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Anglijos bėdos
1878 m. Turkija, sulig susi

tarimo, Kipro salą perleido 
anglams, kuriems ji buvo rei 
kalinga, strateginiais sumeti
mais, kaipo bazė, Sueso kana 
lo apsaugai ir įsitvirtinti Vi
duržemio jūroje. Turkai salą 
buvo išplėšę iš graikų. Salos 
gyventojų sudėtis yra labai 
marga. Bet daugiausia yra 
graikų. Turkų mažuma irgi 
nemaža, apie šimtą tūkstančių.

Jau praėjusiais metais bu 
vo kilęs konfliktas del Kipro 
salos tarp Graikijos ir Turki 
jos, sąryšyje su iškeltu klau 
simu kam sala turi priklausy 
ti, Graikijai ar Turkijai.

Gi šiais metais graikai pra 
dėjo stiprią akciją prieš an
glus kurie saloje turi kariš
kas bazes. Graikai nori kad 
anglai pasitrauktų. Politinei 
salos išlaisvinimo akcijai, va 
dovavo graikų (Kipro salos) 
arkivyskupas Makarios. Toji 
akcija išsivystė net j sabota 
žo veiksmus, kurj vykdo 
graikų suorganizuotas pogrin 
dis slapta organizacija. An
glai iš salos nenori pasitrauk

Campo Limpo išaugs i miestą
Campo Limpo ypač gerai 

yra pažįstamas buvusiems dy 
pūkams, apsigyvenusiems S. 
Paulo, nes ten buvusiuose 
imigracijos namuose teko pa 
būti ilgiau ar trumpiau.

Campo Limpo yra prie ge 
ležinkelio už 40 kilometrų 
nuo S. Paulo, Juudiai vals
čiui priklauso. Ten lig šiol 
be buvusių kavos sandėlių ir 
kelių desėtkų darbininkų na 
mėlių nieko gero nebuvo. Da 
bargi į Campo Limpo atke

— Anglai dar dvi naujas 
bazes pasistatė Falklands sa 
lose. Šis faktas atnaujins try 
nimąsi del minėtų salų tarp 
Argentinos ir Čili. Šios salos 
faktinai turėtų priklausyti Ar 
gentinai, nes jos yra netoli 
Argentinos teritorijos.

— Argentinos spauda rašo, 
kad bažnyčių deginimo planą 
praėjusiais metais, neramu
mų metu, sukombinavo buvęs 
prez. Peron ir vidaus reikalų 
ministeris Borlenghi.

— Šią savaitę su «manda
gumo vizitu» lankosi Londo 
ne Jurgis Malenkovas, buvęs 
Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas. Anglų politiniai 
sluoksniai sako, su Malenko 
vu nebus tariamasi tarptauti 
nes politikos klausimais. Ba 
landžio mėn. viduryje atvyks 
Londonan Bulgapinas ir Kru 
čevas. Tuoj po Kremliaus 
diktatorių vizito, Londoną ap 
lankys Vakarų Vokietijos už 
sienio reikalų ministeris Von 
Brentano.

— Respublikos prezidento 
J. Kubitschek atsilankymas

su Kipro sala
ti, nors ir jos strateginė reikš 
mė, anglams pasitraukus iš 
Sueso kanalo yra sumažėjirsi 
bet vis dėlto svarbus atspa
ros punktas viduržemio jūro 
je. O antra, anglams pasiša 
linus, vėl užvirs kova tarp 
Graikijos ir Turkijos, kam sa 
la turi priklausyti.

Anglų vyriausybė, norėda
ma atstatyti tvarką, ištrėmė 
graikų religinį ir politinį va 
dą arkivyskupą Makarios. Ši 
uo veiksmu sukėlė ant kojų 
visus graikus, tiek Graikijo
je, tiek kituose kraštuose. Ki 
pro saloje graikai apskelbu 
generalinį streiką, Visos kraų 
turės uždarytos. Tik turke 
apgyventuose rajonuose vie 
na kita krautuvė adara. Grai 
kų pogrindis suaktyvino šabo 
tažo veiksmus prieš anglus. 
Pačioje Graikijoje minia su
degino anglų vėliavas .

Amerika siūlo nglijai pers 
varstyti užimtą politinę liniją 
Bendrai Kipro salos reika
las yra sudėtingas ir neleng 
vai išsprendžiamas.

liant Krupp sunkiosios indus 
trijes fabriką, išaugs į tikrą 
miestą S ai p spauda prane
ša, vien tik iš Vokietijos at
vyks į Campo Limpo trys tū 
katančiai šeimų Jau ir da
bar žemės kaina smarkiai ky 
la. Ten, kur prieš vieną ki 
tą mėnesį kvadratinį metrą 
reikėjo mokėti aštuonis kru- 
zeirus, pakilo net ligi 80 kru 
zeirų ir daugiau. Camno Lim 
P© išaugs visai netikėtai į ne 
mažą miestą.

į S,. Paulo estadą yra atidė
tas kitam mėnesiui.

— S. Paulo gubernatorių Ja
nio Quadros remia ir PSD, 
valdžios partija. Tai parodė 
S. Paulo parlamento pirminio 
ko rinkimai. Rinkimus laime 
jo gubernatoriaus kandidatas.

Prez. Eisenhower grįžtant iš poilsio, minios žmonių, 
nu© Vašingtono aerodromo, ligi Baltųjų Rūmų, pakelėje 
sveikina savo prezidentą. Lapkričio mėnesį išrinks kitą, 
arba tą patį perrinks.

Pakistaniečiai, Jungt. Tautų Organizacijos techniškos 
komisijos remiami, sudarė šešerių meių programą. Prie 
šios programos priklauso ir užtvankos pastatymas. Su 
Indus upe vandenimis bus aplaistoma 200 tūkstančių ak
rų žemės. Šie darbininkai taip pat dalyvauja savo ša
lies ateities statyme.

Už tat PSD gaus dvi sekretą 
rijas iš gubernatoriaus.

— São aulo gubernatorius 
bendradarbiaus su respubli
kos prezidentu bei federali- 
ne vyriausybe ekonominėje 
bei finansinėje srityje.

Adhemar de Barros 
byla.

Truks dar ilgokai. S. Paulo 
gubernatoriaus prašymas, kad 
teisingumo ministeris pasku
bintų Adhemar suėmimą, nei 
na taip greitai. Vidaus reika 
lų departamentas, teisingumo, 
ministerijoje, nusprendė lauk 
ti ką pasakys vyriausias fede 
ralinis tribunolas. Patvirtinus 
teismo sprendimą, bus duota 
eiga dokumentams, ir prezi
dentui pasirašius, bus įteiktas 
Paragvajaus vyriausybei pra 
šymas išduoti Adhemar de 
Barros. Bet ligi kol tai visa 
įvyks, A. de Barros spėjo sa 
ve apsisaugoti..

Jo Paragvajuje jau nėra. Iš 

vyko į kurią kitą Pietų Ame 
rikos šalį, spėjama, kad į Bo 
liviją kuri neturi su Brazilija 
sutarties išduoti nusikaltėlius.

Jei teismas išteisintų A. de 
Barros, tuomet jis tuoj grįž
tų Brazilijon.

Ši byla sudėtinga Jei iš vie 
nos pusės yra konstatuotas 
valdžios turto panaudojimas 
asmeniškiems reikalams, tai 
prie to viso pridedama dar 
didelis nuošimtis politinės ne 
apykantos, noras savo politi 
nį priešą taip išmaudyti pur 
vyne, kad jo politinė karjera 
būt visiems laikams baigta. 
Todėl ir šios bylos sprendi
mas yra sunkesnis.

Progresistai (PSP) grasina 
jei Adhemar de Barros būt 
pasmerktas federalinio teis 
mo ir prez. J. Kubitschek ne 
sistengtų bylą pakreipti A. 
de Barros naudai,, išeiti opo 
zicijon Galutinio bylos spren 
dimo galima laukti tik po 
Velykų.

— Brazilijos pietuose grę 
šia vaikų paralyžiaus epide 
mija, kuri visu smarkumu si 
aučia Argentinoje Rio Gran 
de do Sul jau yra užregis
truota keletą susirgumų. B r a, 
zflija su šia epidemija kovoti 
nėra pakankamai pasirengusi. 
Epidemijai išvengti Brazilijos 
uostuose yra uždrausta lanky 
ti Argentinos laivus. Taip pat 
yra uždaryti kaikurie perėji 
mo punktai tarp Argentinos ir 
Brazilijos.

