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BRASIL

mės. yra atgijęs patriotizmas
ir noras prisijungti prie Grai
kijos. Viso gyventojų saloje
yra pusė milijono. 400 tūks
Maskva skelbia, kad Rusi tančių yra graikai, likusieji
joje darbininkas jau gali pa turkų kilmės Ekonominis sa
sirinkti darbą kur nori. Prie los gyvenimas yra geras, nes
varta daugiau nebūsianti nau darbo ir pinigų netrūksta. Pi
dojama. Industrija, kuri visa nigų ir darbo duoda anglai
yra valdžios, pati turės ieško kurie čia stato didelius įsisti
ti darbininkų Lig šiol reika prinimus. Saloje yra 15 tūks
lingi darbininkai buvo jėga tančių anglų kareivių.
pristatomi ir neturėjo teisės
Turkiją grasina, jei anglai
iš vieno fabriko pasitraukti apleistų salą, ji būt prijungta
ir ieškoti geresnių darbo są žinoma jėga, prie Turkijos.
lygų.
Kad fabrikai galėtų patrauk
— Anglijos'užsienio reika
ti darbininkus, turės duoti ge lų ministério pranešimu par
resnes darbo sąlygas. Šitas lamente, apsilankius Bulgani
klausimas buvo diskutuotas nui ir Kruščevui Londone
garsiajame vasario mėne bus pasidalinta nuomonėmis
sio komunistų suvažiavime
apie tarptautinę politinę pa
Tad
šimtai
tūkstan dėtį.
čių lietuvių turėtų būt su
gražinti tėvynėn, nes jie bu
— Anglijoje gyvenantieji
vo išvežti ne kam kitam, ka
įvairių
tautų tremtiniai, ruo
ip vergiškiems darbams.
šia
demonstracijas
prieš Bul
Šie ir kiti faktai rodo, kad
ganiną
ir
Krušcevą.
Prie
Rusijoje komunizmas griūva.
šių demonstracijų prisideda
ir bendrai visi Anglijos kata
Geergija uz Stalina
likai. Vyskupai yra paskel
bę laišką prašydami, kad de
Telegramų agentūros pra monstracijų metu vengtų išsi
neša, kad Stalino tėviškėje, šokimų. Taip pat ragina tikiu
Georgijoje, kur yra gimęs, čiuosius melstis už pavergtuo
avis ganęs ir jas vogęs, gy sius. Kaip matyti, Kremliaus
ventojai buvo nepatenkinti diktatoriams Anglijoje nela
Kremliaus diktatorių, Stalino bai bus palanki nuotaika sve
pasmerkimu. Gatvėje buvo čiuotis ir į ak:s melo dūmus
suruoštos demonstracijos ir dumti.
net buvę rimtų susirėmimų
su policija. Tačiau paskuti Rusu , kzepsininkai atvyks
nių dienų Georgijus kcmunis
Brazilijon
tinė spauda jau gieda Krem
liaus giesmę ir pritaria Stall
so pasmerkimui.
Birželio ar liepos mėnesį
rust]) krepšinio rinktinė lan
— Vakarų Vokietijos užsie kysis Pietų Amerikoje. Ta pa
nio reikalų ministeris Kon čia proga aplankys Braziliją.
rad Adenauer kritikuoja nau Rungsis su Rio de Janeiro ir
ją Maskvos nusišypsojimą va S. Paulo krepšininkais. Ru
karams» Rusai siekia kaip sų sportininkams atvykti Bra
galint vakarus suskaldyti. Bet zilijon užsienio reikalų minis
koks vakarų silpnumas bus terija jau davė sutikimą. Rei
rusų panaudotas. Asmeniški kia tikėtis, kad jų tarpe bus
Eisenhowerio ir >Bulganino ir lietuvių.
pasidalinimai mintimis gali
būt naudingi, bet nėra reika
— Meksikoje baigėsi Pan
lo šaukti keturių didžiųjų pa Amerikos futbolo rungtynės
sitarimo. Vakarų Vokietija, Laimėtojais liko Brazilijos
toliau pareiškia Adenauer, ne rinktinė, kurią sudarė Porto
pasivėlino išpildyti apsiginkla Alegre futbolistai. Balandžio
vimo plano Dar šiais metais mėnesį Brazilijos rinktinės
ministeris pirmininkas tikisi vyks Europon. Loš su Portu
aplankyti Ameriką. Taip pat galijos, Šveicarijos, Čekoslo
tikisi šiais metais galutinai iš
spręsti tarp Vokietijos ir Pran
cūzijos Saaro klausimą.
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Keturi rusų mokslininkai, Šiaurės Amerikoje, vienoje
Pittsburgh© klinikoje, stebi Dr. Jonas Salk, skiepijantį vaiką
sax o išrastais vaistais nuo vaikų paraližiaus.
vakijos. Italijos, Anglijos, Šve
dijos rinktinėmis
Brazilu
rinktinės komandos sąstatą
sudan s geriausi Rio de -Ja
neiro, São Paulo ir pora Por
to Alegre žaidėjų.

jama, iš Bolivijos kelsis Į ku
rią kitą Pietų Amerikos vals
tybę, kol jo byla bus persvartyta vyriausio federalinio
tribunolo. Spauda jau maži
au rašo, nes tas pats dalykas
vis rašyti nusibodo.

- Maskvos komunistų su
važiavime kalbėjo ir Lietuvos
komunistų partijos generali
nis sekretorius Sniečkus.
Sniečkus nusiskundė dar bur
žuazinio nacionalizmo pasi
reiškimais Lietuvoje. Taip
pat nesigailėjo žodžių «reak
ciniam lietuvių elementui» už
sienyje, žinoma puolė Ameri
kos, Anglijos ir Kitų kraštų
vyriausybes, kad atėjusios
nenusilenkia Kremliaus dikta
toriams. Tai buvo grynai pro
pagandinę, komunistams pa
taikaujanti kalba.

— São Paulo universiteto
odontologijos ir farmacijos
fakulteto studentai jau kelia
tu diena tebestreikuoja. Strei
ko priežastis yra priėmimas
fakultetan trijų studentų iš
kitų estadu universitetų. St
rei kinin kai reikalauja, kad
universiteto vadovybė atvyku
sius iš kitų estadų universite
tų pašalintų. Universiteto va
dovybė negali to padaryti,
nes įstatymas leidžia priimti
iš kitur atvykusius studentus.
Streikininkai kelia trukšmą
ir nedraugiškai pasireiškia iš
kitur atvykusių kolegų atžvil
BRAZILIJOJE
giu. Du jau pasitraukė. Be
liko tik viena studentė iš Ku
Federalinė vyriausybė dar ritybos. Ji kasdien reguliari
tebesvarsto kainų užšaldy ai lanko pamokas. Dėl tos
mą ir algų pakėlimo klausi vienos studentus visas fakul
mą. Cukraus kaina, vietoj tetas streikuoja. Gubernato
užšaldymo, buvo pakelta.
rius sutik© svarstyti klausi
Finansinių reformų, kurios mą kai streikininkai griš į
buvo numatytos buvusios vy pamokas. O jei bus reikalo,
riausybės, kol nusistovės va pareiškė, gubernatorius, tai
liūtą, nebus daroma.
ir fakultetą uždarys.
— Adhemar de carros, spė

— Belgijos užsienio reika

Praacàzíja

Pripažino Tunisijai nepri
klausomybę. ^Tačiau krašto
apsaugos ir užsienio politika
bus bendra. Šiais klausimais
pasirašyta atit nkama sutartis.
Argelija, kita Prancūzijos
kolonija Afrikoje, irgi reika
lauja nepriklausomybės. Bet
prancūzai nenori duoti nepri
klausomybės. Arželiačiai už
tai grasina sabotažu ir riau
šėmis.
Ęipro salos klausimas

Anglams vis dar duoda daug
galvos skaudėjimo.
Padėtis dar vis nerami. Salos
gyvenlujuose, graikiškos kil

METAI

lw ministeris Spaak kalbėda
mas Belgijos senate pareiškė
kad dabartinės Rusijos užsie
nio politikos uždavinys yra
panaikinti Šiaurės Atlanto Są
jungą, suskladyti vakarinių
valstybių frontą arba jas pa
daryti neutralias. O tuomet
Rus ja su Vakarų Europa ta
ip lengvai apsidirbs, kaip ka
daise su Čekoslovakiją. Prez
Eisenhower taip tą pati tik
kitais žodžiais pakartojo, kad
nors rusai taktiką pakeitė,
bet tikslas liko tas pats.'

