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— Protestuoja prieš Serovo
atsiuntimą. Bolševikams pris
tačius tariamai saugumo suor
ganizuoti Londone per Bulga
niuo ir Chruščiovo vizitą Se
rovą, dabartinį sovietinio sau
gumo šefą, nemaža anglų
spaudos organų ji vadina taip
kaip reikia: žmogžudžiu, šute
pusiu savo rankas tūkstančių
nekaltų žmonių krauju, supla
navusiu ir įvykdžiusiu masi
nes deportacijas iš Pabaltijo
kraštų Kaukazo ir kitur. Ir
dabar milijonai deponuotųjų
ar nubaustųjų jį taip keikia
kaip kažin ar yra keikę ką
nors kitą. Tuo tarpu Serov
as. prisistatęs britų spaudos
žmonėms Sovietų ambasado
je Londone, su šypsena aiški
no. kad j’s visai nesąs žiau
rus ir nė kiek nepanašus į
Joną Žiaurųjį... Daug britų
laikraščių primena Serovo
Įvykdytąsias pabaltieeių de
portacijas Į Sibirą. ‘‘Manches
ter Guardian” visai aiškiai
pasakė: ‘‘Go home” (važiuok
mano). Serovo atsiuntimas
tiesiog iškelia, kad tebėra
priespauda, kad vykdomos
deportacijos, prievartinis kur
dinimas etc. «Daily Mail» pa
stebėjo, kad britai gali sutik
ti mešką, bet jie nenori šaka
lo. Serovas įkūnija viską,
kas yra nešvaru ir nežmoniš
ka Sov. Sąjungoje, tai soviė
rinis Himleris, tai tikras žmog
žudys, nors ir paskelbtas So
vietų «.didvyriu». Tai tas pats
Serovas, kuris turėjo nelem
tą susitikimą su užsieniečiais
žurnalistais dar Burmoje. Ta
da Serovas vienam vakarie
čiui žurnalistui pagrasino fizi
ne jėga, jei darytu tokias nuo
traukas, kurios jam nepatin
ka. Jo pasiuntimas į Londoną
rodo, kad Sovietai nežino jo
kio gėdos jausmo «Daily Te
legraph» 1956 III 26 įsidėjo
savo bendradarbio pranešimą
iš Stockholmo, kuriame smul
kiai nušviestas Serovo vaid.
ratio pabaltieeių deportacijo
se. «Daily Miror» klausia:
kas nori Anglijoj matyti to
kį bjaurų profesionalą žmog
žudį. nors už tai ir apdovano
tą sovietiniais ordinais?
Britų saugumas ėmėsi to
kių priemonių, kokių buvo
imtasi nebent tik Tito atvyki
rao atveju. Būdinga, kad nei
antisovietiniai veikėjai, nei
organizacijos, nei ypač pabė
geliai negauna salių savo pa
sipiktinimui prieš Sovietų va
du atvykimą pareikšti.
Katalikų dvasinė vyresnybė
paskelbusi pavergtųjų reika
lu viešą pareiškimą. Gyvai
komentuojamas ir šimto mili
jonų pavergtųjų už geležinės
uždangos tautų atstovų vieš
as laiškas «Times» redakci
jai
— JAV respublikonų vadas
senate W. Knowland pasiūlė
kad Sovietai atsisakytų Štai i
o metodų, gražintų Lietuvai
ir kitiems pavergtiesiems
kraštams laisvę, paleistu mili
jonus darbo vergų iš Sibiro
ir kitur. Gal tik tada butų
galima patikėti, kad keičiama
Stalino politika. Ir Pan Euro
pos Unijos centro taryba, š.
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prašyti vyriausybių kad jos
tarptautiniuose susirinki m no
se iškeltų pavergtųjų išlaisvi
nimo reikalą.
— Hammaískjoeld. Jungti
nių Tautų Organizacijos ge
neralinis sekretorius Saugu
mo tarybos yra įgaliotas vyk
ti Palestinon ir daryti įtakos,
kad laika butų išlaikyta.
— Amerikoje, ypač Michigano estade, apie Grand Ra
pids. siautė didelės audros
Dideli ne tik materialiniai
nuostoliai, bet yra keletą de
sėtkų ir žmonių aukų.
- Balandžio men 7 d. į
Assis miestą. S. Paulo esta
de turi atvykti respublikos
prezidentas Juscelino Kubitschek į žemdirbių suvažiavimą,
kuris ir baigsis šį šeštadienį.

Vlík© ir VT psimioinko
Romoje
Lietuvos vaizdelis.

m. kovo 20-21 d d. posėdžia
vusi Berno mieste, Šveicari
joje, pasisakė iš naujo už pa
vergtųjų tautų išlaisvinimą.
Taryba priėmė rezoliuciją,
kurią pasiuntė visoms suinte
resuotoms valstybėms ir tarpt,
organizacijoms. Be to. Tary
ba pasiuntė Chruščiovui raš
tą, jame pažymėdama, kad
je skelbiama, atsisakant štili
ninio imperializmo, tai toki, s
dalykus reikia Įrodyti darbais
ne žodžiais, pirmoj e lej su
teikiant laisvę pavergtosioms
Europos tautoms.
— Pavergtųjų Europos Tau
tų europinės sesijos posėdžiai
Strasburge vyks balandžio 1214 d. d. Chateau Pourtales,
Laisvosios Europos universi
teto būste Ten hus apgyven
dinti ir delegatai. Tik balan
džio 15 d. posėdis vyks pa
čiam Strasburge Maison Rou
ge viešbučio diažiojoj salėj.
Darbotvarkė iš esmės nękeičiama. Priimtas projektas po
litinės rezoliucijos ir deklara
cijos Sovietų kolonializmo
klausimu. Iš eilės penktajam
posėdžiui pirmininkaus Lietu
vos delegacijos pirmininkas.
Lietuvių delegacija numatyta
iš V. Sidzikausko iš JA V, inž.
J. Vilčinsko iš Londono, pulk.
J. Lanskoronskio iš Paryžiaus
Dr. P. Karvelio ir M Gelžinio
iš Vokietijos ir Dr. Z Brinkio
iš Ispanijos. Pulk. Lanskorons
kis numatytas pranešėju apie
Europos integraciją ir paverg
tąsias tautas. V. Sidzikauskas
- prie rezoliucijos ir praneši
mo apie sovietinį kolonializ
mą, Dr. P. Karvelis — kalbė
ti dabatuose dėl bendros tarp
tautinės padėties paskutinių
tarptautinių įvykių šviesoje,
be to, kitais klausimais pasi
sakys M. Gelžinis, J. Vilčins
kas ir Dr. Z. Brinkis Strasburgo sesijoje, numatyta, da
lyvaus taip pat kaip Krikščio
nių Demokratų Unijos atsto
vas ir E. Turauskas. Lietuvių
delegacijos pirmininkas V. Si

dzikauskas į Europą išplaukė
laivu balandžio 4 d. '
- Berlyne buvo susirinkę
posėdžių Tarpt. Krikščionių
Demokratų Sąjungos kultūros
komitetas. Posėdžiuose daly
vavo isa eilė pasižymėjusių
Europos politikų ir veikėjų.
Svarstytos taip pat Rytų ir
Vakaru santykiu problemos.
Lietuviams konferecijoje at
stovavo E. Turauskas.
— Žinomasis kalbininkas
Dr. Pr Skardžius persikėlė į
Vašingtonu. kur įsijungė prie
kongreso bibliotekos dirban
čių lietuvių mokslininkų gru
pės.

-- Gegužės mėnesį Vakarų
Vokietijos kariuomenė pra
dės manevrus.

