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— Sovietų spaudoje kas
kart vis dažniau pasirodo
PARODOJE NEW YORKE
Rugpiūčio 10 d. «Pravda» šią pašalinti, tai pagal «Prav. balsų, kad reikia grįžti prie
kapitalistiniuose
kraštuose
patvirtėno žinią apio 25 ko dą», būsią prieita prie «tarp
vartojamų
ūkininkavimo
me
Šį sekmadienį, rugpiūčio no taip pavojingo momento munistinių partijų pakvieti tautinio judėjimo skilimo».
todų
Pirmoje eilėje duoti
mėn. 23 d. į didįjį New Yor- kaip šiandien. Šiandien Lietu mą konferencijai Maskvoje.
Iš
gruodžio
15
d.
konfersndaugiau laisvės kolchozams.
ką suvažiuos tūkstančiai lie vai gręsia ir fizinis ir dvasi Tai būsianti paruošiamoji kon
cijai
pakviestųjų
partijų,
pen
Pavyzdžiui leisti kolchozams
tuvių iš įvairių JAV ir Kana niis sunaikinimas.
ferencija, o plataus masto pa
kios
laikytinos
aiškiomis
Rau
savo gaminius parduoti rin
Lietuvių Diena New Yorke sau’l'nė konferencija turėsian
dos miestų. Tarptautinė paro
donosios
Kinijos
šalininkė

koje.
da pasipuoš lietuviškomis vė bus didelė galinga lietuvišku ti įvykti kitų metų viduryje
mis.
Tai
Albanija,
Šiaurės
Pats gyvenimas komunistu®
liavomis, galingai skambės mo manifestacija ir tvirto pa «°ravdo » nuomone dalis pa
Vietnamas,
Šiaurės
Korėja.
In
verčia keisti utopiškas, nuo
jungtinio choro lietuviškų daf siryžimo tęsti Lietuvos išlais kviestųjų partijų gali neatdonezija
ir
Japonija.
Kubos
gyvenimo atitrūkusias teori
nų garsai, jungtinis tautinių vinimo kovą ligi pergalės.
vyk1 i. Komunistinfc dienraštis
i
ir
Rumunijos
komunistų
par

jas, kurios neišveda iš eko
šokių ansamblis ža%ės desėtpripažįsta, kad per pastarūo
tijos įvairiais atvejais yra nominės krizės Anksčiau ar
kus tūkstančių žiūrovų. Tai
sius keturius metus komunis
pasisakiusios už arba prieš vėliau prieis ir prie privačios
bus LIETUVIŲ DIENA TARP
tų tarpe pasireiškę dideli nuo
Maskvos atstovaujamą kryptį- nuosavybės įvedimo.
TAUTINĖJE PARODOJE.
monių skirtumai. Jei jie nebū
Laisvės statulos prieglobs
LENKAS NEĮSILEIDO
tyje susirinks laisvo pasaulio
KARDINOLO KOENIG.
laisvi lietuviai priminti pašau
500 Lietuvos specialistu i Kazachstana
liui, kad jų, ar jų tėvų žemė
Austrijos kardinolas Franz
prie gintarinių Baltijos kran
Koenig praėjusį mėnesį buvo
Lietuvos jaunimo ir kitų išvežimus dažniausiai skelbia
tų dar neša sunkų vergijos
gavęs iš Varšuvos kardinolo
specialistų gabenimas į Ka smulkiomis raidėmis ir nežy- 1
jungą, ir kad laisvas demo
zachstaną ir kitas sritis tę mioje vietoje. Pvz. «Komjau Wyštaski9 kvietimą dalyvauti
kratinis pasaulis privalo rūlenkų katalikų maldininkų sąs
siamas toliau. Režiminė spau nimo Tiesa» (Nr. 149) trum
pintis ne vien tik Afrikos gy
krydyje Čenstakavoje. Bet len
da pranešimus apie tokius pai painformavo, kad liepos
ventojų laisve, kurių daugu
28 d į Kazachstano respubli kų diplomatinės įstaigos kar
ma dar lig šiol neturi išryš
ką išvyko «jaunųjų talkininkų dinolui nedavė reikalingos vi
kinto tautinio veido, savitos
zos įvažiuoti Lenkijon Len
spėjama, kad Pabaltijy gali traukinys». Toliau paaiškinta,
kultūros, bet ir Eūopos šir
kai komunistai kardinolą Koe
būti naftos Pokario metu 1949 kad tie talkininkai, tai — apie
dyje padarytą skriaudą ir ne
nig laiko ryšininku tarp «Ty
m Vilniuje buvo išgręžtas 500 Lietuvos kaimo profesi los Bažnyčios» ir Vatikane.
teisingumą, Jaltos, Potsdamo
pirmasis gilus apie 500 m. nių -techninių mokyklų auklė
susitarimais atitaisyti. Dalin
gręžtavs. Čia ir vėliau Grigiš tintai. Jų uždavinys - padė
— BOLIVIJA nutraukė di
gas šauksmas, prasmingas žo
ti «plėšinių užkariautojams» plomatinius santykius su Ku
kėse
buvo
rasti
klampios
naf

dis, reikšmingas darbas šian
tos pėdsakai Tačiau Lietuvo nuimti šių metų derlių.
ba. Pietų .Amerikoje diploma
dien yra daugiau reikalingi
Laikraštis nepaaiškino ko tinius santykius sų Fide i Cas
je
trūkę
specialistų
geologų,
negu bet kada nors kitados,
kie specialistai užims lietuvių
ne<s niekad Lietuva negyve Laisvės statula N Yorko uoste kurie sugebėtų įvertinti tyri vietas ir nepriminė, kad Lie tro režimu palaiko tik Meksi
nėjimus. Naftos ir dujų paieš
ka ir Urugvajus.
kų darbai Lietuvoje pradėti tuvoje jau seniai skundžia
organizuoti tik 1958 m. Atsi masi specialistų trūkumu ar
JUANITA CASTRO, Ku
rado pirmieji Sovietijoj moks nesugebėjimu juos panaudoti. bos diktatoriaus sesuo jau at
lūs baigę naftos specialistai.
vyko į Guanabarą. Ji visur
LIETUVÍU VARDAIS
RUMUNIJOS KOMUNISTAI PRIEŠINGI MASKVOS
drąsiai ir atvirai tvirtina, kad
Gręžiniai palaipsniui iš Piet
PAVADINTOS KALNŲ
ŠAUKIAMAI KONFERENCIJAI
Fidel
Castro, pasiduodamas
rytinės ir Rytinės Lietuvos
VIRŠŪNĖS
komunistams, revoliuciją iš
Maskva gruodžio mėn. šau užimtą liniją, ar besius savo perkelti į centrinę dalį ir Su
Lietuviai alpinistai neseniai davė.
kia visų kraštų komunistų atstovus. Konferencijoje kiek valkijos vakarus. 1960 m Vir
partijų viršūnių konferenciją. vieno krašto atstovai turės balio gręžinyje apie 1150 me vykdė pirmąją aukštuminę
trų gylyje buvo sutiktos skys ekspediciją Pietų Pamire. Eks
Į šią konferenciją turėtą at pasisakyti keno frontą palai
LIETUVOS MOKSLININKAI
vykti kiniečiai Ir kiti priešin ko: Maskvos ar Pekino. Ru ta <nafta persunktos uolienos. pedicijos vadovas «Tiesai»
Analogiški
radiniai
buvo
ir
(Nr.
183,
rugp.
7)
pranešė,
ETNOGRAFŲ KONGRESE
gas Kremliui pozicijas užėmę munijos komunistai tarpinin
Kybartuose,
Pajevonyje
ir
kad
ekspedicijos
dalyviai
vir
MASKVOJE
partijos atstovai. Tačiau ne- kavo tarp Maskvos ir Peki
Vištytyje.
Šiuo
metu
be
tyri