Komunizmo bankrotas
Rusijoje?

gA « A
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Ar žinai, kad... Amerikonų povandeninis laivas “Nautilus”, varomas atomine energija, gali
apvažiuoti aplink pasaulį pasinėręs vandenyje.
1896 metais, du avantiūristai amerikonai, perplaukė Atlanto vandenyną laivu tik
su irklais irkluodami. Jų kelionė truko 62 dienas ir perplaukė 5148 kilometrus.
Pasaulyje virš 80 tūkstančių rūšių karakolų (gyvūnėlių spiralės pavidale). Jie gy
vena jūros gelmėse ir medžių viršūnėse. Jų didumas siekia nuo 60 centimetrų, ligi mažo
cukraus grūdelio.

— Karo išprovokavimas Ar
timuose Rytuose labai skau
džiai atsilieptų Europai, pa
reiškė spaudos atstovams Amerikos prezidentas. /Europa
kas kart yra reikalinga žiba
lo. O jo gauti patogiausia yra iš Artimųjų Rytų. Užtat
rusai daro visokias provoka
cijas tarp žydų ir arabų, kad
kaip nors išprovokuoti karą,
kad paskui Europa atsiduriu
sunkumuose.
— Š/m. vasario 20 d. suė
jo Vydūno mirties metinės.
Vydūnas yra palaidotas Dėt
molde, kur jam pastatytas ku
klus paminklas. Jo karstas
padėtas išmūrytame kape,
kad, atėjus laikui’ būtų gali
ma jį pergabenti į Tilžę.
— Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos centro valdybon korespondenciniu būdu
išrinkti: prof. Z. Ivinskis (ga
vęs 73 balsus iš 77 balsavu
siųjų), Dr. A. Liuima, vysk.
V. Padolskis, Dr. V. Balčiū
nas, Dr. J. Vaišnora ir prel.
V. Tulaba. Į revizijos komi
siją - prof. J. Eretas, doc. J.
Grinius, E. Turauskas. Nau
jai išrinktoji c. valdyba pa
reigomis pasiskirstys balan
džio pradžioje, kai prof. Z.
Ivinskis griš į Romą iš Bal
tų Instituto pirmininko parei
gų Vokietijoje.

— New Yorke buvo sušauk
ta organizacinio komiteto, su
darytojo PET Seimo iniciaty
va, posėdis, per kurį buvo
pateiktas svarstyti organizaci
jos statuto projektas. Posėdį
sušaukė komiteto pirm. prel.
J. Balkūnas. Projekto auto
rius — Nurkiewicz. “Polich
American Congress” vicepir
mininkas, pasiūlė naująją or
ganizaeiją pavadinti “Centro
ir Rytų Europos kilmės ame
rikiečių konferencija», kurią
sudarytų tik 9 pavergtųjų tau
tų kilmės asmenys. Vėliau
prie jos galėtų prisidėti ukrai
niečiai ir kiti.
— Šiemet vasario 15 d. su
ėjo 125 metai, kai gimė Ma
žosios Lietuvos himno - gies
mės «Lietuviais esame mesfgi
mę» autorius Dr. Jurgis Sau
verveinas-Girėnas. Buvo ne
paprastai gabus kalboms ku
rių buvo išmokęs 42. Iš visų
išmoktųjų kalbų jam geriausi
ai patiko lietuvių kalba, kurią
jis laikė pačia gražiausia kai
ba pasaulyje. Lietuvių kal
bos jis išmoko Maž. Lietuvo
je.
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LIETUVA

Rusijos užsienio politika nepasikeitė
Vasario mėnesi vykęs Mask
voje komunistų partijos kon
gresas plačiai palietė Sovie
tų Sąjungos politikos pagrin
dus. Tai buvo pirmas komu
nistų kongresas po Stalino
mirties. Jau prieš kongresą
sklido gandų, kad jojo metu
iškilsią didelių staigmenų. Ir
tikrai tų staigmenų buvo ne
maža.
Pirmoj eilėje suvažiavimas
griežtai atsiribojo nuo Stali
no, Stalino «saulė» suvažia
vimo metu aptemo visiems
laikams. Ne gana to. Jis dar
buvo stipriai apkaltintas ne
vykusia politika, kuri buvo
nuostolinga tiek valstybei,
tiek partijai. O paskutiniu me
tu dar toliau nuėjo Visi įvyk
dinti žudymai 1936 1938 pris
kiriami Stalinui. Šių žudynių
metu buvo nužydyti toki ge
nerolai, kaip Tukaeevskis, Ja
goda,
Uburevičius, Putna.
Paskutinieji du buvo lietuviai.
Šiandien buvęs «išmintingiau
sias» Stalinas buvusių ben
dradarbių, Kruščevo bei Mi
koyan, apšaukiamas bepročiu.
Paskelbta griežta kova as
mens (Stalino) garbinimui. Jo
paveikslai iš įstaigų buvo pa
šalinti. O paskutinėmis žinio
mis, net iš Raudonosios aikš
tės mauzoliejus Maskvoje, pa
šalintas Stalino karstas. Taip
pat paskiausi pranešimai iš
Maskvos tvirtina, kad sustab
dytas istorijos mokymas, nes
reikia pakeisti istorija, kuri
dar taip nesenai buvo keista,
išmetant iš jos Berijos vardą
Dabargi reikia išmesti Stali
no vardą ir vieton nuopelnų
parodyti besimokančiam jau
nimui, koks jis buvo bukapro
tis, žiaurus, trumparegis, par
ti jai ir valstybei kenksmingas
O kas žino, kad pavyzdžiui
už pusmečio, ar už metų vėl
nereiks keisti istorijos, iškei

čiant šių dienų diktatorius.
Suvažiavime buvo mestas
šūkis grįžti atgal į Leniną,
kurio šešėlyje turi užtemti
Stalino paveikslas. Suvažia
vime taip pąt buvo pasmerk
tas istorinis materializmas
(darvinizmas), ideologinis ko
munistų partijos pagrindas,
kurio teisingumo istorijos ei
ga nepateisino
Nutarimai nutarimais pasi
lieka. Praktiškas gyvenimas
eina savo keliu, Valstybės ir
piliečio santykiai nepasikeitę
Žmogus kaip tebebuvo laiko
mas aklu įrankiu, didžiulės
mašinos mažu rateliu, taip ir
yra valstybės vergu. Apie
pagrindines žmogaus laisves
nieks nė nužsimena. Ištisų
tautų kalėjimo ne tik durys,
bet ir langai nėra adari, kad
galėtų laisvės oru atsidusti.
Svajojama ir taip senai lau
kiama laisvė krašto viduje
dar toli. Tik to didelio tau
tų kalėjimo sargai tarp savęs
ginčijasi dėl pirmų vietų prie
partijos ar valstybės lovio
Kai dėl užsienio politikos,
tai jokių permainų, jokių vii
čių nematyti. Ji buvo ir pa
siliko imperialistinė. Maskva
savo planų neatsisakė. Ji te
besiekia užkariauti pasaulį
Pasikeitė tik priemonės. Ma
to kad ginklu užpulti laisvus
kraštus yra neįmanoma. Pasi
rinko kitą kelią panaudoda
ma penktąją raudonąją kolū
ną įpareigodama įvairių kraš
tų komunistus visomis prie
monėmis skverbtis į valdžią,
į politiką, į kariuomenę, gri
auti kraštą iš vidaus, kelti
neramumus, kad atėjus pato
giam momentui galėtų vald
žią komunistai į savo rankas
pagrobti. Tokia padėtis bu
vo Rusijoj revoliucijos prad
žioje. Komunistų
mažuma,
pasinaudodama vyriausybės

Visi kuo skaitlingiausiai i naujos
klev
bonijos pamatu prakasimo švente
Per Atvelyki (IV-8) rengiama naujos klebo
nijos Kertinio Akmens šventinimo šventė
l

2 vai. p. p. šventinimo iškilmės šventoriuje, po iškilmių
programa Vila.Zelinos gimnazijos salėje.

