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Kas parengia Chruščiovui jo ilgasia$ kalbas?

Po Skandinavijos kraštus
keliaudamas, N. Chruščiovas
su savimi gabenosi ištisą
«smegenų treste^». Tai įvairūs
patarėjai, sekretoriai ir kt.
Pagal savaitraščio «Die Zeit>
(nr. 27) iš Oslo gaubus duome
nis, pirmųjų, su Chruščiovu
keliavusių sekretorių tarpe
tenka paminėti Vladimirą Lebedevą. Jo oficialus titulas —
Ministrų Tarybos Pirmininko
sekretorius, Tai mažo ūgio,
praplikęs, akiniuotas kiek iš
balęs, akademiko įspūdį su
darąs pareigūnas Spaudos ats
fcovų tarpe jis atrodydavo
draugiškas, nors kiek susival
dąs, rezervuotas Lebedsevas
turi svarbų uždavinį — jis
parengia projektus ilgosioms
Chruščiovo kalboms.
Lebedevo vadovybėje Chruš

čiovo sekretorių tarpe dirba
Oleg Trojanovski. Jis — pir
mojo sovietų ambasadoriaus
Vašingtone-sūnus, jis yra lan
kęs JAV mokyklas. Gęrai mo
kėdamas aųglų kalbą,.jis yra
ėjęs oficialaus Chruščiovo
vertėjo pareigas. Panašaus
suki-pimo kibąs Chruščiovo
sekretorius — Viktor Sucho
drev, šiuo metu einąs pirmo
jo anglų kalbos vertėjo pa
reigas sovietų užsienio reika
Jų ministerijoje. Anglų kalbą
jis išmoko Anglijoje, kur jo
tėvas buvo diplomatu. Šis 30
m amžiaus sekretorius teikia
užsieniečio įspūdį ir savo
įmantria laikysena diplomatu
niuose priėmimuose nustelbia
net jaunuosius britų d’plo
matus.

Is Pavergtųjų Tautu Savaitf s Manifesto
Pavergtųjų Tautų Draugų
Amerikiečių Sąjunga, PET
Seimas. Rytų Europos Kilmės
Ameriki* čių Federacija, Eu
ropiečių Moterų Tremtinių Ta
ryba. Moterų Sambūris už
Laisvę Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės Komitetas ir Amerikie
čių Sambūris Sovietų Sąjun
gos Nerusų Tautoms Išlaisvin
ti šių metų Pavergtųjų Tautų
Savaitės proga išleido ben
drą manifestą. Jame primin
ta. kad nerusų tanioms Sovie
tų Sąjungos ribose ir toliau
paneigta laisto apsisprendimo
teisė ir pabrėžta, kad «tik va
dovaudami pavergtųjų tautų
išsilaisvinimo pastangoms Va
karai gali išlaikyti dvasinę
ir diplomatinę ofenzyvą glo-

balinėje laisvės ir teisingumo
kovoje.»
Manifeste iškelti reikalavi
mai JAV vyriausybei ir JAV
sąjungininkams: deklaruosi
paramą pavergtųjų laisvo ap
sisprendimo p incipui, šį rei
kalą kelt* j Tautose įsisą
moninti. kad kol geležinė už
danga skiria pusiau Europą
tol netenka laukti šaltojo ka.
ro pabaigos, atmesti nepuoli
mo sut rčių sumanymus (jie
tik legalizuotų ir įamžintų šių
dienų neteisę) prisiminti kad
Sovietai reikalingi Vakarų
ūkio, tad Vakarai turi išnau
doti savo padėtį, gauti prasmingų politinių nuolaidų pa
vergtosioms tautoms ir visam
laisvajam pasauliui.

Sovietu Tikslai Bei Priemones Pietų
Amerikoje
Didelis Maskvos dėmesys Pietų Amerikos kraštams —
Apie komunistų veiklą kontinente — Nuolat kvieči. ma
kovoti prieš JAV «imperialistus» — Maskvos ir Pekino
siekimai vienodi

(Elta) Sovietinių teoretikų
nuomone Pietų Ameriką ten
ka palyginti su ugniakalniu.
Tai esąs kontinentas, kur nuo
lat stebimos socialinės ir ūki
nės krizės ir kur «pažangios
jėgos* masėm palaikant, radi
kaliais pakitimais ūkio ir po
litikos srityje siekiančios išei
lies. Sovietų spauda pastaruo

ju metu, pagal Muenchene
veikiančio Sovietų Sąjungos
klausimams tirti instiituto duo
menis, pabrėžia Pietų Ameri
koje veikiančių komunistų
partijų vaidmenį — jis pasireiškiąs tarptautiniame lais
vės judėjime Sovietų S gos
CK organe. «Taikos ir socia
lizmo problemos» apie tų P.

Amerikos komunistų veiklą
pasirodė 15 straipsnių (1963
m.). Devynis sbraipsniue pa
skelbė Pasaulinio ūkio ir Tarp
tautinių ryšių inetibubo žurna
las «Miro va ja ekonomika i
mežduaarodnyje otnošenija*
(1963 m).
«Problemy mira i soci'aliz
ma» (1964 m nr. 3) P. Ameri
kos «pažangiųjų jėgų* taktiką
aptaria tokiais žodžiais: «Ko
munistai supranta, kad jų or
ganizacija augs ir stiprės tuk
kovos ugny ir kad ji sugebės
įsigyti jos sąjungininkų meilę
bei pasitikėjimą jei ji dėl jų
krašt< išlaisvinimo kovos iki
pabaigos» O «Komunisto» žur
natas (nr 16. 1963) šaukiasi
visų ’patriotiškųjų ir demo
kratinių jėgų kontinente» vie
nybės ir pabrėžia koks esąs
didelis -ovietų Sąjungo. vaid
muo paspartinant socialist!
nę revoliuciją» P. Amerikoje
ir koks esąs uidehs JAV be
jėgiškumas.
«Komunisto» nuomone 3
Amerikoje esama dviejų prie
žasčių, paspartinančių revo
liucijos judėjimą — tai nepa
prastas P Amerikos tautų
skurdą» ir aiškus komunistų
subrendimas visuose J. Ame
nkos kraštuose*
Kuriuo būdu komunistai ga
le ų atsirasti P tmer kos
kraštų valdžioje? Pagal tą pa
tį «Komunistą», čia reikalingi
«taikingi» ir «kovos» meto
dai. Esą revoliucinė taktika
parodžiusi, kad t-uos metodus
galima, suderinti. «Pravdoje»
(š. m sausio 29 d.) straipsny
je «Venecuela bus laisva» ąiš
kinama kaip komunistiniai me
todai naudojami Venecueloje:
S'Ubversyviniai komunistų vėi
ksniai ten vykdomi «tautinės
gynybos* šūkiu, suderinami
taikos ir kovos me odai, ta
čiau pirmenybė teikiama tai
kos taktikai Vis dėlto pasta
ruoju metu sovietų spaudoje
pasirodę balsai pabrėžia, kad
taikingiems metodams Pietų
Amerikoje jau stebime ma
žiau palankias sąlygas
Toji spauda pažymi, ked
komunistai dalyvavo kovoje
prieš karinę diktatūrą Para
gvajuje, be to jie sėkmingai
kovoje prieš ‘ tironišką režj.
mą” Guatemaloje Partizanų
veiksmuose prieš diktatūri
nius režimus dalyvauja Vene
csielos, Nikaraguos, Haiti. Hon
duras ir Dominikonų respu
blikų komunistai.