Nesutaria del naujas ru
sa priirikos
Maskvai keičiant vidau ir
užsienin politikos taktiką, an
glai ir prancūzai reikalauja
kaęl ir amerikonai peržiūrėtų
savo politikos liniją. Beabe
jo, nori .palankesnės politikos
rusams. Nors Paryžiuje ir Lon
dc ne reikalaujama naujos po
brikos linijos Rusijos atžilgiu
tačiau konkrečiai, kokia ji tu
retų bū'i, nepasakoma. Ame
rika nesiskubina keisti savo
politinės linijos, laukia kon
krečių faktų iš rusų politikų,
kurie tikrai p tvirtintų kloba
mus pasikeitimus ir parodytų
Kremliaus gerą valią.
O tai gerai valiai parodyti
yra labai daug progų. Pavyz
džiui galėtų atitraukti okupa
cine kariuomenę iš pavergtų
jų kraštų.

— Maskva atsisako pristaty
ti norimiems užsienyje gauti
žurnalą «Sovietinis žemės ti
kis». Jis pradėtas leisti vie
toje uždaryto žurnalo «Lietu
vos kolūkietis». Tačiau į už
sienį naujasis žurnalas neno
rimas išleisti Iš viso lietu
viškoji kom. spauda į užsienį
teišleidžiama tik su Maskvos
sutikimu.
Pavergtiesiems

Brazilijos vyHassybės pa

silmtimas.
Krašto sostinėje sklinda
gandai; kad bus pakeistas mi
nisterių kabinetas Jau du mi
nisteriai. jūrų laivyno ir avi
acijos pakeisti. Spauda rašo
kad artimiausioje ateityje pa
sitrauksiąs finansų ministeris
J. M. Alkmin Jau senokai
sklinda gandai apie pasitrau
kimą krašto apsaugos minis
terio gen. Teixeira Lott.
- Buvęs gubernatorius
Adhemar de Barros tebegy
vena Bolivijoje viename ku
rorte ir laukia vyriausio tri
bunolo sprendimo. Sulig Bo
livijos prezidento pareiškimo
Adhemar de Barros nebus iš
duotas Brazilijos policijai.

momentas
pavojingas.

Istorija nekartą yra parod
žiusi, kad dideli, kai jiems
yra naudinga padaro nuolai
dų priešui mažesnių ir silp
nesnių kaimynų sąskaiton.
Taip buvo Jaltoje, Teherane
Pottsdame, kur po piešelio pa
braukimu ištisos tautos buvo
pastumtos raudonųjų vergijon
Dabar vėl yra pavojaus, kad
kaikurios vakarų valstybės
savo interesų sąskaiton, gali
esamą padėtį palikti ilgesni
am laikui už kaikurias rusų
nuolaidas. Momentas yra la
bai pavojingas. Kremliaus
diktatoriai dar karta gali aps
tatyti vakarų demokratijų ui
plomatus. Pavergtųjų kraštų
žmonėms esantiems laisvuo
se vakaruose reikalinga iš
vystyti didelį veiklumą ir sa
vo gyvenamuose kraštuose

Kovo mėnesį Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto
pirmininkas Jonas Matulionis
ir Vykdomosios tarybos pir
mininkė Devenienė lankėsi
Romoje ir Vatikane. Ta pro
ga aplankė Romos lietuvius,
ten esančius diplomatus, Lie
tuvos pasiuntinybę prie Šven
tojo Sosto ir Romoje reziduo
jautį diplomatų šefą min St.
Lozoraitį.
Vilko ir VT pirmininkai da
lyvavo ir Šventojo Tėvo 80
metų sukatuvjnėse iškilmėse.
Jie buvo pasodinti tarp kitų
kraštų delegacijų rezervuoto
se vietose. Po iškilmių bu
vo gauta ir audiencija pas
Šventąjį Tėvą Per audienci
ją buvo nušviesta padėtis oku
puotoje Lietuvoje. Šv. Tėvas
atsidusęs pareiškė, kad jis
žinąs, todėl meldžiasi už lie
tuvių tautą ir siunčia jos žmo
nėms ypatingą palaiminimą.
Po audiencijos buvo priimti
Vatikano valstybės sekretam
te, kur ilgiau kalbėjosi su
arki v. Samorė, nepaprastiems
Bažnyčios reikalams sekreto
riumi, ir įgaliotiniu Lietuvos
reikalams Msgr. Bafile. Ko
vo 12 d. buvo priimti didelio
lietuvių draugo kardinolo Piz
žarde.
Vakare, kartu su Italijos
krašto Lietuvių Bendruome
nės pirmininku'kun. V. Min
cevičiumi, buvo pakviesti į
Ispanijos ambasados prie Šv.
Sosto priėmimą. Taip pat bu
vo priimti ir Italijos senato
vicepirmininko senut Giorgio
Bo, kuris pasveikinęs senato
pirmininko ir savo vardu,
pareiškė didelės užuojautos
lietuvių tautai del dabartinės
šios padėties.

— Buvęs prez. Peron para
šė savo atsiminimus. Kompa
nija, kuri išleido knygą, Pe
ronui užmokėjo milijoną šešis
šimtus tūkstančių kruzeirų. Ar
gentino'e knyga skaityti draud
žiama. Už jos skaitymą bei
platinimą gresia 6 metai ka
Įėjimo.
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LIETUVA TE BÉPA GYVA
(E) Nepaisant visų sunku
mų ir kančių. Lietuva tebėra
gyva ir gyvena geresnių lai
kų viltimi. Žmonės sugeba
prisitaikyti prie visokių saly
gų. savo širdyse iš esmės
neišsižadėdami tautiniu idea
lų
Kokie pirmieji įspūdžiai at
isdūrus laisvėje? Susidaro bai
sus liūdesys ir Tėvynės pasi
ilgimas. Laisvėje Vakaruose
kaip atrodo, visko yra pilna
žmonės gerai gyvena. Ir tuo
pačiu jauti, kokia skurdi pa
dėtis yra musų Tėvynėje, —
pasakoja savo įspūdžius pa
tekęs į laisvę 1955 m. pabai
goję mūsų tautietis, gerai ži
nąs gyvenimo sąlygas paverg
toje Tėvynėje. — Laisvėje
žmogus realiai pajunti, ką iš
tikro reiškia Tėvynė. Ir tada
imi galvoti: dėl ko mūsų tau
ta turi tiek kęsti, dėl ko jai
daroma tiek neteisingų skri
audų, kai tuo tarpu Vakaruo
se kiti gyvena laisvi, ir tai
gerai gyvena. Tada savoji gy
vybė atrodo verta nuliaus —
jeigu reiktų, nieko nepaisy
damas eitum darytum tai, kas
reikalinga savajam kraštui,
žinoma, jei tas žygis atneštų
realios naudos. Nors Tėvy
nėje mūsų tautiečiai nėra
dvasiškai palūžę, bet gaivina
si geresnių laikų viltimi, vis
dėlto padėtis ten, ypač dvasi
ne prasme, nepaprastai liūd
na: okupacija nežmoniškai
sunki. Į Tėvynę leidžiama
grįžti ir daliai išvežtųjų, tači
aų nežymiai, po truputį. Ir
dabar dar gabenami į rytus
okup. Lietuvos žmonės, bet
dažniausiai tie, kurie buvo
laikomi kalėjimuose ar šiaip
suimti - ir paskiau nuteisti.
Masiniai trėmimai nebevyk
domi.
Didžiuosiuose Lietuvos mies
tuose rusų skaičius nesieks
daugiau kaip 30-35%. Vilnių
je jų bus ne daugiau kaip
36% (žinoma, be karinome
nes, bet Įskaitant jų šeimas),
Klaipėdoje bus iki 40% ben
dro gyventojų skaičiaus, ra
joniniuose miestuose - iki
30%. Rusifikacija - bent ben
d-ras išorinis toks susidaro is
pūdjs - seniau buvo griežtes
nė. bet nuo Berijos laikų ats
Ingo. Prie Berijos gyvento
jai jau nebegyrė «vyresniųjų
brolių». Tada žmonės džiau
gūsi, kad iš Lietuvos turės
nešdintis visi rusai. Apskritai
ir rusai turi mokytis taip pat
lietuviškai. Kai kur neišmo
kusieji pakankamai valstybi
nės lietuvių kalbos net per
keliami į kitas vietas. Yra jau
ir tokių, kurie, išmokę lietu

