. Lietuva, Latvija ir Es
Uja ir taliau yra milžino kai-

vičius, — kad jūs savo gazie
toj gintumėt reikalus tų. ku
rie jums pinigus ir malones
keiktų — ponų ir vyriausybės.
Ar jūs parašytamėt, kad Ogins
kis, Karpis, Komaras, Čapskis, Skrodskis, Kaisarova ir
kiti tokie nekeisingai skriau
džia savo baudžiauninkus? Ar
pasakytumėt, kad tokie Manzejai ir Skvorcovai yra bude
liai? Ar parašytumėt, kad cie
sorius ir jo vyriausybė palai
ko didžiausią pasaulyje netei
sybę — baudžiavą, gina dva
rininkus, o kaimo žmones lai
ko tamsybėje ir skurde? Ar
parašytumėt taip, pons Ake
levičia? — šaukė Mackevi
čius, kumščio dūžiu į stalą
tvirtindamas savo klausimus.
Akelaitis nustebęs ir sumi
šęs žiūrėjo į kunigą.
— Prieš valdžią, kunige, ži
noma, kaipgi taip? Gaaietoj
negalima? Būtų reikėję politi
kuot, prisitaikyt... Prieš po
nūs dvarininkus, na, žiūr nt
kaip ir kur. Mūsų užuojauta,

be abejo, visados valstiečių
pusėj Bet ir ponų visokių
yra. Štai kad ir Rietavo Ogins
kis. Tai ne Čapskis, ne Skrodis
kis, ne Kaisarovą. Jis valsčiouimis rūpinasi. Jo bandžiau
ninkai gerai gyvena, sočiai
maitinasi. gražiai rengiasi. Jie
jokių reformų nenori. Jie pa
tys sako, kad Oginskis jiems
kaip tėvas.
Mackevičius taip ūmai pa
šoko nuo stalo, kad net kė
dė apvirto.
— Ar Oginskis?! — sušuko,
traukdamas kumščiu į stalą.
— Ar tamsta žinai, pons Ake
levičia, koks yra skirtumas
tarp Oginskio, Karpio, Skrods
kio ir Kaisarovo*? Gi štai
koks: Kaisarova ir Skrodskis
mano, kad jie daugiausia nau
dos iš baudžiauninkų išspaus
juos pusbadžiu mitindami ir
rykštėmis plakdami, Karpis
mano, kad jam bus naudin
giau baudžiauninkus be že
mės paleisti ir paskūi juos

pigiai samdytis, o Oginskis
mano, kad jam pelningiausias
atšertas baudžiauninkas. Ir
jautis atšertas geriau traukia
jungą. Ponas Oginskis dėl sa
vo pelno gerai šeria bau
džiauninkus. Dėkui jam ir už
tai. Jis valsčionių tėvas? Vals
čionys nori amžinai jam tar
nauti ir priešingi visokioms
reformoms? O ar tamsta ži
nai, kaip Oginskis įskiepijo
tokią sau ištikimybę? Suktu
mu, melu, apgaule ir paievar
ta! Ar žinai, pons Akelevičia,
kad kas penktas žmogus jo
dvare tai. šnipas ir skundė
jas? Tegul tik kas ką pa
šnibždės prieš kunigaikštį, tas
paminės jo tėvišką ranką. Nu
grūs nežinia kur arba į re
krutus atiduos. Vienas Ogins
kio bernas, pasiekęs prieš
baudžiavą, nuo rekrutų bėg
damas iš Rietavo net čia at
sibeldė. Gal tamsta palįsti'
pons Aki levičia, Lauryną Ivin
skį? Jis mokytojas Rietave.
Pasikalbėk su juo, kai nie

Ne Namuos

Daug sveikinimų — Gyvai reiškėsi jaunimas —
Vienu balsu priimti nutarimai —
Lietuvos reikalai išgarsinti per New Yorko radiją

gen Lietuvos konsulas dr. P.
Daužvardis, PLB Valdybos pir
mininka; J Bačiūuas, prel.
L Tulaba ir kt Raštu pri
siųstas buv. JAV Prezidento
D. D Eiseahowerio pareiški
mas Kongresui Be to, raštu
pasveikino Lietuvos Laisvės
Komiteto pirm. V. Sidzikaus
kas ir kt..
Birželio 27 d. surengtame
bankete dalyvavo apie 400 as
menų. Kalbėjo Lietuvos Ats
tovas J. Kajeckas ir sen P.
Douglas.
Birželio 28 d. rytą ALT
vardu buvo padėtas vainikas
ant žuvusio prez. J. F. Kenne
dy kapo ir 1920 m Lietuvoje
žuvusio JAV leitenanto S. Har
ris kapo. Tą pačią dienų bu
vo pamaldos katalikams ir
protestantams. Katalikų pa
maldose (mišias laikė vysk.
V. Brzgys) be Kongreso na
rių dalyvavo ir daug ameri
kiečių — iš prel. J Balkūno
pamokslo jie daug patyrė
apie komunistų pavergtą Lie
tuvą Vakare Kongreso daiy
viai buvo Lietuvos Atstovo J.
Kajeck© svečiais Lietuvos Pa
siuntinybėje.
Kongreso proga atstovai ap
lankė visą eilę senatorių ir
Atstovų Rūmų narių. Visiems
išdėstyta Lietuvos byla ir pra
šyta paremti lietuvių pastan
gas tautos laisvei atgauti.
Spauda buvo atkreipusi dė
mesį į Lietuvių Kongresą ir į
Lietuvos laisvės bylą L. Ben
druomenės Hartford, Conn,
apygardos ir ypač dr P. Vi
leišio pastangomis New York
Times radijo stotis keliomis
progomis skelbė žinias apie
Lietuvos okupaciją, padėtį ir
Kongreso siekimus Tie pra
nešimai btnvo girdimi rytinia
me JAV pakraštyje ir Vašing
tono ir Maine valstybės.
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myno kariškai ir politiška
dominuojamos. Apsisprendimo
teisė yra atimta iš šių Pabal
tijo gyventojų.
Esame padrąsinti Jungtinių
Amerikos Valstybių vyriausy
bės nuosekliu atsisakymu pri
pažinti Pabaltijo valstybių
prievartinį įjungimą į Sovietų
Sąjungą. Kietoviena vyriau«y
bė pakartotinai patvirtino šią
liniją nuo 1940 m. pareiški
mo, padaryto tuometinio Vals
tybės pasekretoriaus Summer
Walles.
Ponas prezidente, pagarbiai
prašome Jūsų užtikrinimo,
kad ši politika nebus pakeis
ta Jūsų vyriausybėje ir kad
Jūs pasvarstytumėte įgyven
dinti, kad seka:
1 Aktyvinti nepripažinime
principą kiekviena proga pa
brėžiant Lietuvos, Latvijos ir
Estijos» nepriklausomybių su
grąžinimą.
2. Panaudoti Jungtines Tau
tas ir visus kitus atitinkamus
tarptautinius viešosis nuomo
nės sprendimus, prašant Pa •
baltijo žmonėms žmogiškų hei
šių sugrąžinimo ir tautinės
laisvės.
3. Išplėsti Amerikos Balso,
Laisvos Europos radijo ir ki
tų susižinojimo priemonių apim
tį Pabaltijo valstybių tiesos
žygyje;
4. Paremti pavergtų tautu
komiteto įsteigimą Atstovų Rū
iriuose Pabaltijo padėties ty
rimo ir klausimo garbingo iš
sprendimo pasiūlymui
5 Vengti su Sovietų Sąjun
ga kultūrinių, ekonominių ir
kitų susitarimų, kurie galėtų
būti ar būtų žalingi paverg
toms tautoms.
6-Atsisakyti sudaryti su Sov,
Sąjunga bet kokią nepuolimo
su artį, kuri stiprintų Sovietų
kolonializmą ir padarytų Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos iėlais
vinimą sunkiau pasiekiamą,
Pone prezidente, prašome
atsiduoti šiems reikalams ne
vien tiktai, kad mes esame
giliai suUrūpinę savo kilmės
žmonėmis ir krantu, bet taip
(pabaiga 3 pusi,)