METAf

Vašingtone yra susirinkę
abiejų Ameokų užsienio rei
kalų ministerial. Susirinkimo
diem vaikėje yra Kubos pro
bieme- Susirinki! o iniciator
tu i vieą eilę kaltinimų,
p.v propagamos vedimas ir
a.-yinklavimas įvairių Pietų
Amerikos valstybių teroristi
nių grupių, tikslu pakeisti esą
mas santvarkas ir įvesti ko
munizmą Nenuginčyjamų fak
tų pakankamai patiekė Pietų
Amerikos valstybės. Susirin
kusieji nesitenkins vien žodi
niu Kubos politikos pa&mer

kimu, bet siūlo imtis konkre
čių priemonių', prieš Kubą.
Pirmoj eilėj .numatoma eko
nominė blokada, kuri labai
skaudžiai paliestų jau ir taip
pakrikusį Kubos ūkį?
Yra gandų, kad Fidei Cas
tro nori pradėti derybas su
Amerika Pagrindinė priežas
tis yra krašto ekonominiai
sunkumai. Maskvai Kuba yra
tikra našta Jai šelpti kasdien
yra reikalingas vienas milijo
nas dolerių. O politinėms ap
linkybėms Pietų Amerikoj pa
sikeitus, Maskvai Kuba yra
beveik nereikalinga. Todėl ir
Mask a yra suinteresuota,
kad Kuba susitaikytų su Vašii gtonu tuomet nereiiktų Ku
bos šelpti.
Konferencijos metu Vašing
tone, kur posėdžiauja užsie
nio reikalų ministeriai buvo
sūskinkę daug kubiečių, apie
penkis tūkstančius ir reikalą
vo kad Kuba iš komunizmo
būt išlaisvinta.
Demonstracijų metu įvyko
suaikiriimų su policija Demonstraciji) buvo ir kituose
miestuose.
Pažymėtina, kad Brazilijos
laikys e-o a Kubos tžvilgin yra
visai kitokia negu G. ularto
prezidentą v inc- metu, kada bu
vo laikomasi nesikišimo taiey
klės. Anuometinė Brazilijos
politika visu šimtu procentų
buvo Maskvai palanki
Užsieni® reikalų ministerių
konferencijai pirmininkauja
Brazilijos užsienio reikalų mi
nisteris Vasco Leitão da Cu
nha, buvęs ambasadoriumi Ku
boj. Ten gyvenimas ministeriui yra labai gerai žiuomat.

O tuose kraštuose, kur dau
ginu ar mažiau tebeveikia
konstitucinės laisvės', komu
nistei paraginti naudoti į vai
rius metod s, tačiau, jei gali
ma, ‘ neatsakyti ir parlamen
tarinių priemonių". Dar dau
giau. pagal “Mirovaja ekono
mika i maždunarodnyje otno
šeaija” žurnalą (nr. 12, 1963)
komunistų partijoms pavestas
vienas svarbiausių uždavinių
— «suburti gyventojus kovai
prieš JAV imperialistus ir jų
klasinius agentus, žemių sa
vininkus, biznio ir bankų oli
garchiją», be to dar “rasti
lanksčius bendradarbiavimo
būdus tarp darbininkų, ūki
ninkų, miestiečių, studentų
ir kt ”
Komunistų teoretikai esmi-

niu dalyku laiKO turėti įt^ką
kariuomenėje — tai tenka
vykdyti infiltravimo keliu, iš
keliant priešingumus tarp ka
rininkų ir kitų lapsnių karių.
Pietų Amerikoje nepaten
kinti ūkininkai komunistų lai
komi svarbiu įrankiu. Pagal
“Micovaja ekonomika" — vals
tiečių judėj mas P. Amerikos
tautiniame išsilaisvinimo judė
jure tapo galinga jėga Sovie
tai ir Pietų Amerikos gyven
tojams primena šūkį “Žemė
priklauso valstiečiams’. Jie
pirmenybę teikia darbinin
kams — šiems teks vadovau
ti “išsilaisvinimo armijai“ kon
tinente.
Sovietų Sąjunga aiškiai do
misi būsima Pietų Amerikos
(pabaiga 6 pusi.)

BRAZILIJOJE
— Kongresas, antru skaity
mu, galutinai patvirtino res
publikos prezidento Castelo
Branco mandato pratęsimą
ligi 1967 m kouo mėn., 15 dar
vieniems metams.
Taip pat patvirtino įstaty
mą, kad būti išrinktam prezi
dentu reikia gauti absoliutinę
balsų daugumą
Saržentai gali būti renkami
deputatais. Norintieji būti kan
didat-ais privalo įstatymais nu
matytu laiku pasitraukti at
sargom
įstatymo projektą amalfabe
tams suteikti teisę balsuoti
sa ivaldybių rinkimuose, kon
g esąs atmeta.
Keliolikos dienų laik- tarpy
laukiama žymesnių pasikeiti
mų vyriausybėje. Eite civili
nių ministerijų ministerių bus
pakeisti.
Vyriausybė yra pasiryžusi
grįžti prie kietesnės linijos.

NAUJA BRAZIU JOS
UŽSIENIO POLITIKA

Lietuviška radijo programa per Radijo 9 de Julho sekmadieniais 10 vai. vidu
tinėmis ir trumpomis 31 met. bang. Klausykite ir remkite pinigu radijo programa.
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APIE GYVENIMĄ LIETUVOJE

Rusiškumas Lietuvos Miestuose
Daugiau rusiška Vilniaus, Klaipėdos, ne Kauno išvaizda —
Rusai kolonistai nerodo jokio noro pramokti lietuviškai —
Net ir Palangos jūroje lietuvis pasijunta esąs
jšstumiamas rusą atvykėlių.

(Elta) Su šią vasarą iš Lie
tuvos atvykusiu, išaugusiu so
vietinės okupacijos metais ir
auklėtu aukštosios Lietuvos
mokyklose, ELTOS atstovui
teko kalbėti apie rusus Lie
tuvos miestuose, apie rusų
uždėtą antspaudą, apie naujų
kolonizatorių keičiamą mies
tų ar vasarviečių vaizdą. At
vykęs buvo paklaustas: kur
tas rusiškumas daugiausia pa
sireiškia — Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje?
— Jei kalbėti apie miestų
išvaizdą atsakymas aiškus —
Vilniuje ir Klaipėdoje, žy
miai mažiau Kaune. Tai dau
giau liečia miestų išvaizdą.
Jei ne Gedimino pilis Vilniu
je ir senos gatvės su senąja
architektūra ir jei miesto ne.
pažįstančiam turistui dar pa.
rodoma naujoji statyba — jis
Vilniaus neatskirtų nuo kitų
sovietinių miestų, Tos naujos
statybos namus lietuviai va
dina «dėžutėmis» Manau, jums
žinoma, kad miestų gatvių pa
vadinimai rašomi lietuviškai
ir rusiškai, o daugelį miestų
aikščių «puošia» sovietinių
didvyjų ar «išvaduotojų» pa
minklai.
— Kur daugau rusų gyven
tojų, kur dažniau gatvėje iš
girsi rusų kalbą?
— Vilniuje ir Klaipėdoje.
Jei iš Vilniaus geležinkelio
stoties važiuoji gatvėmis tro
leibusu pastebėsi: kondukterės kalba rusiškai ir rusų kai
ba pranešama kur išlipti,
pav., «Litovskij dramteatr».
Jei Vilniuje ar Klaipėdoje ku
rioje krautuvėje pasiteirausi
kokios prekės, labai dažnai
susilauksi rusiško atsakymo.’
Kai kur, pa? Vilniaus aerodromo kasoje sėdi tik rusės
tarnautojos. Jei paklausi tele

fonu informacijos apie lėktu
vą, atsakys tik rusiškai («Čto
vy chotieli?»).
Vilniuje viešbučių tarnauto
jos, valytojos ir kt. persona
las —- tik rusai. Išimtį suda
ro «Neringos» viešbutis, kur
paprastai apgyvendinami už
jūrių lietuviai turistai. Pažy
mėtina, kad Kaunas šiuo at
žvilgiu lietuviškesnis. Čia jau
rečiau gatvėje tenka išgirsti
rusų kalbą.
—- O kaip su rusiškumu
Lietuvos įstaigose?
- Jei kitose įstaigose lie
tuviškai susikalbėsi, tai mili
cijoje naudojama tik tuše kai
ba Jei pašte perki sveikini
mo telegramą, tai jos tekstas
•— tik rusų kalba, iš kiekvie
nos tokios telegramos žvel
gia žodis «Pozdravliaju». Aiš
ku, pašto ženklai — tik? ru
siški O visi dokumentai (su
tuoktuvių metrikos, diplomai,
nuorašai, mokyklų atestatai)
rašomi dvejomis kalbomis.
— O kaip su moksline lite
ratūra?
- Pagrindinė mokslinė li
teratūra (medicinos, teisės,
inžinerijos ir kt srityse) nau
dojama tik rusų kalba Tiesa,
kai kas gaunama ir vokiečių,
anglų ar kt kalbomis tačiau
studentas tenka mokytis, stu
dijuoti naudojant rusų kalba
parašytas knygas.
— Tad ne tik studentai, bet
ir gyventojai, atrodo, turėtų
susikalbėti rusiškai?
— Taip, mokantiems rusiš
kai būna kai kurių patogumų.
Pav. gydytojas turi pacientų
rusų o inžinierius turi rusus
darbininkus ar savo viršinin
ką — rusą. Čia itasų kalba
jau reikalinga. Atmintina —
rusai atvykėliai neverčiami
V. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DEL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1851-1864
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Jta vėl nutilo, prisėdo prie
stalo prieš Akelaitį >r, sutelk
tu žvilgsniu veizėdamas į sa
vo svečią, prašneko tyliai,
befc labai įtikinamai ir nuo
širdžiai:
— Pons Akelevičia, ateina
svarbių, didelių įvykių metai.
Lenkai subruzdo. Bus sukili
mas. Tuo mes turime pasinau
doti. Vieni neįstengtume nie
ko padaryti, o su lenkais
daug padarysime. Kas žino?
Pasikeis Baltarusijos, Ukrai
nos, greičiausiai ir visos Ru
sijos vargdieniai Tada laimė
sime Tik su vargdieniais, su
valsčionimis laimėsime. Lais
vę ir žemę valsčionims išva
duotoje iš imperatoriaus jun
go Lietuves valstybėje! Štai