— Anglijos parlamente bu 
vo smarkiai kritikuota vyri
ausybės politika sąryšyje su 
graikų arkivyskupo Makarios 
areštu.

— Vokiečių mokslininkai 
Etiopijoje, mokslinės ekspe
dicijos proga, surado vieną 
tautelę, teisingiau giminę, ku 
ri lig šiol dar nebuvo žino
ma. Jie gyvena laiveliuose, 
vandenyje. Jie tevartoja me 

dinius įrankius žemei dirbti 
Nepaisant to, jie jaučiasi pa 
tenkinti ir laimingi.

- Ispanijos vyriausybė su 
tinka Marocos teritorijai duo 
ti politinę nepriklausomybę. 
Bet u;tai turės su Ispanija 
sudaryti bendradarbiavimo 
sutartis abiem kraštam nau
dingas.

— Alžerijos (Afrikoje) pran 
cūzai pasiryžę neišleisti iš 
savo rankų. Tačiau pasižada, 
kai tik kraštas nurims, po tri
jų menesių leisti laisvus rin
kimus. Išrinktieji atstovai 
svarstys Alžerijos vidaus rei
kalus. Prancūzija iš savo pu
sės pasižada imtis priemonių 
pakelti atlyginimą, sumažinti 
bedarbę, pravesti socialines 
bei žemės reformas. Pran
cūzai yra pasiryžę Alže- 
riją savo rankose išlaikyti.

— Beveik kiekvienama iš 
Lietuvos laiške prašo prisius 
ti drabužių. Lietuvoje žmo 
nėms trūksta drabužių ir štai 
delko: pirkti krautuvėse neįs 
tengia. nes labai brangu. O 
išsiausti namuose nėr iš ko. 
Nėra linų, nes visus pasėlius 
reik valdžiai atiduoti. Nėra 
vilnų, nes gyvuliai ir žemė 
priklauso kolchozui.

— Amerikoje, Californijos 
estade kiekvienas medžioto
jas privalo išeiti tam tikrus 
kursus susipažinti medžioklės 
įstatymais ir išmokti valdyti 
šautuvą.

— «Petrobraz» pirmininkas 
pulk. Janai Nunes, spaudos 
atstovams pareiškė, kad po 
maždaug ketvertų metų pusė 
naftos, kuri reikalinga Brazi
lijai bus gaunama Brazilijoj. 
Naftos išnaudojime «Petrohr- 

’hz» pirmininkas, sako kad čia 
svetimo kapitalo pagalbos ne
bus reikalingas.

— Š Amerikoje yra 197 mi 
Jijonai hektarų užsodintų miš 
kų. Todėl industrijai ir staty 
bai nebus medžio trūkumo.

— Komunistiniuose kraštu 
ose sportininkų mėgėjų nėra. 
Yra tik profesionalai. Vyri
ausybė už laimėjimus tarp
tautinėse rungtynes moka di
delius pinigus.

— Santos uoste, laive “Gua 
porė” susekė kentrabandos 
už 600 tūkstančius kruzeirų. 
Daugumoj amerikoniškos 
smulkios prekės, kaip ciga
rai plunksnakočiai, tabakas 
kompasai, wyski, ir kt.

— São Paulo krepšinio 
rinktinė antradienio naktį 
Montevideo nugalėjo Čilės 
rinktinę pasekme 75 x 45

— Paskutiniais daviniais 
Vakarų Vokietijoje protestan 
tų yra 23 milijonai 878 tūks 
tančiai, katalikų 21 milijonas 
576 tūkstančiai.
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PAVERGTOJE TEVYNEJE
Patvirtinti «LTSR AT prezi 

diumo* paskelbti patvarky
mai. 1956. II-3 paskelbtas 
«LTSR Aukščiausios Tarybos 
trečiosios sesijos įstatymas*, 
kuriuo patvirtint; «AT prezi 
diumo įsakai* ir «LTSR kons 
titucijos» 14,45 ir 48 straips- 
r.io pakeitimai be; papildymai. 
Konstitucijos 14-sis straipsnis 
taip išdėstytas: «LTSR susi
deda iš rajonų: Akmenės, 
Alytaus. Anykščių, Ariogalos 
Biržų, Daugų, Dotnuvos, Du 
kšto, Dusetų, Eišiškių, Ignali 
nos, Jiezno, Jonavos, Joniš
kėlio, Joniškio, Jurbarko, Kai 
šiadorių, Kalvarijos. Kapsu
ko, Kauno, Kazlų Rūdos, Kė 
dainių, Kelmės, Kybartų, Klai 
pėdos. Kavarsko, Kretingos, 
Kupiškio. Kuršėnų, Lazdijų, 
Linkuvos, Mažeikių, Molėtų, 
Naujosios Vilnios, Naumies
čio, Nemunčinės, Obelių, Pa 
bradės, Pagėgių, Pakruojo, 
Pandėlio, Panevėžio. Pasva
lio, Plungės, Priekulės . Prie 
nu, Radviliškio, Ramygalos, 
Raseinių, Rietavo, Rokiškio. 
Salantų. Sedos, Simno, Skaud 
vilės, Skuodo, Šakių, Šalčinin
kų Šeduvos, Šiaulių, Šilalės 
Šilutės, Širvintų, Švenčionė
lių Švenčionių, Tauragės, Tel 
šių, Tytuvėnų, Trakų, Troš
kūnų, Ukmergės, Utenos Už 
venčio, Vabalninko. Varė os 
Varnių, Veisėjų, Vievio, VR. 
kariškiu, Vilkijos, Vilniaus, 
Žagarės ir respublikinio pa
valdumo miestų: Vilniaus, 
Kauno,' Klaipėdos, Šiaulių, Pa 
nevėžio, Naujosios Vilnios, 
Palangos ir Drusininkų», iš 
viso 83

45 straipsnio naująją redak 
cija «LTSR Aukščiausioji Ta 
ryba sudaro LTSR Ministerių 
Tarybą šios sudėties: LTSR 
Ministerių Tarybos pirminio 
kas, Ministerių Tarybų pirmi 
ninku pirmieji pavaduotojai 
Ministerių 'karybos pirminiko 
pavaduotojai. LTSR ministe 
riai, Valstybinės Plano Komi 
sijos pirmininkas. LTSR Mi
nisterių Tarybos Valstybinio 
Statybos ir Architektūros Rei 
kalų- Komiteto pirmininkas, 
Valstybės Saugumo Komiteto 
prie LTSR Ministerių 'kary
bos pirmininkas».

Naujuoju konstitucijos 48 
straipsnio išdėstymu. prie 
«sąjunginių — respublikinių 

LTSR ministerijų» priklauso 
šios ministerijos: 1) Automo 
bilių transporto ir plentų, 2) 
Finansų. 3) Gynybos, 4) Kul
tūros, 5) Lengvosios pramo
nės, 6) Maistų prekių pramo 
nės, 7) Mėsos ir pieno pro
duktų pramonės, 8) Miestų ir 
kaimų statybos, 9) Miško pra 
monės. 10) Popieriaus ir med 
žio apdirbimo pramonės, 11) 
Prekybos, 12) Ryšių, 13) Sta 
tybinių medžiagų pramonės, 
14) Sveikatos apsaugos, 15) 
Tarybinių ūkių, 16) Teisingu 
mo, 17) Tekstilės pramonės, 
18) Užšienio reikalų, 19) Vals 
tybės kontrolės, 20) Vidaus 
reikalų, 21) Žemės ūkio, 22) 
Žuvies pramonės.

Prie «respublikinių LTSR 
ministerių» priklauso šios mi 
nisterijos: 1) Komunalinio 
ūkio, 2) Socialinio aprūpini 
mo, 3) Švietime, 4) Vietinės 
ir kuro pramonės.

Pagal Soviet. Sąjungos «Au 
kšč. Tarybos» 1955 m. gruod 
žio 28 ir vėlesnį ,S. Sąjungos 
konstitucijos pakeitimą ir pa 
pildymą «bendras sąjunginių 

Pas komunistus taip yra... Sovietų «premjeras» Bulganin ir komunistų partijos šefas Ni 
kita Eruščev, savo vizito proga Indijoje, pasisakė už taikingą sugyvenimą. Taip pat prašė 
kad Kinija būt priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją.