viškai, taip gražiai šneka lie
tuvių kalba, jog neatskirsi ai
tai esama ruso, ar lietuvio. 1
rajkomus skiriant areigūnus
žiūrima, kad jie mokėtų ir
lietuviškai Kai per posėdži
us kiti ima šnekėti rusiškai
tai iš susirinkusiųjų atkerta
ma, ir ne kartą net pačių ko
munistų partijos pareigūnų,
kad «jau laikas išmokti lietu
viškai».
Liaudis pašaipiai atėjūnus
vadina «vyresniaisiais broli
ais» ar «vyresnėmis seseri
mis». O kai toks atėjūnas
pradeda komanduoti, tai ki
tas kolcliozininkas jam ir at
kerta: «Tu - vyresnysis bro
lis, tai gali pats daugiau pa
dirbėti ir mums gražų pavyz
dį duoti*... Ir tarp rusų pasi
taiko, nors ir nedaug, tokių,
kurie nedaro skirtumo tarp
lietuvių ar «vyresniųjų bro
lių. Kai kada esti tokių atsiti
kimų, jog per daug spaudžią
lietuvius net atleidžiami iš
pareigų, pvz. Beliajevas. ėjęs
Marijampolės rajono komite
to partijos pramonės, trans
porto ir prekybos reikalams
skyriaus vedėjo pareigas, da
bar yra l.kės be darbo ir bu
vo skiriamas net į kolchozą,
o ypač atėjūnams kėlimas į
kolchozą laikomas didžiausia
bausme Taig:, kitą kartą no
ri nenori - vis tiek išvaro už
per didelį spaudimą ir netin
karną areigu ėjimą.
Kokia kalba vyksta įmonė
se ar įstaigose susirašinėji
mas? Priklauso nuo to, kuri
os rūšies yra įmonė ar įsiai
ga. Pvz. geležinkeliuose rei
kia mokėti rusų kalbą, taip
pat pašte ir kt. Bet šiaip ki
tur rusų kalbos reikalaujamas
mokėjimas, kaip to norėtų
kai kurie atėjūnai, dar nėra
esmine klintimi gauti darbo.
Vietinėse įstaigose ar įvairiu
ose kombinatuose taip pat
knygos ir dokumentai rašomi
lietuviškai, nors jau pasitaiko
ir mišrių. Rajonuose vieši
skelbimai - lietuviškai. Kaune
gatvėse kalbant lietuviškai
girdėsi daugiau negu rusiškai.
Ir rusai verčiami prisitaikyti
prie lietuvių. Būdinga, jog ru
sės prie lietuvių taikosi taip
pat savo drabužiais, apranga,
šukuosena. Reikia pasakyti,
kad lietuviai tiek Vilniuje, tiek
Klaipėdoje ir kitur kiek gale
darni gina savosios kalbos ir
kitas jiems priklausančias tei
sės. Kolūkiuose - viskas ve
dama tik lietuviškai. Net dau
giau: tarp žmonių skleidžia
ma propaganda, kad trėmimai
į Sibirą ir žmonių išvežimas
tai buvęs Berijos ir «berinin-
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LIETUVA

kų» darbas. Ir istribi teitai
(jie galutinai panaikinti 1953
m.) vadinami berininkais. Lie
tuviškai turi mokytis ir rusu
gimnazijų auklėtiniai. Rusų
gimnazijose lietuvių kalba y
ra privaloma. Kaip lietuviai
turi mokėti rusų kalbą, tiek
rusai - lietuvių. Latviai skel
bia, kad jų gyventojai kaip
įmanydami giną latvių kalbos
teises. Ir mūsų tautiečių nu
vyksta į Rygą, Mintaują ar
ypač Liepoją, kur už maisto
produktus brangiau moka.
Kada ateina maisto produktų
pirkti okupantai, tai mūsiš
kiai ne kartą pasako, kad...
rusiškai nesupranta.
Esantiems laisvuosiuose Va
karuose krašto gyventojai pa
vvdi. Apie juos ten galvoja
ma, kad laisvėje esantieji gy
vena gerai, o ypač kas svar
bu - kad yra laisvi. Ko nori
kraštas iš lietuvių svetur? Aps
kritai, krište galvojama, jog
Vakaruose nekovojamą dėl
gerų vietų, kad visi vieningai
jungiasi į kovą kraštui laisvių
ti. Vieningumas - viena iš bū
tinųjų sąlygų visoms taurio
sioms lietuvių pajėgomis kraš
to laisvinimo darbe apjungti.
Jeigu krašte žinotų, kad Va
karuose skaldomasi arba su
siskaldymą stengiamasi dar
daugiau pagilinti, • tokius žy
gins baisiai pasmerktų Bol
ševikai galėtų duoti krašte
pasiskaityti kad ir tas piauty
nes arba plūdimus, kurie pa
sirodo kartais tam tikroj mū
sų spaudoje užsipuolant iais
vinimo veiksnius etc.
Trumpai suglaudus, nuotai
kos krašte galima taip apibū
dinti: mūsų tautiečius ten pa
laiko viltis, kad išsilaisvini-

Vincas Jonikas

PAKELEIVIAI
Ant ištikimo peties prigludus pasilsėki
Ir sapnuoki su draugeliais patakių,
Aš draugystę tau prieš motiną prisiekęs,
Neišleisiu jauno miego iš akių.

Niekad mudu taip nebuvom reikalingi
Vienas antro nuoširdžiausios paramos,
Kaip klajodami tarp kryžkelių ir vingių.
Be kelelio į senų tėvų namus.
Tu man sužeistas svajas gyvent prikelsi,
Grįš pavasariai, žiedais širdį iškaišys,
Į klajūno duoną kritus vargo skalsė
Bus pasaldinta viltim, nebegaiži.

Panorėsiu), - burtų valtim pasileisim,
Kur saulėti slėniai tvins gėlėm plačiai,
Ten pabūsime nors mirksnį pilnateisiai
L imės viešnagėj vaišinami svečiai.

Savas Dievas iš gimtų laukų pašlaičių
Geru žvilgsniu tegu lydi, gina mus, —
Ką sakyčiau tavo rūtoms ir našlaitėms,
Jeigu vienas besugrįžčiau į namus.
Ant ištikimo peties prigludus pasilsėki,
Tavo sapnas bus nesudrumstas, tikiu, —
Aš draugystę tau prieš motiną prisiekęs,
Neišleisiu jauno miego iš akių.

mas ateis. Pats kraštas išli
kęs nepalūžęs ir nesukomunistintas Nesukomunistintas
iš esmės ir jaunimas, nors ii
gi okupacijos metai vis dėlto
kad ir pamažu, savo daro.