mūsų sukilimo šūkis. Pons
Akelevičia, bajorai, dvarinin
kai — mums ne drau ai Jie
bijo mužikų ir nekenčia jų.
'Tik retas bajoras persiėmęs
demokrstinėmis idėjomis Tie
mūsų draugai. Pons Akelevičia, mesk pataikavęs viso
kiems Oginskiams, Karpiams,
Šešetams, o eik su mumis,
su valsčionimis, su prastais
žmonėmis!
Akelaitis sujaudintas klau
sė tos kalbos. Tai štai koks
tas baisusis kunigas Kilniau
sios širdies žmogus! Jis pašo
ko iš savo vietos ir, sugrie
bęs Mackevičiaus ranką, karš
tai ją suspaudė Ašaros pasi
rodė jo akyse.
— Kunige! Aš su jumis! Aš
jau seniai jaučiau, kad einu
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Henrikas Nagys

Laiškas Mano Draugams Tėvynėje
Parėmęs galva ant ranką,
Klausau kaip lietus srovena.
Mano rankos tuščios ir sunkios —
ir toks šaltas svetimas namas...

Kaip keleivio pavargę žingsniai,
kurs paklydo nakty ir vėjuos —
iškankinta širdis mano tvinksi...
Argi tokius žodžius aš norėjau,
draugai mano brangus, ra-šyti
jums, palikusiems žemėj gimtojoj?
Bet ranka svyrinėja ir klysta
ir raides tokias liūdnas vedžioja,
kaip nuvytusius rudenio stagarus .
O lietus.. O vienatve... O vakaras. .

mokytis lietuviškai, o lietu
viai privalo ar neišvengiamai
turi išmokti rusų kalbos Juk
lietuvių kalba dėstoma rusų
vidurinėse mokyklose Lietu
voje, bet patys rusai lietuvių
kalbos mokymuisi teikia labai
mažai reikšmės.
Teko kalbėti su Lietuvoje
gyvenančiais rusais — kolo
nistais, kurie nė žodžio nesu
pranta lietaviškai ir net ne
sistengia pramokti Paklausti
kiek laiko čia gyvena, atsa
ko — dešimtį ar net daugiau
metų O jei pareiški nusiste
bėjimą, kad jie nemoka lietu
viškai. tai tik patraukia pe
čiais ir duoda suprasti, kad
lietuvių kalba nereikalinga.
Kiti teigia, esą lietuvių kal
ba esanti sunki ir tarta: te
gul geriau lietuviai mokosi
rusiškai. Štai ir stebime skir
tumą tarp okupanto ir oku
puotoje
Beje, jei miestuose visi lie
tuviai rusiškai gerai susikal
ba to nepasakytume apieksi
mą, kolchozuose gyvenančius-

Kaime su rusais tenka rečiau
susidurti, tad ir rusų kalba
mažiau papàitusá.
— Jums praėjusią vasarą
buvus Palangoje —• ar iš ti
krųjų toje daug atvykėlių —
vasaroti jų iš Sovietijos?
— Taip, bent praėjusią va
sarą Palangoje galėjai susi
daryti įspūdi, kad Palanga —
rusišba vasarvietė Rusų skai
čius ten emažesnis kaip lie
tuvių poilsiautojų. Lietuviai
kalba: greitu laiku Palangoje
iš viso ■ ebūsią lietuvių... Tai,
žinoma, juokas pro ašaras,
Rusų vasarotojų prigūžėjus
lietuviams paprastai tenka il
gai laukti valgyklų eilėse.
Dar gerai, kad pati jūra nes
kiria tautybių, bet ir vande
ny, aplink girdėdamas rusų
kalbą, pagalvoji: esi išstumia
mas iš lietuviško kurorto. Pa
langoje pilna automobilių su
Maskvos ar Leningrado nu
meriais. Tie atvykėliai išsinuomuoja visus laisvus kam
barius o jų kainos kyla.
— O koks bendras Palan

klaidingu keliu. Aš, chlopas,
kovosiu už žemę ir laisvę
valsčionims! Už Žečpospolitos
atstatymą!
Nepatiko Mackevičiui toks
ūmos Akelaičio užsidegimas
ir jo ašaringas jausmingumas,
bet jis to neparodė. Pašau
kęs Marcelę, liepė ruošti sve
čiui nakvynę Tuo tarpu Ąke
laitis rausėsi savo apsiausto
kišeniuose ir ištraukė nedidu
tę knygelę, Duodamas ją Mac
kevičiui, kalbėjo:
— Kunige, tamsta pasako
jai apie baudžiauninkų poe
tą. Štai ir mes turime vieną
tbkį: Krizas Donelaitis Poe
ma apie baudžiauninkų gyve
nimą — «Metų laikai». Pavar
tyk prieš eidamas gulti. Per
studentą Bronislovą ’ Bacevi
čių aš užsakiau Klaipėdoje
ją iš naujo atmušti. Ar gerai
padariau?
Kunigas paėmė knygelę,
įsižiebė antrą žvakę, palinkę
jo svečiui labos nakties ir išė
jo į kitą kambarį. Atsisėdęs

ant lovos krašto, atsivertė
knygelę ir ėmė skaityti:
Jau saulelė vėl atkopdama
[budino svietą
Ir žiemos šaltos triūsus par
[griaudama juokės.
Kunigas nustebo: kas čia?
Hegzametras? Virgilijaus me
tras? Jis atsiminė pirmosios
eklogos pradžią ir garsiai pa
deklamavo:
Tityre, tu patulae recubans
(s>ub tegmine fagi.
.. Įdomu, įdomu... Ir jis ėmė
skaityti toliau, praleisdamas
lapus ir vėl grįždamas, iš vi
dūrio, iš galo ir vė> iš pra
džios. Vietomis pasigėrėjimo
ir pasitenkinimo garsas iš
sprūsdavo iš jo lūpų: va, kad
tave!., puiku!., gerai, gerai...
Bet vietomis jis niurnėjo, er
zinosi ir pyko.
Kožnas fcur,»kaip dlievs jam
(skyręs yr, pasikakint
Ech, kur nuvažiavo kunigu
zis! Velnop tokius pamoks
lus!.. Vėl ponų labui pila!..
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gos vaizdas? Ar yra rusiškų
paminklų?
— Taip, Palangoje tebesto
vi Jūratės ir Kastyčio bei Eg
lės, žalčių karalienės skulptū
ros. Tačiau daugumai poilsdau
tojų esant rusams, reikia ma
nyti, kad Palangos valdžia nu
tars pastatydinti sovietinių
herojų paminklų. Tiesa, pa
čiame Palangos centre, prieš
bažnyčią jau eilė metų riog
so negražus paminklas su
penkiakampe žvaigžde, skir
tas Palangą «išvadavusiems»
sovietų kariams.

