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^Europiniai komunistai Sovietuose suserga
ir miršta
Nuc pastarojo karo pabai mirė 1961 m. Kiti mirties at
gos Sovietų Sąjungoje, joje vejai vėl paliečia europinius
besilankydami, sunkiai ar štai komunistinius vadus. Šį kartą
giai susirgo ir mirė visa eilė «giltinė» (ar kas kitas?) savo
žymių V. Europos komunisti aukomis pasirinko komuniz
nių vadų. 1949 m. Maskvoje mui nusipelniusius Prancūzi
širdies liga mirė Georgi Di jos ir Italijos bolševikus. Tai
mitrovas iš Bulgarijos. 1953 gi, šiais metais liepos mėn.
m Stalino laidotuvėse daly beplaukdamas sovietinių lai
vaudamas staiga susirgo ir vu «Litva» (atseit būdamas
po kelių dienų mirė Čekoslo sovie ų teritorijoje) susirgo ir
vakijos partinis vadovas ir mirė Prancūzijos komunistų
vyriausybės gelva Klement vadovas Maurice 'Ihorez, o
GotíwaM. Trejiems metams rugpiūčio mėn. atėjo eilė taip
praslinkus Maskvoje susirgo pat į Sovie tiją nuvykusiam ir
ir mirė «liaudies Lenkijos» kaip ir kiti norėjusiam pasi
komunistinis prezidentas Bo
tarti su maskviniais pareigū
lesiaw Bierut. Dabar atėjo ei nais ir ta proga. . pailsėti, Ita
lė JAV komunistų vadui Wil
lijos kom partijos gen sekre
liam Tosteriui — šis vėl stai torius Palmiro Togliatti.
ga susirgo Maskvoje ir joje

Vilniaus studentai: duokite dziaza, šalin
komunistu šventes

Lietuvos aukotųjų mokyklų
studentai nepatenkinti į juos
daromu spaudimu vasaros
atostogų metu organizuoti pas
kaitas ar dėtis prie įvairių
komunistinių švenčių. «Komj.
Tiesa» (Nr. 156, rugpj. 8) pas
kelbė Kelmėje atostogavusių
studentų laišką, įdėjo savo
komentarus, pasikalbėjo su
septyniais Vilniaus nutversite
to ar Kauno Politechnikumo
studentais Laikraščio kores
pondentai — «sekliai» net iš
aiškino anoniminio laiško au
torius,
Kas gi pasirodė? Kelmėje
buvę studentai pasipiktino,
kad jų šokių vakarą sutruk
džiusi ‘jaunojo gamybininko
šventė". Didelis nusivylimas
- atvyko 30 komjaunuolių —

aktyvistų ir tikėtasi, kad jie
“kalnus nuversiu”, organizuo
šią paskaitas (greičiausiai,
ateistinio turinio...), bet jie,
pasirodo, pasisakę, kad “nuo
bodu Kelmėje, mane juokas
ima kad čia senoviškai šoka
karna, duokite džiazą!* Lai
kraštis paskelbė devynių jau
nuolių vardus ir pavardes Ži
noma, jiems teks atsakyti,
jie susilauks įvairių papeiki
mų bei kitų nemalonumų. Dar
įtaigota, kad aukštosiose mo
kyklose įvyktų pokalbiai apie
studentų atostogas. Jau aliar
mas, nes, pasirodo, Vilniaus
ar Kauno studentai pasisako
už džiazą ir modernius šo
kius o tai reiškia kad vei
kia Vakarai su savo įtaka.

Kaune 265.000 gyventoju
Lietuvoje minėta ne tik Vi!
niaus, bet ir Kauno 20 metų
«išlaisvinimo* sukaktis. Spau
da ir radijas liepos ir rug
piūčio dienomis skelbė daug
skaičių apie pasikeitusius
miestus, pakilusią pramonę,
prekybos tinklą ir kt. Kauno
Vykd. Komiteto pirmininkas
J. Šerys, pagal -Švyturio* in

formaciją (Nr. 14) pateikė ke
lėtą skaitmenų. Pagal Šerį
Kaune šiuo me'u gyventojų
yra 265 000. Mieste kasdien
susikuria septynios naujos
šeimos, gimsta 13 kūdikių.
Miesto teritorija esanti padi
dėjusi trigubai. Svarbiausios
pokario metais pastatytos įmo
nės: Kauno Hidroelektrinė,

XVI METAI

— Lietuvos spaudoje šią
vasarą vėl gausu medžiagos
apie ateizmą kovą prieš baž
nyčią, apie gyventojų tarpe
pastebėtus religingumo reiš
kinius. “Komj. Tiesa” (Nr.
155, rugp. *7) paske’bė nuo
trauką trijų jaunuolių, ‘ Kris
taus karių”, dalyvavusių •iš
kilmingose Velykų pamaldose
Labanoro bažnyčioje Specra
lūs laikraščio korespondentas
nuvykęs į Labanorą pastebė
jo tokius reiškinius.- vyresnio
jo amžiaus žmonės iš tradi
cijos ir dabar traukia į baž
nyčią“. Kadangi paskelbtoji
nuotrauka liudija apie reli
gingus jaunuolius, tai, pasak
korespoi dento, Labanoro kom
jaunuol ai dedą pastangų “at
versti akis klystantiems jau
nuoliams“. Toliau širstama,
kad e*ą bažnyčia neriasi iš
kailio, griebiasi įvairiausių

JAV demokratų partijos ats
tovai 24 d. rugpiūčio susirin
ko konveneijon išrinkti kan
didatus į prezidentus ir vice
prezidentus.
. Suvažiavimui vietą pasirinko gražią pajūrio, prie Atlan
to vandenyno vietovę, Atlan
tie City, netoli PhiladelphijosNew Jersey valstijoje. Ka.p
paprastai, pirmą dieną demo
kratų vadovybė deklaravo par
tijos principus kuriais pasi
žada grįsti būsimasimas pre
zidentas savo vidaus ir užeie
nio politiką Bendrais bruo
žais partija žada laikytis mi
rusio prez. Kennedžio politi
nės (linijos
Vidaus politikoje žada vyk.
dinti teisių lygybę, smerkia
ekstremistinius sąjūdžius, pa
siekią krašto ekonominį ger
būvį stengsis dar pakelti su
mažinant mokesčius.
Užsienio politikoje laikysis
dėsnio “taika ir laisvė vi
soms tautoms“.
Taikos įgyvendinimas pa
sauly bus vienas svarbiausių
uždavinių Šiam tikslui siekti
užsienio politikoje skelbia
šiuos dėsnius; 1. Amerika pri
valo būti galingiausia pasau
ly valstybė; 2. Jos galybė pri
valo būti naudojama su dide
liu atsakomybės Jausmu; 3.
kontrolė ir vartojimas atomi
nių ginklų privalo būti respu
blikos prezidento kontrolėje;
4. nevesti jokių derybų iš
baimės.
Amerika retns nusiginklavi
mo pastangas. Kai del komu
nistinės Kinijos, Amerika prie
šinsis jos priėmimui į Jung
tines Taute». Pildys visus jsi
pareigojimūs ginti Vietnamą
ir Berlyną. Bendradarbiaus ar
timai su savo sąjungininkais
ypatingai per NATOir SEATO.
Neužmiršo ir pavergtų kra
tų. Rems išsilaisvinimo pas
tangas okupuotų kraštų. Jų
tarpe yra suminėta ir Lie
tava.
(pabaiga 6 pusi.)

gia įsigyti vos penkius šaldy
tuvus, 23 skalbimo mašinas,
tris motociklus. 18 radijo ir
16 televizijos aparatų.

priemonių. Vieno jaunuolio
M. Venslovo bute kambariai
apkarstyti šventųjų paveiks
lais.