šūnę
pavadinsią
Lietuvos
var
visų kraštų komunistą* prita. no. Tas tarpininkavimas ne
Rugpiūčio 3—10 dd. Mask
ria Šaukiamai konferencijai davė pageidaujamų pasek nėjimų Kybartų—Virbalio ruo du. Įveikę 5800 ir 5837 metrų
voje įvyko septintasis Tarp
Nepritariančių tarpe yra Ru mių — Kremlius su Pekinu že, gręždama dar dviejo-se vie viršūnes, lietuviai, naudoda tautinis antropologų ir etno
tose — prie Tauragės ir miesi pirmų kopėjų teise, tas
munijos komunistai. Jų vadai nesuartojo. Rumunijos komu
grafų kongresas Dalyvavo
sako, kad būsimoje konferen nistai nepritaria nei Mask Gargždų. Nuo 1959 m naftos viršūnes pavadino M. K. Čiur per 1300 delegatų, buvo dele
cijoje įvyks skilimas, gal būt vos, nei Pekino linijai. Kilu ieškoma Latvijoje, o pernai lionio ir K Donelaičio var
dais Įkopimui į viršūnes va gacijos iš Vakarų — JAV, Fed
didesnis už visus lig šiol bu sius nesusipratimus turėtų iš ji rasta Kaliningrado srityje,
dovavo muzikologas Juozas Vokietijos ir kt Sovietų Są
Guseve (bųv. Gumbinėje)
vusius Todėl vargu rumunų spręsti susitikę Nikita Kruš
jungai atstovavo 300 moksli
Žinoma, tyrinėjimus vykdy Antanavičius. Būdinga, kad
komunistai, nors jie nėra aiš čiovas su Mao Tse tungu.
ninkų, iš jų 40 atvyko iš Lie
ti lietuviams padeda ypatingai apie Čiurlionio ir Donelaičio
kiai pasisakę prieš Maskvos
tuvos.
nafta susirūpinę sovietiniai Mardų viršūnes «Tiesa» skaity
Iš Lietuvos atvykę darė pra
mokslininkai. Ar Lietuvoje tojus informavo paskutinia
nešimos teorijos ir metodolo
I
bus rasti pakankami naftos me puslapyje, šalia filmų ir
gijos, žodinės ir muzikinės
kiekiai? Taip, atsako Saka kt. skelbimų.
liaudies kūrybos, lingvistikos
lauskas, bus rasti pramoni
sekcijose ir trijuose simpo
Geologijos ir geografijos Komjaunimo «Tiesoje» (Nr. niai naftos kiekiai. Nesą abe
ziumuose — taikomosios et
mokslinio tyrimo instituto ben 136) primena, kad jau nuo jonės, kad Lietuvoje nafttos
dradarbis K. Sakalauskas praėjusio šimtmečio vidurio esama.
(pabaiga 6 pusi.)

• LIETUVIU DIENA TARPTAUTINĖJE

Maskva kviečia parengiamąja komunistu konferencija

Komunistu fronte nėra vienybės -

Ar yra Lietuvoje naftos?

Lietuvi, dalyvauk 30 d. rugpiūčio (sekmadieni) 16 vai. Choro ruošiamame
Koncerte-vakare V. Zelinoje gimn. salėje. įsigyk pakvietimus»
rezervuok staliuką.
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Vytautas Mačernis

APIE GYVENIMĄ LIETUVOJE

Jonetas

LIETUVOS GYVENTOJAS PERKA PRODUK- TUSZ EINA 1 VALGYKLA

Kol tavęs nesutikau, aš niekad
Šito dar patyrus nebuvau:
Kad ateina meilė, ir palieka
Žemėj ir širdy šviesiau.

Kodėl maisto produktai perkami turguje? — Majonezas —
delikatesas — Pietums — viso mėnesio uždarbis — Vilniaus
valgyklų virėjai — rusai — Vilniaus, Kauno kavinės
(Elta) Kalbantis su atvyku
siu iš Lietuvos ir toliau tei
naujantis apie buities sąly
gas, jis paprašytas papasako
ti apie ma'tintoiosĮ sąlygas,
Lietuvos didžiųjų miestrų vai
gyklas, jų išvaizdą tvarką
ir pan,, ELTOS atstovui pa
sakojo:
— Dauguma Lietuvos mies
tų gyventojų maitinasi namie.
Tačiau ir čia iškyla sunku
mai su produktais — dažniau
šiai jie perkami ne krautuvė
se bet turguje. Kodėl? Todėl
kad krautuvėse parduodamų
maisto produktų kokybė že
ma.
Pvz. mėsos kilogramo kai
na krautuvėje siekia iki dw
jų ir daugiau rublių. Tačiau
ši mėsa yra šaldyta ir šeimi
ninkių nevertinama. O turgu
je mėsa geresnė, bet ir žy
miai brangesnė Bendrai imant
lietuvėms šeimininkėms gami
nant pietus atsiranda proble
ma; kur pirkti produktus ir
ką pagaminti pietums. Reikia
pasakyti, kad nors turguje
galima gauti iš kolchozininkų, iš jų menkučių ūkelių at
gabento maisto, tačiau to
maisto nebūna daug ir pa
prastai iki 12 vai. visi maisto
produktai turguje išgraibs
tomi.
Reikia pažymėto, kad kai
kuriuos produktus, kaip sūri,
pieną ar kiaušinius rasi ir
krautuvėse, tačiau vasaros
metu jų būna mažokai ir jie
gana prastos kokybės. Dar
pridursiu; nors atrodo keista,
bet krautuvėse majonezo ga
li gauti tik didžiųjų švenčių
metu ir tik turint pažįstamą
pardavėją. Majonezas Lietu
voje laikomas delikatesu...
— Daug kam tenka maitin
tis ir viešose valgyklose?
— Taip, kadangi dauguma

Lietuvos moterų dirba, tad
kai kuriom šeimom reikia
maitintis valgyklose ar užkan
dinėse Pietų kaina paprasto
je Lietuvos miesto valgyklo
je siekia vūną rublį o geres
nėse Vilniaus ar Kauno užkan
dinėse — iki dviejų rublių (jei
skaityti, kad vidutinis mėne
sinis atlyginimas siekia 60
rb., jau galime daryti išvadą,
kad maitinantis valgykloje mė
nėšio uždarbio pakanka tik
pietums).
z
— Ar Vilniaus valgyklos ski
riasi nuo kauniškių?
— Taip. Vilniuje valgyklų
maistas daug blogesnis kaip
Kaune. Apie tai yra rašiusi
ir vietos spauda, bet... ji ne
nurodė tikrųjų priežasčių. O
lietuviams tai aišku, nes dau
gumoje Vilniaus valgyklų virė
jai, direktoriai ar vadinami
kalkuliatoriai — rusai. Pvzjie teikia lietuviams neįpras
tą maistą — šalta antrojo pa
tiekaio gaunama ne įprasti
nės lietuviškos bulvė;., bet
makaronai ar grikių košė.
Tiesa, Kaune ir Vilniuje ra
sime ir po vieną lietuviškų
patiekalų valgyklą. Jose gali
ma gauti «cepelinų», vėdaro,
šaltibarščių ir kitų patiekalų.
Kadangi norinčių ten papietau
ti atsinanda labai daug, tai to
kioše užkandinėse pietų ten
ka laukti apie pusantros va
landos, o tuo tarpu dirbančių
jų pietų pertrauka trunka vie
ną valandą. — Ką galite pasakyti apie
valgyklų švarą — toliau tei
ravosi ELTOS atstovas — ar
imami ir arbatpinigiai?
— Lietuvos miestų valgy.
klos|švara ypatingai nepasi
žymi. Dažnai tenka pietauti
prie aplaistytos staltiesės ir
paliktų naudotų indų. Staltie
sė keičiama labai retai/. Ar;

Dideliam pasauly mažą kelią
Aš radau, pakilus su diena,
Ir ėjau,., o vyšnių žiedlapiai nubalę
Man ant veido snigo. Aš buvau viena —
f -

Paprasta ir nežymi niekuo,
Savo paslapties ir galios nepažinus,
Lyg tamsus ir snaudžiantis vanduo,

Lyg prie lūpų niekad nepakeltas vynas —
Ir nesitikėjau, kad dievai atves
Mano mažą ke’ią lig tavęs
'~L:

*
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k olcho? intakams ir atlygini
mų pakėlimą mokytojams, gy
dytojams ir kitiems, o liepos
15 d. jau pradėti skelbti ir
Lietuvos gyventojų «karšti,
pritartą padėkos žodžiai». Iš
gydytojų «Tiesoje» (nr. 164)
paskelbtas med. dr. L. Lauee
vičiaus padėkos žodis. Sukri
tikavęs nepriklausomos Lietu
vos laikmetį («gydymas tada
buvo brangus. ,») ir išliaupsinęs sovietinę santvarką («iš
laisvino žmogų nuo išnaudo
jimo») Laucevičius pasidžtau
gė atlyginimų medikams «pa
didinimu» ir pasižadėjo, kaip
jau įprasta tokio pobūdžio
«padėkose», skirti visas jė
gas komunizmą statytojų svei
katai apsaugoti. Tačiau kiti
nusiskundė — pav. gyd. I
Maisiukevičius atvirai pripa
žino (plg. «Komj Tiesą», nr.
140, liepos 15), kad jaunieji
Vilniaus gydytojai mažai at
lyginami Dėl to jie griebiasi
ir antraeilių darbų ir.;, be
reikalingai skaidą savo jėgas.
Paskelbti ir kitų profesijų ats
tovą pasisakymai ir visur,
lyg pagal dirigento lazdelę,
kartojama: gyvensiu dar tur
tingiau, kaip sovietinėje san
tvarkoje rūpinamasi žmogu
mi, mus džiugina užmokesčio
pakėlimas • — galėsime dau
giau lėšų skirti kultūriniams,
buitiniams reikalams... Dar
guodžiamas! kad toji (aiškiai
propagandinė) Maskvos prie- ’
munė nebūsianti paskutinioji.

batpinigiai? Jie laikomi «bur
žuazine atgyvena ir padavė
jos (jos vadinamos «oficjantė
mis®) neprivalančios juos im
ti, nes tai jos žemina žmo
gaus orumą... Tačiau tiek
Kauno, Vilniaus, tiek Mask
vos bei kitų didžiąją miestų
kavinėse ar restoranuose ar
batpinigiai praktikuojami, nes
ir padavėjų atlyginimas, pa
lyginti, labai mažas. Dar vie
na būdinga smulkmena: jei
valgykloje dar nebaigęs val
gyti pasitrauksi nuo stalo,
tave padavėja sulaikys ir pa
prašys palikti užstatą Pasi
rodo, dažnu atveju klijentai
nesumokėję apleidžia kavinę
ar užkandinę . . .
— Ką galite papasakoti apie
«Tulpės» kavinę Kaune ir
apie «Neringą» Vi-lniujre?
— Toji «Tulpė» ar buvęs
Konradas, tai vieni populia
riausių kavinių Kaune — čia
renkasi vietos inteligentai ar
pravažiuojantieji rusai Ji pa
rodoma ir turistams ir joje
rengiami susitikimai, Pvz čia
buvo susitikta su Hollywood©
artiste Rūta Lee—Kiimeoyte,
tačiau ne bendroje salėje,
bet atskirame kambary. Beje,

šioje kavinėje aukštos kaines — už pusę litro konjako
tenka mokėti penkius ir dau
giau rb Šioje, kaip kitose
kavinėse dar pazduodamas
vynas, šampanas, bet ne deg
tinė. Kavinėse galima ir pa
valgyti.
Iš kitų Kauno kavinių dar
minėtinos: «Tartu», «Jūratė»
ir kt Lietuvių projektuotoje
Vilniaus «Neringoje» renkasi
rašytojai, žurnalistai ir kiti
meno pasaulio žmonės Jiems
nesunku kas vakarą savo
malonumui Išleisti po porą ir
daugiau rublių. Ši kavinė yra
prie «Neringos» viešbučio, o
šiame sustoja užsienio turis
tai ar pravažiuojantoeji rusai
— pareigūnai, Papra tai ir
jie atsilanko kavinėje. Beje,
atsirado dar «Dainavos» ka
vinė ir restoranas. Ji pastaty
ta pagal rusų architektų pro
jektą ir ji nepasižymi «Nerin
gos» jaukumu.

Chruščiovas liepos 13 Mask
voje kalbėjo apie pensijas

Lietuvos okupacijos ar re
žimo seilium kalbant — «išva
davimo* 20 ją sukaktį minint,
liepos 18 d. Vilniuje įvyko iš
kilmingas susirinkimas Žino
ma, dalyvavo svečiai iš Mask
vos su maršalais N. Krylovu
ir J Savickiu priešaky, par
tiniai, valdžios pareigūnai ne
tik iš kitų Pabaltijo respubli
kų, bet ir iš Gudijos, Ukrai.
nos, net Volgogrado.
Pagrindinėje kalboje A.
Sniečkui netrūko žodžių iš
girti Sovietų Sąjungą, pareikš
(pabaiga 3 pusi.)

be abejo, pasakoja, kaip dar
trijų kaimų valstiečiai atsisa
kė eiti į lažą Piktu džiaugs
mu užkaito Pranciškaus šir
dis, ir jis atsiminė iš balsių
Petro girdėtos dainos žodžius:
Kaip mes eisim iš to (dvaro,
Daug cūdų darysim.
Visus ponus ir tijūnus
Į petklą varysim.
Išklausę vaito ir tijūną ži
nių, ponai išsiskyrė; Jurkevi
čius nuėjo į savo kambarį ra
Syti rašto ispravnikui, o Skrod
skis panoro prieš pietus pasj
vaikščioti. Pro verandą jis
nusileido į sodą ir pradžiūvu
siu taku nužingsniavo tolyn į
parką Pasivaikščiojimas se
rai paveikė pono Skrodskio
nervus. Sugrįžęs paprašė kad
juristas paskaitytų jam raštą
ispravnikui. Raštas jam pasi
rodė gerai parašytas. Ryt ry
tą išsiųs jį į Kėdainius
Pietų, be pone Jurkevičiaus
liepė pakviesti ir prievaizdą

Pi išvaizdas juk bajoras, žmo
gus nekvailas, elgiasi taktiš
kai, savo vietą žino. Tad da
rydavo jam kartais tokią ma
lonę, O dabar, šiais nera
miais laikais, reikia spiesti
aplink save ištikimus žmones.
Prieš pietus prie užkandžio
visi trys išgėrė po stambų
stiklą specialiai valytos deg
tinės su šaknim, kuri gerai
veikia pono Skrodskio virški
nimą. Prie plotų liepė paduo
ti Mozelio vyno. Atrodė, kad
dvarininkas džiaugiasi atsi
kratęs kai kuriais rūpesčiais
ir gaivina šviesesnes viltis
dėl rytojaus dienos.
Baigiantis pietums, ponas
Skrodskis juokaudamas palie
tė laisvesnę temą — viengun
giško gyvenimo gerumus ir
trūkumus. Mat, visi trys bu
vo viengungiai.
— Ar pastebėjai vakar, po
nas Jurkevičiau, — kreipėsi
dvarininkas į juristą, — to
chlopo kieme moterų būryje

nuostabiai gražią merginą?
Juristas galantiškai nusi
juokė:
— Ar aklas būčiau, maloningasai pone! Tipiška blon
dinė gražuolė. Turėčiau pa
sveikinti jus su tokiu radiniu.
Čia Skrodskis dirbtinai rūs
čiai pažvelgė į prievaizdą.
— Užtat trigubai kaMas po
nas Pšemiekis, kad laikė nuo
manęs nuslėpęs tą turtą.
Bet prievaizdas gynėsi jo
kios ypatingos gražuolės Ši
lėnuose nežinąs.
— Blogai atlieki savo pa
reigas, — priekaištavo dvari
ninkas. — Už bausmę turi
man tuojau sužinoti, kas ji
tokia, ir pagalvoti apie tinka
mą jai tarnybą rūmuose Ago
ta jau visai paseno.
Trys viengungiai baigė pie.
tus, linksmai juokaudami vien
guogiškumo gyvenimo temo,
mis.

CHRUŠČIOVO PASIŪLY
MAMS «PRITARĖ» IR
LIETUVOS GYVENTOJA!