J. TAUTŲ PAREIGŪNAS
LANKĖSI VILNIUJE
Birželio pabaigoje Vilniuje
ir prieš tai Taline bei Rygo
je apsilankius J. Tautų geo.
sekretoriato pareigūnui uru
gvajiečiui G, Kapnarijas, jis
«Tiesos» atstovui M.Jackevi
čiui pareiškė, kad per dvi
dienas juo ypatiagai rūpinosi
L. Kapočius T. Černiauskas,
A. Vaivutskas ir kiti. Tas rū
pestis, matyt, buvęs toks
«karštas», kad svečiui lietu
viškasis temperamentas pasi
rodė esąs panašus į Urugva
jaus gyventojų temperamen
tą. Jis stebėjęs naująją Vil
nį us statybą, žavėjosi archi
tektūriniais p tmin lais ir kiek
vena proga naujųjų namų fo
ne fotografa ęs senuosius Vii
niaus namus. Kai svečiui bu
vo parodyta moksleivių dai
nų šventė, jis padarė išvadą:
Lietuvoje auganti puiki, žva
li jaunoji karta.
— Pranešama, kad ilgame
tis Vytauto D. Universitete
Kaune profesorius ir lietuvių
kultūros populiarintojas vo
kiečių visuomenėje prof, Vik
toras Jungferis mirė Fed. V®
kietijoje, Nuernbergo mieste,
š.m balandžio mėn. 21 d.

Pagaliau užvožė knygelę ir
ėmė galvoto Koks mišinys!
Pamokslų, toesa, daug. Bet ką
pamokslai? Pro vieną ausį
įeina, pro kitą išeina. O pasi
lieka gyvenime tiesa, nes ji
širdį sugraudina. O gyvenimo
tiesos toje knygelėje daug.
Gerai, kad Akelaitis užsakė
ją iš naujo atmušti. Seniai
reikėjo tai padaryti. Knyge
lės vaizdai visu ryškumu at
gyja Mackevičiaus sąmonėje.
Koks juodas gyvenimas, kaip
paniekinti, nuskurdinti žm©
nės! O vis dèèto kiek juose
atsparumo, darbštumo, gyvy
binių jėgų ir džiaugsmo! Duok
tokiems žmonėms mokslo,
šviesos, duok jiems į rankas
gerą knygą — ir jų nepalauš
jokia vergovė, nesugnšuždys
joks jungas! Štai kokie Lšetu
vos žmonės! Nepažįstamasis
Donelaitis ištiesė jam pagal
bos ranką, išskaitė jo paties
sieloj® glūdėjusias mintis ir
taip paprastai, vaizdingai ir
a škiai jas išsakė.
Mackevičius dar sykį pa»
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Juozas Jacevičius Sukritikavo Režimą
«Iškrypėlis» — Mokslų Akademijos aspirantas
atleistas, nes jis neigiamai pasisakė prieš
režimą, ateizmą, teigiamai — apie Vakarus
(Elta) iš Vilniaus «Tiesos»
(nr. 149, birž 27) patyrėme
apie būdingą Lietuvos gyve
irimo reiškinį — už sovietinio
režimo bei santvarkos kritiką
pašalintas iš aspiratūros Moks
lų Akademijos Chemijos Ins
titute Juozas Jecevičius. Jo
pažiūros gerokai suerzino ne
tik Akademijos vadovybę, bet
neabejotinai ir partiją — prie
šingu atveju «Tiesa» nebūtų
paskelbusi pikto straipsnio.
Jaeeviôius, teisingai teigia

partinis dienraštis, — neža
lias «bernelis». Jis yra baigęs
Kauno Poâitechnikos institu
tą, jis atWko aštuonerių metų
darbo stažą Suchumi ir Šiau
lių gamyklose, jis ir jo žmo
na — komjaunuoliai, tėvai —
darbininkai, jis buvo priim
tas, kaip gabumais pasižimįs,
į aspirantus Mokslų akademi
joje, gavo stipendiją ir pagal
«Tiesą» buvo gabus racionali
zatorius.
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LIETUVA

Vytautas Meče nis

Apie Trūnijanti Medi

'

Nyksti nesuprastas ir vienas —•
Gailus, kaip sužeistas žvėris,
Tau visos šviesios dienos —
Viena juoda naktis.
O žaizdos plečiasi, negyja,
Gilėja vienuma.
Svajonės karštos kaip žarijos —
Tikrovė abejinga ir šalta.

J. Tat-sronis
AUKSO MINTYS

— Ne gyvenimo ilgumas,
bet tinkamas jo sunaudojimas
vainikuoja žmogų.

— Vainikuok tą laisvę, ku
ri nepančioja kitų laisvės, —
būsi laisvės angelu,
/

— Beprasmio darbo padari
niai pataližuoja energingus
užsimojimus.

Kaip medis, audroje per lietų
Nušvitęs žaibuose,
Išlieka.,, išliksi tū nugalėtas,
Bet sutrūnyjęs savyje.

— Laikykis teisingų nuro
dymų — gyvenimas tada ne
užvils.

O jeigu tave kas nors uždegtų, .
Džiaugsmingas, kaip aukos ugnis,
Nušviestum tą beprasmę naktį
Plačiom, lyg upės,, liepsnomis.

— Žmonės, manydami, kad
kiti savo gyvenimu pilnai pa
tenkinti, skaudžiai apsirinka,
nes nesugeba įeiti į jų pa
dėtį.

Nepavykęs Chruščiovo lanky masis Švedijoje

- Kas moka imti pamokas
iš gyvenimo nepasisekimų,
to bręsta gyvenimo prasmin
gumas.

Vakarų Europos spauda pa
brėžė, kadJN. Chruščiovo ke
lionė į Skandinavijos kraš
tus, ypač jo viešnagė Sto
kholme buvo visiškai nesėk
minga Pagal «Frankfurter Ali
ge-meino (nr. 147) Kremliaus
valdovas tik suerzinęs šve
dus. Ypatingai Švedijoje pasi
reiškęs didžiulis skirtumas
tarp dviejų pasaulėžiūrų Šve

dų politikai savo svečiui pri
mygtinai buvo nurodę įreika
lą gerbti žmogaus teises ir
žodžio laisvę Šalia nepavy
kušio išsišokimo kai Chrvščiovas skelbė propagandą a
pie tariamą Pabaltijo kraštų
pažangą, švedus ypatingai ap
vylė sovietų pareiškimas apie
dingusį švedą Wailenbergą —
jo iš viso nesą Sovietijoje. Z

— Birželio 20 d. Vilniaus
operos ir baleto teatre pirmą
kartą Mefisto parisi ją «Faus»
to» operoje išpildė 27 m so
listas Va lovas Daunoras.
Maskvoje įvykusiame visos
Sąjungos vokalistų konkurso
Daunoras buvo laimėjęs lau
reato vardą

- Š. m. birželio mėn Vil
niaus universiteto istorijos ir
filologijos fakultete viešai gy
nė disertacijas: Vitas treška,
filologijos mokslų kandidato
laipsniui įgyti (tema: «T. Til
vyčio poemos, metodo ir sti
liaus klausimai), Bronius Sveeevičius, fil. mokslų kand.
laipsniui įgyti («Dabartinis lie
tuvių literatūrinės kalbos pa
prastųjų balsių fonetinė ana
ližė*), Kazys Pakalka, fil
mokslų kand. laipsniui įgyti

(«'’i mąsis lietuvių kalbos žo.dynas Konstantino Sirvydo
«Dictionarium trium língua
rum 1929») ir Klemensas Simaška, pedagogikos mokslų
kand. laipsniui įgyti (jo te' J. AUDĖNASVALST DEPAR
TAMENTE V> ŠINGTONE
ma: ’Pedagoginiai ir metodi
niai lietuviškų elementorių pa
VLIKo Pirmininko pareigas
grindai (XIX a pabaiga ir XX
einąs J. Audėnas, Lietuvos
a. pradžia»)
Atstovo Vašingtone J. Rajec
— Skulp . A. Moneys drau ko lydimas, birželio 25 d. lan
ge su prancūzų dailininku F. kėsi Valst. Departamente Dau
Turbil birželio 11—30 dd. bu giau kaip valandą laiko kal
vo suruošęs savo darbų pa bėtasi su Pabaltijo skyriaus
rodą Paryžiuje Birželio 10 — viršininku Irving J. Schifman
30 dd. Paryžiuje, Dumay ga ir Rytų Europos skyriaus vir
lerijoje vyko dail. P, Gailiaus š&ninku H. Vedeler. Pasikal
bėjime paliesti bendri bėga
paroda.
mojo meto Lietuvą liečią
— Birželio 14 — 16 dieno klausimai Lietuvos egzilinės
mis Eichhoiz’o Policinėje Aka organizacijos ir konsularinė
demšjoje įvykusiame Vokieti sutartis tarp JAV ir Sovietų
jos Jaun. Krikščionių Demo Sąjungos Abiem pareigūnam