Ruošiasi skridimui į Mėnulį . Vienas technikų tikrina
naturataus didumo modelį (Lunar Excursion Module), erdvių
laivą Apollo” kurį stato lėktuvų fabrikas Grumman. Betphagė New Yorko valstijoje. Y a numatyta 1970 metais trfe
astronautus siųsti į mėnulį kuriuos į ten nuneš ir atgal par
neš “Apollo’', tik žinoma, ligi to laiko bus žymiai patobulin
tas Jo svoris bus 15 toneladų. Astronautų vizitas mėnesyje
yra numatytas 24 valandų. Po te grįš žemėn Fabrikas stato
20 tokių pavyzdžių įvairiems bandymams.
(US1S)
radijo gamykla turbinų gamy
kla «Pergalė», pliušo—šilko
kombinatas, ketaus liejykla ir
kitos. Pramonės gamybą paskirsčius vienai dieoai, per
dieną pagaminama: 700 tonų
surenkamojo gelžbetonio sta
tyboms, 290 elektro motorų,
apie 15 tūkstančių metrų vil
nonių ir 54 tūkstančius metrų
šilkinių audinių, 23 000 porų
avalynės ir kt, (Nepažymėta,
tačiau, kad pati didžioji visų
gaminių dalis išvežama į įvai
rias Sovietijos respublikas,
dalis tenka ir eksportui j už
sienio kraštus — E).
Giriamasi, kad Kaune ne
trukus pradės veikti naujos
gamyklos, pvz. dirbtinio pluoš
to gamykla, medvilnės verpi
mo fabrikas medicinos prepa
ratų gamykla ir kt. Iš kitų
šaltinių žinoma, kad minėta
dirbtinio pluošto gamykla fta
tomą nepaprastai lėtai. T eigiama kad Kaune gyva pre
kyba, tačiau pateikti skaičiai
kaip tik liudija menką gyven
tojų ekonominį pajėgumą. Tai
gi, kauniečiai kasdien pajė-

Lietuvi, dalyvauk 30 d. rugpiūčio (sekmadieni) 16 vai. Choro ruošiamame
Koncerte-vakare V. Zelinoje gimn. salėje, isifiyk pakvietimus*
rezervuok staliuką.
• Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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LIETUVA
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Spaudos Draudimas Lietuvoje
Žvelgiant j savo tautos pra
eitį, mes randame daug skau
džių momentų. Bei kaip tik
šiuose tragiškuose momentuo
se mūsų tauto nepalūžta, o
iškyla iki heroizmo, nuskai
drindama pati sau kelią Šiais
metais, kaip tik mes minime
100 metų nuo spaudos drau
dimo, tai yra nuo to kulmina
cinio punkto, kada Rusijos
despotija užsigeidė per žiau
rią prievartą suslavinti ir suprovoslaviuti lietuvių tautą.
Nedaugelio išlikusių tautų.kul
tūros istorijoje galime aptikti
tokių heroizmo pilnų pavyz
džių kaip lietuvių tautoje,
kuri per 40 metų sunkioje ko
voje ne tik kad neprarado sa
vo spaudą, bet. būdama pa
vergta, išaugo į sąmoningą
tautą su savo gerokai padidė*
jusia spauda ir dvas a nepri
klausomam gyvenimui. Tokio
veržlumo į kultūrą, tokio pasiiukavimo savo tautos švie
sai, tokio nuoširdaus tikėjimo
j Dievo apvaizdą nerasime
niekur kitur, išskyrus žydų
tautą . Ir nuostabus reiškinys
kad tas veržlumas reiškėsi
ne tik Lietuvoje, bet visoje
lietuvių tautoje, visur, kur
buvo lietuvių — Amerikoje,
Anglijoje, Vokietijoje ir kt.
Visi gyveno ta pačia dvasia.
Rusija savo panslav zmo ka’i*
le jau buvo daug tautų suvi
rinusi — svetimos kultūros ir
kilmės, kaip bulgarų, makedoniečių, mongolų ir daugelio
Kaukazo tautų Taigi, turėjo
praktikos. Ir j Lietuvą atėjo
su gerai paruoštu planu. Visų
pirma kolonizavo visas vie
tas, kur tik buvo galima, bur
liokais, toliau jau veikė per
mokyklas, per administraciją,
o visą kraštą stengėsi lanky
ki tamsoje ir skurde, panaiki
no Lietuvos vardą ir pavadi,
no Vakarine Rusija Tokioje
padėtyje kraštą laikė ilgai,
kol pinmoji karta jau būvu
išmirusi, o antroji turėjo jau
būti slaviška ir provoslaviš
ka, tačiau išėjo priešingai,
antroji karta rodė padidėjusi

gyvastingumą kovoti dėi sa
vo tautos teisių. Tai buvo
matoma iš okupacinių įsaky
mų ir įstatymų nepaisymo, ir
ignoravimo mokyklose kalbė
ti rusiškai maldą už carą ir
Rusiją ir pagaliau iš sukili
mų prieš valdžią. Visa tai ma
tydama okupacinė valdžia,
griebėsi paskutinių priemonių
ir 1864 m. uždraudžia lietu
vių spaudą lotyniškomis rai
dėmis.
Kaip žinome, pirmoji lietu
viška knyga buvo atspausdin
ta šeėiolikto amžiaus vidury,
je (1547 m. Martyno Mažvy.
do Katekizmas) ir nuo to lai
ko labai lėtu tempu buvo žen
giama pirmyn Iki 1800 m bu
vo atspausdinta per 100 įvai
rių spaudos leidinių, daugiau
šia religinio turinio. Tik nuo
XIX amžiaus pradžios pagy"
vėjo knygų leidimas: per pir
muosius 30 m. buvo atspaus
dinta daugiau, kaip per 250
amkstyvesniųjų metų. Nežiū
rint to, kad Lietuva buvo oku
puota ir nualinta, spauda au
go gyvu tempu, ypač paskuti
niaisiais prieš draudimą me
tais lr patys draudimo metai
lietuviškos knygos nesustab
dė. priešingai, pagal Lietuvos
Bibliografijos Instituto duo
menis. spaudos draudimo me
tu (per 40 metų) išviso buvo
išleistos 1352 knygos bei bro
šiūros bendro 5 543 000 tira
žo. Vidutiniškai kas metai
praeidavo sieną 20 000 knygų.
Visas spaudos darbas buvo
suorganizuotas užsienyje, Vo
kietojoje Reikėjo tas knygas
pernešti per gerai saugojamą
sieną Darbas suristas ne tik
su didelėmis išlaidomis, bet
ir su pavojais netekti gyvy
bės arba ilgam laikui laisvės
ir viso turto. Atsirado mūsų
tautoje knygnešiai tai tie mū
sų lietuviškos kultūros tikrie
ji brangakmeniai — deiman
tai, kurie drauge su visuome
nininkais, kultūrininkais, ra
šytojais ėjo pelys petin į di
džiausius pavojus, aukojos’,
V. Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 -1864
XI
(tąsa)