Svečiai turės malonios progos pamatyti naują mokslei
vių ateitininkų pastatymą J. Geniušio «PAPARČIO ŽIEDĄ».
Į vaidinimą bus įjungta gyvas ir gražus p. Guigos parengtas
tautinis šokis «Ožiukai» ir p. Valeikienės «Rugučiai».
Brazilišką programos dalį išpildys Marijos Sodalicija,
Kongregadai ir Grêmio São Miguel. Po to bus šokiai ir
veiks bufetas. Visos parengimo pajamos skiriamos kleboni
jos statybos fondui. Maloniai kviečiame visus kuo skaitlin
giausiai dalyvauti ir paremti statybą.
Organizatorių vardu
kun. J. Šeškevičius

silpnumu paėmė valdžia į sa
vo rankas. Panaši istorija
pasikartojo 1948 m. Čekoslo
vakijoje ir kituose kraštuose
Pagaliau ryškų pavyzdį ma
tome iš Brazilijos komunistų
veiklos. Krašte nori sukelti
betvarkę kad patogiai vai n
dai atėjus galėtų pagrobti
valdžią.
Tame pačiame komunistų
kongrese Kručiovas tautinės
politikos klausimais, skelbia,
kad komunistų partijai yra
pavykę «broliško draugingu
mo ryšiais» surišti carinės
Rusijos tautas.
Rusija visiškai negalvoja
paleisti iš savo gruobiniškų
nagų pavergtas tautas, bet
priešingai jas įsistiprinti, jas
nutautinti, išblaškyti į Sibirą
bei Mongoliją, dvasiniai ir fi

žiniai sunakinti. Pasikeitė tik
priemonės tikslui siekti.
Šių įvykių akivaizdoje lie
tuviai ir kites pavergtos tau
tos, dar labiau privalo susti
printi savo gretas ir daugiau
rodyti veiklumo už pavergtų
tautų išlaisvinimą. Pirmoji pa
reiga, tai gerai informuoti sa
vo gyvenamų kraštų vyriau
sybės ir visuomenę apie mū
sų teisę į laisvę ir nepriklau
somybę ir apie komunistinės
Rusijos imperialistinius tiks
lus. Taip pat remti materia
liai ir moraliai laisvės kovų
vadovybę Vyriausią Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetą.

Alė Rūta-Nakaitė

Pelenai.
•

Man vis graužia akis pelenai — — —
Ir jau nieko daugiau nematysiu,
tik senoji man gryčia tenai,
tik senoji man gryčia akyse —

Tartum akys mane jos laimingai
pasitikdavo grįžtant iš tolo —
Juos matysiu tarp jurų ilgai
nuo svyruojančio molo.
Užu krosnies dar lova plati
tebebuvo, kurioj esu gimęs,
ir nudažytos žemai, pakrašty,
pirmą kart gavus peilį langinės.

Anuomet skubotas tėvo paties
man lopšys, o ir lingė ant aukšto.
Senos girnos - pasukt iš peties,
molio puodai ir mediniai šaukštai...

Ir dabar — tik pilkais pelenais
į akis ir į širdį man pučia —
Gyvenu atminimais anais,
o tikrovėje šalta ir tuščia------ —

Ivano rojus.

Kataliku Bažnyčia okupuotoje
Lietuvoje.
JONAS AISTIS.
(tąsa)
Arba: «Tikybinínkai ypatin
gai stengiasi religijos muoda
is užnuodyti jaunimo sąmonę
Ten, kur komjaunimo organi
zacijos nedirba, kartais baž
nytininkams pavyksta įleisti
savo šaknis. Egzaminų išva
karėse grupė Grušlaukės sep
tynmetės mokyklos mokinių,
kurių tarpe buvo pionierių,
kapinėse ėjo keliais aplink
koplyčią, lankė gegužines pa
maldas. Kodėl taip įvyko, iŠ
ko mokiniai ima pavyzdį?
Grušlaukės septynmetėje mo
kykloje dėsto buvusi vienuo
lė Urbonavičiūtė, kuri viešai
skelbia savo prisirišimą prie
katalikybės. .Nuo pat jaunys
tės dienų persisunkęs religi
niais nuodais Telšių kunigų
seminarijoje, Vatikano. Ekva
doro dvasinėse mokyklose, —
toks yra Salantų vidurinės
mokyklos dėstytojas Girskis»

(Tiesa, 1954. 1.21) «Apsiž
valgė direktorius (Šilingas, J.
A.) naujoje mokykloje (Bet.v
galos vid, mokykla) ir prade
jo savo veiklą, senus laikus
prisimindamas, kaip,jį mokė
kad jis dar vienuolio «utaną
nešiojo.» (Tiesa, 1953 XI 19).
Lygi dalia labai retai tepa
minimos veikiančios bažnyči
os: «...Birželio 29 Plateliu©
se buvo Petro ir Povilo atlai
dai. . . Liepos 3 čiosios vaka
re kolūkio sunkvežimis, sąs
kaitininko lydimas, padarė
pirmąją kelionę į Kalvariją
Mašina buvo pilna kolūkiečių
Sekmadienio ryta su antrąja
grupe važiavo pats kolūkio
pirmininkas. Priešakyje s u
pirmininku komjaunuoliu Liu
binu kolūkine mašina į atlai
dus važiavo «Ginteliškės» že
mės ūkio artelės nariai... Pa
čiame rugiapjūtės įkarštyje
Salantuose įvyko parcinkuPo
(sic) atlaidai».,. (Tiesa, 1954-

VIII-21)
Kaime, atrodo, bažnyčios
atdaros, sodiečiai jas nieko
nepaisydami, lanko. Tas jų
jų nepaisymas yra aiškinamas
tuo, kad sodiečių-kolūkininkų
padėtis yra pati sunkiausia,
tai kolūkiečiai nieko, net kalė
ji m’o ir tremties perdaug nesi
bijo, nes esąs labai mažas skir
tomas. Iš antros pusės, kolū
kininkai bėga iš artelės į mi
estus ar sezoninius darbus,
dėl to ir patys kolūkių vado
vai yra paties reikalo privers
ti žiūrėti pro pirštus ir neuž
gauti kolūkiečių religinių jaus
mų. To nereikėtų bendrinti,
bet yra labai dažnas atsitiki
mas, kad partijos pareigūnai
ir kaimo korespondentai kai
tina kaimo kompartiją, kad ji
«nekovojanti su religiniais
prietarais». Trečia priežastis
gali būti dar net ir ta, kad
įstojimas partijon ir komjauni
man yra dažnai tik priedanga.
Štai tame pačiame straips
nyje apie Salantų rajoną skai
tome:
«Pastaruoju metu Salantų
rajone į partijos eiles stojo
nemaža kolūkiečių. Tai - jau
ni komunistai, kurie dar nes

nėjo išeiti didelę komunisti
nio auklėjimo mokyklą. To
dėl dar pasitaiko, kad atskiri
komunistai neatsikratė religi
nių prietarų. Buvęs «Naujo
gyvenimo» kolūkio pirminio
kas komunistas Grigaitis šven
tė kalėdas, Velykas ir kitas
religines šventės. Jeigu kai
kurie draugai jam priekaištau
davo, Grigaitis kuo ramiausi
ai atsikirsdavo, kad tai ne jis
švenčia, o žmona, kad į reli
ginęs jį kviečia. O jeigu pra
šo išgerti, tai kaip atsisakysi?
Kaimo komunistų namuose
neretai rasi šventųjų paveiks
lų, pasitaiko, kad jų vaikai
mokomi religinių apeigų. Ta
čiau
kai kuri e
partijos
nariai į tai žiūri abejingai.
Juk tai daro ne jie, jų žmo
nos, motinos, bobutės. Nere
tai tokį abejingumą rodo ir
partijos rajono komitetas».
«Tiesos» korespondentas vi
są kaltę ir atsakomybę suver
čia partijos pareigūnų abejin
gumui, bet gali labai lengvai
būti visai kitokios priežastys
ir jų gali būti ne viena, ne
dvi, © visas šimtas. Lygia
dalia, nors pereitų metų spau
da labai plačiai rašė ir daug

būdingų detalių atskleidė re
Ilginio gyvenimo srityje, bet
dažnai tai yra paskiri atsitiki
mai. kurie būtų labai netiks
lu apibendrinti ir taikyti vi
sam kraštui arba priskaityti
tai režimo sušvelnėjimui. Ben
driname tik tuos dalykus, ku
rie yra bendri, kaip tai, kad
yra tikinčiųjų, kad dauguma
bažnyčių veikia, kad švenčia
mos bažnytinės šventės. Tači
au visa tai vyksta Katalikų
Bažnyčios, ne kompartijos,
ne tarybinės vyriausybės dė
ka ir paslaugomis.
Sekmadienis, atrodo, yra
oficiali poilsio diena. Bet, pa
vyzdžiui, šiemet net dviejų
oficialiųjų švenčių proga Mi
nistrų Tarybos nutarimu bu
vo poilsio diena perkelta iš
sekmadienio į kitas savaitės
dienas (per Naujuosius Metus
ir penkiolikos metų minėji
mą). Dar daugiau. Atrodo,
kad tik tie gali isėtis, kurie
darbo neturi, ypač per didžią
sias darbymetes: rugiapiūtę,
sėją ir pan. Štai «Tiesoje»
(1953-XI 29) skaitome: «Agro
nomė Dana Tamulienė buvo
bešokanti iš lovos,' bet prisi
minusi, kad sekmadienis, šyp
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MŪSŲ LIETUVA