- l ed. Vokietijoje veikiau
M Baltų Draugija birž. 12 -14
od. boenigsteme (Tau&us) su
kvietė aštuntąją darbo sesiją.
Ji vyko tema: «20 metų nuo
sovietų įsiveržimo į Europą
sukakus» (PabaUijį 1944 m
t žemus). Svaroesnės paskai
tos: dr. A. Geručio (Beris)
apie dvasines Vakarų pasi
priešinimo
pajėgas, magBukšs (Stokholm) — «Rusifi-

varto knygelę, padeda prie
žvakės ir ima vaikščioti p©
kambarį Pakilę jausmai, nau
jos mintys neleidžia jam nu
sėdėti vietoje. Jis galvoja
apie tai, kaip padaryti lai
mingesnį, šviesesnį žmonių
gyvenimą. Kaip padaryti, kad
jie patys tokio gyvenimo pa.
siilgtų. Jis atsimena savo
mokslo metus, savo skaitytas
knygas. Adomas Mackevi
čius! «Gražina», «Konradas
Valenrodas», «Vėlinės», «Po
sas Tadas»! Šitos knygos iš
mokė jį mylėti Lietuvą, ilgė
tas laisvės ir ryžtis už ją ko
voti. O kad tokių panašių kny
gų lietuviškai! Kad šviesia
sąmone apginkluotume Lietu
vos žmonių sielą! Jis tada
dar drąsiau kurstytų tuos
žmones sukilti prieš caro im
perijos galybę Apie pralai
mėjimą jis negalvoja ir jo ne
bijo. Pagaliau ir pralaimėji
mas gali tapti tolimesnės ko
vos pakopa ligi galutinio lai
mėjimo. Toks Lietuvos žmo

nių kelias! Ir štai šitas ligi
šiol nepažintas Donelaitis
šviečia tamsiame Lietuvos
žmonių kelyje kaip skaidrus
žiburys.
Paskui kunigas ima galvoti
apie Akelaitį. Jis sakosi esąs
literatas, rašytojas Tai ge
rai bet kad jis per silpnas.
Lengvas žmogelis. Entuzias
tas, bet nepastovus. Tas jį
laimės, kas paskutinis mokės
prie jo prieiti. O mums reikia
galiūnų! Bet šiaip — geras
žmogus. Gražiai moka lietu
viškai, apsukrus, landus, pa
prastas. žmonėms patiks Be
to, sugeba rašyti Jis gali bū
ti naudingas Reikia jį panau
doti geram reikalui.
Akelaitis, atsigulęs į sofą,
klausė, kaip kunigas vis dar
krebžda savo kambary. Pro
durų apačią matyti šviesos
ruožus, vadinasi, kunigas, tur
būt, skaito. Pagaliau jis gir
di, kaip trinktelėjo numetami
batai — vienas, paskui kitas.

Sugirgždėjo lova, ir šviesos
ruožas apačioje durų išnyko.
Po trumpos valandėlės pasi
girdo ritmiškas kunigo knar
kimas.
O Akelaitis ilgai dar vartė
si savo guolyje, kol pagaliau,
tiekos įspūdžių nukamuotas,
užmigo ir jis neramiu miegu
Kitą rytą išlydėdamas sa
vo svečią, Mackevičius kal
bėjo;
— Gerai padarei, pons Ake
levičia, kad užsakei iš naujo
atmušti tą knygelę. Baudžiau
ninku gyvenimas joje teisin
gai parodytas. Jie patys ne
visados mato, koks tas gyve
nimas juodas Ta knygelė pa
dės jiems suprasti savo
skriaudas.
Pasku? ištraukė iš kišeniaus
pluoštą popierių;
— O čia keletas lenkiškų
giesmių prieš vyriausybę. Pa
rašyk jas lietuviškai Jos bus
mums reikalingos.

Akelaitis paėmė giesmes,
pažadėjo išversti ir atsisvei
kindamas atsiminė Šilėnus ir
Balsius.
— Kunige, — tarė, — ne
per toli nuo jūsų ra Skrods
kio baudžiaunininkų Šilėnų
kaimas, o jame Balsių šeima.
Puikūs žmonės. Vyriausias sū
nūs Petras mėgsta knygą, su
manus vynas Jis gali būti
jums naudingas.
Šitai patvirtino ir Dimša, ne
jučiomis atsiradęs prie varte
lių. Mackevičius pagalvojo,
lyg ką prisimindamas. Šilėnų
kaimą jis gerai pažįsta. Pa
žįsta ir Balsius Petras — vy
riausias sūnus Augalotas, sti
prus vyras. Dėl tokių vyjų
kunigas turi savo sumanymų,
kurių jis dar niekam nesako.
Ir šį kartą įsidėjo į galvą: Ši
lėnuose Petras Balsys.
Išleidęs Akelaitį su Dimša.
Mackevičius valandėlę galvo
jo ką jis šiandien turi dary
ti. Šiandien pirmadienisvadi,

— Prie ko širdis prisiriša,
niekuomet to daikto tas tei
singai neįkainucs

kratų vadovų suvažiavime pas
kaitą skaitė Paryžiaus lie uviu veikėjas A. Venskus- te
ma: «Vidurie ir Rytų Europos
egzilų organizacijų veikla,
programos ir istorija» Paskai
ta skaityta vokiečių kalba. A.
Venskus šių » metu yra Pran
cūzijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Tarybos Pirmi
ninkas
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buvo įteikta VLIKo išleista
J Audėno redaguota knyga
«Twenty Years Struggle for
Freedom of Lithuania» ir
trumpa promemoria «Lithua
nia Today».
PASAULIO LAISVĖS DIENA
PHI LABEL PHI J OJE

Philadelphijoje, kur savo
metu buvo pasirašytas J A
Valstybių nepriklausomybės
aktos, liepos 1 d, iškilmingai
paminėta Pasaulio Laisvės
Diena. Lietuvai iškilmėse ats
tovavo Lietuvos Laisvės Ko
miteto Pirm. V. Sidzikauskas.

— Grynoji meilė visus su
vilioja,nes ji visų dorybių
žiedasj
— Dėl to siekia idealą, kad
moka paauksuoti realybę.

— Tam negęsta malonios
viltys, kuriam ydos nedrums
čia sielos ramybės
— Pamylėk gerą knygą —padarysi moksle pažangą.
— Tie išstato save juokų
objektais, kurie teigia ar nei
gia nežinodami, ar iš tikrųjų
galima tai teigti ar neigti.
■- Kas griauna autoritetą —
griauna mokslo pažangą

kacijos p slitika Pabalijy
1944—1964 m.», prof. H von
Rimscha (Erlangen) - 20 me
ių trukusio sovietų veržimosi
Europon apžvalga, V. Valdma
nis (Aachen) kalbėjo apie eu
ropietinius egzšlinio jaunimo
uždav.nius ir kt. Be paskaitų
buvo ir diskusijos.
naši, laisva diena Bažnyčio
je paprastai jis atlikinėja sa
vo pareigas tik sekmadieniais
ir penkfcadieniaio. Kitomis die
nomis jis važinėja tai šen, tai
ten lyg su reikalais, o iš tie
sų — ieškodamas progų susi
tikti su žmonėmis. Atsiminė,
kad Biliūniskių kaime serga
vienas jaunas vyras, patru
kęs keldamas medį pono miš
ke. Važiuos jo atlankyti. Jie
eina į vidų, pasirausia stal
čiuje, paima kažkokių žolių
kažkokių andai Dimšos palik
tų miltelių, susideda viską į
kišenių ir velkasi savo pilką
apsiaustą.
Prie gonkelių jau laukia pa
kinkytas žemaitukas.
Kunigas sėda į vežimėlį ir
sparčia nistute išdarda į ke
lią. Biliūniškių kaimo žmo
nėms šiandien bus ko pasi
klausyti
(B. D)
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Vilniaus vidaus istorija skaitant
DR. ADOLFO ŠAPOKOS PAMINKLINIS VEIKALAS
lã «Drauge» Mokslas, Menas ir Literatūra gruodžio 9 d.
J. JAKŠTAS

(pabaiga)
Savaimingai įdomūs epizo
dai apie Neries tiltą bei Ža
liojo tilto istoriją ir apie ap
rūpinimą miesto vandeni«ni,
rodos, nebūtų tikę šiai daliai.
Jie geriau derintųsi prie mies
to augimo dalies, kur nagri
nėjami visokeriopi taip sakant, pilietiški kūriniai, o ne
apsaugos.
Daugiau reformuojamojo po
būdžio yra dais (VII) apie
amžininkų Vilniaus aprašy
mus Aprašymai duodami in
extenso su kai kuriomis pas
tabomis Dirbtini ir iš piršto
išlaužti aprašymai, k. a Brau
no žemėlapyje, tokiais ir pa
žymimi, o realūs ir patikimi,
kaip Radvilos žemėlapyje,
priimami