Vieningas Lietuviu Kongresas Vašingtone
(Elta) Birželio 26—28 d, d.
JAV šeškinėje Vašingtone įvy
kęs šeštasis JAV Lietuvių
Kongresas buvo sėkmingas.
Dalyvavo 505 atstovai. Pažymėtioa kai jame dalyvavo
daug lietuviškojo jaunimo, vie
aą Kongreso posėdį jis pate
tvarkė. Kongresas buvo labai
vieningas, visi nutarimai pri
imti vienu balsu, jų tarpe ir
memorandumas JAV preziden
tai L. B. Johnsonui.
Kongrese lietuvius pasveikino ir pasakė gražias kal
bas seni lietuvių bičiuliai sen.
Paul Douglas iš Čikagos ir
William Murphy (Illinois). Raš
tu Kongresą pasveikino egzilinės Lenkijos prezidentas A.
Zaleski ir jo vyriausybė Lon
done
Kongreso išvakarėse Shore
ham viešbutyje įvyko ALT
Pirmininko L. Šimučio vado
vaujama spaudos konferenci
ja, kurioje dalyvavo 100 as
menų.
Kongresas buvo atidarytas
birželio 26 d. Sugiedojus JAY
ir Lietuvos himnus sekė vysk.
V. Brizgio invokacija. L. Ši
mučiui visą eilę asmenų pa
kvietus į garbės prezidiumą,
buvo sudarytas Kongreso pre
zidiumas: V. Abraitis (NewYork). A. Devenienė (Los An
geles), J Pakalka (Brooklyn),
prof. J, Stukas (New Jersey)
ir dr. A. Sužiedėlis (Washing
ton). Kongreso sekretoriais
buvo M. Andrikytė, A. Gintneris ir V. Kadžius. Rezoliu
cijų Komisiją sudarė: kun. V.
Bagjanavičius, MIC, dr. P.
Grigaitis, prof D Krivickas,
J. Miklovas, V. Rastenis, advJ. Smetona, p Šiulytė, dr. K.
Šidlauskas ir dr. V Vardys.
Amerikos Lietuvių Kongre
są sveikino Lietuvos Atsto
vas J. Kajeckas, vysk. V,
Brizgys Lietuvos vyskupų var
du. VLlKo pirm J. Audėnas,

• T- -ri

Gražu Ir saulė kelias ir sėda,
Ir naktį žvaigždės erdvėj melsvoj,
Bet čia nežydi nė vienas žiedais
Taip skaisčiai, kaip Lietuvoj.
•
Praplaukia upės pro plyną
Krantuos negieda žilvičiai,
Kaip jie užgieda Nemunui
Pro aukštus tiltus tolimam

lauką,
ne —
plaukiant
Kaune.

Vasara eina. Ir atsikėlęs
Supasi vėjas marių bangoj.
Bet čia per kietas pakrančių smėlis,
Skurdesnės pušys nei Palangoj.

Senumu kvepia varis či* žalias
Ir miestų bokštai dangun mesti —
Bet jie prilygti vistiek negali
Bažnyčių bonioms Vilniaus mieste.
Pralėks, praūbaus vasaros paukščiai.
Ir neliks džiaugsmo ir šilumos.
Argi mes liksim vieni ir baukštūs,
Be savo žemės ir ne namuos?

Gyvybiniai Veiksmai JAV Interesams ir

Paulio Taikai
Amerikos Lietuvių Kongreso 1964 VI 26 — 28, memorandumas
JAV Prezidentui L. B. Johnsonui — Atkreiptas dėmesys į
sunk:ą Pabaltijo pa tėtį — Prašyta sudaryti Pavergtųjų Tautų
Komitetą Kongrese, vengti žalingų pavergtiesiems
susitarimų su Sovietais ir kt.
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J. Tauroms
AUKSO MINTYS

Ryškus Sovietinio Genocido Pavyzdys - Lat
viu Latgala
Nepr. Latvijoje gyventojų skaičiumi Latgala buyo užėmus1
pirmąja vietą — Sovietų rusinimo pastangos nuožmesnės
negu carų laikais — Patys sovietai pripaaįsta: Latgala kaip
tautinis vienetas nebeegzistuoja — Apygarda toliau uoliai
rusinama bei kolonizuojama