Jungt. T. Organizacijos deklaracijos įžangoje parašyta: «Patikrinti tikėjimą į pagrindi
nes žmogaus teises. į žmogaus asmenybės kilnumą ir vertingumą, į lygias teises vyrams ir 
moterims, didelėms ir mažoms tautoms»...

Tuo pat metu komunistų savaitraštis «New Times», leidžiamas Maskvoje, paskelbė strai 
psnį apie žmogaus teises. Autorius priminė, kad tos teisės 10 d. gruodžio 1948 ra. Jungtinių 
Tautų buvo patvirtintos. «Visi žmonės turi lygias teises, yra lygūs prieš įstatymus, be skir 
tumo rasės, kalbos, religijos, politinių Įsitikinimų. Straipsnis pasmerkia žiaurų, nežmonišką 
elgesį

Bet praktikoje pas komunistas yra visai kitaip. Štai Čia matome p. Homer V. Bradshow 
protestantų misijonierė Kinijoje 27 metus, kuri šiuo metu buvo išleista iš Kinijos kalėjimo, 
ten prabuvusi penkerius metus. Ji yra 54 m. amžiaus ir sveria tik 39 kilogramus. Taip su
varginta, atrodo 80 metų senutė. Nepajėgia kalbėti ir vis netiki, kad ji yra laisva. Štai ko
kia laisvė komunistinėje Kinijoje, kurią taip nori Bulganinas įvesti į Jungtinių Tautų 
Organizaciją.

ministerių» yra 25,0 «sujungi 
nių-respublikiniu» — 30 Lie
tuvoj dar galima tikėtis bū 
siant įsteigtas aukštojo moks 
lo ir statybos «sąjungines — 
respublikines» ministerijas. 
Lietuvos «gynybos» sąjungi
nė-respublikinė» ministerijas 
užfiksuota tik š/m. vasario 3 
d. «LTSR Aukšč. Tarybos» 
nutarime, pakeičiant atitinka 
mus «LTSR kontitucíjos» pa 
ragrafus. Popieriaus ir med 
žio pramonės ministerija bu 
vo įsteigta pernai. Tačiau Ii 
gi šiol viešai nepaskelbta, 
kas yra jos «ministeris, taip 
pat nepaskelbtas «gynybos 
ministeris».

mi i1

— Ryšium su popiežiaus 
Pijaus XII š. m kovo 2 d. 
suėjusia 80 metų sukaktimi 
Kauno arkiv. metropolitas J 
Skvireckas pakvietė visus tė 
vynėjė ir visame pasaulyje 
išsklaidytus dvasininkus at
laikyti popiežiaus intencija

Benys Rutkúnas

Tylioji Paslaptis.
Jūs grežiates nuo mano veido, 
nudeginto kančios — 
kas jūsų geliančias opas, o broliai, 
su meile pabučiuos?

Rankas ištiesęs — nepasiekiu: 
ką glamonės, ką glaus? — 
Ir svyra, it nunokę varpos, 
nuo liūdesio gilaus.

Ko bėgate nuo mano meilės 
alsavimu karštu
ir juokiatės iš švento skausmo 
pasaulio atstumtų?

Jums neįžvelgti mano kelio 
tyliosios paslapties.
Aš dalinu.. Jūs renkat sau. Ir verkiat —
tik dėl savęs.

mišias, o tikinčiuosius lietu 
vius - melstis už jį.

— Anglų Common Cause 
organizacija renka visoj D. 
Britanijoj parašus po peticija, 
kurią ji ruošiasi įteikti britų 
parlamentui. Peticijoje sužy
mėti svarbiausieji Sovietų nu 
sikaltimai ir D. Britanijos yy 
riausybė prašoma, kad D. Bri 
tanija nedarytų su Sov. Są 
junga jokio susitarimo, kuris 
tiesiogiai pripažintų Sovie
tams valdyti Centro ir Rytų 
Europos kraštus, tarp jų ir 
Pabaltijo valstybes. D- Brita 
tanijos vyriausybė prašoma 
reikalauti, kad būtų gražinta 
laisvė tiems, kurie jos nete
ko. Peticijoje taip pat išvar 
diutos visos sutartys, kurias 
Sovietai sulaužė. Drauge pra 
šoma nesudaryti įspūdžio (tai 
ypač svarbu Chruščiovo ir 
Bulgaoino vizito metu, kuris 
numatomas š/m. balandžio 
antrojeje pusėje), kad D. Bri 
tanijos vyriausybė toleruoja 
buv. laisvų valstybių pavergi 
mą. Tikimasi surinkti kelis 
milijonus parašų. Parašų rin

(pabaiga 3 pusi.)

Kataliku Bažnyčia okupuotoje 
Lietuvoje.

JONAS AISTIS.

STALINO MIRTIS IR CHRUŠ 
Č1OVO DEKRETAS

Po Stalino mirties daug da
lykų kardinališkai pasikeitė. 
Pakanka tik sugretinti du lai 
kraščiu. kuriuos skiria ta fa 
fališkoji įnirtis: ankstyvesnio 
j ) stabmeldiško Stalino as
mens (ir ne tik jo vieno) gar 
binimo nė žymės neliko. Jo 
vietoje atsistojo bevardė ir 
begyraė partija, bet ir apie 
jąją tik retai, tik didžiųjų 
■švenčių proga tepasakoma: 
‘ Nėr tokio proto, kaip parti 
jos protas, nėr tokios išmin
ties. kaip partijos išmintis”. 
Gegužinės ir spalinės iškil
mės santūresnės ir kuklesnės 
tik kur ne kur kuklaus didžio 
transparentas (dažnai tik po 
vieną visoje iškilmių aikštėje 
ir tik patiems didiesiems ko 
monizmo kūrėjams: Marksui, 
Engelsui. Leninui ir Stalinui 
vienas kitas šūkis, viena kita 

vėliavų pora (tarybinė ir res 
publikinė). Pradžioje (1953) 
išdygdavo dar vienas kitas 
dienos didvyrio (Malenkovo) 
natūralaus dydžio portretas 
eisenose. Dabar gyvųjų por 
tretai eisenose visai išnyko.

Religijai Stalino mirtis nie 
ko tiesiogiai nedavė, bet, at 
rodo, kad tikintiem atleistaisi 
ais varžtais bus labai pasinau 
doję, nes 1954 metų vasarą 
ir rudenį prasidėjo didelė an 
tireliginė akcija, kurios nega 
įima buvo aiškinti kitaip, kaip 
tik atsigaunančiu, religingu
mu. Vėlesniais laikais tokios 
plačios propagandos neteko 
pastebėti. Iš jos pradėjo aiš 
kėli, kad religija yra tiek at 
gavusi kvapo, jog net prade 
jusi plisti stambių partijos pa 
reigfinų šeimose (moterys, 
vaikai) ir patys pareigūnai 
pradėjo nesišalinti religinių 
apeigų (krikštynų, vedybų ir 
atlaidų), ypač su tuo susietų 

vaišių. . .
Bet štai ateina lemtingoji 

1954 m. lapkričio 10 diena. 
Paskelbiamas Nikitos Chruš
čiovo oasirašytas “TSRS KP 
CK nutarimas dėl klaidų vyk 
dant mokslinę-ateistinę pro
pagandą gyventojų tarpe.” 
Tasai nutarimas yra labai 
svarbus dokumentas. Iš jojo 
paaiškėja tokie dalykai, ku
rie buvo spaudoje slepiami 
kaip, sakysime, tai, kad anti 
religinėje propagandoje buvo 
«daromi įžeidžiami išpuoliai 
prieš dvasininkiją ir tikinčiu 
osius, atliekančius religines 
apeigas” Be to. «religinių 
kultų tarnautojai ir tikintieji 
be jokio pagrindo vaizduoja 
mi žmonėmis, nevertais politi 
nio pasitikėjimo». Ir dar: «vie 
tinės organizacijos ir atskiri 
asmenys administraciniu būdu 
kišosi į religinių susivieniji
mų ir grupių veiklą, o taip 
pat šiurkščiai elgėsi su dvasi 
ninkija». Chruščiovas kriti
kuoja panines organizacijas, 
kurios «pasisakyti spaudoje, 
skaityti paskaitas ir praneši 
mus neretai leidžia nemok
šoms mokslo ir ateistinės pro 
pagandos klausimuose, o kar 
tais ir chaltūrininkams, žinan 

tiems daugiausia tik anekdo 
tus pasakėčias apie bažnyči 
os tarnus».