Vieną šaltą, vėjuotą popie
tę Balsių vyrai, tėvas ir abu
du sūnūs, triūsėsi klojime ir
jaujoje. Čia dar nuo pereito
rudens ir žiemos buvo užsili
kę visokių šapų, spalių; lau
ke, nugrebojus kiemą ir pat
vorius, riogsojo šiukšlių ir sta
garų krūvos Senis Balsys,
žmogus taupus ir apdairus,
liepė sūnums visa tai sutvarkyti — kas tinka, sunaudoti
pakratams, kas ne — sude
ginti jiujos krosnyje;
Besitriūsdami niekas nepas
tebėjo, kaip iš gatvės pro var
telius į kiemą atsarg ai įslin
ko keturi augaloto vyrai — du
žandarai ir du policininkai
Žandarai pasiliko prie vartų,

o policininkai greitai puolė į
jaują, kur prie krosnies pritū
pęs Petras kurstė ugnį.- Ne
spėjo jis nė apsižiūrėti, kaip
policininkai stvėrė jį už ran
kų, užlaužė jas už nugaros ir
surišo virvagaliu. Veltui Pe
tras kovojo ir šaukė. Atbėgo
žandarai, ir visi keturi ėmė
tempti suimtąjį pro vartus į
gatvę. Tuo tarpu pasirodė didelis dviejų arklių per purvy
ną tempiamas vežimas, kuria
me, be vežėjo, sėdėjo dar
vienas policininkas Arkliams
sustojus, policininkai ir žan
darai sukibę įverto Petrą į
vežimą Surištomis rankomis
jis ne ką tegalėjo priešinas
Tėvas ir brolis Vincas suglu
mę ir išsigandę žiūrėjo, kas
čia darosi. Visa tai atsitiko

Jurgis Baltrušaitis

kad tauta turėtų šviesą. Per
trumpą laiką jie padarė di
džiausius darbus — prikėlė
tautos sąmonę laisvam gyve
nimui.
Kai dabar žiūri į jų atlik
tus darbus, į jų pasišventimą,
tai tiesiog negali suprasti iš
kur pas juos buvo tiek daug
idealizmo ir medės savo tau
tai ir tikėjimui. Ir reikia pa
sakyti, kad tauta su nuosta
bia meile priėmė knygą ir
moks'ą Per trumpą laiką mes
turėjome tiek daug mokslo
vyrų, menininkų, kultūriniu
kų ir tokio aukšto lygio, kad
galėjome atsistoti šalia senų
ir kultūringų tautų su labai
nedideliu pavėlavimu visose
mokslo ir meno šakose. La
bai greitu tempu mūsų tavta
žengė pirmyn. Dabar, kada
esame gerai susipažinę su
daugelio tautų kultūrinėmis
vertybėmis ir tautiniais pra
dais, galime lengviau patys
sprąsti apie savo tautą ir pa
lyginti ją su kitomis tauto
mis. Visais atvejais mds pa
tvirtinsime, kad nesame atsi
likę nuo kultūringo Vakarų
pasaulio lygmens, priešingai,
kai kuriais atvejais jaučia
mės patvaresni, valingesni ir
pranašesni. Toks greitas tau
tos pabudimas ir priėmimas
kultūrinių vertybių į save bu
vo galimas tik dėl to, kad
mūsų pirmieji rašytojai ir
knygnešiai savo heroizmu už
degė tautą, meilę knygai ir
mokslui.
Kokia padėtis dabar yra su
mūsų lietuviška knyga? Lie
tuvoje nors nėra spaudos
draudimo, ir knygos yra spaus
dinamos, tačiau joms trūksta
minties laisvės Čia visos
knygos yra komunistine ideo
loglja persunktos ir kitokios
negali pasirodyti Spauda be
minties laisvės neturi jėgos
nei ugnies Tai spauda, kuri
gesina mūsų tautos ugnį ir
meilę mokslui ir tiesai, kny
gai ir laisvei. Tai spauda,
kurios tikslas paneigti tauto?
teisę į nepriklausomą gyvi
nimą, o pačią tautą suslayin
ti ir nukrikščioninti, atitrauk

ti nuo Vakarų kultūros ir pri
jungti kaip koloniją prie Ru
sijos. Klastojami istoriniai fak
tai, kuriami nauji, kad įro
džius Lietuvos ryšius su Ru
sija. Tokios knygos neša tau
tai tik žalą, nes jos neleidžia
taniai augti mintyje ir kulturoję laisvai ir natūraliai.
Laisva knyga tebėra tremt/je. J\V veikia Lietuviškų
Knygų Klubas, Lietuviškos
Enciklopedijos leidykla, Gabi
ja, Terra, Anglijoje — Nida,
Kanadoje -- Baltija, Pietų
Amerikoje ir Australijoje nors
knygų leidyklų ir nėra, bet
yra lietuviškos spaustuvės ir
laikraščiai kurie išspausdina
vieną kitą lietuvišką knygą.
Neturiu Čia po ranka statisto
o'.ų davinių ir negaliu tiksliai
pasakyti kiek knygų atspaus
diname į metus, tačiau kny
gų turime apsčiai. Nusiskųsti
galėtume tik stoka knygų pla

tintojų — knygnešių, kurie
pasiaukotų su tokiu užsidegi
mu ir meile, kaip tai buvo
prieš šimtą metų. To entu
ziazmo nebeturime. Liūdna
žiūrėti, kai užeini į gražiai
baldais apstatytą butą ir ne
randi nei vienos lietuviškos
knygos: nei sau nei vaikams
pasiskaityti. Ir negali tikėti,
kad esi pas tos tautos ainį,
kuri vienintelė pasaulyje nu
galėjo tautos milžiną — Ru
siją, ne kareivių armija íb ne
ginklais, o knygnešiais ir kny
ga. Tas faktas nėra pakanka
mai išgarsintas pasaulyje ir
nėra pilnai įvertintas mūsų
pačių. Jis tebelaukia lietuviškų Šileriu ir mickevičių;
Stovėdami prieš šiuos faktus, ar nereikėtų mūsų kultū
rininkams, visuomenininkams
ir knygos mylėtojams praves
ti akciją, kad neliktų nei vie

taip greitai ir netikėtai!
— Vincai! — vos suspėjo
šūktelėti Petras, — Bėk pas
kaimynus, duokit žinią į Fa
lieptus.
Su Paliepių Juozu Pranai
čiu Petras neseniai buvo ta
ręsis, kas reiktų daryti, jei
kurį nors policija sučiuptų.
Sutarė nepasiduoti ir vienas
kitą gelbėti.
Įvertę Petrą į vežimą, abu
du žandarai atsisėdo iš šalių,
o policininkai stojo iš abiejų
vežimo šonų Vežėjas suplie
kė arklius, vežimas sujudėjo
Ir per purvyną žingine stū
mesi dvaro link.
Tuo tarpu Vincas įšoko pas
Noreikos.
— Peirą suėmė! — sušuko
uždusęs.
— Kas suėmė?,. Kur suė
mė?.. Ką tu čia!.. — suklego
keli balsai
Vincas užsirydamas ėmė
pasakoti, kaip visa tai atsiti

ko. Pirkioje, be saviškių, bu
vo dar Jankauskų Kazys, Ke
dūlių Jonas ir Dzidas Morkus
iš Karkliškių, drąsus vyras,
labai nekenčiąs Skrodskio ir
visų jo dvariškių.
Tuo pačiu metu įpuolė Ka
trė. Ji matė, kas atsitiko ties
Balsių kiemu ir kaip Vincas
bėgo pas Noreikus.
Baigus Vincui pasakoti, Ka
trė grąžydama rankas su
šuko:
— Vykitės!.. Atimkit!.. Jį
užplaks Skrodskis negyvai!
Visi pašoko iš vietų, visi
kartu ėmė kalbėti, šaukti, gin
čytis:
— Kaip atimti?.. Muštis su
žandarais?!.. Ar įveiksime?
Saus!.. Vyrai, vykintos raiti!
Užuolankom!. Į Karkliškius
duoti žinią!.. Lėk į Paliepius,
Vincai!. Dzidas į Paliepius!..
Nesuspėsime — vakaras!
Katrė neatstojo nuo Dzido
Morkaus:

— Dzidai, tu daryk ką nors.
Be tavęs čia nieko nebus.
Paimk Vincą ir Jankauskų
Kazį, jokite į Paliepius. Pra
naitis padės. Jūs visi tokie
geri draugai. Prie jūsų ir ki
ti prisidės. Skrodskis taip ne
kenčia Petro! Užplaks, už
kankins!..
Ašaros pasirodė jos akyse;
Dzidas, atsirėmęs pečiais į
sieną, paniuręs, įbedęs akis į
žemę, kažką sunkiai mąstė,
net jo kakta išrasojo. Staiga
kilstelėjo galvą ir paguodžia
mai sudavė Katrytei per petį,
— Nežliumbk! Žinau, ką pa
darysim. Nebijok, mes jį išlupsim ir iš paties velnio
nagų!
Dzido akyse spindėjo narsa
ir pasiryžimas.
— Vyrai! — sušuko jis, nūs
telbd-amas kitus. — Laiko tu
rim nedaug. Jei neatmušim
jo kelyje, tai turim bent su
trukdyti, kad jie kuo vėliau
siai pasiektų dvarą. Naktį jo

Atminimo Melodija
Nors tavo dienos lakios, tebežysi
Dienų’ takai
Ten, kur tuve, kaip atminimai, lydi
Ką pakeliu’, klajokli, palikai.,.
Atmindamas tu pūsi laužą seną
Ir ras širdis,
Kad aukuras apleistas dar rusena
Ir tebežėri tavo praeitis...
Ant — žiburiai sužerplėjo iš rūko,
Toli, toli. .
Tai — tu, nors ton, kur jų liepsna užtruko,
Tu pats kaip gyvis, grįžti negali...

Todėl tetilsta dyklaukiai pajuodę,
Jei tu žinai,
Kad tu jų piūtę lykiji aruode,
Iš kur tau duota semti amžinaii
Todėl, širdie, per džiugulį ir kartį,
Nebūk marši,
Nes amžių lobį, motinos vakartį —
Tu su savim kelionėje neši.;;

(pabaiga 3 pusi.)
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PAVEK6TCJIE LIETUVOJE
J LAISVĘ

Juozas Mikuckis

Aš du Kartu Lankiau Darželi

kus papročius ir bodintis sa*
vo «metrikacijos įstaigų biu
rokratišku darbo stiliumi», to
del pvz. Kretingoje per su• tuoktuves jau pasodintas net
rajono deputatas, groja kape
la, deklamacijos, visokį savi
veiklininkai, pionieriai ir t t;
būdinga, kad sutuoktuvės at
liekamos tik šeštadieniais, pa
vakarėmis. Tačiau nežiūrint
«risų naujumų, A. Baltrūnui
Pergalėje išsprūsta tokia su=
sovietinta tuėktuvinė tikro
vė: Ateina jaunavedžiai, už
pildo reikiamus civilinės bū
klės aktų blankus, įmoka nv
statytą sumą pinigų ir po ku
rio laiko gauna vedybų liūdi
jimą. Nelyginant kvitą iš (pa-'
ruošų įstaigos.. » (1963 Perga
lė 102). Žodžiu, nureliginus
papročius liko tokia tuštuma,
kurios nebeužpildo niekas,

nos lietuviškos šeimos, kuri
neskaitytų lietuviško laikraš*
čio ir neturėtų k-eletos lietu
viškų knygų savo namuose;
Tik tokią akciją pravedus ga
lėtume tinkamai pagerbti sa
vo knygnešius ir jų neuž
mirštamą pasiaukavimą ir mei
lę Lietuvai ir knygai.
A. Mauragis

delis sovietų ateizmui, nes
vėliau sovietai nebegalėjo sa
kramentalijų surinkti,.. Ne už
ką kita, bet už kryželius bu
vo suimti ir nuteisti kun. An
tanas Šeškevičius, kun. Jonas
Danila ir buv. stačiatikė Jefrosinia Kolesnikova 1963.
(Kun. A. Šeškevičius, kelis
metus aprūpinęs tikinčiuosius
Sibire sakramentalijomis, baus
tas kelis kartus įvairia trem
timi, o 1963 vėl 7 metais Si
biro tremties Red). Toliau
gausiai puolamas vysk. V.
Brizgys, priskiriant neįtiki
miausių jam kaltinimų, atro
do, bus ruošiamas teismas ir
a. a Kauno arkivysk, metro
politui J. Skvireckui, nes im
ta spausdinti jo likęs dieno
raštis, savaip sudurstant eitu
tęs ir jo vardu prirašant nau
jų sakinių Tačiau paskutiniu
metu įžūliausia puolamas nau
dojant visą sovietinio ateiz
mo propagandą ir vietos pa
dalas; kun. L. Jankus, nes šio
veikla Balte Maskvai pas da
rė nebepakenčiama, ką Mudi
ja ir sovietiškai redaguoti
tekstai «Teisiamųjų suole vie
na vieta tuščia Ją užimti tu
rėjo. ». Taigi, pikčiausia Mas
kvai, kad veiklus visuomeni
ninkas, kuriam pavyko dauge
liu kalbų išspausdinti Sibiro
lietuvaičių maldaknygę ir tuo
pakenkti sovietų visur gar
šiai šaukiamai «religijos Jais
vei». šiandien negali būti nu
teistas, kaip kiekvienas kitas
veiklesnis pavergtosios Lietu
vos kunigas Todėl tiek pa
vergtame krašte, tiek užsie
niui skirtai informacijai kun.
L Jankus kaltinamas kano
nais įsakytų išpažinčių klau
symu ir neįtikimiausiai sugal
volais kaltinimais juos išnau
dojant Lietuvoje ir ateizmo
propagandai.
Religijos suniekinimui pa
vergtoje Lietuvoje įkinkyta
visa spaudi. Ypač trumpų
ateistinių scraų snelių gausu

vietinėje spaudoje, kur atski
ri komunistai, kolchozų virši
ninkai ir vadinamieji krašto
tyrininką’ pasipasakoja savo
ateistinį kelią ir priežastis,
pabrėždami komunistų parti
jos švietimo reikšmę, vietos
ateistiniu būrelių pastangas
ir t.t. Gausiai dabar ruošiama
ir ateistinių knygų, kurios
platinamos gana priver tinu
kūdu kaip ir kita propagandi
nė literatūra Ir būdinua kad
pavergtoje Lietuvoje ateisti
nė knyga beveik išimtinai
verstinė Šių knygų vertimui
įkinkyti ir toki žmonės, ku
riuos anksčiau pažinojome Ii
teratūros istorikais, kalbiniu
kais, gamtininkais ir 11. Taip
pat leidžiama mažų ateistinių
brošiūrėiių Mokinio bibliote
kos serijoje, kurios skirtos
tik vietos reikalams ir užsie
nin neleidžiamos išsiųsti; jas
tegali susekti vien iš biblio
grafijos Kiek reikšmės ski
riama ateistinei propagandi
nei spaudai, gal geriausia liu

dija veltui dalinami, anks
čiau minėtosios «Žinijos» djos leidiniai, dažnai paruošia
mi dar tik rankraščio teisė
mis arba atmintinėmis» (pvz.
J Degio, V. Kanteusko ir kt,)
maždaug po 20 psl
Savaip religijos reikšmę šie
kiama sunaikinti per naujus
papročius, kuriais keičiami
seni lietuvių ar krikščioniš
kieji papročiai Daugiausia
per ateistines paskaitas, spau
aą ir pokalbius puolamos var
dinės kurios Teikiančios keis
ti gimtadieniu, metrikacijos
įstaigose įsivelta vardynos,
per kurias, kūdikį atnešusius
vardynininkus ir tėvus sutin
ka «didelis gandras» ir įveda
į metrikacijos įstaigą, taigi
kovojant prieš vaiko krikšty
nas įsivedamas «vaikus nešan
čio gandro» mitas. Naujų pa
pročių sudaroma sutuoktuvių
metrikacijai, pradedant ieško
ti tam tikro sovietinio «nau
jumo» ir vis aštriau pasisa
kant prieš senus krikščioniš