Latgaloje 1935 buvo 61%, Lat
galoje gyveno daugiau kaip
70% visų Latvijos katalikų.
Koenigsteine latvis moksli
ninkas M. Bukšs nurodė, kad
jei Latgalą buvo skaudžiai
palietusi carinė rusinimo poli
tika, lai komunistų politiką
Latgalos atžvilgiu galima lai
kyti specialaus pobūdžio ge
nocido, Šautos išnaikinimo po
litika (plg leidinius apie Lat
galą: N Valters «Latgalu dar
beibas dokumentacija», Muen
ehen, 1963 ir M. Bukšs «The
Problems of Latgalian Langua
ge and his expansion», Muen
chen, 1963)
Sovietų Sąjunga dar 1926 m.
Latgalą jau pradėjo laikyti
speeialiu tautiniu vienetu.
Okupavus Pabaltijo kraštus
ir pasibaigus antrajam pasaul
karui stebime posūkį Atgai
vintas «Taisniba» laikraštis
išleisti rajoniniai laikraščiai’
Tačiau visa tai truko trumpą
laiką.
Sovietai pradėjo aštria tau
tinio slopinimo politiką. Tauti
nė latgalių kalba ir kultūra
pradėta neigti, latgal ų inteii
gentai išsiųsti j Sovietijos gi
lumą, jų vietas užėmė rusai
ir kitų tautybių žmonės, užra
šai gatvėse pasirodė jau rusų
kalba Latgala kaip etnografi
nis vienetas dingo iš rusų kai
ba išleistų žemėlapių ir kny
gų. Pvz Sovietų Enciklopedi
jn 1953 m. skelbė, kad Latga
Įa kaip tautinis vienetas jau
(pabaiga iš 2 pust.)
nebegžMstuoja.
Šeši Latgalos valsčiai pris
pat esame įsitikinę, jog siū
lomi veiksmai yra gyvybiniai kirti prie Sovietų Sąjungos
Jungtinių Amerikos Valstybių Dar po kelių metų, 1958 m
tautiniams interesams ir visa Latvijoje buvo likviduoti lat
me pasaulyje taikos ir laisvės galių kalba leisti laikraščiai.
bylai»
Sovietų rusinimo politika dar

(E) Koenigsteine (TaunusJ,
Vokietijoje birželio 12 - 14 dd.
vykusioje Baltų Draugijos se
sijoje plačiai paliesta Sovietų
Sąjungos vykdyta rusifikaci
jos politika Pabaltijy 1944 64
m. Viena įdomiausių temų, tai
magistro M. Bukšs iš Stokhol
mo iškeltas Latgalos tautinio
pavergimo klausimas.
Kas toji Latgala? Ji išbuvo
Lietuvos ir Lenkijos valdžio
je apie 200 metų (iki pirmojo
padaMnimo 1772 m) Rusija
tą sritį buvo priskyrus! Vitebs
ko gubernijai Tai rytinė Lot
vijos apygarda. susiMečianti
su Estija, Rusija ir Lietuva.
Savo didumu Letgala yra an
troji iš keturių Latvijos apy
gardų, o gyventojų skaičiumi
nepriklausomoje Latvijoje bu
vo užėmusi pirmąją vietą —
1935 m. turėjo 567.164 gyvų
tai sudarė 29% visos Latvijos
(plg. S. Sužiedėlio str. apie
Latgalą Liet. Enciklopedijoje,
14 t) Savo socialine santvar
ka ir žemės ūkiu Latgala ne
siskyrė nuo Lietuvos, ypač
nuo Vilniaus krašto Spaudos
draudimo metu Latgaloje bu
vo pritaikintos tos pačios re
presijos kaip ir Lietuvoje.
Laisvosios Latvijos laikmečiu
1922 m. Latgalai buvo suteik
ta autonomija, latgalių kalba
buvo pripažinta oficialia apy
gardai, latgališkai buvo dėsto
ma mokyklose. Pagal kalbinį
pasiskirstymą latvių latgalių

kas negirdi. Jei jis tamsta pa
sitikės, tai patvirtins, ką aš
sakau Čapskiai, Skrodskiai,
Kaisarovos, Karpiai, Ogins
kiai — grafai ir kunigaikš
čiai — visi jie kaip dėlės bau
džiauninkų krauju ir prakai
tu minta Ateis diena, kada
šiandieniniai baudžiauninkai
sutremps juos kaip dėles, nu
sikratys kaip erkes nuo sa
vo kūno!
Jis du kartu trenkė koja į
grindis ir apsisukdamas pagręžė pakaustytu bato kul
nim, tarsi į dulkes maldamas
tas dėles ir erkes.
Akelaitis nusigandęs nebe
drįso prieštarauti tokios ais
tros pagautam kunigui Bet
aistra jau blėso. Kunigas po
rą kartų perėjo per kambarį,
išgėrė savo arbatą ir jau ra
miu balsu kreipėsi į svečią:
— Gazietos, pone Akelevičia, žinoma reikia Be gazie
tos kaipgi suvienysi žmones,
kaip jiems naudingų idėjų įs

kiepysi? Mūsų žmonės pakri
kę, nežino kas esą. O reikia,
kad susiprastų, kad pasijus
tų esą to paties krašto sūnūs
— lietuviai. Reikia kad jie
suprasiu, kas juos jungia, ko
kie jų rūpesčiai, dėl ko jie
turi kovoti. Leisk, pons Akelevičia, gazietą, bet žiūrėk
ne į ponus, o į savo žmones
valsčionis.
— Gazieta? ne aš vienas rū
pinuosi, — nedrąsiai prabilo
Akelaitis. — Ir’ponas Ivins
kis ketino leisti «Aitvarą», ir
vyskupas Valančius «Pakelei
vingą», o mane redaktorium
kvietė. Valdžia neleido.
Mackevičius rūsčiai sutrau
kė antakius ir vėl pakėlė
balsą:
— Valdžia nori, kad liau
dis būtų tamsi, kad ji nežino
tų, nei kaip ta tauta, nei kaip
tas kraštas vadinasi. To pa
ties nori ir mūsų ponai bajo
rai, ir dvarininkai.
Nieko neatsakė Akelaitis

—• Svajonių aušroj saulė
neužtekės!..
Jurgis Baltrušaitis

— Kas nesisakydamas savi
naši, nors jam leistinų daiktų
darosi kandidatas į vagius.

Dienos Sutartinė
Laimina
Skalsina
Nors tai
Ners tai

dieną, kas sėja rytą.
žemę, kas kulia, vėto,
tik kąsnis to, kas manyta,
tik pusė saiko žadėto...

Ir man, ką laiminu, turi pakakti,
Kad gerbčiau vargo kupiną dieną,
Kad mano kanklės laimintų naktį.
Bangų ir žemę jungtų į vieną ..

— Kas nebrangina svetimos
savasties, to mintys persisun
kę gobšumo dvasia.
— Pavydo jėga proporcin
ga sielos skaistumui.
Į

Tik kartais širdį vargina, spaudžia
Žemės svajonių pelnas mažutis,
Vien tąsyk seka pasaką graudžia,
Lyg laimės rauda mano skudutós...