Vakaru spauda apie Vasario
16-ja.
(pabaiga)
Egzilų politikai, kaip pabrė
žia toliau dienraštis, yra įsiti
kinę, jog Sovietai negalės to
liau tęsti savo smurto politi
kos, jei Vakarai kaip reikiant
laikysis. Jie yra įsitikinę^
12 16 mil. laisvajame pašau
lyje gyvenančių pavergtųjų
Rytų Europos tautų žmonių
turi sudaryti nugarkaulį be
kovojant prieš sovietinę pries
paudą. “Hanauer Anzeiger”
aprašė ten gyvenančių 198
lietuvių Vasario 16-sios iškil
mes ir atžymėjo Vliko pas
tangas bekovojant už Lietu
vos išlaisvinimą. «Schwetzin
ger Zeitung», kaip ir kai ku
rie kiti vokiečių laikraščiai
įsidėjo gautąjį iš Vliko Vasa
rio 16-sios proga pranešimą,
nušviečiantį dabartinę Lietu
vos padėtį ir jos laisvės ko
vą, drauge pabrėždamas, jog
sovietinis pavergimas kitų ne
pripažįstamas. Toliau dien
raštis pažymėjo, kad drauge
su visais kitais laisvajame
pasaulyje gyvenančiais savo
tautiečiais ir Schwetzingene
esą darbo kuopų vyrai mini
Vasario 16-ją. Vliko VT pa
reiškimas yra aiškus pasisa
kymas, kad lietuvių tauta pri
klauso Vakarų pasauliui.
«Memminger Zeitung», išsiun
tinėjęs Memmingeuo mieste
vietos LB paruoštą vokiečių
kalba atsišaukimą, plačiai aprašė iškilmes ir lietuvių lais
vės kovą. Įdėtame Stp. Vy
kinto straipsnyje nagrinėja
mos «Lietuvos ir europinės
problemos», pažymint, kad
Lietuvos laisvės problema
yra susijusi su visos eilės
Vakarų ir Rytų Europos tau
tos likimu. . Ne tik lietuviai,

bet ir visi, kurie šiandien yra
pavergti, yra ištroškę taikos,
bet taikos visiškoje laisvėje.
Panašų likimą turi vilkti ir
arti 20 mil. pavergtų vokie
čių. Kitame straipsnyje, pa
vadintame «Lietuva - Euro
pos dalis», pabrėžiama, kad
Vasario 16-ji įspėja kiekvie
ną europietį gerai pagalvoti
ir būti budrų, nepasiduoti mir
tiniams komunizmo nuodams.
Raudonoji banga šiandien mė
gina pakirsti likusios Euro
pos pagrindus. Dienraščio ma
nymu, niekas negalėtų tinka
miau nušviesti šio likiminio
klausimo «Atsisveikinimas su
Europa», kaip prof. Dr. J. E
retas, gimimo šveicaras, 20
metų dėstęs Kauno un-te ir
išauklėjęs ištisą lietuvių kar
tą. «Kai prieš kelerius me
tus mums teko Baselyje susi
pažint su prof. Eretu, - rašo
dienraščio bendradarbis, - ir
jam papasakoti, kad Memmin
gene yra susidariusi stambi
lietuvių bendruomenė, o ‘Mem
minger Zeitung» spaustuvėje
po karo kelerius metus buvo
spausdinamas lietuviškas lai
kraštis, tai profesoriaus vei
das nušvito, ir jis pastebėjo:
«Perduokite mano sveikini
mus lietuviams. Aš esu įsiti
kinęs, kad kiekvienas lietu
vis, kuriam perduosite juos,
tuo apsidžiaugs». Ir jis ti
krai neperdėjo», pastebi toli
au dienraštis, drauge pasidžiaogdams, kad prof. Eretą
tenka išvysti ne tik «mums,
lietuviams», bet ir «mums,
Mem m in geno gyventojams».
«Memminger Zeituntr» 1956 1122 labai gražiai aprašė iškil
mes, pabrėždamas lietuvių ir
vokiečiu europiu} likimo ben
drumą. Minėjimą laikraštis va

dina didžiai pavykusiu. Tai
buvusi tikra laisvųjų tautų
demonstracija prieš Rytų tirą
niją. Laikraštis ypač sakosi
esąs sužavėtas prof. J. Ereto
paskaita. Geresnio pranešė
jo ir negalėjo būti. Šiltai atsi
liepta taip pat apie meninę
dalį. Dienraštis įsidėjo prof.
Ereto paskaitos didelę ištrau
ką. Ši paskaita — «Atsisvei
kinimas su Europa» — spaus
dinama vokiškojoje Eltoje.
«Latvija», rašydama apie Vii
ko vadovybės susitikimą su
vokiečių politikais ir spau
dos konferenciją Bonoje, pa
žymi, kad Vakarų spaudos
žmonės gyvai ja domėjosi. Iš
viso Vakarams rupi Pabaltijo
valstybių likimas ir už jų iš
laisvinimą vedama kova. “N.
Y. Post” ir kai kurie kiti lai
kraščiai paskelbė tekį britų
žinių agentūros Renterio iš
Bonnos perduotą pranešimą.*
«Trys Pabaltijo kraštų egzilų
politikai paskelbė spaudos
konferencijoje, kad ginkluo
tas partizaninis pasipriešini
mas komunistų valdymui ligi
šiol tebevyksta Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje, kurias Ru
sija aneksavo 1940 m, Jie pa
reiškė, kad kom saugumo ko
miietas Latvijoje š/m. sausio
H d. paskelbė partizanams
amnestiją, jei jie pasiduos.
Panaši amnestija buvo paskel
bta Lietuvoje sausio 20 d., ir
reikia manyti, kad tokia pat
amnestija buvo paskelbta Es
tijoje. Dr. P. Karvelis, buv.
Lietuvos fin. ministeris, pareiš
kė: «Aš esu įsitikinęs. Kad
(naująja Sovietų) šypsenų po
litika svarbiausia stengiama
si įtikinti Sovietų tautas, jog
laisvasis pasaulis yra sutikęs
su dabartiniu status quo. Tai
yru pavergtosioms tautoms
tikri nuodai». Latvis A. Šil
dė pareiškė, kad apie dešim
ta Pabaltijo respublikų gyven
tojų dalis iš 6 mil. jos gyven

nius veiksmus: stumdymą ir
net mušimus, nes jei, sakysi
me, yra pasakyta, kad kolū
kio pirmininkas, girtas būda
mas. grubiai elgėsi su kolū
kiečiais, tai reiškia nei dau
giau, ei mažiau, kad jis ju
os mušė) ir «administraciniu
būdu kišosi į bažnytines apei
gas».
Tas pats «Tiesos» kores
pondentas V. Miniotas (Tiesa
1954-IX-16), aprašydamas Šilu
vos atla'dus, pastebi:
«Tik šilinių išvakarės»» bu
vo susigriebta. Partijos rajo
ANTIRELIGINĖ PROPA
no komitetas iš Vilniaus išsi
GANDA
kvietė porą lektorių, naspar
tintais tempais buvo vystoma
Kitas dalykas, tai konstitu mokslinė - ateistinė propagan
cijos «laisves» (religinių kultų da. Lektoriai į dieną skaitė
ir ateistinės^! propagandos) net po kelias paskaitas. Rug
kompartija taip supranta, kad sėjo dvyliktąją dieną partijos
toji antireliginė propaganda rajono komitetas pasiuntė į
turi vykti visą laiką, visais Radviliškio viešbutį specialią
galimais būdais ir visomis mašiną parveržti į Šiluvą
priemonėmis. B ė t, L atrodo, Valstybinės filharmonijos ar
ypatingai sugyvina propagan tistų koncertinę brigadą. Tą
dą atlaidų metu. Ji turi vyk
Į Šiluvą buvo pakviesti
ti tuo pačiu metu, &kaip ir dieną
Kelmės,
Raseinių, Tytuvėnų,
atlaidai. Tuose atvejuose
Užvenčio,
Šeduvos sportiniu
greičiausiai
pasireiškę
«šiurkštūs elgesiai suTivasiš kai Čia turėjo įvykti sporti
kiais» (dažnai|liurkštus arba nes varžybos »
Tatai yra kritikuojama. Mes
grubus elgesys reiškia fizi