JAV prezidentas L, B.John
son rugpjūčio 3 d. priėmė
apie šimtą įvairių tautinių
mažumų laikraščių redakto
rių, jų įgaliotinių ir leidėju.
Laikraštininkams buvo prista
t-yti kabineto nariai. Iš lietu
vių laikraštininkų dalyvavo
«Draugo», «Naujienų» dienraš
čių ir «Darbininko», «Dirvos*
ir «Vienybės» redaktoriai ar
jų įgaliotiniai. Priėmime daly
vavo ir ELTOS atstovė Va
šingtone Gražina Krivickienė.
Priėmimas ir vaišės pas JAV
prezidentą užtruko eaugiau
kaip valandą. Laikraštininkai
kūrėjo progos arčiau susipa
žinti ir pasikalbėti su aukš
tais JAV valdžios pareigu,
nais

neplaks, o iki ryto mes savo
padarysim. Vincai, Kazy, na
kas dar? Jonai, sėskit ant ar
kliu ir maukit papieviais užuo
lankom jiems už akių Suspė
šit. Kol j’e apvažiuos aplinkui
per purvyną, jūs būsit jau
ten. Žinot, už krūmų per grio
vį yra tiltelis. Greit jį nuar
dykit. Griovys dabar pilnas
vandens. Ten jie ir sustos
Kirvius pasiimkit. Greitai! Tie
sMog papieviais! Vienas dumkit į Paliepius pas Pranaitį. O
mes jiems iš paskos.
Balsių Vincas, Jankauskų
Kazys ir Kedulių Jonas, Ka
trės ir Onytės padedami, stvė
rė kirvius ir dalbą, sėdo ant
arklių ir nukūrė papieviais.
Žinia, kad suėmė ir išvežė
Balsių Petrą, jau apskrido vi
są sodžių. Žmonės būriavosi
vieni prie Balsių, kiti prie
Noreikų Moterys garsiai kle
gėjo ir aimanavo, vyrai spie
tesi apie Dzidą, nes jis buvo
žinomas kaip sumanus vyras,
ir jo ryžtingumas visiems pa

tiko Kaimas grėsmingai dūz
gė kaip pakiršintas bičių avi
lys. Nebuvo kiemo, iš kurio
kas nors nebūtų išbėgęs į
Balsius ar Noreikos. Tik Sta
šio kiemas a rodė kaip išmi
ręs Niekas nepasirodė lau
ke, niekas neknapsojo prie
voros ar vartų. Bet pats Stašys pro kūtės sąsparą atsar
giai stebėjo, kas čia darosi
pas kaimynus
Tuo tarpu Dzidas išsirinko
iš norinčių penkis vyrus vy
tis policijos vežimo ir iš tolo
jo sekti, nepaleidžiant iš akių.
Kas už juostos užsikišo kir
vį kas sugraibstė kastuvą,
kas šiaip baslį ir po tris iš
abiejų kelio šonų sparčiai nu
žingsniavo link dvaro.
Saulė jau buvo netoli lai
dos Vakarų dangus, kaip daž
nai tomis» dienomis, prieš nak
tį ėmė giedrėti. Pro blankias
debesų properšas liejosi kaip
auksas žėruojančios saulėly
džio žaros. Šalo Skystas ke

lio madaras stingo, balutės
dengėsi plonyte, bruožuota
ledo žievele Eiti kelio pa
lio pakraščiais darėsi leng
viau; koja jau nebegrimzdo
ir nebesliuinėjo, o purvas ne
bekibo prie apavo Šeši vy
rai sparčiai žingsniavo, steng
camiesi eiti taip, kad pakelės
medžių kamienai ir krūmai
pridengtų juos nuo bet kieno
mesto į kelią žvilgsnio.
Po kurio laiko jie pamatė
priešaky kelio viduriu judan
tį vežimą Sunkiai jis slinko
priekin, vos išplėšdamas ra
tus iš stingstančio purvyno
Šeši vyrai sulėtino žingsnius.
Vežime, be vežėjo, sėdėjo tri
se, kiti trys tapnojo iš šalių.
Dzidas grėsmingai mostote
jo savo basliu.
— Vyrai. — tarė pakuždo
mis — mes juos paimtume
plikomis rankomis.
— Kad tik anie suspėtų Mi
telį nuardyti, — atsiliepė No
reika

Dzidas dėl to nė kiek ne
abejojo:

kiai buvo girdėti vežėjo ba1sas, botago pliaukšėjimas ir
arklių prunkštimas.
Po valandėlės vyrai leng
viau atsikvėpė Jie pasiekė
pievą su tankiais alksnių ir
karklų krūmais. Čia buvo
lengva nepastebėtiems sekti
vežimą. Griovys ir tiltelis tu
rėjo būti jau nebetoli.
Staiga iš karklų krūmo iš
niro Balsių Vincas.
— Na, kaip? — klausė Dzi.
das, — pavyko?
— Pavyko, — aisakė paš
nabždomis Vincas. Jis buvo
regimai susijaudinęs, net jo
rankos virpėjo, gniaužydamos
lazdą.
— Kiek ten jūsų?
— Penkiese.
— Pranaitis yra?
— Yra. Krūmuose, pakelėj,
netoli tiltelio.
Dzidas sustabdė saviškius.
— Vyrai, kas turit peilį?
Peilį turėjo Vincas.
(B. D)

(pabaiga)

Dabar Lietuvoje visi prieš
kunigus nukreipti ir menki
straipsneliai sužymimi Spau
dos Metraščio žurnalų ir laik
raščių bibliografijos ateizmo,
mokslo ir religijos bei religi
jos skyriuje arba dar atskirai
istorijos skyriuje su antrinė
mis rodyklėmis). Atskiros ir
labai didelės reikšmės teikta
kun. A Sušinsko «antiliaudi
nei» veiklai, todėl atskiras
straipsnis paruoštas visiems
pavergtojo krašto agitato
riams. Taip pat išskirtinai pul
tas Šalkavos kun. Edv. Simaška, kuris palaikęs ryšius
su Lietuvos laisvės kovoto
jais. Todėl jis pultas ne tik
atskirais Tiesos ir kitų lai
kraščių straipsniais, bet ir su
organizuotais mitingais Uk
mergėje, Šiauliuose, Gruz
džiuose ir kt., pagaliau su
ruoštas Šiauliuose jam net
ateistinis ketvirtadienis ir 11.
Labai piktai Švyturyje ir kt.
pultas prel Ignatavičius, ku
ris bu v*. kariuomenės kapelio
nas ir tuo metu rūpinęsis gu
dų katalikais bei jų grįžimu
į katalikybę Didžiausiais šio
prel. nusikaltimais laikomi,
kad iš arkivysk, metrop. J.
Skvirecko uuveždavęs sakra
mentalijas ir jas dalindavęs
gudams («Tai buvo aliejai, ro
žančiai, medalikėliai, paveiks
liukai» .. Švyturys 1963 21)
Žinoma, šis prel. Ignatavi.
čiaus «nusikaltimas» tikrai di-

(pabaiga iš 2 pusi.)

Aš du kartu lankiau darželį:
Kai saulė kėlėsi ir leidos,
Našlaitės ir nasturtos želia,
Tik tavo ten nešypso veidas.