SNIEČKUS APIE AMŽINĄ
DĖKINGUMĄ «IŠVADUO
TOJAMS»
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(tąsa)

Prievaizdas patvirtina. Taip,
Šilėnuose Petras Balsys, Pa
liepiuose Juozas Pranaitis.
Karkliškiuose Dzidas Morkus.
Landžioja čia ir tas šundak
taris veterinorius Dimta, ir
Steponas Balsys, to chlopomaao Survilos liokajus. Iš vi
so, dabar atsirado visokių
pavojingų žmonių Maištin
giausias nuotaikas kelia ir Pa
beržės filialistas Mackevičius.
Ir ko laukia vyskupas Volon
čevskis?! Kode? neįkiša jo į
kurį vienuolyną?
Skrodskis prašo Jurkevičių
rašyti raštą Kėdainių ispravnikui, kad atsiųstų pristavą
su policija, suimtų ir pristaty
tų į dvarą valstiečių kursty-"

tojus, o pirmiausia Petrą
Balsį.
— Aš žinosiu, ką su jais
padaryti, — grasinamai baigė
Skrodskis. — O plačiau apie
padėtį reiks pranešti guber
natoriui.
Tuo tarpu Pranciškus, nu
sprendęs. kad bus oro at
maina. apžiūrinėjo arklides ir
ėjo į rūmus sužinoti, kada po
nui šiandien bus reikalingas
arklys pasijodinėti Eidamas
pro daržinę, vežėjas matė,
kaip Rubikis, užvertęs galvą,
goglinėja po krūmus, tur būt,
ieško rykščių Praeidamas pro
rūmų verandą. Pranciškus įžiū
rėjo, kaip ponai susėdę apie
stalą klauso, o vaitas su tijū
nu stati kažką jiems šneka,
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PAVERGTOJE LIETUVOJE

(pabaiga iš 2 pusi)
ti «amžiną padėką sovieti
niams išvaduotojams», pasi
girti okupacijos metu Lietu
voje pasiektais tariamais di
džiuliais laimėjimais».
Kaip ir visose savo kalbo
se ir paskutinėje (plg. «Tie
są», nr. 168, liepos 19) A.
Sniečkus prisiminė vad. bur
žuazinius — nacionalistus; jie
esą rėmę hitlerininkus, o ta
rėjai padėję plėšti Lietuvą,..
Teko ir vad. imperialistams,
kurie «panaudoja visas gali
mybes ideologinei diversijai»
siekdami atgaivinti naciona
listines nuotaikas ir kitas bur
žuaainės ideologijos atgyve
nas mūsų žmonių sąmonėje.
Imperialistinė reakcija sklei
džia piktus prasimanymus apie Pabaltijo tautas. Imperia
listai vaizduoja save jų taria
mais «laisvintojais».
KAIP MASKVOJE MINĖTAS
«IŠVADAVIMO» 20 METIS

1944 m, liepos įvykiai —
Lietuvos okupacija liepos 18
d. paminėta ir Maskvoje. Ar
mijos centriniuose namuose
įvykusiose iškilmėse prezidiu
me buvo įvairūs aukšto laips
nio sovietiniai kariai su mar
šalais, generolais ir kt., taigi
atstovai kariuomenės, kurios
dėka okupuota ne tik Lietu
va, bet ir kiti Pabaltijo kraš
tai. Lietuvos režimą atstovą
vo vienintelis K. Gabdankas
- vad. «Lietuvos TSR Min.
Tarybos nuolatinis atstovas
prie TSRS Min Tarybos». Pra
nešimą padarė maršalas I.
Bagramianas — jis teminėje
pasižymėjusius sovietinius ka
rius bei partizanus

TRAKUOSE ŠUKIAI
LIETUVIŲ, RUSŲ IR
LENKŲ KALBOMIS
Liepos mėn, vidury Lietu
voje lankęsi aukštieji sovieti
niai kariai, Lietuvos režimi
nių partiečių bei valdžios pa
reigūnų lyaimi lankėsi Pane
riuose (pagal «Tiesą» čia
1943 -1944 m. buvo išimta iš
duobių ir sudeginta daugiau
XI

Antra savaitė baigėsi, kai
Bagynų dvaro valstiečiai su
sikivirčijo su dvarininku Nie
kur tuo metu dvaro laukuose
nepasirodė nė vieno artojo,
niekas su jokia prievole ne
siskubino į dvaro vaitą ar
prievaizdą. Lauko darbų d va
ras dar nelabai nė pasigedo.
Po gražių, saulėtų balandžio
pradžios dienų oras staiga
pabiuro. Žiemių vėjas dieno
mis varė žemus, palšus debe
sis su sniego ir krušos su gū
siais, o naktimis, pragiedrėjus
dangui, šaltis spirgino jau be
pradėjusius skleistis žiedus
ir jaunus krūmų, beržų ir lie
pų lapelius.
Su baime valstiečiai žiūrė
jo į atšiauriai apsiniaukusį
dangų, į šalnų pakąstą žolę,
į besibaigiantį daržinėse pas
kutinį šieno glėbį ir benykstančią vasarojaus šiaudų at
sargą. Išvarytos į laukus avys

1964 m. rugpiučio 22 d

.

I LAISVĘ

Pasfcutiniu metu okupuoto
je Lietuvoje atsiskleidžia nau
jų sovietinimo ir rusifikacijos
reiškinių, kurinose tenka mu
ms pažinti ir savo rezisienci
nę domę skirti. Tokiais pag
rindiniais reiškiniais laikyti
ni: ryškesnis bandymas suda
ryti naują jungtinį vienetą iš
visų trijų Pabaltijo respubli
kų ir Gudijos, tuo padidinant
slavų skaičių ir susilpninant
šių trijų neslaviškųjų kraštų
slaptąjį pasipriešinimą rusifi
kacijai, sustiprintos rusifika
cijos priemonės ir rusų k, bei
literatūros brukimas, sugalvotas sovietinio ruso partizano
mitas ir lietuvio laisvės kovo
tojo suniekinimas, įžūliai sus
tiprinta kova prieš religiją,
prieš katalikybę, kuri savo
vakarietiška lytimi ir dvasia
aiškiai laikoma sovietizacijos
ir rusifikacijos priešu. Palik
d imi kitam kartui teritorinius
«glaudinimus», sustosim prie
paskutiniųjų.
SUSTIPRINTARUSJFIKACI JA

Paliekant tą nuolatinį pri
minimą ir spaudimą mokyklo
je bei gyvenime išmokti ru
sų k., pažinti sovietinę rusų
literatūrą, klausytis rusų muzikos, dainų, priverstiną di
desnę Maskvos radijo re trans
liaciją ir 11., nauja rusifika
cijos banga atsiskleidžia nau
jais suvaržymais spausdinti
lituanistinius \eikalus. Pir
miausia krinta paskutinysis
Lietuvių k žodyno tomas, už

kaip 100 000 lavonų) Pirčiupy
je ir Rūdninkų girioje, kur
hitlerinės okupacijos metais
buvo įsikūręs LK Partijos Pie
tų sritis pogrindinis komite
tas. Miskviniai svečiai pakeliuiį'dar apžiūrėjo Trakus ir
jų apylinkes bei Trakų pilį.
Pagal «Tiesą» Trakuose pic
veno šūkiai lietuvių, r.įsų ir
lenkų kalbomis, o prie namų
plazdėjo raudonos vėliavos...
dar šiaip taip mito, landžiodamos pakrūmėmis ir padir
viais, jaučiai dar šiaip taip
tenkinosi ruginių ir avižinių
šiaudų kratiniu, bet karvės,
įdubusiais šonais,absikušusiais
klubais, išsišovusiomis nuga
romis jau vos besilaikė ant
kojų. Panarinusios galvas, jos
gailiai mykė ir perkreipusios
akis liūdnai žiūrėjo į mote
ris, kurios rytą vakarą vis
dar ateidavo tampyti jų tuš
čių tešmenų, bene išgaus la
šą pieno.
O iš pirkių, prispaudę no
sytes prie padūmavusių lan
gelių, spoksojo į kiemą iriau
kė pieno išbadėję vaikučiai.
Motinos grįždavo į pirkią, sta
tydavo milžtuvę ant suolo, o
vaikai skverbdavosi prie jų
su moliniais puodeliais. Jei
koks gurkšnis milžtuvėj atsi
rasdavo, pildavo į buteliuką
ir nešdavo jauniausiajam, kur
gailiai spiegė lopšy, maskatuo