— Mažosios Lietuvos Tary
oos prezidiumas, susirinkęs
1956 J 1-3 4 d d. posėdžių Han
noveryje, pasiremdamas MLT
statuto 4 jo paragrafu, į pre
zidiumo narius kooptavo Vi
lių Mačiulaitį, seną mažlietu
vį rezistentą, išlaikytą nacių
kacete 1940 m. rugpjūčio mė
nėšio iki 1945 m. gegužės mė
nešto, kai Vakarų Santarvi
ninkai visus suimtuosius išla
isvinimo. Prezidiumas, iškiau
sęs savo pirmininko Simonai
čio ir MLT atstovo Vliko V.
Taryboje M. Geižinio prane
Šimų, nusistatė: MLT santy-

Lietuvos vaizdelis.

nuostabiu himnu sugroja jo
širdy. “Sveika Marija”, - ga
lingas balsas, pritariamas var
gonų
muzikos, plaukia per
PR. RAZMINAS
bažnyčią ir sudūžta į išalku
(tąsa)
os skliautais nuaidi graži var sias žmonių širdis.
Pranas Gailis nuleidžia gal
ganu muzika ir lyg pagaugais
Vidinis balsas vis kalba: nukrečia Praną. Jis pamažu vą, kad niekas nepažvelgtų į
«Baily, baily! Ar tu bijai tos nurimsta ir įsiklauso į galin jo akis.
Kada rytojaus dieną jis li
kuri, pūslėtomis rankomis už gus vargonų akordus, į liūd
po į kalnelį, raukšlėta moti
dirbdama duoną, tave užaugi nas gavėnios giesmes!
no, kuri vienų viena tave už
Pamokslas. Prano sąžinė nos ranka slapčia laimino
jaučia, ligoje gydo ir dėl ta sujudinta lyg gyvatynas po jį pro apkerpėjusį lango stiklą
Vaiski elektros šviesa auš
vęs ašaras lieja?
apkerpėjusiu, apsamanojusiu
Ligos išvargintos akys klaid kelmu. Kiek beįstengdamas vietė bažnyčios vidų. Eilės
žioja nuo vieno paveikslo priešinasi jis kunigų žodžiams. žmonių pasieniais Vienoj
prie kito.
Didžiajame altoriuje žvaigž iš tų eilių ir Pranas. Giliai
«Cha-ha cha» - girdisi Pra dėmis vainikuota Marijos sta susimąstęs, drebančiomis ran
no ausyse giliantis draugo tūla, o apačioj džiaugsmingas komis glamžo kepurę.
O Marijos statula skęsta
juokas. Praną apima pašėlęs dviejų žodžių sakinys “Svei
vainike
žvaigždžių ir anksty
pyktis. «Aš bailys, o tu niek ka Marija”.
šas». - šaukia jo įerzintas
- Pranai, tu tiek metų vose pavasario gėlėse. Žodži
kraujas
prieš ją meldeisi, kodėl gi ai «Sveika Marija» palengva
«Ko jūs norite? Ko tyčioją dabar nenori?! Pažvelk į ją, leidžiasi iš ankštybių ir apsi
tės iš manęs?» - skundžiasi - tyliai, tyliai šneka niekuo gyvena kiekvieno širdy. Ka
Pranas.
met negirdėtas balsas. Pake da jis atsitraukia nuo kiaušy
Vargonai tuo tarpu sugąud lia akis. “Sveika — Marija”, klos, tie du stebuklingi žod
žia visu galingumu. Bažnyči perskaito. ‘‘Sveika Marija”, žiai užvaldė visą jo esybę.

JtebwMinsieii Žodžiai
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«Sveika Marija», «Sveika Ma
rija», - kartojo be galo.
Išeinantį Praną iš bažnyči
os pasitiko švelnus pavasariš
kas vėjas ir paglostė įkaitu
sius jo veidus Pakilęs mė
nuo rąmstydamasis mažais
kryželiais, dešine bažnyčios
bokšto puse kažkur greitai
skubėjo, o vakarinės žaros,
tarytum išsigandusios išblyš
kusio svečio, skubiai slinko
už miestelio namų, už dirbtu
vės kamino, link tylinčio pu
šyno.
Sietynas, pasirėmęs ant bo
kštelio kryžiavonės. šaipėsi iš
visų skubančiųjų ir, tik ilgai
ilgai parymojęs, pasidairęs,
paslinko kiek į mėnesio pu
sę Protarpiais tą ankstyvo
jo pavasario tylumą drumstė
neteptų durų girgždėjimas ir
duslus atsitrenkimas. Apsiž
valgė Pranas, atsikvėpė iš gi
lumos krūtinės ir. aukštyn pa
kėlęs galva, nusišypsojo.
- Kur tie mano penki me

(Pabaiga 3 pusi.)
tai, kur jie? Kur jie pražu
vo? Argi tiek metų aš nega
lėjau pastebėti bokšto kryžių
ose taip maloniai šypsančio
mėnulio, tų milijonų danguje
mirgančių žvaigždžių, — gal
vojo jis.
— O prieš tai? Atsimenu,
atsimenu...
— Mamyte!?
— Žinau, vaikeli, žinau...
-- Aš jau buvau...
— Žinau, vaikeli, viską žinau...
— Aš ten nebeisiu!
— Neik, vaikeli, neik, bran
gūsis!
Džiaugsmo ašaros krito se
nelei iš akių.
— Aš grąžinsiu visas sko
las, kurias padarei mane be
gydy darna...-.■
Gailienė neatsakė.
Taip, jis turi grąžinti. Ir
nauja sugrįžimo šventė užvi
ešpatavo jų grįtelėj. Ilgai
skambėjo rožančiaus karoliai
senelės rankose, o lūpose
“ Sveika Marija
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Benys Rutkūnas

(Pabaiga iš 2 pusi.)

Čilė.