Kurie nežinomieji vėjai
Bures tau drasko, daužo valtį —
Tau, prieš audras nenustovėjus,
Kuriam krašte reiks išsikelti?

Ar. puolus ant sakudaus granito,
Viena tu ašarom paplūsi,
Ar, džiaugsmą radusi palnytą,
Svetur laiminga pasijusi ?
Bet kokia laimė, kokis turtas,
Kurie čiurlenantys upeliai
Prilygti gali mus nasturtas
Ir mūsų kuklųjį darželį?'.;.

—

LIETUVIAI LAIKRAŠTI
NINKAI - PREZ. JOHNSONO
SVEČIAI

— Suspės. Tikriausiai jau
jie dabar tenai.
Vežimas vos vos judėjo Bu
vo girdėti, kaip vežėjas kei
kia. ir muša arklius. Du iš
sėdėjusių vežime vyrų išlipo,
k? d arkliams būrų lengviau.
Dziao šešiukė stabtelėjo po
medžiais, kad anie kiek nu
t Itų Kelias buvo visiškai
tuščias pūtė žvarbus vėjas,
vakaruose debesų properšos
prasiplėtė, ir pro vieną kyš.
telėjo raudonas kaip žarija
saulės kraštas Bet žemėje
nuo to pasidarė dar tamsiau
ir nykiau Didžiuliai juodi še
šėliai nusidriekė laukais ir
pievomis, o visas slėnys, ku
riuo ėjo kelias, paskendo su
temose.
Posūkyje vežimas išnyko iš
akių. Šešetas vyrų vėl pas
partino žingsnius. Už posūkio
kelias dingo krūmuose. Veži
mo nebuvo matyti, bet aiš

4
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JAUNIMO AIDŲ REDAKCIJA : Redakcinis

Kolektyvasg
Vytautas Mačernis

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 Arbur
Azevedo, Mokoje, vaidinimas «Aukso
Spinduliai Artojų Žemėje*.
Neužsiimkite kitomis pramogomis,
pašvęskite šias dienas Jaunimo
Šventei.

JCNETA/
Šilta pavakarė: žavi šviesiais plaukais mergytė,
Lyg peteliškė mažu rūbeliu ranka maža,
Įbridus į rugius, priskynė glėbį mėlynų akyčių
Ir grįžta į namus Jaukų žaliuojančia ežia.

Jinai yra pavargusi, perdien labai nusikamavus,
Ji sėdas truputį pailsėt ant vejos, —Namuose ant kiekvieno stalo — padegėliai žavūs,
Bet kas tenai pamerktų vakare gėles be jos..

Įsigykite pakvietimus iš anksto.

Dėl ko moterys ilgiau gyvena negu vyrai?
Statistika nustatė faktą, kad
Amerikoje moterys ilgiau gy
vena negu vyrai, bet neaiški
no dėl ko taip yra. JAV pre
zidento J. F. Kennedy Baltų
jų Rūmų (šeimos) gydytoja
dr, Janet Travell teigia, kad
tas faktas pereina nuo to,
jog, «moterys yra veiklesnės
ir nuolat juda». Aplamai
imant, atrodo, kad vyrai sun
kiau fiziškai dirba ir dėl to
anksčiau miršta; tai būtų ge
ras argumentas, jei ne fak
tas, kad ir proto darbą dir
bantieji vyrai taip pat miršta
anksčiau už moteris Sunkiai
fiziškai dirbą vyrai, pasitrau
kę į pensiją, dažnai senatvės
poilsyje ima greit senti, silp
nėti ir mirti. Dr. J. Travell
pabrėžia, kad «moterys nuo
lat vykdo tas pačias funkci
jas, pripranta prie jų ir yra
nuolat judėjime virdamos, va
lydamos dulkindamos ir tai
joms užtikrina ilgesnį gyve
nimą.

gyvebančias už vyrus, bet ir
vyrus ilgiau gyvenančius ne
gu prieš 75 metus. Dabar tu
rime Amerikoje 18 mil žmo
nių, peršokusių 65 metų am
žiu. Virš milijono asmenų jau
yra peršokę 85 metų slenka
tį. Laikraščiuose skaitome a
pie šimtamečius Rusijoje, kai
tuo tarpu 12.000 šimtamečių
gyvena Ameriko.e
Li įdomiausia yra tai. kad JAV
gyvena bemaž 40 000 asmenų
nuo 95 lig 99 metų amžiaus
ir kad tame skaičiuje yra
26.000 moterų ir tik 13 000 vy
rų Kiekvienam 65 metų vyrų
šimtui tenka 125 to pat am
žiaus moterys,

Savo teigimą dr. J. Travell
remia statistika, kuri šiandien
randa ne tik moteris ilgiau

Pati gydytoja dr. J. Travell
yra jau tokiame amžiuje jog
turėtų trauktis į poilsį, bet ji
to nedaro: eina Baltųjų Rūmų
gydytojos pareigas ir dirba
George Washington Medical
Centre, visiems seneliams ir
senelėms duodama vieną pa
barimą: «Niekad nepraraskite
entuziazmo ir visada judė
kite »
J, Gs.

PIRMOJI POKARINĖ
LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ

PER TREJUS METUS 2111
POLITINIŲ NUOSPRENDŽIŲ

Rugpiūčio 5—8 dd Vak. Vo
kaetijoje, Hamburge įvyko pir
moji, pokario meto, latvių
dainų šventė. Iš įvairių Euro
pos kraštų atvykę joje daly
vavo 24 chorai su 504 daini
ninkais ir dešimts tautinių šo
kių grupių su 132 šokėjais.
Dainų šventę atidarė garbės
prezidiumo pirmininkas R, Lie
pinš. Vokiečių vardu latvius
pasveikino Hamburgo senato
rius dr, Biermann—Ratjen.
Šalia dainų Šventės Ham.
burge vyko latvių politinio
turinio diskusijos, vaidinimas,
poezijos vakaras ir kt, Lat
vių dainų šventę plačiau pa
minėjo Hamburgo ir kitų mies
tų vokiečių spauda.

Laisvųjų Juristų Vakarų
Berlyne surinktais duomeni
mis, nuo 1961 m. rugpiūčio 13
d„ kai Sovietų «dėka* Berly
ne atsirado vad. “gėdos šie
na», Rytų Vokietijoje ir ryti
niame Berlyne įvyko 3336 po
litinio pcbūdžio suėmimai.
Teismai paskelbė 2111 nuos
prendžių, Buvo keturi mir
ties nuosprendžiai, 21 asmuo
nuteistas kalėjimu ligi gyvos
galvos- Užregistruota 937 nuos
prendžiai — bausmės «mėgi
nusiems pabėgti» ir nuteisti
439 asmenys, nes jie skubėję
bėgantiems į pagalbą.
PER 40.000 VOKIEČIŲ PE
REINAMOSE STOVYKLOSE
Vak Vokie ijos pereinamo
se stovyklose pabėgėliams

Ji valandėlę atsikvėps ir tuoj namo skubės:
Ji pratiesia rankutę su gėlėm, jon padeda galvytę;
Saldusis miegas užpila žieduos paskendusias akis

Mama ateina Ji gražiausią gėlę parugės.
Iš laimės daugel kartų lūpom virpančiom palyti
Ir nešasi namo, ji ten gražiai žydės ir nenuvys.

dar neseniai užregistruota
«MUMS VISIEMS TURI
RÚPÊTI PABALTIJO VALS
46 663 asmenys 51% pabėgę
lių buvo atvykę iš Rytų Vo
TYBIŲ LIKIMAS*
kietijos, 34 3% — į Vokietiją
Žin< mas ir vertinamas rytų
persikėlę iš Lenkijos ir kitur,
Europos klausimams tirti lei
14,4% ~ kiti pabėgėliai.
džiamas «Osteuropa» žurnalas