baigęs K raidę. Jau nuo III-jo
tomo (I 1941, II 1944, pertvar
Faustas Kirša
kytas 1947) buvo padaryta pa
keitimų, būtent visur žodžio
Pavakariais Dievulis Eina
aiškinimui pirma spausdinami
tik iš Lenino raštų vertimų
Pavakariais Dievulis eina
sakiniai, paskui jau lietuvių
Žvaigždes padegti spindesiais;
tautosakos ir atskirų rinkėjų
Rudus lapus pavėjuj neša
užrašyti žodžiai (pradedant
Ir
mirusių žmonių dvasias.
K. Būgos rankraštiniu paliki
mu, nepriklausomos Lietuvos
Rūkai tylos sparnus ištiesia,
metais užrašytaisiais ir t. t),
Sapnan paskęsta angelai,
o tada tik iš senųjų raštų;
Padangėj mirgančioj nutyla
pirmuose tomuose buvo senie
Ir paskutiniai viesulai.
ji raštų sakiniai, o tada vi
soks vėlesnis rinkinys. Nu°
O Dieve, tu paimk ir mano
I I I t. pradėtas pertvarkymas
Širdies audringus siautimus:
vis buvo gilintas «sovietine
Aš saulei leidžiantis nerimstu.
patirtimi», todėl dabar iš Le
Ir salei tekant neramus
nino raštų ir sovietinės lite
ratūros vertimų žymiai pagau
sėjo aiškinamųjų Žodyne sa
kinių. Taip pat pastebėtina,
kad leidžiamoji Kalbotyra
šiais metais skyrė ištisus
straipsnius rusų tarmėms ir
šnektoms Lietuvoje, palikda
mi nuošalyje lietuvių k, tar
mių aprašus Lyginant dailio kvoje. Ten pat užkliuvo ir lio» garbinti. Tiek Tiesoje
sios literatūros leidinius, tuo išspausdinti šiam tomui isto tiek Švyturyje ir kt. jau do
jau krinta pagausėjęs iš rusų rinės Lietuvos žemėlapiai. Da minuoja sovietinis desantinin
literatūros veatimų skaičius bartiniu metu Maskva sutiko kas, ir būtinai tik rusas, taip
pat ir kitoks rusas didvyris,
ir mažėją savųjų autorių ar lietuviams leisti trijų tomų kuris tariamai kovojęs Lietu
V Europos autorių veriimai. mažąją enciklopediją, nusta. voje už “žmonių" ar "tautų"
Lyginant atskirų metų knygų tydama kiek vietos skirti ko laisvę. Visas šis rusiškasis
bibliografiją, pas ebimai nyks munistų partijai ir okupantų mitas kuriamas ne tik spau
ta lietuvių k straipsniai geo partizanams. Maskvos išcen doje, bet ir per vad. krašto
logijos, ekonomijos, chemi zūruota lietuviškoji enciklo tyros draugiją, kuri įpareigo
jos, fizikos ir matematikos pedija, atrodo, nebus leidžia ta rinkti ir fabrikuoti tos rū
mokslų, nyksta lietuviškai ra ma spausdinti nė Lietuvoje, šies medžiagą, visur įkyriai
. šytos vad mokslo kandidato bet tik Maskvoje, kur išspaus pabrėžiant tariamąjį visokių
laipsniui tezės, disertacijos, o dintas dabar ir jos kvieslys.
nacionalistų, iš krašto pasi
tų disertacijų ir tezių autore
traukusiųjų ar lietuvių laisvėRUSO PARTIZANO MITAS
f’eratai tik rusiškai, bet nė
kovotojų žiaurumus ir baisys
vieno nėra išspausdinta atski
Paskutiniu metu pavergto bes. Bekuriant visokius mitus
rai jau autoreferato lietuvių je Lietuvoje sovietinio parti apie svetimuosius ar saviš
k prie Lietuvoje rašytos ru zano mitas įgauna naujų bruo kius didvyrius, matyti, susi
siškai disertacijos ar vad. žų. Jei prieš kelis metus bu maišoma netolimos praeities
mokslo kandidato laipsniui vo iškeliamas dar lietuvio so dienose, ir 19(3 Pergalės 5
gauti tezės! Taip pat susti vietinio partizano ar kurio nr. atsirado tokia reikšminga
printos rusifikacijos apraiška kito kovotojo vardas, rašomos pastaba:
ir iki šiol vis Maskvos neduo apybraižos, atsiminimai ir kt,
•Pergalės nr. 3 buvo iš
tas leidimas pradėti spausdin bet buvo stengiamasi šunie spausdinta Jono Usačiovo apy
ti Lietuvoje 10 t, lietuvių k, kinti lietuvis laisvės kovų da braiža «Susitikimas su roma
enciklopediją, kurios I sis to lyvis (1919), lietuvis sukilėlis no herojais», kui viename iš
mas turėjo pasirodyti jau (1941) ir lietuvis partizanas epizodų buvo pasakota apie
prieš kelis metus, bet šio to (1944 5S), tai pereitais metais
mo rankraščiai užkliuvo Mas
pasukta ir čia «didžiojo bro
(tęsinys 4 pusi)

damas rankomis ir kojomis.
Jei nė to gurkšnio nebūdavo,
tai motina pakramtydavo duo
nos, kartais maišydavo su
aguonų pienu, rišdavo į sku
durėlį ir duodav-< mažyčiui
čiulpti Godžiai čiulpdavo ma
žytis žinduką ir paskui mie
godavo lig. pietų.
Trobose ir kiemuose nebu
vo jokio darbo Niekas neno
rėjo nieko imtis, nes diena iš
dienos laukė pagerėjimo ir
ir jau tikro, šį kartą pasto
vaus darbymečio pradžios.
Tad kaimynai vaikščiojo vie
ni pas kitus, ištisomis va'an
domis sėdinėjo pirkiose, prie
kiečiuose, jaujose, stovinėjo
užuvėjose, pypkiavo, persi
mesdami vienu kitu žodžiu,
žiūrėjo į dangų, spėliodami
orą rytdienai, keti pragiedru
liai, kai saulė jau aukštai pa
kilusi staiga žerdavo pro de
besu plyšį šviesos ir šilumos
srovę, arba netikėtai išsiblai

vę saulėlydžiai sukeldavo ma
lonią viltį, kad štai jau ryt
gal vėjas pasikeis, grįš gie
drair šiluma, darbas ir džiaugs
mas
Tokiomis pavasario šilumos
laukimo dienomis rūpesčio pri
kamuoti Bagynų valstiečiai ir
iš kitų sodžių ėmė lankytis
vieni pas kitus ypač jei ko
kia nepaprastesnė žinia iš to
ūmesnių vietų pasiekdavo jų
pirkias ir sukeldavo čia drą
sos ir pasitikėjimo, čia nevil
ties ir baimės.
O gandų pradėjo plisti kas
kart vis daugiau. Ateidavo ži
nių ne tik nuo Panevėžio,
Ukmergės, Raseinių ir Šiau
lių, bet ir iš tolimesnių Lietu
vos vietų — Zarasų, Biržų,
Kauno, net iš Vilniaus, Pakur
šės. Užnemunės ir tolimojo
Žemaitijos pajūrio. Gandai ei
davo iš lūpų į lūpas, šliauž
davo iš miestelio iš miestelį,
iš sodžiaus į sodžių. Vieni

nykdavo ir dingdavo be gar
so, kiti augdavo lyg debesys
prieš audrą.
Atsirasdavo žmonių, kurie
patys savo akimis matė maiš
taujančių baudžiauninkų mi
nias, degančius dvarus, žudo
mus ponus arba, prieš-ingai,
dragūnų nusiaubtus Kaimus,
rykštėmis įnirtimai plakamus
žmones. Atsirasdavo žinovų,
savo ausimis girdėjusių tikrą '
ją ciesoriaus gromatą, sutei
kiančią žmonėms visišką lais
vę ir jų dirbamą žemę be iš
pirkimų, mokesčių ir prievo
lių. Tokie kurstė, kad valstie
čiai nesudarinėtų jokių sutar
čių su dvarininkais, neapsiim
tų jokių prievolių, nesteigtų
valsčių, nerinktų vaitų ir se
niūnų. nes visa tai veda į
baudžiavos įamžinimą, į nau
jus lažus, į dar didesnį ponų
sauvaliavimą.