Tasai KP CK nutarimas 
yra labai svarbus ir vertas 
platesnio aptarimo, bet tatai 
jau išeitų iš šio rašinio rėmų 
Suglaudžiant dalykus iki kraš 
to. tenka pasakyti, kad, se
kant šį nutarimą, ateistinėje 
veikloje bus vengiama: įžeidi 
nėti tikinčiuosius ir dvasinio 
kus. nebebus jie už tai laiko 
mi nepatikimais piliečiais, į 
bažnytinius reikalus nebus 
kišamasi administraciniu bū
du. Tai ir viskas.

Nutarime labai aiškiai pa
sakyta, kodėl tie seni meto
dai keičiami: «visokios admi 
nistraeinės priemonės ir įžei 
džiamieji išpuoliai prieš tikin 
čiuosius ir bažnyčios tarnus 
gali padaryti tik žala, leisti 
įsitvirtinti ir net sustiprėti 
juose religiniams prietarams. 
Iš to seka, kad tasai teroro 
varžtu atleidimas nėra jekia 
malonė, o tiktai noras atgy
venusius metodus pakeisti 
naujais, kuriuo jie yra linkę 
laikyti pasekmingesniais. Ti 
kalas yra labai aiškus ir KP 
CK nutarimas jojo visai nesle 
pia: «Antireliginėje propagan 

doje padarytų klaidų ištaisy
mas neturi susilpninti moksli
nės - ateistinės propagandos, 
kuri yra sudėtinė komunisti
nio darbo žmonių auklėjimo 
dalis ir kurios tikslas yra 
skleisti mokslines, materialis
tines žinias masėse bei išva
duoti tikinčiuosius žmones iš 
religinių prietarų įtakos. Jei
gu valstybės atžvilgiu religi
ja yra privatus reikalas ir to 
dėl bažnyčia atskirta nuo vals 
tybės, tai komunistų partija, 
kuri remiasi vienintele teisiu 
ga pasaulėžiūra — marksisz- 
mu-leninizmu ir jo teoriniu 
pagrindu — dialektiniu mate
rializmu, -- negali abejingai, 
neutraliai žiūrėti į religiją, 
kaip į ideologiją, neturinčią 
nieko bendro su mokslu».

Nors nutarime ir neišvar
dinta įsakmiai, bet jis liečia 
visas konfesijas. Yra būdinga 
kad lietuviškoje propagando
je liečiama (įsakmiai arba nu
jaučiamai) tik Katalikų Baž
nyčia, tarsi kitų konfesijų 
bendruomenių Lietuvos teri
torijoje nė nebūtų, ir tik šių 
metų kovo mėn. 25 d. respub
likiniame taikos gynimo ple
nume, be kanauninko Stanke
vičiaus, kalbėjo pravoslavų
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kimą ypač atvyiai remia ka 
taliku dvasinė vyresnybė ir 
visa eilė žymių žmonių. To 
kios peticijos propagandinė 
reikšmė yra labai didelė. Pe 
ticijoje minimos taip pat Pa 
baltijo valstybės, todėl po pe 
ticija noromis rašosi ir ją u© 
liai remia taip pat D Britani 
joje gyveną lietuviai, latviai 
ir estai. D Britanijos L. Ben 
druomenės vadovybė kreipė 
si į musų tautiečius, prašyda 
ma kiek galint prie to žygio 
prisidėti ir jį visaip paremti. 
Lietuviai aktyviai renka pa
rašus darbovietėse ir susirin 
kimuose. Tik jie vieni tikisi 
susirinkti per 20.000 parašų.

Lietuvos vaizdelis.

Vincas Jonikas

Ateina Viešpats pas žvejus
Ar nebus tas nežinomas vyras 
Užmuštų pranašų kunigaikštis. 
Jei karališkai žengia nuo tyrų,
Ir gazelės jin glaustos nebaikščios?

O atėjęs į žūstantį laivą
Visagalįs atsinešė žodį:
Tarė — marių audra nusiblaivė 
Ir žvejams ramų krantą parode.

Sakė: «Tinklą padėkit į šalį,
Nors labai buvo amatas mielas, — 
Tarsi burės, nuo vėjų išbalę, 
Man patinka jus blaškomos sielos.

— Centro, Rytų Europos, 
Pabaltijo ir Balkanų kraštų 
Laisvųjų Žurnalistų Sąjungos 
visuotinis susirinkimas 1956- 
11-25 perrinko pirmininku Dr. 
Z. Makrą. Iš lietuvių tarybo 
je atstovaujami S. Miglinas 
ir J. Kairys Sudaryta komi 
sija statutui keisti. Į ją iš
rinkti keturi juristai, tarp jų 
ir J. Kairys. Sąjungoje yra 
susitelkusių 16 tautybių, kuri 
os Europoje leidžia 49 spau
dos organus.

— Vokiečių policija, beaiš 
kindama g e n. Michailovo 
agentus ir «Sniego» operaci 
jos bendrininkus, susekė jau 
daugiau žmonių, bolševikų 
įtrauktų į tą pragaištingą dar 
bą. Vokiečių spauda paskel 
bė kai kurių artimesnių Mi
chailo vo bendrabių nuotrau
kas. Pasirodo, Mūnchene prie 
Stieglmeier-Platz jie turėjo 
gerai užmaskuotą tariamą ko 
jiuių taisymo kioską, iš ku
rio persas Ismail Resaja va
dovavo Michailovo pasamdy 
tai profesionalų įsilaužikų 
gaujai, kuri turėjo laužtis j 
pabėgėlių organizacijų būe-

Ivano rojus.

Vakaru spauda apie Vasario 
16-ja.

Plačiau Vasario 16 ji buvo 
komentuota vokiečių spaudo
je. «Braunschweiger Zeitung» 
įsidėjo vokiečių telegramų a 
gentŪDs dpa pranešimą, ku
riame, pacitavus URT valdy
tojo Dr. P. Karvelio žodžius, 
pažymima, kad lietuviai lat
viai ir estai yra tikros mielės 
besipriešinant prieš Sovietus.

tus ir vogti jų kartotekas. 
Gauja savo «grobį* padeda 
vo sutartoje vietoje į žinomą 
laiškų dėžutę, po vienu tiltu 
autostradoje tarp Miincheno 
ir Stuttgarto. Ismailas Resa 
ja dienomis priimdavo taisyti 
kojinės, o nakt'mis pagrobtus 
adresus pristatydavo į sutar 
tą vietą. Tarp kitų bendri
ninkų minimos be pilietybės 
Viktoro Maslovo ir taip pat 
be pilie*ybės Petro Halunows 
kio pavardės.

Augsburge leidžiamas «Sch- 
wabische Landeszeitung» Va
sario 16-sios dienos reikšmę 
nušvietė ir atžymėjo Memmin- 
geno iškilmes «Norddeutsche 
Zeitung» savo pranešimui a- 
pie Vliko žmonių susitikimą 
su vokiečių politikais Bonno- 
je uždėjo antraštę: «Paverg
tieji apeliuoja į laisvąjį pa
saulį». Bonos «Bonner Run
dschau» pacitavo Dr. P. Kar
velio ir kitų pareiškimus, pa
žymėdamas, kad «taikus iš
silaisvinimas sudaro svarbiau
sią pabaltiečių uždavinį». 
«Schwarzwalder bote» ta pro
ga plačiau nušvietė lietuvių, 
latvių ir estu priešin'mąsi o- 
kupantams «Hofer Anzelger» 
skelbia, kad pabaltiečių tau
tos kovoja toliau dėl savo tė 
vynės išlaisvinimo. Dar pe
reitais metais pabaltiečių žy
mesnis skaičius, nuteistų už 
dalyvavimą rezistencijoje, bu 
vo atgabenti į sovietines dar

Nuo dabar mes pradėsime žūklę 
Musų Viešpaties dangiškai puotai. 
Nei šventyklų nelenksim, nei smukini, 
Ir pilnės Jo palaiminti luotai.»

Taurūs vyrai sukluso ir mąstė, 
Gilios akys atgiję žvilgėjo.
Gal su juo pagaliau jie atrastų, 
Ko išgairintos širdys ilgėjos?