š.m, 7—8 n ry paskelbė plat
Erik Thomsono straipsnį apie
prieš 25 metus pradėtą Pa
baltijo valstybių okupaciją.
Autorius nurodė į 1939 m, rug
piūčio 23 d Maskvoje, prie
Ribbentropo—Molotovo sutart es prijungtą slaptą protoko
lą. Toliau, pasiremdamas pati
kiniais šaltiniais, atpasakojo
Pabaltijo kraštų okupavimo
eigą. Atkreiptas dėmesys į
tai, kad Sovietų Sąjunga de
da pastangų 1940 m, įvykius
Pabaltijy pavaizduoti kaip’
«tautų sukilimą prieš kapita
listinį jungą». Tuo tarpu 1940
m, rugpiūčio 4 d; Maskvos
«°ravda» buvo paskelbusi Lie
tuvos delegatų į Maskvą at
vykusių «Stalino saulės» atsi
vežti — pareiškimą, kad se
nasis Težinamas buvęs nuvers
tas raud. armijos dėka
Nurodęs į sovietų įvykdy
tus sutarčių laužymo faktus,
Erik Thomson pabrėžė: «Trijų
Pabaltijo valstybių likimas tu
retų rūpėti mums visiems» ir
priminė E Schaperio žodžius:
«Jei kenčia vienas Europos
narys, kenčia visa Europa.
Nė viena tauta negali ir ne
privalo pasijusti laisva, kol
tebėra nors viena pavergta
tauta»

Šitaip atrodo mėnulis iš 750 kilometrų aukštumos, Šitą ir kitas apie keturis tūkstan
čius nuotraukų nutraukė pasiųstas Š. Amerikos erdvės laivas «Ranger VII», kuris mėnulį
pasiekė 31 d, liepos. Čia matoma nuotrauka apima maždaug 124 kilometrų plotą. Matyti
daug duobių, kraterų, įvairaus didumo, kurių diametras siekia nuo 240 metrų ligi 6 kilome
trų. Ši nuotrauka iš visų lig šiol padarytų, yra pati tobuliausia.
(USIS)
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pusi 5

MŪSŲ LIETUVA

1964 m rugpiučio 29 d

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
Lietuvi
Klausyk ir remk

ALEKSAS KALINAUSKAS

LENDORIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA

PROGRAMA

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa ųue das Nações 10 vai
Casa Verde, 17,15 vai.

atlieka visus teisinio pobudžiol darbus, kaip ^įvairių
bylų vedimas, inventarijųgsudarymas, 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, 204
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.,J

no 14.00 ik* 18,00 vai.

Trečią:

FABRICA DE MALHAS
Petras

Agua Rasa g vai.,
Moinho Velho 11 vaL,
Lapa 16 vai.,

Šukys

Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.

gamina meniškus ir stiprius megstinukus$rubelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone ; 63-4258 IVila Zelina (arti R.
Ibitirama ir Av. Zelina).

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 va^.,
Vila Bonilha 10 vai
Į.',

.

MALONI ŽINIĄ .LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

LIETUVIŠKŲ programos
i?'
TRANSLIACIJOS.:

IRENE GRITÉNAS '
Advogada

I

ESCRITÓRIO
x.
Praça da Sê, 323 - Í0 ■ cIlOlliCZ
Fone 33-9951

(Lietuvos laiku)

RESIDENÇIA
Rua Coelho Netat 281
63-3697, V Pruãente

VATIKANO RADIJAS

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em

I

gerai

SEDE Ruas México, 98 - 9.o sala 904 — Bone 52 0229 ;
rĮEnderėęož’Telegrafico: « C A B FU'N A >
Rio de Janeiro

. Máquinas Texteis Santa Clara Lida.

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

Serraria « IT A» —- Serra dos Aimorés — Município de
Nanqu® - Estado de Minas* Gerais

RIO DE JANEIRO

Fábrica e Escritório:

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

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

“fOfiJA59

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

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

s
Uera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas’ įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai

AN1FAN© PAVILCNI©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

PLÁSTICOS

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

s i u v É j Ars;
POVILAS AMBROZEVIČ1US
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą

- Užsirašyti pas mokyklos‘direktorę Sofiją Misiukaitęr •
------- Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro»-------

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOIO

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

VANDENS

L I N D Oi Y A

Lindoya vanduo vrc j^iiai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK_.nr į*žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sutikinkite ir visados naudokite!

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

mW

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 3967

SÃO

PAULO
^H8 X N s

Casa Sprindys & Čia.

:íK::ne:rssn;”:!M”!K:5S5!K5!;:s:?:!!JS

Statybos medžiagos sandėlis

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

ir Įvairių
krautuvė

geležinių daiktų$»indų bei darbo įrankių
tiktai pas

3EJCÍ21TCB2I© CONTABBL

Irmãos Nascimento
RS®. C.R.C. SP. Nto 1.434

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

i
i
v
*

I

a[-RUA CCSTA BARROS, 356
^«íSHSSílss^ssssímmsss!:::::

63-3285

V/LA ALPINA
;sasass3ssíi^s:s' ::::

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.
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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.
AV. ZELINÂ, 515

—

CAÍXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

- PIETŲ AMERIKOS LIE ristų autobusas ir keli automo
TUVIŲ KOGRESAS ARTĖJA biliai, Via Dutra, pro Santa
S. PAULO LIETUVIAI SU Izabel miestelį į Šimonių nkj
Pr. Šimonis savo 60 m. amžiaus
LIETUVIŠKU VAIŠINGUMU sukakties ir naujai atremon
IR NUOŠIRDUMU LAUKIA tuoto ir pristatyto namo pa
šventinimo proga pakvietė
SVEČIŲ IŠ KITŲ KRAŠTŲ;
Liet. Kat Bendruomenės cho
— Š. m. rugpjūčio mėn. 23 rą ir kitus prietelius praleisti
d. įvyko Liet. Kat. Moterų dieną gamtos prieglobsty. Nu
Draugijos susirinkimas, ku vykus Prel. P. Ragažinskas
riam pirmininkavo p. Iz. Se- pašventino namus, ir ta pro.
liokienė Aptarus draugijos vi ga tarė sveikinimo ir padėkos
daus reikalus, pirmininkė kvie žodį šeimininkams“ už pakvie
té visas nares prisidėti ir to timą praleisti dieną toli nuo
l-šau, pagal kiekvienos išgalę, miesto trukšmo. Choras šeimi
pinigine parama prie III-jo ninkui įteikė sukakties proga
P. A L Kongreso parengi kuklią dovanėlę. Rimtoji dalis
mo. Tai jau nebe pirmas su baigta sugiedant Marija, Ma
sirinkimas, kuriame Lietuvės rija. Po to visi buvo pakvies
Katalikės surenka aukas Kon* ti jau prie paruoštų stalų už
greso reikalams Jos bus įteik kasti. Apie 13 vai. pradėjo
tos Rengimo Komiteto Finan svečius vaišinti šuraskomis,
alučiu Po to jaunimas links
sų Komisijai.
L. K. Moterų Draugija yra miaosi, vaikštinėjo po kalnus,
pakviesta aktyviai dalyvauti Ir nejučiomis atėjo laikas grįž
Kongreso parengimo darbuo ti į V. Želina Artimiausi Ši
se Malonu kad mūsų moti monių kaimynai yra Ambroze
nėlės ir močiutės, parodo gy vičiai iš Mokos, kurių nanuo
vą susidomėjimą tuo busimu se jau iš vakaro buvo suva
Pietų Amerikos lietuvių sąs žiavusių svečių Abiejų kai
krydžiu ir prisideda savo kad mynų svečiai, kadangi patys
ir kuklia, bet nuoširdžia au kaimynai gyvena santaikoje,
susijungė ir kartu kaip viena
ka bei da^bu.
šeima, praleido keletą valan
— Liet. Kat Bendruomenės dų. Šitame «kaime» (jam reik
choro koncerto programoje tų duoti lietuvišką vardą) ga
Įima būt suruošti ir jaunimo
be choro dar dalyvaus soiis
tai: K, Ambrozevičius, V. Lau stovyklą.
rinavičius, H, Ehlers, Grantas.
— Paieško: Kazys Laudans
Visuomenė jau yra išsiilgusi
kis
gyvenantis vinių gatvėje,
lietuviškų dainų, todėl ruošia
si koncerte gausiai dalyvauti. 21, Šančiuose, paieško žmonos
brolių: Motiejaus. Jurgio ir Bo
leslovo
Vilkų. Turintieji apie
BUVO LINKSMA IR SMAGU.
paieškomus asmenis žinių pra
Praėjusio sekmadienio ryte šomi pranešti laikraščio re
iš Vila Zelinos išdundėjo cho dakcijai.