Kelyje i Golgota
Tavos aukos tas aklas miestas nesupras,
Ir veltui atpirkimas pro žaizdas jam švinta —
Net kelio akmenys štai sukelia kupras,
Kad žingsnį Tau į pergalę užgintų.
Ant žmogiškų pečių tas kryžius taip sunkus,
Lyg būtų nuodėmes visų tautų sugėręs,
Nuo fariziejų sąžines šioj gatvėje tvanku,
Iš tarpvarčių pagiežūs žvilgsniai žėri.

Prie užmiesčio namų pagoniški sargai
Pasiūlo atsikvėpt, kad prakaitas atvėstų,
Nors dar nuo smūgių taip nepavargai,
Kaip trokšdamas pažvelgt į savo miestą.
Tačiau ir čia Tau tolimo žmogaus
Gyvenama, — iškeikęs jis pasiunčia į mirtį.
Jei teismo pasmerktą savam kieme priglaus,
Kaip kilnumu galės bepasigirti?
Eini, krauju ant grindinio laši, *
Net akmenys sugruzdę jau atlyžta,
Tik neateis anie ir neatsiprašys
Iš sinagogų jų, nors murai plyštų.

LAISVOJI TRIBUNA
DĖL MELDUČIO-LAUPINA1ČIO
Iš «Nepriklausomos Lietu
vos» Nr. 9. (460) 1956. Vasa
rio mėn. 2 dienos.
Nenoriu būti niekeno nepra
šytu advokatu, tačiau paskaič’us «N. Lietuvos» š. m. 5 nr.
Jono Putvio laišką Redakci
jai. nenoromis prisimena dau
gelis atvejų, kuomet be jokio
atsakingumo jausmo musų išeiviškoje spaudoje sunieki
nama, sutrypiama kieno nors
asmenybė. Paskiausiai tokių
“nuopelnų savo tautai”, pareiš
kė žinomas veikėjas V. Vai
tiekūnas, bene katalikiškos
tojų buvo deportuota į kitas
Sov. Sąjungos dalis. Trečia
sis kalbėtojas buvo Robertas
Liepinš, buv. Latvijos finansų
ministeris ir paskutinis latvių
ministeris Maskvoje».

Ivano rojus.
telėjo ir vėl atsigulė. Skobė
ti nėra ko. Šiandien į lau
kus ji neis. Vakar pirmoji
brigada baigė sėją ir visai
pelnytai ilsėsis, antroji dar
iki priešpiečių dirbs — turi
pasėti likusius kviečius». Tie
sa, tai nėra korespondencija
bet apsakymas. Tačiau jei
tokio reiškinio nebūtų tikro
vėje, tai jis ir literatūroje ne
atsirastų. Tarybinė literatú
ra rašo tai, kas yra, arba tai
ko partija siekia, o partijos
norai yra nerašytas įstatymas.

Vincas Jonikas

neturime pavyzdžių, kur, kom
partijos nuomone, mokslinė ateistinė propaganda yra pa
vykusi. Šventės, atlaidai yra
įmanomi tik dėl to, kad dau
guma, atrodo, nepaiso. Skai
tome ten pat «Drg (draugas)
Lukošius labai užsigavo, kai
jį užklausė, kokiu tikslu taip
toli gainiojama mašina (iš Vi
lijampolės rajouo): ‘Norime ir
važiuojame. Kas gali uždraus
ti žmonėms melstis?’ O juk
komunistui Lukošiui reikia
suprasti, kad religija yra ne
sutaikomas darbo žmonių prie
šas ir negalima jai pataikau
ti, tuo labiau, kai pažeidžia
mi kolūkio (Lukošius — kolū
kio pirmininkas) visuomenini
ai interesai».
BAUSMĖS KOMPARTIJOS
NARIAMS UŽ DALYVAVIMĄ
RELIGINĖSE APEIGOSE
Bausmės partijos nariams
už «dalyvavimą religinio kul
to apeigose» yra įvairios. Jos
eina nuo įspėjimo ir papeiki
ma iki pašalinimo iš pareigų
bet niekad neteko sutikti pa
vyzdžio, kad būtū kas sunki
au baudžiamas. Būdingosios

bausmės yra sekančios: «Apie
tai, kad komjaunuolė ’'Beniu
šytė atlikinėja religines apei
gas LLKJS (Lietuvos Lenini
nio Komunistinio Jaunimo Są
jungos) rajono komitetas su
žinojo ir Beniušyti sudarė
«personalinę bylą». Buvo pri
imtas nutarimas: «Už bažny
čios lankymą, kaip neatsikra
čiusiai religiniais prietarais,
pareikšti griežtą papeikimą
su įrašymu į įskaitos kortele’.
(Tiesa, 1954-VIII-21). Štai ki
las pavyzdys: «Starovolskis
(Švietimo ministerijos partor
ganizacijos sekretorius) kelis
metus slėpė nuo partinės or
ganizacijos faktą’ kad jo -komunisto — šeimoje buvo
atliktos religinės apeigos ry
šium su jo sūnaus gimimu».
Laikraštis pastebi: «buvęs
partorg. sekretorius», tai reiš
kia — iš Savo pareigų atleis
tas (Tiesa, 1953-VI.5).
Kyla klausimas, o kaip da
bar, po TSKP CK nutarime,
tie klausimai bus sprendžia
mi. Viena yra aišku, kad
KP nariai ton tolerancijos ka
tegorijon neįeina, o tai reiš
kia, kad jie ir toliau bus trak
tuojami tuo pačiu būdu. Na
ir visi kiti, jei prieš juos ir

artimo meilės vedinas, apš
meižęs du musų visuomeninkus. Lietuvos Laisvės Komi
teto leidžiamame politikos
žurnale «Lietuva» jis tiems
dviems visuomenės veikėjams
nepagrįstai prikišo dangtymąsi 5-ju JAV konstitucijos amendmentu, kuriuo JAV-se
paskutiniais šiais metais la
bai plačiai naudojasi komu
nistai, norėdami išvengti teis
mo. Nedviprasmiškai tą patį
V. Vaitiekūnas ir tiems dviems
primetė. Už tai atrodo, jam
gręsia byla JAV Federaliniame teisme.
J. Putvio laiškas skamba
pritrenkiančiai, panašiai, kaip
ir V. V aitiekúno paminėti kai
tinimai aniems dviems asme
nims. Tačiau kaip tik del to,
o ir be to, kaip minėta, turint
patyrimą iš mūsų spaudos kita
is, gal švelnesnių kaltinimų, at
vejais, tenka priimti šias žini
as su reikiamu atsargumu.
(B. D.)
griebamasi priemonių, kaip
žadama, tai vis tiek religinė
praktika į gerąsias savybes
nebus priskaitoma...
ŽINIOS APIEDEVOC1ONALI
JAS, BAŽNYČIOS ŽEMESNĮ
PERSONALĄ IR PASTATUS

Tame pat straipsnyje, kur
aprašomi Šiluvos atlaidai, pa
minėta ir devocionalijų klau
simas: «Moksline-ateistine li
terâtúra Šiluvoje neprekiau
jama. Užtat škaplierninkai
apgaudinėja žmonės, po keli
asdešimt rublių, lupa už mal
daknyges, taip vadinamą Šilu
vos Dievo Motinos (rašo ma
žosiomis raidėmis) istoriją,
rožančius, škaplierius, nieda
likus, «šventus» paveikslėlius
kiša jiems nacąų darbo krak
molinius saldainius, įtartinos
kilmės vaškines žvakes ir t.t.
ir t.t.»
(B. D.)
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Lietuvi mokinkis,
ų nsj
Varguos beraminkis
Ir niekad vilties nenustok!
Nes mokslas daug gali.
Jis vargstančią šalį
Išlaisvins iš amžių skriaudos
(Maironis)

Algimantas Žibąs.