Bet aš išmokau ir tokį kartą,
Kai mano akys iš skausmo merkias,
Kad sunku girti vergę nebartą,
Kad maža vertas žm gus neverkęs...

Todėl tedžūsta stiebelis laibas
Ir težaliuoja eglės vijūne,
Tedrasko tamsą galingas žaibas.
Ir visa, visa, kas bus — tebūnie !

— Nesinaudok kuomi nesu
gebi — nelaužysi teisingam®
principų.
—• Netemdyk amžinų idealų
laikinais, nes užtems žydrioji
ateitis,

— Kas naudojasi tik momen
tu. neatsižvelgdamas jo pras
mės. to teisinai žingsniai sus
kaityti.

— Kas su malonumu gėrėsi
svetima nelaime, to siela sus
toržievėjus ir sumattrializėjus
— To žmogaus rūdija jau
triosios sielos stygos, kuris
tampa alkoholio vergas.
f

— Savęs pažinimo reikšmė
stumia išsirinkti gyvenimo
draugą.

paaštrėjo ir čia vienas pavyz siškasis elementas iš Sovietidys: šiuo metu Latgaloje lei gikumos. Tuo pačiu metu vie
džkimi net devyni rusų kai tos gyventojams — latgaliams
trukdoma būti išrinktiems ats
ba laikraščiai.
tovais
į respublikinius sovie
Sovietinės okupac jos metu
Lalrvijoj>e latgalių kalba pasi tus ar į vad. Aukščiausią So
rodė tik trys knygn&ės O pas vietą Maskvoje. Tebevyksta
taruoju metu jau draudžiama vietinių kilnojimas į kitas sri
latgalių kalba įrašai pamin tris, o atkeltieji visiškai nemo
kluose ir ant vainikų Tos ka vietos kalbos.
Būdinga, kad po antrojo
tautinio slopinimo priemonės,
Bukšs teigimu, žymiai aštrės- paskutinio karo tik iš Lenin
sės negu carų, Maravjovo lai grado į Latgalą buvo prisius
kais. Visi minėti taktai liudija, ta 1500 kolchozų pirmininkų.
kad Latgaloje rusifibecijos ir Panaši padėtis ir su tarnauto
asimiliacijos keliu grubiomis jais, milicija ir kitais parei
priemonėmis siekiama perkel gūnais.
ti gyventojus
Jei 1955 m. iš Latgalos į
Rusinant Latgalą drauge vad. Aukšč. Sovietą Rygoje
intensyviai infiltruojamas ru buv© išrinkta 40 deputatų, tai
Mackevičiui, nors širdyje nepriiarė jo tokiai pažiūrai į
ponus.
Kunigas įpylė arbatos svečiui ir sau ir. matyt, norėda
mas išsikalbėti, ėmė pasakoti
apie save:
— Žinai, pons Akelevičia.
kad mudviejų jaunystė turi
daug panašumo. Ir aš netur
tingų tėvų vaikas, ir aš daug
vargo patyriau savo jaunys
tėję, o labai troškau mokslo.«
Vos dvylikos meių pėsčias
leidausi iš Tytuvėnų ir pasie
kiau Vilnių. Kiek aš skurdo
ir bado patyriau, šluodamas
ir mazgodamas vienuolynų
grindis, tik aš vienas tai ži
nau Bet baigiau gimnaziją.
Tada ryžausi Įsigyti aukštąjį
mokslą. Ištisomis dienomis
badu stipdamas valkatauda
mas iš kaimo į kaimą, iš
miestelio į miestelį, pasie
kiau Kijevą. Atsirado gerų
žmonių, kurie ir man padėjo.
Ir štai čia, pons Akelevičia,

mudviejų keliai skiriasi. Tams
ta patekai į ponų draugystę,
mokei jų vaikus, važinėjai po
dvarus, o aš bendravau su
nuskurdėliais, driskiais. Aš
mačiau ponų prispaustus Uk
rainos žmones. Ir aš supra
tau kad visuose imperijos
kraštuose tas pats vargas, tie
patys pančiai, ta pati lazda.
Kunigas nutik), prisikimšo
pypkę, pasiieškojo prie kros
nies šupuliuką, įsidegė nuo
žvakės rūkaJą ir žingsniuoda
mas po kambarį vėl ėmė
kalbėki:
— Visoj Ukrainoj tais lai.
kais buvo garsus poetas Ta
rasas Ševčenka, nuskriaustų
jų ir pavergtųjų dainius, pras
tų žmonių dainius, pate kilęs
iš baudžiauninkų. Mačiau aš
jį, girdėjau jo žodžius, daina
vau jo dainas. Visi Ukrainos
vargdieniai jas dainavo. Jos
šaukė sukilti, sutraukyti gran
dines, krauju laisvę iškovoti
ir ateityje naujoj, laisvų žmo

— Niekas tiek daug nenu
galės, kiek jaunimas, nes jo
idėjoms neužstoja kelio nė
mirtis.
— Jaunimui ir tamsioje nak
tyje nesileidžia vilties spindu
liai nes jo entuziazmui nėra
ribų.