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

Vila Zelinoje, gimnazijos salėje Programoje: choras,
A
solistai, šokiams gros geras orkestras. Lietuviai,

Rugpjūčio mėn. 30 d. rezervuokite choro koncertui —
vakarui. Pelnas skiriamas ruošiamo Pietų Amerikos
Lietuvių Kongreso išlaidoms padengti.
- KONGRESUI RUOŠTI
KOMITETO SUSIRINKIMAS
šaukiamas 2 d. rugsėje, 20
vai, V. Zelinoje. Pageidauti
na, kad susirinkime dalyvau
tų visi komisijų nariai
— Lietuvių vaikai, kurie sek
madieniais lanko v. Zelinoje
lietuviškus žaidimus, šio mė
nesio pradžioj atšventė viene
rių metų darbo s .kaktį ir tę
šia savo darbą ir toliau, glo
bojant Mg. Vinkšnaitienei Ši
vaikų grupė po kažkurių per
sitvarkymų, ateityje vadinsis
«ŽILVITIS». Sekančią savaitę
skaitykite «Mūsų Lietuvoje»
apie «Žilvitį» platesnę kerespondenciją
— Rugpjūčio mên. 19 d mi
rė Adolfas Sadauskas, gyve
nęs Rua Coelho Barradas, 390?

— Rugpjūčio mėn. 23 d.
mirė V'RONIKA JASIUKEVI
ČIENĖ, gyv, V. Beloje, 61 m.
amžiaus, kilusi iO Debeikių

— Laiškai: H. I. Gritenaitei, K. Navickienei, A. Lazdauskui P. Vonžadui, J, Stan
kevičiui, Seliokams, D. Petraitienei, VI. Markevičiui, Ši
moniams A. Seiunaitei, I. Kut
kienei, G. Gudavičiūtei.
— Ruošiamo bazaro reika
lai eina pirmyn. Rugpjūčio
mėn. 26 d buvo bazaro ren
gėjų—ponių susirinkimas Me
koje Ambrozevičių namuose,
Į šį susirinkimą atnešė daug
vertingų daiktų fantų. Kad ba
žaras duotų daug pelno, rei
kia daugiau fantų. Todėl jo
rengėjos lankys namus, krau
tuves prašydamos visų prisi
dėti sulig savo išgalių. Baza-

Šitos progos jau tikrai nepraleisk, nes paskui gailėsiesi

nedalyvavęs tokiaane šauniame

/ ubuvime ■ Vakare
spaliaus mėn. 10 d. 21 vai. Vila Zelinoje, gimnazijos sa
lėje Šis vakaras bus skirtingas nuo visų buvusių pobū

vių — vakarų: sa'ė bus meniškai išpuošta, programą
išpildys garsūs artistai, bufete bus didele valgių įvairu
mas, gros visų mėgiamas orkestras.
Vakarą ruošia Trečiojo Pietų Amerikos Lietuvių Kon
greso Rengimo Komiteto FINANSŲ KOMISIJA.
Gautas visas pelnas skiriamės Kongreso reikalams.
Kam rūpi Kongreso pasisekimas, tas tikrai dalyvaus 10

Iki pasimatymo.

Komisija.

.PIGI IR GERA

KOKYBĖ!
• -• ...

1

Česlovas Jakiunas
LIETUVIS ADVOKATAS

Albertas Pavilavicius
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.o Andar
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 (registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, t86, Tel. 52-2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

Priimami ir nemokantieji,
bet norintieji išmokti rinkti.
Informacijas gauti kreiptis nu
rodytu adresu darbo valan
domis.

žaras bus 14—15 d. lapkričio
Vila Zelinoje, Gautas pelnas
— Pietų Amerikos Lietuvių
Kongreso išlaidoms padengti.
Kitas susirinkimas bus 30 d.
spaliaus V. Zelinoje.

(pabaiga iš 1 pusi.)

Paprastai rinkimų išvakarė
se žada daug. Praktiktikoje
daug pažadų lieka neišpildy
tų Bet kaip ten bebūtų, pasi
žadėjimas yra vekselio pasi
rašymas. Ir pavergtų kraštų
atstovai, turėdami demesy duo
tus pažadus, drąsiau galės
belsti į Baltųjų Rūmų duris
ir reikalauti konkrečių žygių
pažadams išpildyti. Kuris kan
didatas geresnis žiūrint iš lie
tuvių ir kitų pavergtų kraštų
interesų taško?
Respublikonų Goldwater at
rodo, karingesnis, Bet nuo
taikos pasikeičia kai atsisė
da į prezidento kėdę, Už pre
zidento nugaros yra kitos
galvos ir jėgos, kurios spren
džia ir lemia krašto vidaus ir
užsienio politikos kelius. Koks
bebūtų prezidentas, laisvų
rankų negali turėti. Ir Eisenhower, kariškis, atsisėdęs
prezidento kėdėn, suminkštė
jo užsienio politikoje. Ir Ken
nedy išdavė kubiečius aifcauk
damas aviacijos pažadėtą pa
dengimą išlipant Kubon. To
dėl vieno ir kito prezidento
deklaracijas reikia vertinti tu
riot dėmesy labai svarbią ap.
linkybę, ateinančius rinkimus
lapkričio mėn. Demokratų
konvencija baigėsi 27 d. rug
pjūčio išrenkant kandidatu į
prezidentus Lyndon Johnson,
dabartinį prezidentą, ir į vi
ceprezidentus Senatorių Hu.
bert Humphrey.

— VILA ZELINOS LIETUVIŲ 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.
lUtKKKKKMKIUUUlKMKKtUeMnMKim»

LIETUVIAMS NUOLAIDA!

BA LT I CA
Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS BUMBLIS

TIPOGRAFIA

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.

Av. Zelina, 515.

d spaliaus pobūvyje.

«VILLA LITUANIÂ*
PiazzdjAsti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33.^78.0014)
ROMA — ITALIA.

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

parapijos Palaidota S. Caeta
no kapuose. Nuliūdime paliko
sūnų Albiną, marčią Julę,
anūką Žilbertą, seserį Oną
Dubrav, brolį Julių Balčiūną
Septintos dienos mišios bus
29 d. rugpjūčio, 8 vai, Vila
Zelinoje.

_ REIIU-----------------------rinkėjas. Pfl
«Arte GrafRw®R®^BS®HM»

Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
suviniejimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).
Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo.
i

užsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje.
Rua B; de Itapetininga, 262,
4-o and, sala 406,Tel. 35-8873.
OC2KXZXX^>C>2>DCr>OC2>OC^OC^

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