kių su MLRS reikalais nuta
rimų nedaryti, bet pateikti ei
Rašo kun. J. Kardauskas
lę siūlymų, kuriuos teapsvars
to visi laisvajame pasaulyje
«Vistiek sugrįši į Čilę, nes esą mažlietuviai, • ir tik visi
niekur nėra taip geraį gyven ems pasisakius ir visiems pa
ti, kaip Čilėje» - kalbėjo man teikus pasiūlymus, eiti prie
čilėnai, kai aš vykau į Brazi nutarimų formulavimo. Buvo
liją. Ištikrųjų, Čilė yra gra plačiai išryškinta vadovavi
žus kraštas, turįs gerą klima mo veiklos taktika ir atliktie
tą, vietomis karštoką, bet sau ji darbai Vietoj mirusių Ta
są ir visuomet vėsias naktis. rybos narių numatyti nauji
Čilė su maždaug 6 milijonais kandidatai, kurie artimiausia
gyventojų yra išsidriekusi šia me visos Tarybos su važia vi
ųru, bet ilgu apie 480U klm. me bus siūlomi priimti nariais.
ruožu tarp Ramiojo vandeny Tarybos suvažiavimas nuraa
no ir Kordilijerų kalnų. Kraš tytas sušaukt’ šių metų antra
tas turtingas gamtos gėrybe jame pusmetyje Dėl mažlie
mis. Čilė turi garsias vario tuvių organo «Keleivio» pusi
kasyklas, užimančias antrą sakyta, kad jame pirmoj eilėj
vietą pasaulyje, turi savo au privalo būti dedami visi maž
kso, sidabro, geležies, anglies, lietuvių vieningumo pareiški
daug jodo, salietros, miškų, mai.
nepaprastai palankias sąlygas
— Š/m. balandžio 12-16 d.d.
žuvininkystei ir daug kitu
gamtos gėrybių. Žemės ūkis, Strasburge šaukiama speciali
ypatingai vidurinėse provin Pavergtųjų Europos Tautų eu
cijose, labai našus ir nesun ropinė sesija Sesijos darbot
ku ukiainkauti. Šioje srityje varkėje numatomi svarstyti
retai lyja, tik balandžio gegu šie klausimai: 1) Bendrosios
žio mėnesiais, kartais dar bir diskusijos dėl laisvinimo poli
želio. Vasarą beveik niekada tikos paskutinių tarptautinių
lietaus nėra. Bet užtat laukai įvykių šviesoj, 2) sovietinis
yra drėkinami upių vandeniu,
kurio daug paduoda žiemos
lietūs ir paskiau tirpstąs Kor mos, krašte daug ko stinga,
dilijerų kalnų sniegas, kau daug skurdo. Kadangi mažiau
kai i šn i veli uoti. išlyginti Po pagaminama negu suvartoja
laukus išvedžioti kanalai, vie ma, pragyvenimas brangus
ni cimentuoli, kiti paprasti atlyginimai per maži. Turtin
grioviai ir grioveliai. Ūkiniu gieji. kurių ten netrūksta, ga
kas, kada reikia pasilaisto sa na taupūs, darbininką (per
vo pasėlius. Kadangi vasarą daug išnaudoja, duodami per
šilumos netrūksta,
viskas mažą atlyginimą. Darbinin
smarkiai auga. Kaip man tvir
kai išlaidus, daugiau išleidžia
tino vienas lietuvis ūkininkas, negu uždirba, todėl daugumas
Čilėje per dieną užauga tiek gyvena labai prastai. Kartais
kiek Lietuvoje per sąvaitę. pastreikuoja, pauiuma. bet
Čilėje yra labai daug ir gra
būdami iš p r gi u ties linksmi
ir
ramaus būdo greitai nusi
žiu vynuogynų. Čilės vynas
ramina
ir susitikę svetimtau
yra garsus savo kokybe. Ne
tį
vis
tą
patį tvirtina: «Niekur
mažai sėjama kviečių, kuku
rūzų, ryžių, bet jų neužtenka nėra taip gerai gyventi, kaip
gyventojų maitinimui. Kvie Čilėje».
čių importuojama iš Argen
tinos, Kanados, Š. Amerikos.
Nemažai yra ir gražių ir
stambių pieno ūkių moder
niškai sutvarkytų, bet pieno
krašte stinga. Daug sodinama
daržovių, yra nemažai vaisi
nių sodų. .
Atrodo, kad Čilė yra tikras
rojaus kampelis. Taip, ten
visko yra, tik trūksta noro
dirbti. Čilėnas yra nepaslan
kus darbui, todėl tie gausūs
gamtos turtai ir palankios gy
venimui sąlygos neišnadoja-

Kataliku Bažnyčia okupuotoje
Lietuvoje.
JONAS AISTIS.

( tąsa )
Iš kitos pusės tie naujo gy
veoimo auklėtiniai mato savo
vyresniuosius — Venclovas,
mieželaičius, tilvyČius — laši
Dėtus, pilvotus, trigurklius...
Mato, kad jokia kita santvar
ka jų taip riebiai nepenės,
dėl to ir stengiasi. Dėlto, sa
kyšime, tas religijos terlioji
mas patraukia ir aukštai ky
lančią ir drąsiai kopiančią
žvaigždę Mykolą Sluckį, Ger
celio sūnų iš kurio vargu bū
tų tikėtis pagarbos arba bent
sentimento tam, kas mus nuo
kitų ir juoba rūstį skiria.
Paklausykite su kokiu ap
lombu tasai Gercelio sūnus
kalba apie bažnyčią:
«Petriukas
Ganusauskas
jau kuris laikas patarnavo
bažnyčioje. Per mišias kal
bėjo lotyniškas maldas, plo

nai pritardamas klebono bal
sui. Nešiojo mišiolą. Džiugu
liavo varpeliais. Gaila, užčirš
kinant nebuvo galima kaip
mokykloje - kad davatkoms
ausyse suspengtų. Sekioda
mas paskui kunigą, jis nėšio
jo indą su švęstu vandeniu.
Klebonas šmirkštė tai į vie
ną. tai į kitą pusė ir vis pa
talžydavo jam į akis. Vanduo
spaudė ašaras, teko šluosty
tis jas rankove. Motina aky
lai sekė kiekvieną sūnaus ju
desį ir, pasibaigus mišioms,
piktai barė jį:
— Dievo namai - ne darži
nė! Radai kada snarglį valy
tis...
Ankščiau, vos pradėjus ei
ti tą tarnybą. Petriuką trau
kė auksinis altoriaus blizgėj!
mas. Jam patiko žiūrėti į mar
gaspalvius, spinduliais apkai
šytus šventųjų atvaizdus, į

Debesėliai
Mano žvilgsnis per padangę lydi
baltaplaukių debesėlių būrį, slydinėja naktį dieną pasiklydę,
mėlynuoja gelmių akys — sielą buria.
Susieina, nusijuokia, sklaistos,
vėl į draugę tarsi broliai buriąs — —
Dieve, kokie šitie toliai skaistūs,
kokios gilios, žydros jūros!

Bėkit, bėkit tekini būreliai,
jums lik burti žemei skalsų lietų,
man — pakilti su kalnų ereliais
ir su toliu spinduliuotu susilieti!

kolonializmas, 3) Europos in
tegracija ir Europos Taryba,
4) tremtinių problemos: komu
nistinė «grįžimo į tėvynę» ak
cija, tremtinių teisinis statu
sas ir medžiaginė būklė, trem
tinių kultūriniai reikalai, jau
nimas. Darbotvarkė dar gali
būti pakeista ir papildyta.
Lietuvos delegaciją mini
moj sesijoj sudarys 6 asmens
jai pirmininkaus V. Sidzikaus
kas iš New Yorko, kuris yra
PET seimo bendrųjų reikalų
komisijos pirmininkas, o kiti
delegacijos nariai yra iš Eu
ropos.

— Prancūzų telegramų agentfira AFP, skelbdama apie
Rytų ir Vidurio Europos va Is
tybių egzilų politikų pasiųstą
jį "'rime” laišką, pažymi, kad
juo protestuojama prieš Bul
ganino ir Chruščiovo vizitą

D Britanijoje. Kaip pažymi
AFP, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Estijos, Latvijos Lietuvos
Lenkijos, Rumunijos ir Jugos
lavijos atstovai pareiškė, kad
sovietinių aukų milijonai ne
gali suprasti, jog Sovietų va
dams būtų rodomas toks drau
giškumas.

— Leningrade pasibaigė
Sov. Sąjungos asmenines sta
lo teniso pirmenybės. Sov. Są
jungos čempiono vardą vyrų
tarpe iškovojo lietuvis sporti
ninkas A. Saunoris, įveikęs
maskvietį Meksa. Trečioje
vieloje liko R. Paškevičius.
Moterų tarpe pirmąją vietą
iškovojo St. i estai, nugalėju
si Žilevičiūtę Dvejetų varžy
bose Soy. Sąjungos čempionų
vardus iškovojo Žilevičiūtė Balaišienė, Saunoris - Balta
kis.

Ivano rojus.

virpančias storų ir plonų žva
kių liepsnas. Dabar gi, iki so
ties prisiklūpėjus, prisidegiojus ir prisigesinus žvakių, ge
rokai nusibodo bažnyčioje.
Petriuko vargas — motinos
išmislai, jos užgaidos. Dievui
tarnaudamas, neturės, mat
kada bindzinėti, blogio pasi
gauti, doras išaugs. Pati net
per karščiausius darbymečius
bėgo į bažnyčią. Matydama
sūnų su baltu rūbeliu, gūžinė
jantį apie altorių, jį tirpo iš
laimės. Ne kartą nusibraukė
ištryškusią ašarą. Ar daug
šiais laikais atsiras Vieversė
liuosė tokių laimingų motinu?
Už klusnumu klebonas ža
dėjo Petriukui nupirkti nauja
pasidabruotą armoniką. Pe
triukas įsirėžęs vilko si; naš
čiais vandenį ir svajojo apie
armoniką... Vos tik pagriovį
ai ir kriaušiai apšepo žole,
teko nekartą klebono karvę
ganyti..
-- Kur buvai, Petriuk? Be
veik kasdien < ėluoji, - ba
rėsi mokytoja Valentina, žiu
rėdama į dienyną. Petriuko
nekokie buvo pažymėti.