jų tarpe buvo vos šeši vietos
gyventojai. Padėtis nepakito
ir 1959 ir 1963 metais. Kaip
Maskva «skaitosi» su Latgala,
kiek ji pažeidžia jos tautinį
savitumą gali liudyti
dar viet
nas pavyzdys: į Tautybių So
vietą Maskvoje Latgalos ats
tovu buvo išrinktas .. sovietų
rašytojas ilija Erenburgas
nių šeimoj geru, tyliu žodžiu
jį paminėti. Valdžia jį suėmė,
ištrėmė, kareiviu padarė, de
šimt metų kankino rytų stepė
se ir dykumose, bet jis ištvė
rė. Dabar jis vėl laisvas Štai
pons Akelevičia, mums pavyz
dys. Aš juo pasekiau. As nu
ariau eiti į vargdienių tarpą
r vargti su jais Bet aš ne
poetas, ne dainius Aš išsirm
kau kitokį kelią. Aš nutariau »
likti kunigu. Juk kas Lietu
voj arčiausia prieina prie
kaimiečių, jei ne kunigas?
Man rūpi išvaduoti baudžiau
ninkus. Man rūpi, kad žmonės
suprastų savo padėtį, savo
skriaudas, man rūpi sukelti
pasipriešinimą ir kovą prieš
priespaudą. Man rūpi, kad
Lietuva savo laisvę, savo va1
džią atgautų! Šitam reikalui
aš skiriu visas savo jėgas.
(B. D)
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Vilniaus vidaus istorija skaitot
DR ADOLFO ŠAPOKOS PAMINKLINIS VEIKAI AS
lá «Draugo» Mokslas. Menas ir Literatūra gruodžio 9 d.
J. JAKŠTAS
Kai 1939 m spalio 10 d ra
di jas pranešė raums apie Vil
niaus grąžinimą Lietuvai,
džiugumo banga nuaidėjo kraš
te. Džiugesys nustūmė bent
laikinai į šalį kitas sunkinan
čias aplinkybes ir čia pat
vyksiančio karo grėsmę. Vii
niaus grąžinimo Įspūdžio pa
veikti mes lyg nesuoratome
lemiamų pasėkų, kurias nešė
sovietinių Įgulų Įsibrovimas į
mūsų kraštą Tiesa, nedavė
mūsų visuomenei progos k)
suprasti ir tuometinė vyriau
sybė kuri oficialiais praneši
mais ««švelnino» susi arimą dėl
sovietin ų Įgulų Tat sponta
niškos
o ne prievartinės,
hriip bartais rašoma
de
monstracijos Įvyko Kaune s pa
lio 13 d Karo muziejuje ir
prie Prezidentūros Ir minios
džiaugsmas tikrai buvo nuo
širdus Lik demonstracijas ly
dėjęs komunistinių gaivalų iš
sišokimas ir po jų vykusios
jų išdaigas temdė mūsų vil
nietiškų nu.Taiką ir ženklino
tamsią ateitį

Vilniaus grįžimo
NUOTAIKOSE

Po to nekantriai laukėme
dienos Įžengti Į savo sostinę
ir pradėti joje šeimininkauti.
O sulaukę tos dienos, susirū
pinome ir kukūriniu žygiu į
ją pirmoje eilėje mūsų Alma
ater įsteigimu joji Vietoje
buv. lenkiško Stepono Batoro
universiteto pradėjo veikti
mūsų keli iš Kauno perkelti
fakultetai, tarp jų ir humani
tarinis.
Humanitarinių mokslų dės
tytojams, pagaulėms lietuviš
kos Vilniaus nuotaikos, rūpė
jo skaityti kursai, susieti su
mūsų sostine. Tuo būdu, pvz.,
M. Biržiška skaitė apie seną
jį Vilniaus universitetą ir iš
paskaitų kilo veikaliukas; Se
nasis Vilniaus universitetas
(1940). Ta pačia nuotaika ve
dinas atsidėjo Vilniaus praei
čiai ir A Šapoka, ėmęs rink
ti medžiagą plačiai užsimo
tai, net kelių tomų, istorijai.
O kiek vėliau, po pirmo bol
ševikmečio grįžęs į universi
tesą, pradėjo skaityti ir epi
zodinį Vilniaus istorijos kur
są. iš surinktos medžiagos bei
išsivežtų paskaitų užrašų ir
sudarytas veikalas «Senasis
Vilnius», su antrine antrašte:
Vilniaus miesto istorijos bruo
žai iki XVII a. pabaigos

MIESTU PRADŽ.OS
PRO «LEMA
Čia minamas Šapokos veika
las yra Vilniaus vidaus isto
rija atseit skirtas miesto pra
džiai, augimui ir jo vidaus
buičiai amžių slinktyje pa
vaizduoti Tik pirmosios dvi
da ys. kalbančios apie istori
nes aplinkybes, iš kurių išau
go miestas, yra daugiau iš
laukinės istorijos pobūdžio.
Pirmiausia autorius sutraukia
įvairius spėliojimus apie Min
daugo sostinę ir daro pagrįs
tą išvadą, kad Mindaugo val
džios centras turėjo būti sri
tyje Volinės metraščio pava
dintoje ‘Lietuv;,» (i.itvai. Be
ne pirmas bus Vilniaus isto
rikas Lowm.»anskis laikęs ją
ypatinga sritimi kurią Šap ka lokalizuoja pietų vakarų
Aukštaičiui se t y Paneriuo
se bei vėlyvesniame Vilniaus
krašte. Tuo būdu Vilniaus že
mė buvusi Dieluvos valstybės
užuomazga.
Apie pačius Vilniaus prad
menis kalbėdamas, autorius
daug dėmesio skiria M. Li
manowskio teorijai, kildinan
čiai Vilnių iš ekonominių bei
geografinių sąlygų Reikia pa
žymėti, kad ga»i rimtus ir pa
grįstus Limanowskio išvedžio
jimus perėmė ir v T, Pašu
to, Vilniaus pradžią aiškinda
mas (Žiūr. jo Orazovanie Lit
Gosudarstva, 1959 266 psl)
Tačiau A. Šapoka koreguoja
kiek Limanowskio samprota
vimus ir teigia kad dėl pato
gių gynimosi sąlygų pirmiaušia buvo įkurta pilis, ir pai
ku' aplink ją išaugo miestas.
Mūsų mokslininko prielaida
iš tikrųjų verta rimio dėme
sio. Ji atitinka dabar vakaruo
se vyraujančią pažiūrą, atsto
vantą, pvz., žymaus belgų is
toriko H. Pirenne, pagal ku
rią, daugiausia pilys (burgi)
davusios miestams pradžią.
Šią teoriją ypač remia an
gliškas miesto vardas town
«užtvara», p>g. vok. Zaun ir
slavišką gorod,
VILNIAUS PILIŲ KLAUSIMAS