Tad paliko marias ir išėjo, 
Pėdas pranašo tyruose sekė. 
Jiems praeinant pakilo luošieji, 
Praregėjo šviesos nebetekę.

bo vergų stovyklas. Sovieti
nio saugumo įstaigos taip pat 
Latvijoje ir Estijoje paskelbė 
amnestiją ir pakvietė, kaip ir 
Lieiuvoje, besislapstančius lig 
šiol kovotojus pasiduoti, žade 
durnos amnestiją ir išduoti do 
kumentus Pabaltiečiai ape
liuoja į visą laisvąjį pasauli; 
skatindami padėti jiems jų 
laisvės movoje. Visą eilę svar 
besnių vokiečių spaudos or
ganų pasisakymų buvome įdė 
ję ankstesniame E. numeryje. 
Dienr «Neckar Zeitung». pla
čiai aprašęs minėjimą Heidel 
berge ir pasitaręs V T pirm. 
A Devenienės bei IT valdy 
tojo M Gelžlnio kalbas, taip 
pat pasidžiaugęs menine dali 
mi, jį apibūdino kaip jsnūdin 
ga lietuviu šventę. «Füsse- 
nėr Blatt» perdavė Dulles lin 
k ė jimus pabaRiečiams, išryš 
ktnuamas. kodėl galingiausios 
pasaulyje valstybės užsienio 

reikalų ministeris reikalauja 
atstatyti Pabaltijo kraštų ne
priklausomybę. «Pfalzische 
Volkszeitung» pacitavo VT 
pirm A. Devenienės pareiški 
mą, kad Vokietijos sujungi
mas taip pat lietuviams susti 
prina išsilaisvinimo viltis. Di 
enraštis aprašymą pailiustra 
vo VT pirmininkės nuotrau
ka, kai ji kalba į susirinku
sius Heidelberge, ir antrąja - 
Vasario 16 d. gimnazijos mo 
ksleivius šokant lietuvių taut, 
šokius.

«Taunus Bote» įsidėjo pla 
tų pranešimą, pabrėždamas, 
kad 100 mil pavergtųjų euro 
piečių šaukiasi laisvojo pa
saulio pagalbos ir kad pabal- 
tiočiai ne pasiduoda okupan 
tų priespaudai.

(B. D.)

bažnyčios mitroforinis proto- 
jėrėjus Lietuvos Eparchijos 
Tarybos pirmininkas Džič 
kovskis ir Aukščiausios Sen
tikių Tarybos Lietuvos TSR 
narys Šaltinas (pirmininkas 
Kuznecovas ir reikalų vedė
jas Jegorovas). Iš to reikėtų 
daryti išvadą, kad ir protes
tantų bei izraelitų religinės 
bendruomenės tebevegetuoja 
Lietuvos teritorijoje.

BAŽNYČIA LIETUVOJE T VIR 
TAI LAIKOSI

Šį kartą mums rūpi tik Ka
talikų Bažnyčia ir josioš rei
kalai. Nereikia nė pabrėžti, 
kad esamomis sąlygomis ka
talikybė Lietuvoje yra griau
nama visais galimais būdais, 
bet pati Lietuvos Bažnyčia, 
atrodo, tvirtai ir didvyriškai 
laikosi, ir laikosi geriau net 
negu pavergtuose satelitini
uose kraštuose, kur Bažnyčia 
turi daugiau laisvių. Prieš 
mano akis guli kažkokio is
torijos mokslų kandidato O A. 
Arturovo brošiūra «Kataliky 
bė ir «krikščioniškasis sočia 
lizinas* tarptautinės reakci
jos tarnyboje» (Valstybinė Po 

litinės ir Mokslinės Literatė 
ros Leidykla, Vilnius - 1954) 
kur skaitome štai ką: «Prie
šingai Vatikano nrakeiki- 
mams, Lenkijoje, Čekoslova 
kijoje bei Vengrijoje demas 
kavus katalikų bažnyčios ly 
derlus, kurie pasireiškė kaip 
Amerikos imperializmo sam
diniai, d uguma katalikų pa 
reiškė, jog jie remia liaudies 
demokratinę santvarka. Vi
sose liaudies respublikose, 
kaip ir Tarybų Sąjungoje, ka 
taliku dvasininkijos atstovai 
pareiškė savo solidarumą su 
taikos šalininkų judėjimu. Ats 
kirų katalikų partijų atstovų 
kurie remia judėjimą už tai
ką, yra ir buržuazinėse šaly 
se — ir tai sukelia didžiau
sią kardinolų bei katalikiškų 
ministrų piktį.»

Šis tarybinis eruditas religi 
jos dalykuose, atrodo, silpnai 
orientuojasi Katalikų Bažny
čios reikaluose. Tačiau jis 
negali klysti, kad, pagal pa
cituotą ištrauktą, Lietuvoje 
Katalikų Bažnyčia yra viena 
kad ji nėra skilusi, kaip Len 
kijoje. Čekoslovakijoje ir 
Vengrijoje.. .

Yra budinga, kad dvasiniu 

kų viešuose pareiškimuos» 
šiek tiek atspinti atskirų reli 
ginių bendruomenių traktavi 
mas. Pavyzdžiui, minėtame 
taikos gynimo komiteto ple 
nume. kur kalbėjo katalikų 
stačiatikiu ir sentykių atsto
vai pirmam leidžiama kalbėti 
katalikui, bet jo kalba žaloja 
ma tokiais dialektinio materia 
Jizmo stiliaus perlais, kaip 
«pikti grobuonys», stačiatikis 
kalba antras. — jo kalboje 
jaučiama daugiausia tvirto 
savim’ pasitikėjimo, o senti 
kis daugiausia stengiasi įtikti 
(«Mes. sentikiai, per visą sa 
vo egzistavimo istoriją nie 
kad nelikdavomi abejingi sa 
vo tautos likimui ir jeigu bet 
kuris priešas grasino Tėvy 
nei, grasino mūsų tautos lais 
vei ir taikiam darbui, kartu 
su tauta gynėme savo Tėvy
nę»). Iš to Ivg sektu išvada 
kad vieni stačiatikiai atsto
vauja specifiškai rusišką kon 
fesiją ir šiandien, kaip carų 
laikais. Tuo tarpu sentikiai 
nori įsikibti i rusiškumą, ir 
siekia net tiek, kad jie save 
atsiriboja nuo žemės, kurioje 
gyvena, nes, matyt, ir šian
dien jie rusų laikomi klaida 

tiktais.

BAŽNYČIOS PADĖTIS LIE
TUVOJE 1954 M.

1954 m sausio mėn. prad
žioje rusų TASS agentūra pa 
leido užsienin vysk. Kazimie 
ro Paltaroko pranešimą apie 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje. 
Tą žinią paskelbė keli komu 
nistų laikraščiai laisvame pa 
šaulyje ir jų tarpe «Laisvė* 
(1954 sauso 13 d., nr, 9). Ten 
buvo pažymėta, kad Lietuvo 
je yra dvi bažnytinės provin 
cijcs — Kauno ir Vilniaus, 
keturios vyskupijos — Pane 
vėžio, Telšių, Vilkaviškio ir 
Kaišiadorių. Panevėžio vys 
kupiją iš Vilniaus arkivysKu 
piją valdo vysk. Kazimieras 
Paltarokas (Vilniaus arkivys 
kupiją penktus metus). Kau
no, Kaišiadorių ir Vilkavis- 
vio vyskupijas valdo Juozas 
Stankevičius. Telšių vyskupi 
ja — Pet’-as Maželis. Veikia 
688 bažnyčios, kurias aptar 
nauja 741 kunigas. Taip pat 
veikia tarpdiocezinė Didžioji 
seminarija, teikianti akademi 
nius laipsnius, kurioje tuomet 
buvo 75 auklėtiniai. 1953 me 

tais įšventinta 17 kunigų. Bu 
vo pranešime pažymėta, kad 
bažnyčiose reguliariai laiko 
mos pamaldos, o šventėse 
dar iškilmingai. Krikštija, 
tuokia ir laidoja kunigai. Tei 
kiamas patepimo (Paskutinio
jo?) sakramentas. Kunigai 
turi teisę lankyti ligonius na 
mie ir ligoninėse. Vaikus pir 
majai Komunijai ruošia tėvai.