Klebonas ir motina prisakė
laikyti liežuvį už dantų. Pet
riukas ir tyli, nuleidęs galvą.
— Jis klapčius! - šaukia
vaikai. - Bažnyčioje patarnau
ja!
«Argi ne pats Petriukas
jam pasakojo, kaip moterė
lės neša klebonui kiaušinius
sviestą? Petriukas už dyką
ravėjo klebono daržą, ganė
jo karvę. Vaikų namuose net
«priešmokykliniai» žino, kad
kunigai išnaudotojai.
Dzikas paleido Petriuką ir
kerštingai tarė:
- Gerai, nesakyk... Aš pa
rašysiu apie tave tetai Nas
tei!
— Tetai Kastei? — persi
gando Petriukas. — Nereikia
nerašyk... aš . .Prisiek, kad
niekam nėnrasitarsi... Vard
an Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir
Šventosios Dvasios (viskas
rašoma mažosiomis J.A ) —
škilmingai pradėjo jis.
-- Užteks! - supyko Dži
us - Tu ką. su davatka ar
manim kalbi? Pionieriaus
garbės žodis!
— Tegul. . --- nusileido Pe

— Šiemetinį Lietuvos leno
rutulio čempiono vardą iško
vojo «Inkaro» ledo rutulninkai Buvusis čempionas «Kai;
no Audinių komanda» netiko
tai pralaimėjo Vilniaus «Dii a
mo» komandai. Lietuvos tin
klinio žiemos čempionate pu
mą vietą iškovojo Vilniai, s
«Spartako» tinklininkės. Lie
tuvos šachmatų «čempiono
varda kolūkiečių tarpe» iš
kovojo žagarietis Uogelė, su
rinkęs 8,5 taško iš 11 galimi:
O kaimo šaškių čempiono vai
das teko Šinkevičiui iš Ky
bartų, kuris nepralaimėjo n<vienos partijos. Stipriausi;;
respublikos slidininke laiko
ma Birutė Sakalauskaitė yra
iškovojusi Lietuvos čempio
nės vardą 5 ir 10 km pirme
nybėse. Ir 1956-111 8 ji laimė
jo 5 km. pirmenybėse. Vyru
slidžių pirmenybėse respubli
kos čempiono vardą iškovojo
Šikailovas.
— Vilniaus radijo praneši
mu, okup. Lietuvoje dabas lei
džiama 18 «respublikinių lai
kraščių, žurnalų» ir 97 «mies
tų ir rajonų laikraščiai». Visi
jie turi «auklėti darbo žmo
nes komunizmo dvasia»... Tik
Vilniaus radijas kažin kodėl
nepaaiškino, kodėl Lietuvoje
pvz. iš visos «Tiesos» mieliau
šiai skaitomas paskutinis pus
lapis: mat. ten dedami visokie
skelbimai ir žinios, kuriuose
yra mažiausia kom. propagan
dos... Skelbiama, kad Lietu
vos komjaunimo centro komi
teto biuras, apsvarstęs jauni
mo laikraščių ir žurnalų pla
tinimo reikalus, rado kad ge
rai dirba, platinaat jaunimo
komunistiaę spaudą, komjau
nimo Kauno miesto Kapsuko,
Šakių ir Naujosios Vilnos ra
jonų komitetai, o blogai ją
platina Kaišiadorių, Kalvari
jos, Kelmės, Pagėgių, Rokiš
kio. Salantų, Skudo ir Utenos
rajonų kamitetai. Blogai dir
bantieji įpareigoti «pasitaisy
ti». Lietuvos komjaunimo ck
propagandos ir agitacijos sky
riui suvedus laikraščių ir žur
nalų platinimo rezultatus ko
vo mėnesį, nustatyta, jog ne
paisant padidinto spaudimo ir
propagandos, visa eilė kom
jaunimo miestų ir rajonų ko
mitetų dar «blogai dirbo pla
tinant jaunimo spaudą». Pro
pagandos ir agitacijos skyrius
atkreipė komjaunimo organi
zacijų dėmesį į «būtinumą dau
giau domėtis jaunimo spaudos
platinimuj»...

triukas. - Pasigailėk, neišple
pėk niekam. , kalbina Gal- u
nę ir Goštautą išsirašyti iš
pionierių... Moko poterių...
— Pionieriai nešioja raudo
ną kaklaraištį, — stebėjosi
Dzikas. - Jie negali poterių
kalbėti!
— Į kleboniją jie be kakla
raiščių ateidinėja..
Tai yra ištrauka iš M. Sluc
kio apysakos jaunimui «Geri
namai», tilpusi «Tiesoje»
(1955 X-2 ir 5), atspausta išti
sai «Pergalės» žurnale ir jau
pasirodžiusi, berods, atskira
knyga Tai yra fantazijos vai
sius, tačiau jinai remiasi j la
bai panašią, tik gal mažiau
romantinę, o daugiau rafinuo
ta ir sadistinę tarybinę tikru
mą. Ir viskas daug paprasči
au vyksta. Mokinys. įtartas
lankęs bažnyčią, pastatomas
visos klasės akivaizdoje pa
juokai, pakliūva į sienlaikraš
tį, na, ir vyksta taip, kaip Siu
ckio apysakoj, mokytojų, kom
jaunimo ir pionierių vadovų a
kyse leidžiama ‘kruvintis”. muštis, beginant raudonojo
kakl-raiščio «garbę». (B. D.)
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Laisvai vertė: Algimantas Žibąs

«Įstojimo egzaminai buvo
kaž kas tai nepaprasto!» gir
dėjosi jaunuolio balsas drau
gų tarpe, kuris buvo laikęs
egzaminus įstojimui į univer
sitetą.
«Aš taip pat labai plakiau
si bet neturėjau laimės» kai
bėjo kitas.
«Bet ar tai įmanoma! Žmo
gus beveik visai neturi laiko
mokytis, o programa labai di
dėlė. Paskui, yra tiek daug
kandidatų, tiek mažai vie
tų»!., aiškino trečias.
Girdėjosi nuomonės ir ko
mentarai vieni po kitų, nes
kiekvienas turėjo šį tą paša
kyli.
Grupelėje beveik visi prie
jo prie tos pačios išvados: įs
tojimui į universitetą reikia
labai daug mokytis, nes egza
minai yra visuomet sunkūs.
Taip pat buvo apgailestau
ta, kad beveik nelieka lai
ko pasilinksminimams ir išsi
blaškymams kurie yra taip

įprasti jauniems žmonėms,
kad neįmanoma visko išmok
ti, ir kad profesoriai pilni
priekabių.
Prie grupės prisidėjo dar
vienas mokinys kuris taip pat
neturėjo laimės egzaminuose
išsitraukęs laikraštį permetė
jį akimis ir sustojo ant žinu
tės kurią pradėjo visiems gar
šiai skaityti.
Buvo sužinota kad: trys ak
los jaunuolės iš vieno aklųjų
instituto laikė egzaminus i Fi
losofijos Fakultetą ir juos iš
laikė pasiekdamas pirmą, an
trą ir ketvirtą vietą. Žinia to
liau aprašė tą didelį džiaugsą institute ir taip pat jų mo
kinių kurios per savo pasiš
ventimą mokslui, nežiūrint
tokių didelių kliūčių, parodė
milžinišką valios pavyzdį.
Visi išklausė tylėdami, ir
pamažu pradėjo sk irstytis.
Kiekvienas savo širdy nešėsi
tą pavyzdį pasiryždamas jį
rimtai apgalvoti.