MIESTAS, VALDOVŲ
APLEISTAS
Paskutinės dvi dalys (VIIL
IX) kalba apie miesto savi
valdos nykimą nuo XVil a. ir
miestiečių privilegijų siaurini
mus O miestą pamažu slėgė
ir savivaldą slopino vis la
biau Įsigalinti bajorija. Bet ir
šiuo teisių menkėjimo metu,
kada miestas liko valdovų ap
leistas jis vis dėlto puošėsi
naujaisiais pa tatais, ypač
bažnyčiomis. Bažnyčių staty
tojai buvo didikai, vienuoMų
ordinai ir visuomeninės orga
nizacijos, pvz , Sv mos d-ja
pastačiusi nuostabią Šv. Onos
bažnytėlę. Čia pat aprašomos
Vilnių užgulusios nelaimės:
gaisrai, priešų švedų, labiau
siai rusų ^invazijos. Knyga
baigiama suminėjimu kai ku
rių Vilnių ištikusių smūgių
XVII a., rusų okupacijos iš
vakarėse,
ISTORINE MEILE VILNIUI
IR PAMINKLINĖ TRILOGIJA

ko darbas. Darbas kruopščių
ir nuodugnių šaltinių ir lite
ratūros studijų vaisius. Ne
kas kata, kaip naujai pttkirdu
si tautos meilė savo sostinei
galėjo prirakinti jį prie šio
darbo. Gal būt, ši instinktyvi
meilė kuždėjo jam pasiimti ir
išvežti iš Lietuvos sukauptus
rankraščius. Šiuo atveju jam,
matyt, svarbiau atrodė paim
ti dar neparengtus spaudai
rankraščius nei visai baigtą
ir spausdintiną veikalą: Šve
dų karas Lietuvoje 1655—1660
ir su t-ą karų liečiančiu do
kumentu tomu. O gaila, kad
tas svarbiems Lietuvos įvy
kiams skirtas kūrinys nepa
imtas ir todėl paliks rankraš
tyje — kad ir nedings — ne
numatomą laiką. Jis, atsidū
ręs šioje pusėje, gal būtų ga
lėjęs išvysti pasaulį.
Kad Šapoka, jablonskiškai
tariant, sirgo Vilniaus praeiti
mi, rodo jo susirūpinimas
tremtyje skelbti iš savo rask
raščių straipsnius jau 1945
m. Augsburge-Rochfelde pra
dėjusiuose eiti Žiburiuose ir
parengimas nelietuviui skai
tytojui leidinio apie Vilnių.
Leidinys iš tikrųjų buvo pa
rengtas, bet išspausdintas vos
1962 m. Kaip palyginimas ro
do, angliškas leidinys sudary
tas iš išsivežtų rankraščių
bent iki XVII a Tik jo pobū
dis visai kitoks nei čia apta
riamo .veikalo Jis skirtas, taip
sakant, išlaukinei Vilniaus is
torijai —[pavaizdavimui cent
rinės Vilniaus vietos Lietuvos
D. K jos ir mūsų tautos bui
tyje nuo seniausių laikų iki
1939 mefeų.
Jie prie dviejų čia suminė
tų veikalų pridursime dar jo
Vilniaus Lietuvos gyvenime
(1954), tai gausime mūsų au
toriaus Vilniaus trilogiją. Tri
logija yra paskutinė mūsų
istoriko kūryba ir laikytina
jo testamentiniu palikimu Pa
likimas yra mūsų tautos mei
lės savai sostinei dokumentas
ir todėl brangintinas. Mūsų
neužmirštamas istorikas pasi
statė savąją trijulę tvirtą vii
nelogo paminklą, kuris turė
tų pasilikti mūsų istorijoje O
lietuviškasis Vilnius būtų įpa
reigotas išsaugoti jį

Senasis Vilnius yra pirmas
išsamus lietuviškas veikalas
apie mūsų sostinę. Visas dės
tymas pare'ntas kritiškai išsi
jotais faktais, pasemtais kad
ir ne visur iš pirmykščių šal
tinių, tai bent iš patikimų is
dorinių veikalų Autorius įgu
dusio istoriko priemonėmis
narsto faktus pasirinktai ve
damai linijai ryškinti ir nesi
leidžia bet kokias bendry
bes ir neformuluoja įspūdin
gų išvadų, Tai žiningo. save
ADO-FAS ŠAPOKA, SENAdalyke išsiprusinusio (vokiš. S>S VILNIUS Vilniaus mies
kai tariant, fachmano'1 istori to istorijos bruožai iki XVII

Leonardas Andriekus

Gintarėlis
Nemoku verkti,
Negaliu raudoti —
Jau siela, kaip išsekus įlanka tuščia.
Tu už mane paverk.
Tu už mane raudok,
Prie Baltijos, mažyti gintarėli,
Į krantą išmestas nakčia.

,

Nūn tavo balsą
Begirdi vienas Dievas,
Užmigdęs vėją, bangą ir žvejus.
Tavęs nemyli jūra,
Manęs nemyli žemė —
Apverk, apverk, mažyti gintarėli,
Dalužę mūsų abiejų.

Stiprybė Is Artimos Praeities
TRAGIŠKO LITUANICOS SKRIDIMO PRISIMINIMAI
Jonas Rugis
Minime trisdešimt pirmas
metines tų giliai pergyventų
dienų, kada visa Lietuva lau
kė atskrendančių mūsų trans
atlantinių lakūnų, o porą die
nų vėliau nematytos minios
lydėjo jų karstus padengtus
tautinėmis ir Vyties kryžiaus
ordino vėliavomis, į Kauno
kapines.
Chieagos lenkų laikraštis —
Dziennik Chieagoski — š m
kovo 30 d. paskelbė pluoštų,
prisiminimų apie tą istorinį
skridimą, daugelį jų pamirš
tų, o daugelį nutylėtų tų lai
kų apystovose. Dariaus ir Gi
rėno skridimas įvykdytas
1933 m, per Atlantą, numa
tant pasiekti iš New Yorko
Kauną, buvo 18 tas transat
lantinis skridimą'’. Jį Darius
ir Girėnas ryžosi įvykdyti
siekdami prisidėti ir lietuviš
kais sparnais prie tyrinėjimo
galimybių sudaryti reguliarų
transatlantinį skridimą ir su
daryti lietuvišką įnašą Į pa
žangą tolimųjų skridimų avia
cijos.
NE VISI RÊMÈ LAKŪNUS

Darius ir Girėnas beveik
savo lėšom įsigijo vieno mo
toro lėktuvą «—Ballance J-6»
modelis Ch„ kurio maksima
lūs greitis buvo apie 140 my

lių į valandą, o vidutinis apie
120 m vai Lėktuvas galėjo
pakilti iki 6000 pėdų, bet dėl
didelio apkrovimo skridimas
vyko aukštyje apie 1800 pėdų.
Reikėjo praskristi nuo New
Yorko iki Kauno apie 4465
mylias, bet kuro ir tepalo bu
vo paimta su atsarga atstumui
apie 5600 mylių Dėl lėšų
stokos ir dėl išimtino apkro
vimo lėktuvas nebuvo aprū
pintas naujaisiais navigaci
niais įrengimais ir radijo siųs
tuvu ir net neturėjo patašių
tų lėktuvo palengvinimui.
Lietuviškoji Amerikos visuo
menėf’šiek tiek piniginiai pa
rėmė Dariaus- Girėno skridi
mą, bet tuolaikinė spauda ne
tik neparėmė jų didvyriškų
pastangų, bet dar pasityčiojo
iš jų pastangų Minėtame
straipsnyje minimi atsiliepi
mai «Keleivio» ir <Naujienų»,
kuriuose Darius ir Girėnas
buvo kaltinami norį išnaudoti
visuomenės pasitikėjimą ir
naivumą. O anuometinė Lietu
vos valdžia atsisakė*tiesiogi
niai remti šį žygį aiškindama
si lėšų trūkumu.
SKRIDIMAS IŠ NEW YORKO