NAUJUS MOKSLO METUS
PRADEDANT.
Pirmomis kovo dienomis
mokyklos pradėjo darbą. Jau
nimas grįžo prie knygų. Dau
gelis moksleivių rimtai prade
da darbą, pašalinius užsiėmi
mus atideda į šalį ir teikia
dėmesį įsigyti kuo daugiau
žinių, su kuriomis netrukus
. išeitų į gyvenimą, ir kurios ne
kartą lems ateities pasiseki
mus. Geras moksleivis jaučia
savo atsakomybę prieš mo
kyklą ir prieš tėvus taip pat
ir prieš save patį. Jis nesi
jaudina dėl tėvų globos, jų
reikalavimų ar skatinimų ge
rai mokytis, bet priešingai es
ti jiems dėkingas už teikia
mas mokslui sąlygas.
Yra tačiau mokinių, kurie
mokyklą lanko tik tėvų pri
versti, mokosi tik tuomet kai
esti smarkiai prispausti, daž
nai visiškai apsileidžia moks
le, užsiima kuo kitu, niekais
verčia geriausias tėvų ir mo
kytojų pastangas išaiškinti,
kad jis privalo mykytis pats
dėl savęs. Neilgai laukus a-

teis valanda, kada jis prare
gės savo klaidą bet jau gali
būti pervėlu ją atitaisyti. Skau
du tuomet bus jam pačiam,
skaudu ir tėvams, kai jie
matys savo vaiką jau, gyveni
mo mokomą.
Yra sakoma, kad kiekvie
nas iš mūsų gali klysti, gali
pasukti į kelius, kurie regis
gražiai išpuošti pradžioje, bet
baigiasi purvu.
Todėl turėkime atvirą širdį
vyresniųjų, daugiau gyveni
me patyrusiu patarimams ir
pamokymams. Šiuo būdu iš
venksime daug nemalonumų,
kuriuos patys vyresnieji per
gyveno, kaip tik dėlto, kad
nebuvo kas juos pamokina įs
pėja.
Mokykimės sunaudoti laiką
jo viskam užteks, nepritruks
ir mokslui Gerai išnaudoki
me šiuos mokslo metus ir ju
os baigdami jausime, kad
prasmingai prirašėme savo
jauno gyvenimo lapą.

DĖDĖS JUOZO VARDINĖS
NAMUOSE

— Stasiukas Raulušaitis ga
vęs pirmą savo atlyginimą
už darbą mekanikos dirbtuvė
je (į valandą uždirba 4,8 cr.)
apsimokėjo dviejų metų «Atei
ties» prenumeratą 270 cr. Šis
gražus pavyzdys galėtų kai
ką patraukti, kai ką ir sugė
dinti. Ar dang yra Sae Pau
lyje lietuvių, kurie vienos sa
vaitės uždarbį skirtų lietuviš
kai spaudai???

— Praėjusį sekmadienį bu
vo ganius moksleivių ateiti
ninku susirinkimas. Kadangi
senoji kuopos valdyba nesus
kubo paruošti apyskaitą už
praėjusius metus, tai valdy
bos rinkimai atidėti sekanči
am kartui- Dėdė Juozas pa
darė savo pastabas dėl praė
jusiu metų veiklos, iškelda
mas teigiamas ir neigiamas
puses.
Moksleiviai ateitininkai su
tautiniais rūbais dalyvaus Ve
tykų Ryto procesijoje, beto
budės Didžiojoje Savaitėje
prie Švenčiausio Sakramento.

— Jaunesnieji moksleiviai
ateitininkai įtemptai repetuoja
«Paparčio Žiedą», kurį pasta
tys per A-tvęįykį. Ta pačia
proga visuomenė galės pama
tyti p.Guigos išmokytus «Ožiu
«Rugu
kus» ir p. Valeikienės
r‘ ‘
~
čius».

i

— Praėjusį pirmadienį atei
tininkų dvasios vadas ir g!o
bėjas Dėdė Juozas (kun. J.
Šeškevičius) šventė savo Var
dadienį. Dėdė Juozas nuo
pat savo atvykimo į Braziliją
daug savo jėgų skiria ateiti
ninkama ir jo talkos dėka ateitiiinkai daug ką įveikė.
Vardo Dienos proga ateiti
ninkai jam įteikė simbolišką
dovaną (pačių mergaičių iš
austas juostas ir kaklaraiš
čius). Visų ateitininkų vardu
linkime Dėdei Juozui daug
laimės, sėkmės, Dievulio pa
laimes ir ilgai ilgai darbuotis
mūsų tarpe.

w

*»

dyt. Kun. Gnocchi praėjo
per gyvenimą kaip didingos
krikščioniškos artimo meilės
p .i vyzdy s:
— Muencheno Universitete
kurs yra didžiausias Vak. Vo
kiėtijoje, ši žiemos semestrą
studijuoja 12 659 (jų tarpe ke
Ii lietuviai) antrasis savo dyd
žiu yra Koelno Universitetas.

U VA I
L. Mitrulis

Pradėjome mokslą linksmi vo žinojimu, kad iškeltume
su džiaugsmu ir pasitikėjimu. jos vardą svetur, ir vėliau
Tęsime kovą, pradėtą jau galėtume prisidėti savo jėgo
prieš keletą metų didindami mis prie jos sugriauto gyveni
mūsų žinojimą. Tenenusime mo atsatymo. Artymui, kad
na ir tas, kurs pernai išėjo atliktume savo krikščionišką
pralaimėtoju ir šiek tiek atsi pareigą, ištiesdami jam pagal
liko.
bos ranką jo nelaimėje bei
Atsidėję mokinkimęs šiais paskatintume jį siekti aukš
metais nors ir svetimoje ša tesnių idealų.
lyje, bet mūsų mokslas ir vis
Mielas drauge, Brangink
sos pastangos tebūna skiria mokslą ir stok į kovą iš pat
mos Dievui, Tėvynei ir arty metų pradžios su šūkiu». «Pir
mui. Dievui, kad leidžia mums myn į kovą už* Tėvynę, už
nugalėti sunkias materialinas brangią šalį lietuves Garbę
sąlygas, gilintis į mokslą-į pa tėvams, kurie ją gynė, ir kas
šaulio dibybę ir grožį' ir sti už ateitį kovos?
prina mūs dvasią. Tėvynei,
«Tas nevertas laisvės,
kad būtume jai naudingi sakas negina jos»

dėjo lyti mergaičių patalpo
se. Visos miegamojo lubos
tapo tarsi vienu «šuveiru». Ki
lo sumišimas. Gudresnės šau
kė uždaryti langus. Tik van
duo vistiek nesiliovė veržėsi
į vidų. Pradėjo plaukti batai
čemodanai rubai ir net lovos.
Nemokančios plaukti rimtai
išsigando, net mama, mama
pradėjo šaukti- Šaukdamos
išsigandusiais balsais, atsira
do prie berniukų kambario
ir meldė žvakių, dektukų ir
cigarų sukrėstiems nervams
nuraminti.
Užmiegotom akim kavalie
riai, kraipydami savo suvel
tas galvas stengėsi visokiais
būdais padėti nukentėjusioms.
Žodelis čia, žodelis ten, dū
melis pirmyn, dūmelis atgal
ir mergaitės buvo nuramin
tos, nuotaika pasitaisė.
«.Vėžio kojos» redakcija
paskyrė specialią dedekiyvų komisiją tvano priežas
tims išaiškinti.
Paiškėjo, kad baisaus ten
nieko nebuvo, o tik panelė
Angelina parėjus iš jūros
virš lubų išgręžė per dieną
įmirkusį maudymosi kostiumą.