S L É P T U V É
Temo, kai Dr. Alvin grįžo
laboratorijom kuri buvo vieni
šam name prie juros Parsi
nešė jūros žvaigždžių savo
tyrinėjimas. Blykčiojo žaibai
Ateinanti nuo vandens audra
buvo čia pat.
Pro langą skverbėsi žaibai
gąsdindami baltąsias peles,
uždaryti gyvulėliai nerimavo
Daktaras nusiėmė apsiaus
tą, uždegė šviesą, ir įjungė
radijo. Aparatas perdavė žai
bų triukšmą, nežiūrint to jis
dar suspėjo išgirsti policijos
pranešimą apie kažkokį tai
Mažąjį Slim. Nepatenkitas jį
išjungė.
Ruošė mikroskopą, kai lau
ke išgirdo žingsnius Tai ne
galėjo būti jo asistentas. Ko
gi jis ieškotų Alvin prieš to
kią audrą? Ištikrųjų tai nebu
vo jis. Prieš al-vin akis išdy
go vyras apie 39 metų, 1.55m
aukščio ir tamsiaplaukis. Ran
koje laikė ginklą.
Puiku! Daktaras ir Labura
tori ja .. Turiu Laimės... Tai
puiki slėptuvė..
- Vieną momentą, tarė Al
vin kam tas revolveris?
-- Be klausimų, daktare!
Geriau griebkis gydyti mano
nusibrėžimą.
— Suprantu, - tarė Alvin.
— Esi Mažasis Slim, ieško
mas policijos už apiplėšimą
ir vieno seklio nužudymą.
- Nu tai kas? Mažiau kai
bos, daugi-u gydymo
— Bet žiūrėk. Slim. Tu mą
nai čia pas name išsislaosty
ti. Policija supa visus kelius
ir apylinkę. Netrukus jie at
eis kratyti ir šį namą.
— Žinau Bet jie patikės
daktarui. Prieš jiems įeinant
aš pasislėpsiu. Aišku? - ra-

miai porino Slim. Tą saky
damas jis metė žvilgsnį j dė
žę šalia sienos.
— Pasislėpsiu joje, aš ne
užima daug vielos. He to yra
dar ir skvlutės kvėpavimui...
Pasigirdo artėjančio auto
mobilio ūžesys Puolę prie
lango jie pamatė jį su rau
dona šviesa.
—• Tai policija - sušuko
Alvin.
— Aš lendu į dėžę Pats
užkiši kabliuką Ir be triukų
daktare .
Nedaryk to! - nė nepa
juto Ahin kaip ištarė tuos

žodžius. Bet jie nesulaikė žmo
gelio, kuris vienu momentu
įlindo į dėžę ir jau užsidarė.
— Užkabyk kabliuką, ir ži
nok, kad aš tave matau - dar
jis pasakė
Alvin tiesė ranką užkabinimųi, kai pasigirdo riksmas.
Slim šaukė ne savo balsu.
Vos spėjus daktarui pasitrauk
ti nuo dėžės, pro jį nuzvimbė
3 šūviai
Pasirodžius sekliams Alvin
paklausė:
— Ieškot Mažojo Slim, va
gies ir žudiko?
— Taip - buvo atsakymas.
— Jis yra čia viduj - pa
aiškino tyrinėjimams atsida
vęs daktaras, rodydamas į
dėžę.
- Tik prašyči? u truputį
palaukti Geriau dar ją nea
tidaryti Ten viduj yra trys
gyvatės kurios įkandu nusi
kaltėlį. Trys nuodingos gy
vatės kurias naudojau savo
tyrinėjimams...

Yra filosofinis dėsnis, kad nie
ko negalime pamilti, ko nepa
žįstame. Jau esame rašę, kad
atostogų metu Amerikoje buvo
daug ideologinių kursų, jie
geriau padeda pažinti savo
idealus Čia dedame ištrauką
iš vienos studentės, dalyvavo
sios žiemos studijų savaitėje
Kenebunkporte, laiško.
Ateitininlnja bus įrašyk
aukso raidėmis i mano gy

nimo dienorašti.

. . . Entuziastiška nuotaika
ir ateitininkiška dvasia, kuri
ten viešpatavo, negali būti
suprantama tam. kuris riebu
vo. 1956 metus pradedu vi
sai nauju žmogumi Džiaugi
uosi ir didžiuojuosi, kad esu
viena iš tų, kurių šūkis yra
«Visa Atnaujinti Kristuje» Ga
liu prisipažinti kad mano

Pirinyn, pirmyn trimitai šaukia...

brangiausias išorinis turtas,
kurį aš turiu, yra ateitininkų
ženklelis, gi, vidujinis — tai
mano ateitininkiškoji dvasia,
širdis, mano ateitininkiškasis
“aš”...
. . Maža tokių žmonių, kaip
prof. Sužiedėlis ar kun. prof.
Yla. Jaučiuosi labai menka
prieš juos ir nežinau, ar pa
jėgsiu kada nors duoti savo
organizacijai nors truputėli
to, ką ji man duoda. Tik ži
nau, kad žodis «ateitininkija»
bus įrašytas aukso raidėmis į
mano gavėsimo dienoraštį, ra
šomą ne ant paprasto popie
riaus, bet mano širdy...
■««eaiMsaiMtUMteamMaaaMMi ’'•«■rmajawwar aaaa
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— Norint surasti labiausiai
ištvirkusius šios žemės žmo
nes, reikia jų ieškoti ne
primityviose ar laukinėse tau
tose, anie kurias pripasako
lama daug būtų ir nebūtų da
lykų, bet mūsų didmieščių uni
versitetuose, kur už garbingų
mokslo ir išminties sienų sle
piasi daug negarbingų sielų,
kritusių doroje žemiau už lau
kinius.
(vienas Amerikonas
profesorius)
n««aaiiBa

««m.".

'•••S-

SVARBU ATEITININKAMS

AR ŽINAI?
Kad Vokietijoje tarpmokyk
liniuose lošimuose, jei dvi me
kyklos su savo komandomis
pasirodė lygiai stiprios, sida
brinis ar auksinis medalis bū
va perkertamas ir nuliejami
du mažesni abiems koman
doms.
Laivų internacionalinis žen
klynas naudojamas nuo 1934
m. susižinojimui tarp laivų
turi 40 vėliavų, 26 alfabeto
raides ir tris algebros skai
čius. O atsakymams vartoja
tik tris vėliavas ir vieną gai
relę. Naudojant 4 ar 5 vėlia
vas jie gali perduoti 370075
ženklų. Prie gerų oro sąly
gų tie ženklai išskaitomi 8 ki
lometrų nuotolyje.
Per vieną dieną ant žemės
krinta daugiau kaip vienas
elektrinių žaibų.

Pagal paskutinius apskaičia
vimus vienas lašas vandens
kurs sveria 1/81 gramo turi
maždaug 6 sekstilonus atomų
6 sekstilonai metrų yra ilges
ni dešimts su puse kartų už
nuotolį, kurs skiria žemę nuo
polarinės žvaigždės.