Tikra Vilniau® vidaus isto
rija prasideda nuo III dalies,
kur aprašomos pilys ir ryšium
iu jomis kovos su kryžiuo
čiais. Šiuo atveju turima reikalo su trimis pilimis - dviem
pačiame Gedimino kalne:
Aukštutine ir Žemutine, ir tie

valdymo laikais Suminimos
kai kurios valdovų duotos
miestui teisės ir jį ištikusios
nelaimės, kaip epidemijos,
gaisrai. Šieji buvo itin dažni
ir dėl menkes priešgaisrinės
apsaugos ir gausių medinių
pastatų labai nuostolingi. Dau
giausia kalbame apie Minių
Zigmanx) Augusto laikais ir
šie laikai vadinami renesan
su Iš tikrųjų. 16 a dar buvo
iš Italijos sklindančio renesan
so laikmetis ir jis pasiekė
Lietuvą. Zigmanto Augusto iš.
rinkimas Lieiuvos d kunigaikš
čiu dar tėvui gyvenant ir jo
pasirinkimas gyventi Lietuvo
je davė renesansui toną. Gy
vai ir įspūdingai vaizduojami
karališki dvarai, kuriuose vi
rė ištaigingas gyvenimas su
puotomis maskaradais, turny
rais, riberių varžybomis ir me
džieklėmis Kunigaikščiu se
kė didikai ir visame mieste,
pasak autoriaus. «įsigalėjo va
karietiško nobiliteto ideologi
ja? (155 psl ). Vakarietišką re
nėsansą Vilniuje ženklino be
neįpra. to puošnumo dar kul
tūriniai užmojai: bibliotekas,
Viena gražiųjų Lietuvos sostinės bažnyčių
paveikslų galerijos organiza
vimas, menininkų, artistų ir
mokslin!nkų telkimas Žodžiu
MIESTO AUGIMAS IR
čiąja ka.kur kitur. Puzinas ir
Pašuto spėja, kad trečioji pi RENESANSINIS ŽYDĖJIMAS sakant, Vilnius Zigmanto Au
gusto metu pasiekė savo puoš
I
lis galėjo būti Trijų Kryžių.
Viena ilgesnių dalių (IV), numo apogėjaus ir Šapoka
Bekešo (ar Stalo) kalne. Bet
skietą mie-sti santvarkai, ro tai labai gražiai ir su įdomio
Šapoka linkęs manyti tre do, kaip Vilniaus pounijiniais mis smulkmenomis pavaiz
čiąją pilį buvus «čia pat prie laikais vijosi Vakarus ir sa
davo.
Aukštu inės pilies» (59 psl.). vo gautąja Magdeburgijos tei
Vadinasi, buvusi trdypė Vil se prilygo Europos miestams. MIESTO SIENOS ISTORIJA
niaus pilis kuri sudariusi vie Čia parodoma, kaip miestas
Visai skirtinga dalis (VI) —
ną gynimosi sistemą. Atrodo, išsisuko iš vietos administra
daugiau priimtesni Puzino ir cijos ir savo vaito ir magis Vilniaus apsauga. Ji skirta
Pašutos spėliojimai kad tre trato valdomas paliko priklau Aleksandro metu pradėtai sta
čioji pilis buvusi atskirta upės somas vien d kunigaikščiui. tyti tvirtovei aprašyti. Čia
nuo likusių dviejų Mat, vo Gan nuodugniai suminimos mū»sų autoriui puikiu vadovu
kiečių kronikininkai, Posilgė jam, d. kunigaikščių duotos derėjo L. Žytkovičiaus vekka
ir Vygandas, kalba, kad kry Lengvatos nuo Jogailos iki las apie Vilniaus sutvirtini
mus ir jų nugriovimą Šapo
žiuočiai 1390 m paėmė pirma Stepono Batoro laikų. Bet
ka
diskursyviškai nubrėžia
pilį su miestu paskui peržen Vilnius paliko ilgus amžius ti
gė upę per pastatytą tiltą ir pišku feodalinės epochos mies tvirtovės liniją, kiek smul
puolė kitas dvi pilis Bet tai tu su savomis jurisdikcijomis kiau kalba apie jos išvaizdą
vis prielaidos ir trečios pilies (žmonių, paprastai jursdiko- ir daugiausia vietos skiria jos
vietos klausimas dar laukia mis vadintomis), pagal kurias bokštų ir vartų aprašymui
galutinio sprendimo, jei jis, mieste įsiterpusios žemės, na Vartų, bokštų ir sienos išvaiz
da aprašoma pagal rašytinius
aplamai, galimas Šapokos iro mai ir kitokios nuosavybės šaltinius ir išlikusius piešti
dinėjimai apie pilies trllypu- buvo išimtos iš miesto val nius. Sekama jų istorija iki
mą ir net Kreivosios suplaki džios ir tepriklausė vyskupui XVÍII a. pradžios, atseit, iki
omą su Žemutine būtų gan s va didžiūnams ar vienuolynams. nugriovimo Savaimingas sky
rūs jei nesipriešintų kai ku Kad jurisdikcijos, ypač di ralis (4) — Sienos nugriovi
riems bendralaikiams šalti džiausioji - vyskupo, įnešda mas, liečiąs jau rusų šeimi
niams.
vo daug netvarkos į miesto ninkavimą mieste, ir jųjų už
Pilies aplinkos skyriumi iš gyvenimą, mūsų autorius ne mojis nugriauti sieną mūsų
ryškinama centrinė josiąs pa užmiršta pažymėti Tačiau jų istoriko apibūdinimas -barba
dėtis Vilniaus mieste ir ypač naikinti niekas nesiėmė net rizmo. vardu (184 psl.). Apijos apimtyje buvusi Šv. Onos iki rusų okupacijos (1795), būd nimas, rodos, per aštrus
bažnyčia. Šalia inomių ir sa kada visas miestas paverstas ir istorišku požiūriu vargiai
vaimingų išvedžiojimų apie vienu administraciniu vienetu. pateisinamas. Griaudami sie
Dalis (V), pavadinta Vil ną rusai vargiai sąmoningai
Šv. Onos bažnyčia pilyje bū
tų buvę ne pro šalį duoti kai niaus augimas, skirta apie kėsinosi į Lietuvos D. Kuni
gaikštijos paminklą ir grei
kurių žinių ir apie seniausią mies ą duodamų žinių apžval
katedrą, apie kurią vos labai gai paskirų va'dovų, nuo y čiausiai vadovavusi praktištauto iki Zigmanto Augusto,
(bęsinys 6 pusi )g
trumpai užsiminta.
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LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

ALEKSAS KALINAUSKAS

Lietuvi
Klausyk ir remk

LENDORIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

Pirmą mėnesio sekmadienį
Paque das Nações 1© vali
Casa Verde, 17,15 vai.

atlieka visus teisinio pobūdžio^ darbus, kaip ’įvairių
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas; nuomininkų išmetimastūr kiti darbai.

kuri yra transliuojama kiekvieną) sekmadienį,
10 vai. ryt. per RADIO NOVE DE JULHO,
Vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P; Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Antrą :
Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,*

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.0-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

FABRICA DE MALHAS
Petras

Šukys

Kiekvieną sekmadienį
Mo oca 8 vai.