grobęs Juozas mergaitei laiš
ką rašyti, Augustas tvirtino
kad pieštukui nusibodo gulė
ti padėtam ir jis nutaręs pa
sinaudoti stovyklos malonu
mais, išėjo j pležą pasikaitin
ti saulėje. Šią žinią išgirdęs
savininkas, pabalo, kaip pi
enas, mat jis gerai žinojo,
kad pieštukas neišsitepė alie
jum ir beto dar nebuvo išmo
kytas plaukti. Susirinkęs kiek
draugų ir apsiginklavęs pūs
lėnais ir balionais, Antanėlis
išdūmė į pajūrį pieštuko gel
bėti. Bet nelaimė, pieštukas
jau buvo, kaip Dėdės Juozo
švilpukas, jūroje.
PATARLĖS

— Negrė studentė Autheri
neper per teismą išsikovojo
Pragėrė, kaip «Vėžio kojos»
sau teisę būti priimta į Alba
redaktoriai kasą.
mos (USA) universitetą. Kai
Verkia, kaip Nijolė pinigus
pametus.
ji pasirodė Universitete, dalis
studentų ir minia apmėtė ją
Džiaugiasi, kaip p. Birutė
akmenimis, kiaušianis ir pur
vieną žirnį suvalgius.
vais. Universiteto vadovybės
Lupasi, kaip Julytės nosis.
iškviesta policija išskirstė mi
Juokiasi, kaip kun. Miliaus
nią ašarinėms dujom o mer
kas «Vėžio koją» skaitydamas
giną parlydėjo namo. Kad iš
Knarkia, kaip Girskus lovą
pamatęs.
vengus triukšmo U. vadovy
Susigėrė, kaip Joanos alie
bė nutarė savo pirmąją juo
jus į svetimų kuprų odą.
dą studentę pašalinti. Luci
Liūdi, kaip Augusto senelė
NUSKENDO PIEŠTUKAS
jos gynėjui advokatui pagrasi
4
kruzeirus paskolinus.
nūs leismu’.’vėl ..sutiko priimti
Mokina, kaip p. Jurgelevi
Iš
paplūdymio
grižę
stovy
PASAULYJE
tik nesugalvoja,'kaip ją ap
čienė
mergaites kortuoti.
klautojai,
kambaryje
rado
saugoti, nuo panašaus triukš
Nusiminė,
kaip stovyklauto
blogą
nuotaiką.
Susinervavęs
MOKĖJO DUOTI
mo. Iš Danijos Kopenhagos
jai
sužinoję
apie svečių atvy
Antanas
kratė
savo
čemoda

Universiteto atėjo jai kvieti
kimą.
Nesenai Italijoje mirė kun. mas, kad važiuotų studijuoti ną, jieškojo pieštuko. Jis ge
Nuliūdo, kaip bernai Dėdės
rai prisiminė,, kad po pasku
Gnocchi Jis buvo garsus ne kartu su danų studentais.
Juozo
iš šokių išvesti.
tinio
vartojimo
įsidėjo
Į
ee
tik Italijoje bet ir visam pa
Bijosi,
kaip stovyklautojai
modama,
o
štai
dabar
išgara
saulyje savo labdarybe Kun
— Nesenai New Ybrk’o mi vo, kaip durnas.
“
V.K.
”
redaktorių
sutikti.
Gnocchi rūpinosi praėjusio esto vadovybė gavo 250 000
Muša, kaip Nijolė Zabieliuką
karo našlaičiais. Karas jiems dol su pageidavimu, kad Man Stasiukas teigė, kad ji bus pa
atėmė tėvus, sveikatą ir atne hattano parke būtų įrengtas
šė didžiausią skurdą Tėviš specialus darželis seniam. Ja
ka širdimi jais rūpinosi kuni me būtų gulimos kėdės, kor
Paimkim arklą, knygą lyrą ir eikim Lietuvos keliu.
gas Gnocchi Aukų rinkti bu tų ir šachmatų^ stalai, o virš
vo atvažiavęs net į Braziliją vartų parašas: «Jaunimui iki
Mirtis jį atskyrė nuo globoja 60 metų įeiti draudžiama.
mųjų, bet jis dar ir po mirti,
es norėjo jiems padėti Savo
Iš “Vėžio Kojos
testamente patvarkė, kad po
mirties butų išimtos jo akys
TVANAS
ir tuo būdu būtų gražintas
regėjimas dviems neregiams
Pirmąją stovyklos naktį,
vaikams. Kas keletą valan
dų po jo mirties ir buvo įvyk kaip už kokią «pakūtą» pra-
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MŪSŲ LIETUVA

ETA CRFĖZINHO BOM!

MIELI LIETUVIAI!

Pirkimas pirkimui nelygus.

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 — José Menino

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos,

indų ir kitu reikmenų prieinamomis

kainomis, tai kreipkis į sandėli.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A

—

Vila Celeste

Kiekvienų sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos platin
tojų B. Šimkų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščių.

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

COMPfiNHlAtiNIÃBgjS^IFiNAQORES
O TAI SKANI KAVA

Industria e Comercio de Calçados

Nori, kad «Musų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação
Raštinė: Rua do México, 90 - 9.o - sala 904

Rio de Janeiro - Fone?' 32-9294
SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams...
Rua Javaes, 626

Statytos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

São Paulo

--

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO'
^lutuiHiBBnHmnniiHHiiiiiiininiiiiiiiiiniiiiiiiiMiiiiuuiiiiiiHiHiuiiiiuituiiHiuinHiHiHiiiiiiriinuiiiiHiitHiuuiHiiniuuuiHiiuuiiniiHiiHiimiinniHniKHiinMtuHHiHWMiiiutiiiiiuiHHiinniruiniuuii,

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.
ARTHUR

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

-

SÃO

PAULO

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosšo 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 estado valdžiai.
Šitai Tamstai síúJa

Imobiliária Alto do Guapoié Ltda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98
Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAV1ČIUS
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
■

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

VANDENS

L I N D O Y A

IR K ĮEIKI

I1IRMÀOJ

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

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019. e 51-2223
Caixa Postai 3967

-

SÃO PAULO

Cervejaria Columbia r. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO,
uodas bei kanos.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra,
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, 702 — Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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— Petr
• žiaus, kili

Alio, Alio, Tautiečiai, Alio...
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, š/m. balandžio mėn.
7 d. Dr. Kudirkos v. mokykloje, rua Lituania, 67 (Moóca) ruošia įdomų.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