Ir štai energija ir pasišven
timas tų dviejų pasiryžėlių
pasiekia tikslą. Gegužės 6 tą
Chicagoje jų lėktuvas pakrik®
tijamas «Lituanicos> vardu, o
a, pabaigos Išleido tėvai po kelių dienų juodu išskren
pranciškonai
Iliustracijas da tuo lėktuvu į New Yorką
tvarkė P. Jurkus Velionio au ruoštis tolimesniam skridimui
toriaus biografiją paruošė S. Ir 1933 m. Wept s 15 tą d jie
pradeda tą savo istorinį skri
Sužiedėlis Knyga 332 psl

— Šio mėnesio pradžioje
Jonas Šermukšnis ir Konstan
tinas Kalnaitis išvažiavo atos
togoms į Urugvajų ir Argen
tiną Tą progą susitikę su
jaunimu, pasitars apie Jauni
mo Dienos programą per Lie
tuvių Kongresą, ateinančiais
metais São Paulyje.
JAUNIMO ŠVENTĖ

Jaunimo Šventės programa
buvo atidėta - spalio mėn.
3—4 dienomis, nes ankščiau
nebuvo gauta salės.
Spalio mėn 3 dienos išva
karėse bus Šv Mišios ir ben
dra Komunija, kuriose daly
vaus jaunimas ir tėveliai
Po to bus Agapė. tautinių
šokių ir dainų programa, ku
rioje dalyvaus lietuviškas jau
mmas iš visų apylinkių Šiai
progai Tautų Parko jaunimas
jau smagiai ruošiasi.
Spalio 4 dieną 15,00 vai.
Teatro Arthur Azevedo, Mo
koje bus su-vaiuinta «Aukso
Spinduliai Artojų Žemėje.»
Re; gėjai
dimą. Startas buvo labai sun
kus ir rizikingas, nes lėktu
vas buvo perkrautas ir svy
ravo į šonus. Reikėjo bandy
ti kelis kartus, kol lakūnams
pavyko jų drąsumo, mokėji
mo ir laimės dėka pakilti.
lėskridę lakūnai nuostabiai
tiksliai sekė nusibrėžtą įkelią
ir liepos 16 d. pasiekė Euro
pą, kur vakare 23 čią valan
dą jų perskridimas buvo pas
tebėtas Prūsuose, Stargardo
mieste. Jų skridimas buvo vie
nas tiksliausiai įvykdytų tais
laikais. Ir štai kiek vėliau tas
pavyzdingai atliktas skridimas
baigėsi nelaukta katastrofa.
<Lituanica» sudužo miške, be
veik pasiekus tikslą, apie 40
mylių nuo Stargardo į pietva
karius, praskridus apie 400®
mylių ir esant jau arti Kau
no. Veltui minios žmonių lau
kė Kauno aerodrome atskre®
dančios <Lituanicos>,4 su bai
me sekdamos sunkius audros
debesis, supusius horizontą.
Neturėdami radijo įrengimų,
mūsų lakūnai nežinojo apie
audrą jų kelyje ir negalėjo
jos aplenkti. Tik prieš pusva
landį prriešiijuos Išskridęs iš
New Yorko kitas transatlanti
nis lakūnas Postas, siekęs pa
statytį tolimo skridimo rekor
dą. išsigandęs audrų, nusilei
do Berlyne, perskridęs tik
apie 3900£mylių. Darius ir Gi
rėnas pasiekė tų laikų rekoc
dinį skridimo tolį.
(tęsinys 6 pusi)
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MŪSŲ LIETUVA

25 d.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

Aleksas Kalinauskas

Lietuvi
Klausyk ir remk

LENDORIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

atlieka visus teisinio pobūdžio! darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijųf|sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas,' ‘nuomininkų išmetimasGir 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. Ra
gažinska® caixa Postai 4118. São Paulo.
LBIWWIIWI ............. ................. . . 1.1 ..................
i........ ■'.. .

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324

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

....... m.......... ..

ubo

no 14,00 iki 18,00 vai,

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa que das Nações 1@ vai
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 val.,&

Trečią:

FABRICA DE MALHAS
Petras

Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 va!.,
Lapa 16 vai.,

Šukys

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

Kiekvieną Sekmadienį
Mooca 8 vai.

|

į

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

M 1LONI ŽINIĄ LIETUVIAMS

rf. .«Į,

LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

A- A X Jb ■*.

JI, ALK

A

TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)

ESCRITÓRIO
RESIDENÇIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101 102
Eu a Coelho Neto. 281
Fone 33-9951
Fone: 63-3697,V*Prudent?

VATIKANO RADIJAS

PRANAS & ČIA. LTDA
Madeiras ern gerai

SĖDĖ: Ruat México, 98 - 9.o - sala 904. — bone 52 0229
^Enderêço^Telegrafico: a C A B KU N A. •
'
Rio de Janeiro?

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.

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

Serraria <ITA» — Serra do- Aimorés
Município de
Nanque - Estado de Minas' Gerais

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Fábrica e Escritório;

KIRPIMO

IR

SIUVIMO

RIO DE JANEIRO
'Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trane
liuojama
ANTRADIENIAIS
18 vai 40 min.

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340
MOKYKLA

“fcruA” .

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

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo' meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams' (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
aamokos vyksta vakarais

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

ANTANO ^AVILONI©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
“PAVILONIS”

u V L.

AilS

j

p*. íL
-vMtíhOZEVlõiUb
Rua dos Cielames, 510 (sėdė
propria) — Vila Bela
z

- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitęo----- - Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro*-------

iRua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa
posta) 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

GARSIOJO

VANDENS

LIND C) Y A

CAM ím
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų’

SIUVYKLOJE^LAURO}

.g. rffr

■ LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS '

IRENE GRITÉNÁS
Advogada

'

A JC. A, A A .»■

Lindoya vanduo v r;
,.3ai žinomas gėrimas
Kurio puikų veils..
į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
si tikinkite ir visa ios naudokite

f

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

Caixa Postai 3937

SÃO

P \\U L
Ç-2F

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 d e
vanos visoms progoms.

i.TB4<S

I
|
I

lEJCRITCĖlC’CONTAEIL- |

!MA/CIME^TO
Irmãos Nascimento
RESi 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 ų

F-4 Ji*

" “ » • »

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

6

A V.

ZELINÀ,

515

—

CAiXA

Tena* Šoksim šokinėsim... Bus linksma ir gražu...
Vyrų Brolija 9 d. rugpjūčio mėn. organizuoja šaunų
PIKNINKĄ JURUBATUBOJE
Autobusai iš V. Zeiinos išvyks 6 vai. ryto. Bilietus
reikia iš anksto įsigyti pas Brolijos valdybos narius.
Vienas autobusas išvažiuos iš Casa VercĮe, 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.

POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— Liet. Kat. Bendruomenės
— Kongresui Ruošti Finan
sų Komisijos narių iniciaty choras šį sekmadienį, apie
va yra gautas iškilmingam 14 vai iš V. Zeiinos vyks 1
Kongreso susirinkimui 20 d. São José dos Campos miestą,
vasario São Paulo Miesto kur 18 vai. giedos mišias ir
Teatras — Teatro Municipal. aplankys ten suruoštą Vale
do Paraiba industrijos parodą.
— Kongresui Rengti Komi
— Jonas Šermukšnis ir Kos
teto ir įvairių komisijų susi
rinkimas šaukiamas 5-d. .rug tas Kalnai tis šią savaitę grį
pjūčio 20 vai. Vila Zeiiooje žo iš kelionės Urugvajuje ir
svarbiems reikalams svarsty Argentinoje. Ten buvo susiti
ti Kongreso Rengimo Komi kę su lietuviais ir informavo
apie būsimą Pietų Amerikos
tetui išrinkti.
Lietuvių Kongresą S. Paulo
— Paieško Kazys Liaudans mieste ateinančiais metais.
kis, gyvenantis Lietuvoj, Šan
— T. T. Jėzuitai praves re
čiuose, Vinių gatvėje 21, bt.
1, ieSko savo žmonos brolius: Ilginį susitelkimą V. Zeiinos
Motiejų, Jurgį. Boleslovą Vii bažnyčioje rugp. mėn 1 d.
kus, gyvenančius São Paulo 6:30 vai. vakare. Bus konferen
cija, šv. mišios ir klausys iš
estade
Ieškomieji arba turintieji pažinčių. Tikintieji, kas galės
apie juos žinių prašomi pra yra kviečiami šiuo T. T Jėzui
tų patarnavimu pasinaudoti ir
nešti «M.L» redakcijai
pašvęsti valandėlę laiko savo
— Jonas Papečkys iš Rosa nemirtingos sielos reikalams.
rio, Argentinoje, prisiųstame
KONGREGADAI RUOŠIA
laiške Mons. P. Ragažinskui
prašo informacijų apie Kon.
DIDELĘ ŠVENTE
gresą. Roseriečiai nori suda
Rugpjūčio mėn, 5 d. sueina
ryti didės ę grupę kongresan vykti Reikalingos infor 25 metai kai Vila Zelinoje
buvo suorganizuoti koagrega
macijos pasiųstos.
dai Si sukaktis bus iškilmių
— Maloniai ir kultu r ingai gai ir plačiai paminėta. Pro
praleis «sekmadienio popietę gramoje bus pamaldos, meni
visi, kurie atvyks į Vaikų nė programa, sportas.
Šventės meninę programą rug
Jubilėjus bus pradėtas 5 d.
piūčio mėn, 2 d 3 vai. p.p. rugpjūčio 20 30 vai. šv. mišio
Seselių Pianciškiečių gimna mis, kurias laikys kongrega
zijos Salėje V. Zelinoje Pro dų įkūrėjas Prel P. Ragažins
gramoje bus vaidinimas, dai kas uugpiūčio 7 d. gimnazi
nos, deklamacijos, tautiniai jos salėje stalo teniso loši
šokiai ir kt. Po programos ma«, kuriaune dalyvaus pašau
bus bendri liet žaidimai vi linio garso tenisistai, kaip Bi
siems vaikams. Įėjimas lais riba, Jackes, Ruth, Emiko,
vas.
Ba-i tirą e fee