(B. D)
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JAUNIMO AIDŲ REDAKCIJA : Redakcinis Kolektyvas
Faustas Kirša
NEUŽMIRŠKITE - Jaunimo Šventė įvyks Spalio 3 ir 4 d
Spalio 3 d, vakare, Vila Zelinoje bus
Šv. Mišios, bendra Komunija, Agapė
ir programa.
Spalio 4 d. 15,00 vai, Teatro Artu r
Azevedo, Mokoje, vaidinimas «Aukso
Spinduliai Artojų Žemėje».
Neužsiimkite kitomis pramogomis,
pašvęskite šias dienas Jaunimo
Šventei.

Įsigykite pakvietimus iš anksto
(tąsa iš 3 pusi.)

brolių Gruodžių žuvimą. Dėl
autoriaus klaidos broliai Gruo
Ožiai buvo parodyti kaip ta
rybšniai patriotai, tuo tarpu
jie, gestapo agentai, buvo su
naikinti tarybinių partizanų.
Nepatikrinęs faktų autorius,
pasielgė neatsakingai ir iš
kreiptai pavaizdavo tikrov>ę».
Per šios «Pergalėje» pasta
bos, staiga visoje okupuotoje
Lietuvos spaudoje visuotinai
pridėtas skleisti ruso parisi
zano mitas, naujai šoktasi su
niekinti lietuvį laisvės kovo
toją prieš priespaudą Ir so
vietų okupaciją. To paties
siekiant W63 64 sudaryta vi
sa eilė lietuviams naujų bylų
Už tariamus 1941 - 56 m nusi
kaltimus ir 11 Prie šių bylų
tenka jungti ir svetur išgar
sinta Kretingos byla, kurioje
nuteistas 15 m kun. L. Jan
kus, taip pat 15 m. bausme
A. Meidus, J. Embrasus J.
Mockus, A, Bričkas ir L.
Kduipys, o 10 m. — K. Vyš
niauskas. Šios bylos reikėjo
okupantui naujai suniekinti
laisvės kovotojui lietuviui, rei
kėjo suniekinti pasitrauku
siems nuo sovietinio teroro,
reikėjo jos pridengti ir sovie
tiniams ūkio nepasisekimams,
nors tomis bylomis netiki Lie
tuvoje, nepavyko įtikinti nei
JAV gyventojų, nei svetur
gyvenančių lietuvių, nors so
vietiniams siekimams talkino
ir Vienybė.
RELIGIJOS SUNIEKINI MAS
Senas komunistų partijos ir
sovietų vadų noras pakeisti
žmogų, t. y žmogaus įgimtą
polinkį tikėti aukštesnės pri
gimties Būtybe - Dievu pa
keisti besąlyginiu tikėjimu
komunis ų partija ir sovieMniais vadais, iki šiol nesise
kė, nors buvo griebtasi įvai
riausių būdų ir priemonių žmo
gaus tikėjimui sunaikinti: už
darinėti ir tebeuždarinėjami
įvairių religijų maldos namar, persekioti ir tebepersekiojami dvasiškiai ir tikintie
ji, uždarant juos į įvairias

darbo stovyklas ar ištremiant
iš savo krašto į Sibirą (plg.
Vokiečių nacių priemones
prieš vadinamuosius sektan
tus, katalikų kunigus ir kt.
tremtus ir sunaikintus koncen
tracijos stovyklose), išvystyta
pati įžūliausia prieš tikėjimą
propaganda, kurią turi išklau
syti nuo moksleivio iki senu
ko, bet be teisės kalbėti už
tikėjimą ir 11. Pave-rgtcje Lie
tuvoje paskutiniu metu krikš
čionybė, o ypač katalikybė,
ir bet kuris kitas tikėjimas
Dievu puolamas nauju įžūlu
mu: uždedami papldcmi ir ne
bepakeliami mokesčiai bažny
čioms ir kitiems maldos oa
mams, kurių nesumokėjus lai
ku bažnyčia uždaroma, nes
tikinčiųjų bendruomenei ji
esanti «nebereikalinga», vadi
namojo kulto komisaro nauji
suvaržymai liečią religijos
mokymą bažnyčiose ir priva
čiai namuose, tėvų suvaržy
mas perteikti tikėjimo tiesas
savo vaiaams, dažno sekma
dienio, jau nekalbant apie ki
tas šventes, vertimas darbo
diena, skiemouškės R. Mac-

Juezas Mikuckis
PRIEŠ AUŠRĄ
Klevai snaudžia ramūs,
Sodely vėsu...
Nedrįstam sutemus
Prabilti baisu.

Nei garso, nei žodžio ..
Nutilo suvis
Ir miškas ir sodžiai,
Kol rytas nušvis.
Prieš aušra kelp vyrai
Ir kirs iš peties,
Kol grūdas nebyra —
Jie pradalges ties.
Ir rikėm ir gubom
Laukus nurikiuos, —
Ir rytmetis skuba
Padvelkinti juos.

Kas Ta Gėle
Kas ta gėlė, kurią šiandieną skynei?
Gyvybė, meilė ir širdis.
Dienos regėjimas, kovos krūtinė
Ir tolima vilčių mintis
Kas ta gyvybė kai krūtinę skauda?
— Žinojimas, kad tu — žmogus.
Kad tu gali atskirt džiaugsmus ir raudą,
Kas — pragaras, ir kas — dangus. —

Kas meilė ta, kuri pasaulį kūrė?
— Tai Dievo garsas ir alsa.
Tai amžių šauksmas milijonų jūrėj.
Kad žemę laimintų tiesa,
Ras ta širdis, kuri pasaulį neša?
— Praamžiaus žemei dovana.
O milijonai žvaigždžių Dievą prašo
Spindėti išminties daina —

~ Laimutis Dovydaitis
Amerikos rašo savo drau
gams, kad dabar tarnauja
kariuomenėj.
— Ėlvira Kilčiauskaitė Bellucci ir Andrė Belueci susi
laukė naujagimio. P. Elvira
Kilčiauskaitė Belucci yra ii
gametė São Paulo At-kų cho
ro vedėja. Šia proga linkime
visai jos šeimai daug laimės
*r gausios Dievo palaimos.

— Jaunuolių grupė 15 ir 16
šio mėnesio dienomis, viešėjosi p. p. Kindurių ūkyje,
Mogi das Cruzes Šiuo laiku
visiems teko patirti p. p. Kin
durių didelį vaišingumą ir pa
sigrožėti gamtos aplinka Už
tai São Paulo Moksleiviai
Ateitininkai nuoširdžiausiai
jiems dėkoja.

— São Paulo Moksleiviai
Ab kai sveikina «Congregação
Mariana de Vila Zelina» dvi
dešimties metų jubiliejaus pro
ga ir linki jiems daug sėk
mės darbuose.
vytės než Ta kur išvežimas
ir pu. Taip pat pirmą kartą
Lietuvoje 1963 m visas ateis
tinės propagandos darbas, vi
si miesteliuose, miestuose ir
atskirose gyvenvietėse veikią
ateistiniai būreliai, mokyklo
se sudaryti ateistiniai semina
rai ir 11 centralizuoti į vadi
namą ją «Žinijos» dr ją (Lietu
vos TSR Politinių ir moksli
nių žinių skleidimo draugija),
kuri nors veikia prie Lietu
vos mokslų akademijos, bet
tikrovėje yra takios pat «Ži
nijns» dr jos, veikiančios Mask
voje prie sovietų mokslų aka
demijos tik respublikinis sky
rius, taigi visa ateistinė pro
paganda sudaroma Maskvoje
ir lietuviams «Žinijos» na
riams, prievarta į ją surink
tiems, telieka pakartoti. Ir
sekant pavergtos Lietuvos