p a

1) Antanas Kurevičius,
2) Elena Klimavičiūtė-Kure
vičius,
3) Murauskas Pijušas, atvy
Parque das Nações lietuvių meno mėgėjų būrelis su
kęs
Brazilijon 1926 metais.
vaidins Petro Vaičiūno veikalą “TUŠČIOS”, pašoks tau
4)
Ambraziūuas, vedės Jo
tiškus šokius, p. J. Bortkevičienei vadovaujant ir p. V.
naitytę,
kilės iš Babtų valšč ,
Pukenytei grojant.
5)
Vokietaitis
Kazys, apie
Pb to, bendri šokiai iki 4 v. ryto. Šokiams gros
30
metų
amžiaus,
puikus orkestras. Veiks geras lietuviškas bufetas.
6) Cernis Jeronimas, Jurgio
Tad visi seni ir jauni į grynai lietuvišką vakarą.
sūnus,
gimęs 1903 metais,
Tik pasirūpinkite, iš anksto pakvietimais, nes prie įėji
7)
Pletakus
Jurgis,
mo. nebus galima gauti. Pakvietimai yra visose S-gos lie
8)
Juodaitienė
Marij,
tuviškose mokyklose ir pas atskirus S-gos narius. Pasi
9)
Svetok
Petras,
Igno sū
rūpinkite ir staliukais, nes jų skaičius yra apribuotas.
nus,
gimės
1890
m.
Trakų
Vakaro pradžia PUNKTUALIAI 20 vai. (8 v. v.) pabaiga
apskr.,
— 4 vai. ryto.
10)Budcik Marija. Igno dūk
L. S. B. Valdyba.
tė, gim 1890 m. Trakų apskr,
11) Kabašinskis Anelė, Igno
duktė, gim. 1894 m. Trakų
laikė santykius su lietuviais apskr.,
SVEČIAS IŠ AMERIKOS
Grįžtant aplankė daug kraš 12)Pukinskas Pranas, kilęs
Kovo m 20 d. aplankė «Mü tų Ramiame vandenyne. Da iš Žaliūnų km., Rokiški© ap.,
sų Lietuvos» redakciją lydi bar keliauja per Pietų Ameri
13) Gabrisevičienė-Šarnausmas agronomo Al. Boguslaus ką-Panama, Venezuela, Brazi nauskaitė Elena, gim. K? Pa
ko, Amerikos lietuvis, inž. Eliūnų km , Vandžiogalos T alšč
duardas Maciejúnas, kuris vy lija, Argentina, Čili, Peru, Kauno apskr.,
ksta iš Australijos Amerikon. Meksiką, ir per S. Francisco
14) Draginskas Alfonsas su
Inž. Ed Maciejúnas yra gi į Ameriką. Svečias užsipre šeima,
męs Mahanoy City mieste, numeravo «Musų Lietuva».
15) Šimkevičius Gvidonas,
Pansilvanijos valstijoj. Prad
gim, Raciniškių km. Žarasų
žios mokyklą išėjo vietinėj
apskr,
M, R Ė .
lietuvių parapijoj, kur moko
16) Pranaitis Kasparas,
seserys pranciškietės. Gimta
17) Bortkevičius Juozas mo
Kazimieras Ceglau'kas, 74
jame mieste baigė gimnazi m. amžiaus, gyv. V. Zelinoje. kytojas,
jos kursą. Baigė Pansilvani mirė 8 d. kovo Paliko dvi
18) Pušai Jonas, Stasys, Pra
jos universitetą. Vėliau dar dukteris, tris sūnus, marčias, nas, Juozas, Kazys ir Agota
lankė Harizonos universitetą. anūkus ir žentą.
kilę iš Kybartų ir
Utah (Colorado) universitete
19) Grigonis Leopoldas-Vystudijavo atominę energiją.
tavtas.
— Ramasius Smalskis, 52 m1946 48 m. atliko karinę tar amžiaus mirė 16 d. (kovo. Pa
Ieškomieji arba apie ju
nybą Japonijoje. Praėjusiais liko broli Julių, seseris: Mari os žinantieji prašomi atsiliep
metais gegužės mėn , susita ją Linsevičienę, Oną Vidžiu- ti: Consulado da Lituania, R.
ręs su viena privačia kompa nienę.
Dora José de Barros, 169-5.*
nija, išvyko Australijon, Dar
andar, Caixa postal, 7249,
win miesto apylinkėse meta
— Ksavera Raunelytė - Ga São Paulo, Brasil.
lo uraniaus kasimui vadovau rrido, 49 m. amžiaus, mirė 17
ti. Baigęs sutartį dabar grįž d. kovo. Paliko motiną Ir dvi
— Ona Zagorskaitė atidarė
ta Amerikon. Australijoj pa seseris.
.. Rua Aurora, 618 grožio salo
ną «Instituto de Beleza Anne».

VA KA CA

AV.

ZELINA,

706

—

GAlXA POSTAL,

— Praėjusį sekmadienį Vi
la Zelinoje buvo sušauktas
lietuviško pusvalandžio per
Radio Neve de Julho, talki
ninkų susirinkimas. Pirminin
kavo Tėvas Jonas Bružikas
S. J. pasidalinus mintimis bu
vo nutarta išrinkti dvi komisi
jos: programos ir finansinė.
Programos komisijon išrinko:
J. Kaseliūną, H. Mošinskienę,
E. Vasiliauską, Mikuckį. Fi
nansinei: P. Šimonį, Inž. Z. Ba
čelį, J. Lukoševičių, J. Januš
kį, J. Matelionį.
Pareigomis pasiskirstė se
kančiai: Pirm-kas ,inž. Z. Bačelis, vice - pirm-kas J. Lu
koševičius, sekretorius - J.
Januškis, Iždininkas - Petras
Šimonis, narys - J. Matelionis. Komisijos tikslas yra su
kelji reikalingas lėšas radijo
išlaikymui.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS
PAMALDOS

Šiaip metais Didžiosios Sa
vaitės pamaldos bus sekančia
tvarka:
Didįjį Ketvirtadienį šv. mi
šios pusiau aštuntos valandos
vakare. Didįjį Penktadienį Kryžiaus adoracija 5 vai. po
piet Didįjį Šeštadienį - van
dens, ugnies šventinimas bus
aštuntą valandą
va
karo. Mišios, kurios kitados
būdavo ryte, bus vakare po
vandens pašventinimo.
Pirmąją dieną Velykų, pri
sikėlimo apeigos bei procesi
ja bus 6 vai ryto.
REKOLEKCIJOS

Vila Zelinoje prasideda sek
madienį 6 vai. po pietų «Grau
dús Verksmai» ir pamokslas.
Pirmadienį, antradienį ir
trečiadienį rytais 7 vai. šv.
Mišios ir 7 vai. 30'min. vaka
rais pamokslai. Sekmadienio
vakare išpažinčių klausys
tėv. Bružikas S. J.

— Vila Anastazijos lietuvi

371 — SA® PAULO

ams šį sekmadienį pamaldų
nebus.
— Verbų šventinimas ir
prosecija Vila Zelinos bažny
čioje bus prieš sumą.
ATEITININKAMS
Sekmadienį po 9 vai pa
maldų visi ateitininkai renka
si pasitarimui dėl Velykų pro
cesijos ir dainavimo repetici
jai.
ŠIŲ METŲ REKOLEKCIJOS
LIETUVIAMS.

— Parque das Nações - ko
vo mėnesio 26, 27, 28 dieno
mis. Pamokslai 8 vai. vaka
rais, ir 8 vai. rytais šv. Mi
šios ir pamokslai. Parapijos
bažnyčioj.
LIETUVIŲ S-GOŠ 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
kamara 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 bêtina prievolė. Kad kiek
vienas atsilankęs narys žino
tų, kokie klausimai bus svars
tomi 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.

^4^
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Restoranas Jurubatuba

LAIŠKAI

Ed. Jakštui, Jonui PangoSavininkas VLADAS JASIULIONIS
nitii, Ant. Rimkui, V. Skripkai
Karpavičiui, St. Raulušaičiui,
Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių ir J. Masiuliui, A. Savickui, J.
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra Buitvydui, J. Širbinskui, J. Sa
leisti šventes ir savaitgalius.
Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paulo važiuojant viekui, St. Maželiui, Alg. Sa
vickui, Irenei Urbonaitei, J.
via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra Seliokui.
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip
matyti iš čia pridedamo plano. Patogi vieta ir pikninkams
RIO DE JANEIRO.

Vasario 16 d. atlaikytos iš
kilmingos pamaldos už Lietu
vos laisvę žuvusius. Giedojo
vietinės parapijos choras
smuikams pritariant. PamaI
das užprašė Dainavos ir Liet
Katal. Bendruomenės Valdy
bos Po pamaldų Šv. Ceeili
jos salėje įvyko gausus lietu
vių susirinkimas.
— 4 kovo Šv. Kazimiero
šventė atšvęsta bažnyčioje.
Per iškilmiugas pamaldas te
ko žmonėms išgirsti graudi
nančių Gavėnios giesmių. Mi
šias užprašė p.p. Paulikoniai.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi H vai.,
ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752
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ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»

• IRMÃOS BAUZIS
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Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

g

_
dHHHIIIUIIIMIIIIIIiHlllllllluillllIlUllllia

V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

H

Pra(?a São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas
Contratos de locação
Encerramentos de firmas
Cartas de Fiança
Transferencias de firmas
Requerimentos
Contrat. na Junta Comercial Balanços
Dis^at. na Junta Comercial Alvarás diversos
Escritas Fiscais
Seguros de Fogo e
Escritas Comerciais
Seguros de acidentes
HORÁRIO das 8 às 19 horas.

-

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųa

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

— Kovo mėn. 24 d. 18 vai.
Šv. Genovaitės bažnyčioje
Velykinė išpažintis. Trumpą
konferenciją pasakys kun.
kan. Ignatavičius.
Verbų sekmadienį pamal
dos 11 vai. ir Komunija. (Kas
norės galės ankščiau priimt
Komuniją,
— Balandžio mėn. 1 d. Ve
lykų šventė. Pamaldos 11 vai.
K. F.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIlflS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 5©6|