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

Paskutinį:
Vila lAnastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS

LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
IRENE GRITĖNAS
Advogada

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS]
TRANSLIACIJOS,

(Lietuvos laiku)

ESCRITÓRIO
RESIDENÇIA
Praça da Sê, 323 - 10 ■ c/101/j02
Rua Coelho Net0 281
Fone 33-9951
'Į Fone: 63-3697Prudentt

VATIKANO RADIJAS

X PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

SÈDE: Rua» México, 98 - 9.o#f- sala 904 — Fone 52 0229
EnderêçooTelegrafico: « C A B IPU N A »
Rio de Janeiro’

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
1 Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

Serrar a < IT A> — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas» 'Gerais

RIO DE JANEIRO

Fábrica e Escritório.-

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

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

44 J C f IS J A ”

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO
Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo- meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams' í( habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę •
------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro»--------

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

ANTANO DAVILONIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

PLÁSTICOS

iRua 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 dr spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

VIENINTELIAI ATSTOVAI

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų'

GARSIOJO

S I U V É J AUŠ

POVILAS AMBROZEVIČiUfe
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą

VANDENS

L I N D OI Y A

Lindoya vanduo vre o^adi žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.. .hp į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

SIUVYKLOJE^LAUROl
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

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

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SÃO

Caixa Postal 3967

PAULO
ggį te S3 & ? B K K •

Casa Sprindys & Cia.

Statybos medžiagos sandėlis

PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms;

ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai* <pas

1EJCRITORIO CCIMTAEfL

^AJCIIMIE^TC
Irmãos Nascimento
RES, C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Į

<•-RUA COSTA-BARROS, 356

TEL.

63-3285

VILA ALPINA

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

6

(tęsinys»

Tenai šoksim šokinėsim... Bus linksma ir gražu...
Vyrų Brolija 9 d. rugpiūčio mėn. organizuoja šaunų
P I K-N I N K Ą JURUBATUBOJE
Autobusai iš V. Zelinos išvyks 6 vai. ryto. Bilietus
reikia iš anksto įsigyti pas Brolijos valdybos narius
Vienas autobusas išvažiuos iš Casa Verde. Bilietus
galima įsigyti pas Matelionius, Taip pat V. Prudentėje
bilietus galima gauti pas M. Tamaliūną, Rua Agostinho
Latari, 346. Kartu vyksta orkestras. Bus šokiai,
žaidimai su premijomis