spaudą, muvti kad visa ta
ateistinė propaganda, kaip ir
via kita iš Maskvos įsakyto
ji, pakartojama nuostabiu tiks
lumu ir net sovietinės propa
gandos žargoniniu žodynu vi
sų laikraščių.
Pati religija paskutiniu me
tu siekiama suna kinti keliais
būdais. Pirmiausia dabar nau
ju įžūlumu puolami visi dva
siškiai, kad jie visoko “suk
čiai“, negyvena iš naudingo
darbo, bet tik išnaudoju tikin
čiuosius savo religiniais pa
tarnavimais ir pn Bet dau
giausia tai puolami katalikų
kunigai, kad esą ar buvę ne
iši kimi sovietinei santvarkai.
Ir šiam puolimui paremti bei
palaikyti sovietinė propagan
da atrenka kas mėnesį p©
2—3 kunigus, kurie “nusikal
tę1' 1941—-44 ar 1944—55 m,
būtent “bendradarbiavę“ su
Lietuvą okupavusiais vokie
čiais, palaikę ryšius su 1941
Lietuvos sukilėliais arba su
Lietuvoje vėliau veikusiais re
zistentois ir 11. Šie “tariamie
ji“ katalikų kunigų nusikalti
mai dažniausia suvedami į
vieną pagrindinį kaltinimą,
būtent 1941—44 m atėjo ad
ministracijos pakviestas kuni
gas į kalėjimą ir paklausė
mirtimi pasmerktąjį, ar šis
nenorėtų atlikti išpažinties.
Taigi, atlikdamas» tik savo pa
reigas kunigas, pagal sovieti
nius teisės nuostatus, jau nu
sikalto bendradarbiavimu su
sovietiniu priešu, uts kuni
gas ateidamas žinojęs, kad
kalinys pasmerktas mirtį, bet

— P. Petrą Šimonį, gimtadie
nio prega São Paulo Moks
leiviai At kai sveikini ir lin
ki ilgiausių metų. Mes nega
lėtume pamiršti šiuo tarpu
paminėti šį uolų rėmėją, ku
ris visuomet mums padėjo ir
nuolatiniai rėmė. Todėl jam
mūsų nuoširdžiausias labai
ačiū!

jo neišgelbėjęs ir t,t. Turint
tokią sovietinio nusikaltimo
formulę, galima kaltint kiek
vieną katalikų kunigą kada
tik norima, kada sovietinei
santvarkai prireikė nusikaltu
šio kunigo ar kurio kito as
mens.. Todėl okupuotosios
Lietuvos spaudoje, ypač vie
tinėje, kuri neskirta nė vi
sam kraštui, “nusikaltusių*' ku
nigų ir prieš juos puolimų bei
vietos teismų žymiai dougiau
nei jų patenka į didžiąją |L.ie
tavos spaudą, kuri leidžiama
išsiųsti ir svetur. Iš tokių vie
tinių puolimų buvo Šiaulių
šv. Jurgio parapijos buvš. kle
bono A. Lapės. Sasnavos kun
A. Ažubalio, kun. J. Juškevi
čiaus, kuris 1949 — 50 m. buvo
vo Vilkitoje, bet juo ėmė
“piktintis“ 1963 ukmergiš
kiai, Raguvos klebono Petro
Adomonio, kuris nemetąs an
tiliaudinės veiklos nė dabar,
ir būrys kunigų, staiga užpuo
lamų, tardomų bei teisiamų,
o paskui jau naudojamų ateis
tinei propagandai,
-(B. D)
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1964 m rugpiučio 22 d
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

ALEKSAS KALINAUSKAS

Lietuvi
Klausyk ir remk

LENDORIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA
PROGRAMA
\
\ z

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

atlieka visus teisinio pobūdžio! -darbus, kaip ^įvairių
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas/ nuomininkų išmetimas» jr 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; Ragažinska® caixa Postai 4118. São Paulo;

Residencia:
R. Joaquim Piza, 20.4
Tel. 31-2548

Antrą :

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.o-Sala 19- Tek 37-0324

Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,g

no 14,00 ik’’ 18,00 vai.

Trečią s

FABRICA DE MALHAS
Petras

Agua Rasa 8 valų
Moinho Velho 11 val.s
Lapa 16 vai.,

Šukys

Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 vai.

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

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

M ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS

’LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMA! JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS^

TRANSLIACIJOS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

(Lietuvos laiku)

RESIDENÇIA
ESCRITÓRIO
Rua Coelho Neto. 281
Praça da Sé, 323 - 10 - dl01ll02
Fone 33-9951
' jFone; 63-3697, V. Prudentr

VATIKANO RADIJAS

PRANAS & ČIA. LIDA
t

Madeiras sm

gerai

!
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Į SÊDE: Rua»México, 98 - 9.o
sala 904 -• Pone 52 0229 į
TjEnderėęoi'Telegrafico: «0 AB FU'N A *
į
Rio de Janeiro

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.

I

Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de j
Nanque - Estado de Minas-Gerais

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

|

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

I

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório.-

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
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Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai

PAVItONI©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”
-

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

™ J © f II J A ’*

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

ill., u. _luhiijil ■it« i —

RIO DE JANEIRO

į

'-»*

Ct9ra*VMB£ISXUCES32MKXBK^E3£3m

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

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

- Užsirašyti pas mokyklos- -direktorę Sofiją Misiukaitęl'------- Rua cia Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro»-------

PLÁSTICOS

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa
postal 4118 - Vila Zelina, Tel 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių dr spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOIO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas:
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbųj

S i U V É J Ai’S;
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą

.d«rE^

-ližUS

VANDENS

L I N D Oi Y A

Lindoya vanduo vrt a^aai žinpmas gėrimas
Kurio puikų veih.. <<« į>.žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

siuvykloje: lauro
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

I

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

Rua Dino Bueno, 795 a»i835
Telefones:,1 51-4019 e 51-2223
Ca xa Postai 3967

SÃO

PAULO

3“bai ’Į;s aV

Í

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 dovanos visoms progoms.
'

|
|
r
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N AJCII Miteli O I
irmãos Nascimento

I

RES; C.R.C. SP. N<o 1.484

I

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine?ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen-J
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir kitos rūšies darbus atlieka.
M
Juridinis Departamentas -- Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina —■ Tel. 63-7140 - S. Paulo1--'J

I

°"a•

LIETUVOS NACIONALINĖ

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

6

Ten bus linksma ir smagu... O kur? Visi žino.

Liet. Kat Bendruomenės choras rugpjūčio mėn. 30 d.

(sekmadienj) 15 vai ruošia linksmą, įdomų
KONCERTĄ — VAKARĄ.
Vila Zelinoje. gimnazijos salėje Programoje: choras,
AV.

ZELINA,

515

—

CAIXA

POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

solistai, šokiams gros geras orkestras. Lietuviai,
Rugpiūčio mėn 30 d rezervuokite choro

KONGRESO RU( ŠA

koncertui —

— REIKAĮ
rinkėjas. KresL^-^^^^^

«Arte Grafica Lituania Ltda*
Av. Zelina, 515.
Priimami ir nemokantieji,
bet norintieji išmokti rinkti.
Informacijas gauti kreiptis nu
rodytu adresu darbo valan
domis.

vakarui. Pelnas skiriamas ruošiamo Pietų Amerikos

Kaip jau buvo minėta, bus
renkama III-jo Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongreso “Gra
žuolė ir 2 princėsės“. Laimė
jusioms tuos titulus, jau yra
išrūpinta labai viliojančios
premijos:
Kongreso gražuolė gaus ne
mokamą kelionę į Santiago
do Chile su sustojimais Mon
tevidéu ir Buenos Aires, su
maistu ir hoteliu Pirmoji ir
antroji princėsės laimė® ne
mokamai kelionę į sostinę
b asilia, su maistu ir hoteliu
(Brasilia Palace), o taip pat
su automobiliu DKW ir šofe
riu, kad galėtų apžiūrėti mies
tą. Lig šiol .jau sutiko būti
renkamos sekanč-ios kandi
dates:
Irenė Pavilionytė, Jane Žar
kauskaitė Gražina Kubiliūnai
fcė. Sofija jPolikaitytė, Vidutė
Idikaitė Margarete Bumblytė, Silvija Boguslauskaitė ir
Stud. Žvingilaitė.

Lietuvių Kongreso išlaidoms padengti.