Vargu ar tektų abejoti šių 
žinių tikrumu, nes tai gana 
liūdnos žinios. Kunigų nė 
pusės nelikę, neįskaitant vie 
nuolių, kurių vyskupas nė 
žodžiu nepamini, Jdėlto nėra 
jokios abejonės, kad jųjų nė 
ra. Vyskupas likęs tik vie
nas. Bažnyčios veikla suvar 
žyta iki galo Kontakto su 
jaunimu nėra.

Partinės spauda dvasinin
kus retai temini. Tos žinios 
yra tokio pobūdžio: «Pokario 
metais Žiobiškio apylinkės 
kunigas Paškevičius ir Pase 
munėlio Matulionis (berods tu 
retų būti: Matelionis?, J.A.) ir 
kiti rėmė ir patys aktyviai da 
lyvavo banditinėse lietuviškų
jų buržuazinių nacionalistų 
gaujose (partizanuose, J.A.)».

(B. D.)
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Devyni broliai ir ju sesuo 
Katriutė.

Devyni broliai turėjo tik 
vieną seserį. Visi jie buvo 
pašaukti 1 kariuomenę Vy
resnysis. prieš išeidamas, nu 
pirko savo seseriai aukso 
žiedą. Tąsyk sesuo buvo dar 
maža ir apie tą žiedą nieko 
nežinojo Pailgėjusi vartė rū 
bu skrynią ir rado žiedą. 
Klausia motiną:

— Kieno čia toks puikus 
žiedas? Kas jį nupirko?

Motina paaiškino:
— Tu turėjai devynis bro

lius. Vyresnysis nupirko tau 
šitą žiedą ir padovanojo.

Katriutė labai pasilgo sa 
vo brolių. Ji ėmė prašyti mo 
tiną, kad, leistų apsilankyti 
ir pamatyti juos.

Motina sutiko. Bevažiuo 
dama Katriutė sutiko ant ke 
lio zuikutį. Tasai pradėjo pra 
šytis:

— Katriute - sesele, pavė
žink mane. Aš labai pavargęs.

— Tūpkis į vežimėlio galą,

- meiliai pasakė Katriutė.
Juodu privažiavo didelę 

plačią upę. Toje upėje prie 
kràsto maudėsi laumės. Ka
triutė labai dailiai buvo apsi 
taisiusi ir tą žiedą mūvėjo 
ant pirščiuko.

Laumės,'pamačiusios ją 
su zuikučiu, pradėjo šaukti:

- Eik šen, Katriute, pas 
mus. Pasipūškinsim, pasimau 
dysim! Pas mus pieno upė te 
ka. raudonas vynas iš kraš
telio.

Zuikutis sudraudė ją:
— Katriute sesele, neik pas 

jas: upė kraujais teka, iš- 
kraštelio ašarėlės.

Laumė perpykusi tuojau 
iššoko iš vandens ir išplėšė 
tam zuikučiui abi paskutines 
kojas.

Pavažiavo dar galą. Ki 
a laumė taip pat šaukė:

— K atriute-sesele, eik šen. 
Pasipūškinsim, pasimaudysim. 
Pas mus pieno upė teka raudo 

nas vynas iš kraštelio.
Tas zuikutis vėl draudė 

sakydamas, kaip pirmą kar
tą. Tada laumė iššoko iš 
vandens, sudraskė tą zuikutį 
ir išmetė iš vežimėlio.

Dabar Katriutė važiuoja 
viena pagal tą upę. Važiuo 
ja ilgą galą. Atsirado dar 
viena laumė ir ėmė šakti. Ka 
triutė nuėjo pas aną maudy
tis. Nusivilko visus savo dra 
bužius. Tik aukso žiedą pa 
siliko ant piršto. Laumė pir 
miausia iššoko iš vandens ir 
apsivilko tais gražiaisiais dra 
bužiais. Katriutei pasiliko 
bjauri raganos skranda. Auk 
so žiedą tebeturėjo ant pirš 
to. Laumė nepamatė jo.

Susėdo abidvi į vežimėlį ir 
važiavo toliau. Katriutė labai 
graudžiai verkė. Laumė pa
klausė:

— Kur tu važiuoji?
— Aš važiuoju pas savo 

brolius apsilankyti.

Važiavo jiedvi ilgą galą. 
Privažiavo tokį dvarą - dide 
lį, dideli. Laumė įėjo Į tą 
dvarą ir klausia:

— Ar yra čia devyni lan
gai, ar yra čia devyni stalai, 
ar yra čia devyni puodai, ar 
yra «ia devyni dubenys, šau 
kštai?

Pagaliau paklausė:
— Ar yra čia devyni bro

liai?
Šeimininkė atsiliepė:
— Čir nėra devynių langų, 

nei devynių stalų, nei dęvyi 
nių puodu, nei devynių dube 
nių su dvyniais šaukštais, 
nei devynių brolių.

Tada jiedvi nuvažiavo į kitą 
dvarą. Laumė vėl įėjo į vidų ir 
taip pat klausė, kaip pirmą 
sykį. Čionai buvo devyni bro 
liai. Vyriausias brolis stove 
jo po langu ir išgirdo ją taip 
šnekant. Tuojau jis ėjo ^pa
vadinti kitų brolių ir sakė:

— Tikriausiai čia bus rhū

Nė ko juoktis, ką sakyti, 
Sunku pirmą kart rašyti. 
Bet Petrukas netingus. 
Nugalės visus vargus. 
Bus jis vyras kultūringas 
Musų Lietuvai naudingas.

sų sesuo!
Garbingai priėmė ją, pasi

sodino už stalo ir labai mei
liai vaišino. Bevaišinant paž
velgė vyriausias brolis pro 
langą ir paklausė:

— Kas tai, kur tavo veži
mėlyje sėdi?

Laumė tuojau atsakė:
- Kai pamariais - pajūri

ais aš važiavau, tai Laumė 
viena įsisėdo, ir aš pavėžinau 
ją

— Tegul ji eina ganyt į 
lauką, - nepatenkinti atsiliepė 
broliai.

Ir ji turėjo eiti ganyti. Kai 
ji ganė arklius, tai vyriausio
jo brolio arklys neėdė Atsis
tojo jisai ir gana: neėda. Ta
da ji dainavo tokią dainą:

Ei žirgeli juodbėrėli,
Ko neėdi žalią žolę, 
Ko negeri sraunioj upėj?

Tasai arklys prašneko:
Ką aš ėsiu žalią žolę?
Ką aš gersiu sraunioj upėj?
Ana, Laumė, raganėlė, 
Su broleliais vyną geria, 
O tų brolių sesužėlė 
Žirgelius ganyti turi.
Vyriausias brolis lauke bu 

vo. Jis girdėjo tą dainą dai 
nuojant ir priėjo arčiau. Ta 
da jis pamatė žiedą, kurį jis 
seseriai dovanojo ir paklau
sė:

— Kur gavai tą žiedą?
Ji atsakė:
—- Aš turėjau devynis bro 

liūs. Kai aš maža buvau dar 
vyriausias brolis nupirko man 
tą žiedą. Užaugusi labai iš
siilgau savo brolių ir išvy
kau aplankyt. Man bevažiuo 
jant pagal upę, lamės mane 
vadino maudytis, aš sutikau. 
Laumė pirmoji iššoko ir ap 
sivilko mano drabužiais. Da
bar mano broliai ją myli, o 
aš turiu jų žirgus ganyti.

Tasai brolis apsiverkė iš 
gailesčio. Atsigavęs kiek, ve 
dėsi ją namo. Ji gražiai misi 
mazgojo ir apsįtaisė, nes bro 
lis jai nupirko naują vystę. 
Po to vyriausias brol s išaiš 
kino viską kitiems savo bro
liams.

— Kokią mes dabar baus
mę uždėsim tai laumei? —- 
tarėsi broliai. Pagaliau su
galvojo: paėmė vieną arklį, 

ištepė jį su derva, pastatė 
prie durų ir šaukia iš lauko:

— Einam, sesiul. po sodą 
pasivaikščioti!

Laume išėjo. Pamačiusi ar 
klį prie durų, suriko:

— Ko čia tas arklys stovi?
Broliai atsakė:- Sušerk jam 

sesiul, su ranka, tai nueis.
Laumė sušėrė arkliui, ir 

jos ranka prilipo. Broliai sa 
ko:- Šerk kita ranka, tai toji 
atšoks.

Laume sušėrė, ir kita ran 
ka prilipo. Supykusi spyrė jį 
su koja, ir koja prilipo.