PRANEŠIMAS
Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
«VILLA LITUANIA»
PiazictfAsti 25 {Via Casalmonjerrat o 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14)
ROMA — ITALIA
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą.
Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

Rugpjūčio mėn. 8 d 20 vai.
bus religinio turinio konfe
reacija
9 d rugpjūčio: 7 vai. mi
šios (jei bus gražus oras —
—• lauke), krepšinio lošimas,
14 vai. — ginkana, 15 vai. —
Força Publica orkes ro kon
certas.
Rugpjūčio 15 d 7 vai mi
šios, vėliau krepšinio loši
mas, kuriame dalyvaus koa
gregadai, Grêmio São Miguel
ir Sirio klubo aspirantai, Va
kare, 20 vai. gimnazijos salė
je artistinė programa Daly
vaus Ypirangos parapijos, S.
Jose choras, Orquestra Sin
fônica da Fundação Alvares
Penteado, Teatro Municipal
stygų kvartetas, ir Leda Gui
marães Natai — geriausia Bra
ziMjos artistė. Kad nelikki už
salės durų, pakvietimus rei
kia iš anksto įsigyti.
Rugpjūčio mėn 16 d 11
vai. iškilmingos padėkos mi
šios, kurių metu giedos Liet.
Kat Bendruomenės choras.
— Laiškai: B. Lazarov, L.
Šlapelienei M. Jonavičiūtei,
M. Vinkšnaitienei. V Tubeliui
EI. Norbutaitei, A. Seiunaitei,
A Gudavičienei. S Pakalniui.
V Rinkevičiui, Ir. Stankevičių
tei, Al. Grabauskui.
— Visi, kas nori, kad lietu
vybė S. Pauly dar ilgai neuž
gestų, yra kviečiami atvykti
į Vaikų Šventės meninę pro

(pabaiga i* 1 pusi.)
kraštų raida Pav. jie agituo
ja už bendradarbiavimą, ku
ris būsiąs palankus «socialia
tiniams kraštams» (kaip Ku
bos atveju .) Toliau sovietai
nuolat šaukia apie kontinen.
toišlarevinimą nuo politinių
bei ūkinių ryšių su JAV “im
perializmu“. Dėl te nenuosta
bu, kad sovietų propagandos
nuolatos puolamas velionies
prezidento Kennedžio “Pažam
gos ‘ planas, kuriuo siekiama
ūkiniai paremti Pietų Ameri
kos kraštus ir kuris gali su
kliudyti sovietų planams.
Sovietų Sąjungos komunis
tu partijos agentai Pietų Ame
r-ikos kontinente dabar susi
duria su naujais sunkumais:
plačiai skleidžiama spausdin-

gramą Savo dalyvavimu pas
katinsite mažuosius ir toliau
lavintis lietuviškoje dvasioje.
— Šiomis dienomis grįžta
iš Amerikos M. Višniauskaitė
į São Paulo atostogoms pra
leisti.
— Rudokų šeima praneša,
kad už Konstanciją Rudokie
nę 6 mėnesių mišios—egzek
vijos bus 29 d. liepos, trečia
dienį, 7.30 va) Vila Zelinoje.
Velionės gimines ir pažįsta
mus kviečia atvykti į pamal
das.

VĖL VISI Į V. ANASTACIOÜ!

Dr. J Basanavičiaus vardo lietuvių m los Globėjai
kviečia dar kartą atsilankyti į jų ruošiamą
VAKARĄ,
kuris įvyks š m rugpiūčio mėn. 1d. 20 vai., topaties
vardo mokyklossalėje, Rua Camacan n. 625,
Programoje bus pakartota S Kapnio 2 jų veiksmų
komedija “PLUTELĖ IR PELĖS“. Po vaidinimo šokiai
ir žaidimai iki 4 vai. ryto.
Pakvietimus ir staliukus iš anksto užsisakykite pas
M los Globėjų Valdybos narius.
j
Valdyba

,

toji kinų prfi
rado, kinams^^fflHff^^RP
grečios komunistų partijų gru
pės. Kinų propagandos pa
grindinė tezė: Chruščiovas ir
Sovietų Sąjungos komunistų
partijos CK išdavę Kubą ir
kapituliavę prieš JAV. Savo
ruožtu maskviaiai komunistai
pasmerkė kinų vadus Pietų
Amerikoje, juos kritikavo
ypač dėl jų reikalavimų siek
ti ginkluotų sukilimų neatsi
žvelgiant į “preliminarines re
voliucijos kilimo sąlygas“
(“Komunist“, nr. 16, 1963).
Chruščiovas Kalinino mies
te pasakytoje kalboje pažy
mėjo, kad “su ginklais ran
kose sukylą kraštai žino, kad
siekiant pergalės mes juos pa
remsime“ (“Pravda/1, š m. sau
šio 18 d.). Tokie pareiškimai
liudija, kad pagrindiniai sovie
tų tikslai Pietų Amerikos kon
tinente visai nesiskiria nuo
Raudonosios Kinijos siekių.
Jei komunistai ir kalba apie
taikingas priemones, tai lan
kytina klaidinimu, nes siek
darni valdžios komunistai nie
ku būdu neatsižadės jų visur
bandomo ginklo — jėgos bei
revoliucijos.

(tęsinys iš 4 pusi)
DIDŽIOJI TRAGEDIJA

Taip puikiai įvykdytas At
lanto perskridimas baigėsi tra
gėdija, sukrėtusia ne tik L:e
tuvą, bet ir visą pasaulį. «LL
tuanica» sudužo Soldino, da
bartinio Mysliboro miške lie
pos 17 tą naktį pusę valandos
po pusiaunakčio Beriyną ži
nia apie katastrofą pasiekė 1
vai 15 min nakties t. y. 45
min po įvykio. Lietuvos ofi
cialūs atstovai atvyko į ne
laimės vietą tą pačią dieną 8
v. 30 min ryto. Lėktuvo lie
kanos ir lakūnų kūnai gulėjo
miške, nelaimės vietoje, aštuonias valandas, saugojami
hitlerininkų Nežiūrint tos ap
saugos, lėktuvo likučiai buvo
rasti netvarkoj. Ne tik Lietu
voje, bet ir visame pasaulyje
buvo spėjama, kad dėl «Lituaniuos» žuvimo buvo kalti
hitlirininkai. Vokietijos vyriau
sybė, žinoma, darė visas pas
tangas tokią nuomonę užgin
čyti. Buvo pvz, tviobinama,
kad lakūnams pritrūko kuro,
kas buvo visai neteisinga,
kaip nustatė lietuvių komi
sija. ’
(B. D.)

PIGI IR GERA KOKYBĖ!
I

.
į

Česlovas Jakiunas

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumęntų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai,
Av. Liberdade, 47 - 9 o Andvr
Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011
São Paulo

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas (regibtradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289,; S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

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.

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.

— VILA ŽELI NOS 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.

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