kais sumetimlnl®WP?^RB®®
pos miestuose daug kur ra
sime sunaikintas viduramži
nes tvirtoves, kurios dabar
styruotų pačiuose centruose
ir trukdytų miestų augimą.
Tik išlikę gatvių ar kokių
statybų liekanos kartais liu
dija apie buvusias tvirtoves.
— Trečiajam Pietų Ameri bet rugsėjo pirmą sekmadie
Skaitytojas čia rodos, galėtų
kos Lietuvių Kongresui Ruoš nį. Bus įdomus vaidinimas.
pasigesti autoriaus paaiškini
ti Komiteto susirinkimas šau
mų ryšium su sienos nugrio
VAJUI «OURO PARA BEM
kiamas rugpjūčio mėn. 5 d.
kviečiami
šioje
šventėje
daly
vimu, kaip išliko josios dalis
— Paieško Bronius Vaitkus
20 vai Vila Zelinoje SusirinDO BRASIL» AUKOJO;
gyvenantis Lietuvoje, savo vauti su vaikais ir anūkais. besišliejanti iš abiejų pusių
kiman privalo atvykti visų
brolio Jokūbo Vaitkaus, gy Tuo paremsite dideles mažų prie Aušros Vartų ir pačių
(tęsinys)
ruošiamo kongreso komisijų
venančio S. Pauly - V Zeli- jų pastangas lietuviškumo ug Vartų istorijos. Galimas daik
nariai, nes svarstomi svarbūs
tas. kad autorius šį dalyką
Juozas Bendžius 10.000 kr., noje, Vila Beloj, Bom Retire. dyme.
reikalai liečiantys kongreso
sąmoningai praleido, numatęs
Ieškomasis arba apie ieško
(ne 5 000 kr kaip buvo skelb
— Juozas Seliokas šią sa tam ženkliausiam mūsų sosti
rengimą.
mąjį turintieji žinių prašomi
ta), V. Banys 1 000 kr. Juozas pranešti «M.L,» arba Markui vaitę stipriau susirgęs, išvy nės paminklui atskirą studiją
- kongreso Rengimo Fi Tumėnas 1 000 kr., Kostas Andrejavui, Rua das Eras, ko į aposentadorijos (Ipirango tolimesniuose tomuose.
nansų Komisija posėdžiui bu Ališauskas 1.000 kr., Vincas 537, V. Belą.
j,e) ligoninę sveikatos stiprinti.
(B. D.)
vo susirinkusi 15 d, liepos. Sabutis 1.000 kr , Vladas Ja
— Jonas Šermukšnis ir Kos
— Laiškai J Gudanavičie
Buvo apsvarstytas ir priimtas siukonis 1.000 kr,, Motiejus
finansų komisijos darbų pla Tamaliūnas 1 000 kr,, Aleksan nei, J. Buzaitei, J. Šermukš tas Kalnaitis liepos mėn 9 d.
— Prel. K. Miliauskas per
nas, Liepos 14 d. dalis komi dras Nanartonis 1 000 kr., Jo niui, Pr Zagorskšenei, L. Ado automobiliumi išvyko atosto
sijos narių (parengimų sekei sė Mateilonis 1,000 kr, Pe mavičiūtei, I. Kutkienei L. gų proga. į Montevideo ir keltas iš Rio de Janeiro į S.
ja) buvo susirinkusi Mokoje, tras Šimonis 20.000 kr , Jonas Jodelytei, Ant. Balčiūnui. J. Buenos Aires Šią progą taip Paulo ir ilsisi gydytojų prie
Ambrozevičių namuose, svars Klimaitis 10.000 kr, Helena Risevičiui. A Savickui, Aug. pat panaudos Urugvajaus ir žiūroje Sanatorio Anhembi,
Via Bandeirantes, kl 22, pa
tyti vakaro, bazaro ir kitų Šimonytė 10 000 kr., Algirdas Žemaičiui. Al Grabauskui. A. Argentinos lietuvius painfor keliui į Sorocaba.
muoti apie būsimą Pietų Ame
pramogų suruošimo galimy Stasiukinas 10.000 kr., Albi Laadauskui, V. Balčiūnui.
Seselės pranciškietės ligo
rikos Lietuvių Trečiąjį Kon
bes, kurių pelnas bus skirias nąs Kasparavičius 2 000 kr..
— Viešnios iš Ch'cago. Lie
niui nupirko įvairių baltinių
kongreso reikalams.
Jonas Silickas 5 000 kr., Ri pos 15 d, atskrido į svečius gresą S. Pauly ateinančiais už 26,000 kr; ir# ligoninės iš
metais.
Apie parengiamuosius kon cardo Braslauskas 2.000 kr., pas savo tėvelius ir brolį Va
laidoms padengti paaukojo 40
(B. d )
greso darbus plačiau praneš A. S 1 000 kr.
lerija Kavolytė—Vijeikienė su
- Šį sekmadienį 4 vai po tūkstančių kr. Industrielas A.
spaudoje ir per radijo propa
piet Vila Zelinoje, mokyklos Pavilonis kas mėnuo pažadė
— Vila Zelinos parapijos savo dukrele
gandos komisija
patalpose, šaukiamas Lietuvių jo mokėti 10 000 kr |Sanabori
kongregadai
(Congregação
— Šį mėnesį V, Zelinoje Katalikių Moterų Draugijos jai kas mėnuo eikia mokėtį
- JUL1Ur ŽVINGILAS kon Mariana M ) rugpjūčio mėn lietuvių vaikai intensyviai ruo
90 tūkstančių kr.
greso reikalams paaukojo gra minės 25 metų veikimo sukak šiasi Vaikų šventei, kuri bus susirinkimas.
žų naują diielį metalinį sta tį. Yra suplanuota plati jubi- rugpiūčio mėn pirmą savaitę
— Š. m birželio 1 d kun.
— Liepos mėn. 7 d Moinho
iėj
us
programa
su
įspūdinga
lą kongreso reikalams.
Šventė prasidės šeštadienį 6 Velho, Rua Reno, 73, savo na Audrys Bačkis apgynė Romo
menine programa Sukakties vai vak religiniu susitelkimu,
je Laterano Universiteto Baž
- Liet. Kongresui Rengti minėjimą pradės rugpjūčio 5 kurį praves T.T Jėzuitai. Bus muose staiga mirė Stasys Fly nytinės (Kanonų) Teisės Fa
Komitete bei komisijose da d vakare šv. mišiomis. Baig šv. mišios, konferencija ir gelis, 70 metų amžiaus, kilęs kultete tezę apie Romos Ka
lyvauja lietuviai iš įvairių sis rugpiūčio 16 d. 11 vai. šv. bendra vaikų ir tėvų šv, Ko iš Pajavon o parapijos, Vilka talikų Bažnytinės Hierarchi
S. Paulo miesto apylinkių. mišiomis, kurių metu giedos munija. Sekmadienį 3 vai. p.p. vištai o apskr Palaidotas Vila jos jurisdikcijos varžymus Ru
Trūksta tiktai iš rarque das Liet Kat. Bendruomenės cho Seselių Pranciškiečių gimna- Formoaa kapuose Nuliūdime sijos imperijoje nuo 18 amž.
Nações atstovų. Šios apylin ras, o po piet gimnazijos sa -zijos salėje vaikai išpildys palik«) žmoną Mariją Kalinaus pabaigos iki 1847 m. Konkor
kės lietuviai prašomi atsiųsti lėje bus meninė programa.
kaitę. Brazilijon atvyko 19 26 dato Terzė įvertinta aukščiau
įvairią meninę programą.
siu pažymiu — suma a eum
Visi lietuviai iš arti ir toli metais
savo atstovus į Kongresui
l&udo.
Šį mėnesį kun. A. Bač
—
«M
L
»
prenumeratą
su
Rengti Komiteto posėdį rug
kis baigs Pontifícia Accademokėjo: kun, F. Jakubauskas
pjūčio mėn. 5 d.
VĖL
VISI
į
V.
ANASTA
CIO
!!!
mia Bcclesiastica. 1961 m. jis
2 000 kr.. Juozas Zinevičius
— Jaunimo šventė šiais me 5.000 kr., Petras Jakaitis
baigė Romoje Gregoriano Uni
Dr.
J.
Basanavičiaus
vardo
lietuvių
m-los
Globėjai
tais bus ne rugpjūčio mėn, 5.000 kr.
versitete Teologijos fakultetą
kviečia da1* kartą atsilankyti į jų ruošiamą
o kun buvo įšventintas 1961
VAKARĄ,
m. kovo 18 d.
PRANEŠIMAS
i
kuris įvyks š. m. rugpiūčio mėn. ld. 20 vai., to paties
vardo mokyklossalėje, Rua Camacan, n. 625,
Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
Programoje bus pakartoja S. Kapuio 2-jų veiksmų
- VILA ZELINOS LIETU
i įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
komedija “PLUTELĖ IR PELĖS1'. Po vaidinimo šokiai
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
\
«.VILLA LITUANIA*
ir žaidimai iki 4 vai. ryto
NAUJAS ADRESAS
Piazza įAsti'JS (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33 78.00.14)
Pakvietimus ir staliukus iš anksto užsisakykite pas
RÔMA — ITALIA
M los Globėjų Valdybos narius.
i * Tėvų Jėzuitų J Giedrio, J.
Bružiko ir J. Kidyko naujas
Valdyba
Rasite jaukią aolinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą.
ir nuolatinis adresas yra šis:
Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų
RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
susitarta iš anksto.
13, S. PAULO.
PIGI IR GERA KOKYBĖ!
~
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.
4
I
Telefono dar neturi, bet ga
Įima skambinti farmacijai
Česlovas Jakiunas
93—2341 ir prašyti, kad juos
pašauktų.
LIETUVIS ADVOKATAS
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
Albertas Pavilavicius
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
•f
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
LIETUVIAMS NUOLAIDA!
garantija vieniems metams.
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo
užsisakant gerus batus pas
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Tautiečiams didelė nuolaida.
JONĄ PETRIKĄ
Av. Liberdade, 47 - 9 o Andor
Res : R. Fernando Falcão, 35
, Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33 6011
São Paulo
jo paties batų krautuvėje.
Rua B. de Itapetininga, 262,
4-0 and, sala 406,Tel. 35-8873.
TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš
RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis,
kiekvieną sekmadienį 10 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
'vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
São Paulo. Fone: 63-5975.
> ■

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-

SKAITYKITE
IR
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMER|KOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