Broliai sako:- Šerk, sesiul 
su pilvu, tai atšoks rankos ir 
kojos.

Laumė stumterėjo, ir visa 
prilipo. Tada broliai sako ar 
kliui:

-- Nunešk tu ją ten, kur 
saulė nešviečia ir vėjas neuž 
pučia, kur joks žvėris neuž
eina ir joks paukštis neuž- 
skrenda. Paskum nusimaudyk 
vyno upėj, šilkų pievoj išsi 
vartyk ir pargrįšk namo.

.---- Įį- ' -.h».

LAPĖ SNAPE
Aš laputė — nabagutė, 
Našlaitėlė ir kumutė.
Be tėvelio, be močiutės 
Man pasauly reikia būti.

Man kojelės — lengvos, greitos V 
Pačios kelias, pačios raitos, ,
Man kailelis — tartum šilko, 
Nebijau aš net ir vilko.

O snukutis man šnekutis —
Kai uogelė, kaip bitutė:
Ar kas liūdi, ar kas guodžiais — 
Jis iš tolo vis užuodžia.

Jis užuodžia, kur pavojus, 
Kur nereikia kelti kojos, 
Kur piktų žmonių braidyta.
Kur man kilpa pastatyta. ■<

Jei žąsiukas ar vištelė 
Pasitaiko man ant kelio — 
Plunksneles nudulkau veikiai: 
Man pasauly daug nereikia...

(Iš Bali* Sruogos pjeses vaikams «Aitvaras Teisėjas»)

Bale Voveraitė 
KNYGUTĖ.

Prašo mūs Sigutė
Savo tėvulėlio
Tos gražios knygutės, 
Kur su paveikslėliais.
Kokios painios raidės 
Ir vingiuoti raštai, 
Bet smalsi mergaitė 
Viską nor suprasti.
Kiek ten bus dainelių 
Pasakų visokių.. . 
Ak, tai baisiai gera, 
Kai skaityti moki
Prašo tėvulėlio:
— Duok man tą knygelę 
Juk skaityti kiekvienas 
Jau išmokti gali

SU PILVU NEGERAI, BE PIL
VO - DAR BLOGIAU.

Buvo kitą sykį toks tingi
nys. Jis būdavo tingi art, tin
gi žolę pjaut ir visokį darbą 
dirbti jis tingi. Būdavo vis 
aimanuoja, vis skundžiasi: «0, 
kad aš pilvo neturėčiau, tai 
būtų gerai. Nereikėtų pas ū- 
kininkus dirbti nei kasdien 
vargti». Jis buvo vargdienis, 
todėl turėjo dirbti.

Kartą susitinka tokį senu
ką ir jam dejuoja. Senukas 
sako:

— Jei nenori pilvo, tai aš 
galiu atimt nuo tavęs.

— Labai gerai, - apsidži
augė tinginys.

Senukas atėmė pilvą, nune
šė į pagirį, užkabino ant ąžo 
lo šakos ir nuėjo sau. Tingi
nys parėjo į savo trobelę ir 
guli. Jau jam nereikia nei 
dirbti, nei valgyti. Guli vie
ną dieną, antrą. Jau jam nn 
sibodo begulint, jau kaulai 
praskaudo. Eina prie darbe 
bet nieko nepajėgia.

Jau jam daug blogiau, ne
gu pirma buvo. Jau dabar 
vien tik apie tai galvoja, kad 
galėtų savo pilvą atgal gauti. 
Kaip tyčia sutinka tą patį se 
nuką:

— Na, kaip? — klausia se 
nukas: - Ar geriau be pilvo?

— Kur čia bus geriau... Aš 
norėčiau verčiau dirbti, pil
vą turėti ir valgyti.

Senukas grąžino jam pilvą.
Liaudies pasaka

Arklys taip ir padarė, o 
broliai ir sesuo laimingai gy 
veno. Ir dabar tebegyvena, 
jeigu nenumirė.

Liaudies pasaka
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O TAI SKANI KAVA

Industria e Comercio de Calçados
Ji j ® c®7 à»

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaes, 626 - São Paulo

Foto-Stūdija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai Įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

Priimami oakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4.-ÕÕ70 - SÃO PAI.HO

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali Įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei Įsigyti reikia rašyti e&tado valdžiai. 
Šitai Tamstai siūl^

Jmobiliaria Alto do Guapoxé Ūda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

MŪSŲ LIETUVA '

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos,

indų ir kitu reikmenų prieinamomis

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

PRANAS & CIA. LTDA.

pusi. 5

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Vila CelesteAv. Sapopemba 18-A

Madeiras do Brasil

— LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
L atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščiu.

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
i riterio ro.Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 96 - 9.o - sala 904
Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

Caixa Postal 3967

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO, 
kanus.
COLUMBIA: Pilsen extra,

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo Įrankių 
krautuvė i; pas

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IIDMADJ CADDIfDI

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

S Ã 0 PAULO

FOHTE DOS JESUÍTAS

Cervejaria Cclunibia J. A
Šalčio ir

uodas be
Arba a us
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais.
Mėgstantiems: Guaraná Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno,

Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636

^i?S. ><>" c*rsw^

702 - Fone: 51-4485
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ATEITININKAMS

Šį sekmadieni tuoj po 9 
vai. pamaldų bus mėnesinis 
moksleivių ateitininkų susi
rinkimas. Visi nariai prašo 
mi dalyvauti.

— Praėjusi sekmadienį įvy 
kasiame organizacijų pirmi
ninkų ir atstovų susirinkime 
kun. J. Šeškevičius padarė 
pranešima apie kun. klebono 
Ragažinsko jubiliejų, kleboni 
jos statybą ir kitus parengi
mus. Buvo nutarta, kad po 
klebonijos statybos fondui 
per Atvelykį balandžio 8 d. 
rengiamos programos taip pat 
ruošti šokius ir laikyti bufe 
tą. Visi dalyviai žadėjo tal
kininkauti bilietų pintiniame 
Kaip jau ankščiau buvo skelb 
ta, programa rengiama sary 
šyje su naujos klebonijos na 
matų prakasimo švente. Ki
tiems darbams aptarti atsto
vai susirinks kitą kartą.

— Šv. Juozapo Vyrų Broli 
jos kovo m. 11 d įvykusiame 
susirinkime, pirmininku išrin 
ko J. Baužį, ir valdybos narį 
ais, kurie pareigomis pasis
kirstė sekančiai. M. Tamaliū 
nas-vicepirmininku, B. Rim- 
kus-sekretoriumi, V. Banys iž 
dininku, P. Narbutis-valdybos 
nariu.

— Šv. Juozapo šventė šiais 
metais išpuola ateinantį pir
madienį. Kadangi yra darbo 
diena, tai mišių tvarka bus 
ryte 8 vai. ir vakare 8 valan 
dą. Vakare mišios bus Vyrų 
Brolijos intencija.

Mūsų kolonijoje yra nema 
ža Juozų kaip kun Šeškevi 
čius, Baužys, Strolia, Juodgu 
dis, Masiulis. Perednis, Mate 
lionfs, Seliokas.

Musų nuoširdžiausi sveiki
nimai visiems Juozams.

LIET. KAT. MOTERŲ BRAU 
GUOS PIKININKAS

Del susidėjusių, aplinkybių 
šį sekmadienį į Santos neį
vyks. Dragijos susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį pu 
siau ketvirtą valandą. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

•
— Kiekvieną sekmadienį, 

14 vai. klausykite lietuviško 
pusvalandžio per Radio Nove 
de Julho, vidutinėmis bango 
mis 540 megaciklų, ir trumpo 
mis bangomis, 25 metrų, ku 
rios pradėjo veikti tik nuo 
kovo m. 15 d, 25 metrų ban 
gomis. Šis Radio lengvai gir
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dimas visoje Brazilijos terito 
rijote.

— Šį sekmadienį 17 vai. 
šaukiamas susirinkimas radijo 
reikalais pasitarti.

— Moterystės luoman ruo 
šiasi Juozas Rukšėnas su 
Ona Gaižutyte, Vanda Liutke 
vičiūtė su Wilson Lopes Tor 
res.

— Vanda Paukštyje, iš V. 
Zelinos, išlaikė konkursinius 
egzaminus į Escola de Educa 
ção Física.