- A A. T.-VLADO

LAUSKO

MIKA

PALAIKUS

PER

KELS I N.ŠĄ RUGPIŪČIO 26

DIENĄ. TĄ DUENĄ M’OOCOS

LIETUVIŲ

NAMŲ

KOPLY

ČIOJE 7 VAL VAKARE BUS

— Trečiojo Pietų Amerikos
Lietuvių Kongreso ženklas,
kurį suprojektavo Gedeminas
Draugelis.

kienė, Angelina Dulinskienė,
Halina Mošinskienė. Edite
Draugelieaė, Aldona Valavičienė,
Albina Ambrozeviėienė.

-- P. p Ambrozevičių na
muose Rua Carné, 1052. įvy
ko šio mėnesio 12 į d susirin
kšmas ponių, kurios tilkininkauja paruošime bazaro. ku
rio pelnas bus skiriamas IIIjo Pietų Amerikos Lietuvių
Kongreso organizavimo išlai
doms padengti.
Sosirinkime dalyvavo se
kančios ponios: Eudokija Po
lišaitienė, Fausta Sliesoraitie,
nė, Vera Tatarūnienė, Jadvy
ga Jakubaitieaė, Janina Pos
tatni, Aleksandra Bačelienė
Regina Neumanas, Magdalena
Rakickas, Ana Mikšienė, Ele
na Baužienė, Česė Boguslaus

UŽ JĮ ŠV MIŠIOS
— Vykstantiems į piknin
kus šį sekmadienį šv. mišios
bus 6 30 vai.

-- Ruošiamu Liet. Kat. Ben
druomenės choro vakaru 30
d. rugpiūčio susidomėjimas
yra didelis. Lietuviai iš įvai
rių S. Paulo apylinkių ruošia
si atvykti.

Sekantis ponių susirinkimas
p p. Ambrozevičių namuose,
Rua Carné, 1052, įvyks 26 d.
rugpiūčio mėn. 14 vai, kuria
me prašoma visos ponios
skaitlingai dalyvauti, atsive
dant savo drauges ir pažįsta
mas: Bendroje talkoje sek
mingai ir maloniai eina nau
dingas darbas! Laukiama eu
tuziastiško visų prisidėjimo,

— “M. L “ prenumeratą ap
simokėjo: Andrius Mizeikis
2.p00 kr;, Mykolas Ekimavičius 1 500 kr, Julius Pieper
1 500 kr,, Antanas Gritėnas
1.500 kr., Jonas Balčiūnas
3.000 kr, Antanas Dutkus 3000
kr, Pranas Dutkus užsakė
“M. L.“ (3 000 kr) savo gimi
naitei Bronei Giovannoni Š.
Amerikoje.

— Laiškai: K Navickienei,
A. Lazdauskui, J Šukiui, Eid.
Jakščiuj, M. Jonavičiutei, J;
Stankevičiui

— Kaip jau spaudoje buvo
pranešta, kongresui ruošti fi
nansų komisija, lėšoms sutelk
ti, s paliaus mėn. 10 d. Vila
Zelinoje, gimnazijos salėje
ruošia didelį, įdomų vakarą.
Šiam vakarui pakvietimai jau
atspausdinti ir šiomis dieno
mis pradedami platinti. Pažy
mėtina, kad finansų komisijai
visus reikalingus spaudos dar
bus veltui atlieka komisijos
narys Al, Bumblys, spaustu
vės “Tipografia Baltica“ savi
ninkas. Vakaro ir bazaro rei
kalams aptarti komisijos na
rlai buvo susirinkę 19 d rug
piūčio p, Boguslauskų, Broo
klyn Paulista, namuose. Paruo
šiimieji darbai sėkmingi.

Lietuviškų plokštelių iš
Lietuvos atvežtų, su daino
mis ir muzika, galima įsigyti
Vila Zelinoje, klebonijoje.

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
«VILLA LITUANIA*
PiazzauAsttjSS (Via Casalmonferrato 33. Tel. 7S.90.33. 78.00.14)
ROMA — ITALIA.

Rasite jaukią aolinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą,
Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

PIGI

IR

GERA

- KONGRESUI RUOŠTI
KOMITETO SUSIRINKIMAS
šaukiamas 2 d. rfigsėje, 20
vai. V. Zelinoje Pageidauti
na, kad susirinkime daiyvau
tų visi komisiijų nariai.
— Olga Puodžiūtė, iš Lie
tuvos, Aluntos valsč., paieš
ko savo dėdės Napaleono
Puodžiaus, gyvenusio Parque
Peruche, Rua Santa Eudo
xia, 209.

— Liet. Kat, Moterų Drau
gijos narių susirinkimas šau
kiamas šį sekmadienį 4 vaipo piet Vila Zelinoje moky
klos patalpose.
— Seliokų šeima praneša
giminėms ir pažįstamiems,
kad uá Juozo Selioko vėlę
trisdešimtos dienos šv. minios
bus 24 d rugpiūčio 7 vai. Vi
la Zelinoje;

PAIEŠKOMI:
1. Adomaitis Vladas, sūnus
Juozo, gim 1918 m., Antiniu
kų km., Tauragės apsk.
2. Apolianskas Ipolitas, gim
1910 m sūnus Jono,
3. Ausikalnienė Anna, gim;
1926 m. Panevėžyje,
4 Beier Olga,

5 Birutis Jonas, gim 1919
m Šiaulių apskr., sūnus Vinco

6. Behm Elena, gim, Daugi
naitė, 1915 m, Osteikių km.,
7. Stilingas Vladtas, gim
1903 m Ukmergės apskr.,

9 Bugaila Antanas, gim.
1919 m Pakentaičių km., sū
nus Vaclovo,
10. Česnauskas Ignas, gim.
1926 m Gaižulių km, sūnus
Felikso ir

KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
ADVOKATAS

I

Albertas Pavilavicius

i

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade,' 47 - 9 o Andnr
Fones: 37-039535-5650 - 33-6011

Res: R. Fernando Falcão, 35
São Paulo

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,
vidutinėmis
ir trumpomis 31 metro bangomis,
kiekvieną sekmadienį 1© 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.

^5^

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

TIPOGRAFIA
Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš

(pabaiga iš 1 pusi.)
noTrafijos, liaudies muzikos
instrumentų ir liaudies dainų
susistematinimo. Pagal «Tie
sos» informaciją (Nr. 179), dr.
J. Jurginis Maskvos kongre
se darė pranešimą tema «Lie
tuvos kaimo bendruomenė»,
istorijos mokslų kand. J. But
kevičius drauge su L Teren
jeva ir N. Šmygina — «Kaimo gyvenvietės Pabaltijyje»,
istorijos mokslų kand A Vyš
niauskaitė — “Lietuvių vals
tiečių šeimos vystymasis“,
doc. A. Čiurlionytė — “Lietu
vių tradicinės melodikos sti
listinės ypatybės“, doc V.
Mažiuos — “Lingvistinės pas
tabos baltų etnogenezės klau
simu“ Esą sovietiniai ir Lie
tuvių mokslininkai lietę klau
simus, kaip praktiškai naudo
ti etnografinių ir antropologi
nių tyrimų rezultatus pramo
nėje, gyvenamųjų namų sta
tyboje, plataus vartojimo daik
tų gamyboje, vystant liaudies
meną,
sveikatos
apsaugą
sportą.
Kongreso dalyviams buvo
parodytas lietuviškas interje
ras, be to, literatūra etnogra
lijos, meno ir tautosakos klou
simais. Dalyviai buvo vėžio
jami ir po Sovietijos miestus.

8. Burba Jurgis, gim. 1901
Sodų km., sūnus Alekso,

v

LIETUVIS

11 Cisauekas Bronius, gim.
1922 m. Krukių km., sūnus
Marijono.
Ieškomieji arba apie juos
žinantieji, prašomi atsiliepti:
Sr. Consul A. PoMšaitis, Rua
Dom José de Barros, 168, 5 o
and , S. Paulo.

BALTICA

- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-597-5
NAUJAS ADRESAS

Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J.
Bružiko ir J. Kidyko naujas
ir nuolatinis adresas yra šis:
RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
13, S. PAULO.

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

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje.
Rua B. de Itapetininga, 262,
4‘o and, sala 406,Tel. 35-8873.

Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
suviniojimui popietį 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 A M ER Į KOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