— Vincas Pauliukonis, gy 
venantis Amerikoje pajieško 
savo brolio Petro Pauliuko- 
nio, kilusio iš Suvalkų Kai 
varijos ir 1940 m. gyvenusio 
São Paulo, mieste.

VIEŠA PADĖKA.

Nuošidžiai dėkojame vaisti
ninkui p. Juozui Lukoševičiui 
Moinho Velho Kun. V. Mika
lausko vardo Lietuvių Vargo 
Mokyklos Steigėjui ir buvu
siam jos Pirmininkui, už pa
siaukojimą ir padėtas dideles 
pastangas mūsų tautiniai kul
tūrinės veiklus srityje. Labai 
apgailime jo pasitraukimą iš 
Pirmininko pareigų, bet tiki
mės kad buvęs mūsų Pirmi
ninkas nuo lietuvybės žadi
nimo ir nuo mūsų mokyklė
lės nenutois ir ateityje. Mes 
linkime p. J. Lukoševičiui 
greito sveikatos pagerėjimo 
ir naujų jėgų kultūriniam 
darbui.

Mokyklos Komitetas 
ir Mokinių Tėvai.

ŠIŲ METU REKOLEKCIJOS
lietuviams.

— Parque das Nações - ko 
vo 25, 26, 27, 28 ir Didįjį ket 
vi r t a d i e n į užbaiga. Pra 
džia verbų sekmadienį 8 vai. 
vakaro. Parapijos bažnyčioj.

— Mokoje 22, 23, 24 kovo 
ir pabaiga Verbų sekmadienį 
iš ryto 6.30 vakarais 8 vai. 
N. S. de Bom Conselho baž
nyčioj

FUNDAÇÃO ANTONIO E HE 
LENA ZERRENNER AUKLĖ

TINIAI

Retai kur sutiksime tokią 
Instituciją, kurį tiek daug pas 
tangų dėtu socialiniuose rei
kaluose. remiant savo ben
druomenės narius, kaip Fun
dação Antonio e Helena Zer- 
rnner. Tai tikras ramstis yra

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e .. 
Seguros de acideptes

8 às 19 horas. >

Alio, Alio, Tautiečiai, Alio...
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, š/m. balandžio mėn. 

7 d. Dr. Kudirkos v. mokykloje, rua Lituania, 67 (Moó- 
ca) ruošia įdomu.

VA IK A IR A
Parque das Nações lietuvių meno mėgėjų būrelis su 

vaidins Petro Vaičiūno veikalą “TUŠČIOS”, pašoks tau 
tiškus šokius, p. J. Bortkevičienei vadovaujant ir p. V. 
Pukenytei grojant.

Po to, bendri šokiai iki 4 v. ryto. Šokiams gros 
puikus orkestras. Veiks geras lietuviškas bufetas.

Tad visi seni ir jauni į grynai lietuvišką vakarą. 
Tik pasirūpinkite, iš anksto pakvietimais, nes prie įėji 
ino nebus galima gauti. Pakvietimai yra visose S-gos lie 
tuviškose mokyklose ir pas atskirus S-gos narius. Pasi 
rūpinkite ir staliukais, nes jų skaičius yra apribuotas. 
Vakaro pradžia PUNKTUALIAI 20 vai. (8 v. v.) pabaiga 
— 4 vai. ryto.

L. S. B. Valdyba.

ne tik tiems, kurie gyvenimo 
sunkios naštos yra slegiami, 
bet ir tiems, kurie, ypač prj 
augantiems jaunuoliams, atei 
čiai nori sau blaivesnį ir švie 
sesnį gyvenimą sukurti Tos 
institucijos mokyklos, yra tik 
ras jaunuoliams prieglobstis. 
Čia jie yra auklėjami ir mo
komi pagal norą, sugebėjimą 
ir pašaukimą. Ò išėję iš tų 
mokyklų, jie čia pat ir dar 
bus gauna.

Tarp daugelio ir įvairių mi 

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Žolinoje. Avenida Zelina, 752

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dontu chirurgas

Restoranas Jurubatuba
OO—

Savininkas VLADAS JASIULIONIS
Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių ir 
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra
leisti šventes ir savaitgalius.

Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paulo važiuojant 
via Anchieta, ligi pirmojò. po kairei pusei ežerėlio, kur yra 
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip 
matyti iš čia pridedamo plano. Patogi vieta ir pikninkams

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

šinio tautų vaiku, lietuvių vai 
kai taip pat naudojasi šios Ins 
titucijos pagalbą ir yra jos 
išlaikomų mokyklų auklėtiniai 
o vėliau — jos tarnautojai 
amatų mokyklos dirbtuvėse, 
raštinėse, mokyklose. Šiuo 
metu vargu ar rasime bent 
vieną šios institucijos įstaigą, 
kurioje nesirastų dirbančių 
lietuvių vaikų išėjusių iš jos 
mokyklų. Štai keletas jų: A 
Tamošaitis, Kazlauskas, Irene 
Klišys, Helena Rukšėnas, Bi-

t

rutė Í 
da Be 
Tai F 
Iena 
kurie, —
jo, užim^vaoovaujancia^vie 
tas. Tiesa, netrūksta tokių 
jau šiandieną.

Antanas Dutkus.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Nuo Red. Įdomu butu pla 
čiau susipažinti su šia Insti 
tucija, kuri, kaip atrodo, tam 
priai surišta su Antarctica, 
kur daug mūsų tautiečių dir 
ba.

ĮSTOJO TEISIU FAKUL 
TETAN.

Santos teisių fakultetan iš 
laikė konkursinius egzaminus 
ir tapo priimtas studijuoti F. 
Baltramavičius. Lietuviai ver 
žiasi į visas mokslo sritis ir 
dar už keletos metų lietuviai 
turės savo kolonijoje nema 
ža nuošimtį profisionalų įvai 
riose mokslo srityse. Kl.

LIETUVIŲ S-GOS BRAZILI
JOJ VISUOTINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Lietuvių S-gos Brazilijoj 
Valdyba šaukia visuotinių na 
rių susirinkimą Kovo mėn. 
25 dieną, 16 vai. (4 vai. po 
pietų) Nesusirinkus pakan 
kainam narių skaičiui šaukia
mą valandą, susirinkimas bus 
šaukiamas 16,30 vai., kuris 
bus laikomas teisėtu bile ko
kiam narių skaičiui dalyvau
jant. Visų narių dalyvavimas 
yra būtina prievolė. Kad kiek 
vienas atsilankęs narys žino
tų, kokie klausimai bus svars 
torai susirinkime, iš anksto 
patiekiame dienotvarkę:

1) Susirinkimo atidarymas,
2) Prezidiumo rinkimas,
3) Protokolo skaitymas,
4) Revizijos komisijos pra

nešimas,
5) Pakeitimo Įstatų Komisi

jos pranešimas,
6) Bėgamieji reikalai.

L. S. B. Valdyba.

— Lina Wagneriené kvie
čia gimines ir pažįstamus į 
egzekvijas -- mišias už A. A. 
Hermano Vagnerio vėlę, ko
vo mėn. 20 d. 7 vai. Vila Ze- 
linoje.

— «Musų Lietuvos» redak
cija praneša, kad straipsnyje 
«Nepriklausoma Lietuva» apie 
M. Laupinaitį» minimas p. Va
siliauskas nieko bendro netu
ri su p. Eduardu Vasiliausku 
gyvenančiu São Paulyje.

IŠLAIKĖ EGZAMINUS Į INS . . ..
TITUTO EDUCAÇÃO

Sonia Anielė Dutkaitė, Sta 
sės ir Stasio Dutkų duktė, 
gyvenantieji Rio de Janeiro 
su gerais pažymiais išlaikė 
konkursinius egzaminus į Ins 
tituto de Educação — valdži 
os mokytojų seminariją. Kan 
didatų į šią mokyklą buvo 
užregistruota 3400, o išlaikę 
egzaminus ir šion mokyklon 
pateko vos 126 mokiniai, ku 
rių tarp ir S. A. Dutkaitė

Instituto de Educação yra 
valdžios mokyklą ir joje mo 
kslas yra labai aukštai pasta 
tytas. Norinčiu patekti ton 
mokyklon visumet yra didelis 
skaičius vaikų.

R.

SKAITYK IR PLATINK
* ' . š:.

«MŪSŲ LIETUVA»

S I U VÉJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 -. V. Zelina 
(prasideda iš Av: Zelina, 59$)
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