PAPARČIO ŽIEDAS

Per atvelykį moksleiviai a15 balandžio įvyks svarbus
moKsleivių ateitininkų susirin teitininkai stato Genušio «Pa
kimas. Bus renkama nauja parčio žiedą» Vaidinimo turi
kuopos valdyba, kuri vado nys mus nukelia į šv Jono
vans veikimui sekančiais me naktį Lietuvoje. Linksmas lie
tais. Primename, kad pagal a- tuviško kaimo jaunimas eina
teitininkiškas tradicijas val miškan paparčio žiedo jiešdybėm gali būti išrinktas ir koti, viena trokšta būti lai
susirinkime nedalyvaująs na mingais. «Kas paparčio žie
rys. Šią pastabą įrašėme są dą ras, tas bus laimingas».
moningai, nes ir moksleivių Laukdami vidurnakčio jie dai
tarpe pasitaiko, kad vienas nuoja, šoka tautinius šokius,
ar kitas vengdamas organiza kalbasi, pasakoja šv. Jono
elnių įsipareigojimų, pasisten nakties legendas, padavimus
gia negalėti atvykti į susirin pasakas, apie raganas, lau
kimą, kada būna valdybos rin mes, aitvarus, kurie pavyde
darni žmonėms laimės taip pat
kimai.
renkasi miškan paparčio žie
do jieškoti. Vaidinimas duos
vyresniesiems gražų pluoštą
praeities
prisiminimų, jaunie
Mokytis niekad nevėlu.
siems puikią progą pažinti
1952 metais Šv. Tėvas Pi lietuviškus Joninių nakties
jus IX įsteigė Romoje taip papročius su visu jų paslap
vadinamą «Bėdos Kolegiją», tingumu ir žavumu.
kurią dabar lanko 50 klieri Vaidins: Marytę Locija Juode
kų. Visi klierikai yra, maž lyte, Jonuką-Antanas Zabiela
daug, 50 metų amžiaus. Jų Antanuką-Stasiukas Raulušai
tarpe yra 3 pulkininkai, 1 bri tis, Šimą-Mindaugas Guraus
gados generolas, 3 majorai, kas, Kunigaiščio dvasią-Leo
1 boksininkas, vienas artistas narnas Mitrulis, Kunigaištytę
daugelis advokatų, gydytojų, Birutė Irena Jurgelevičiūtė,
inžinierių, pirklių ir keletas Raganą Giedrė Valeikaitė,
buvusių protestantų pastorių beto dar vaidina J. Bielskis,
Nesenai Bėdos Kolegiją bai E. Zalendauskas, R Dovydai
gė vienas Prancūzijos diplo tis, N. Vinkšnaitytė, D, Valei
matas, buvęs atstovybės sek kaitė, A. Norbutaitė, dvi tau
retorius Atėnuose Seniausi tinių šokėjų grupės, da’ninin
eji klierikai, du pulkininkai kai ir būrys jaunimo Tauti
ir vienas buvęs protestantų niams šokiams gros Vincukas
pastorius, dabar eina59 metus. Belevičius ir Laimutis Dovy
daitis.

—- Didįjį Ketvirtadienį mok
sleiviai ateitininkai pasiskirs
tę atskiromis valandomis bu
dėjo prie Švenčiausio Sakra
mento.
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1956 m. balandžio 7 d.
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LIETUVA

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 — Jose Menino

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos,

indų ir kitu reikmenų prieinamomis
kainomis, tai kreipkis j sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A

®a/i®@7®

—

Vila Celeste

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

g

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

COM P AN HI ft U Nt Ã0 DOS »tfl H ADORESg
O TAI

SKANI KAVA

aurawMHnH

industria e Comercio de Calçados
Madeiras do Brasil

PRANAS & ČIA. LTDA.
i

Importação — Exportação

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

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

São Paulo
i
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RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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Foto-Studija “BERNARDO”
(KURTA 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 — Senu portretu reprodukcijos
*l)A

SÃO

CAETANO.

447

—TEL.
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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 estado valdžiai.
Šitai Tamstai siūlo

Imobiliaria Alto do Guaporé Ltda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 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 atiiaisymas, 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

ÍKAÍÃOJ CARKIEKI ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimų p 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 f. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO,

uodas be
anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra,
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais.
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.
Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Com pinas: 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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AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA

— Lietuvių Velykinio Ra
dio Pusvalandžio proga São
Paulo Kardinolas Carlos de
Carmol© Motta labai maloniai
ir nuoširdžiai pasveikino Té
vą J. Bružiką S. J. ir pareiš
kė didelį pasitenkinimą dėl
skoningo ir kultūringo pus
valandžio.

— Ateitininkų Ramovės dar

želį p. Vinkšnaitienė papuo
šė ramunėmis, netrukus jis

baltuos ramunių žiedais.

— Velykų rytmetį daug lie
tuvių buvo suvažiavusių ne
tik iš įvairių S. Paulo priemi
esčių, bet iš interioro Proce
sija buvo didelė ir iškilminga
Oras buvo vėsus ir ramus.
Vila Zelinos gatvėmis skam
bėjo Linksmą diena... Aleliu
ja. Procesija buvo gražiai ir
tvarkingai suorganizuota. Mi
šių metu giedojo L. K. Ben
druomenės choras, diriguoja
mas maestro J. Strolios šv.
Pranaiškas, de Witt mišias.
Didžiąją Savaitę ir per Vely
kas talkino misijonierius Tė
vas Jonas Bružikas S. J. ir
kun. Jonas Kardauskas, praė
jusią savaitę atvykęs iš Či
lės.

4-

la Zelinoje mirė Jonas Juzė Lidijos Juzėnaitės sūnus Car
nas 78 m. amžiaus, kilęs iš los. Krikšto tėvais buvo Sta
Spitrėnų parapijos ir kaimo. sys ir Ona Vingriai Imre Gėr
Paliko nuliūdusią žmoną Emi cow ir Zosės Juzėnaitės dūk
liją, dvi dukteris ir penkis tė Lucila. Krikšto tėvais bu
sūnus. Septintos dienos eg vo Francisco Gercow ir Te
zekvijos mišios bus 12 d. ba resa Rakstol.
landžio, Vila Zelinoje 8 vai..
— Velykų pirmą diena. Vy
— ŠĮ šeštadienį sumainys tas Norbutis susižeidavo su
POSTAL,
371 — SÃO PAULO
žiedus Wanda Liutkevičiūtė
Anastazija Jakilaityte. Žiedus
su Wilson Lopes Torres.
palaimino kun. P. Ragažinsliukais atvirutėmis Rašyti ši
kas.
Ta proga jaunosios tė
— Velykų pirmoji diena
uo adresu: 1314 Maltman avė., Elenai ir Kaziui Baužiams bu veliai suruošė pietus, kuriuo
Los Angeles 26, California, vo laiminga. Sulaukė gražios se dalyvavo giminės ir arti
U. S. A.
ir sveikos antros dukrelės.
mesni prieteliai. Vaišės praė
— Ieškomas Jonas Unde— Kovo mėn. 27 d. Valdo jo smagioj nuotaikoje.
rys, kilęs ir Juodžių km., ir Ruth Monika Razvickus ap
— Šį sekmadienį Parque
Grinkiškio valšč., atvykęs į lankė garnys palikdan as sūnų
das Nações lietuviams bus
Braziliją su pirmąja emigraci Alexandre.
ja. Anksčiau gyveno São Pau
pamaldos, kurias laikys kun
Io mieste. Jo paieško pusse
— Klemensas Šuki°, karo J. Šeškevičius. Vila Zelinoje
sere p. Ragauskaitė iš Kana tremtinys, keletą me ų gyve šį sekmadienį sumą laikys ir
dos. Turintieji kokių nors ži nęs S Pauly, dabar gyvenąs pamokslą pasakys svečias
uių apie Joną Underį prašo Amerikoje, Detroite Mich., ši kun. J. Kardauskas.
me «Mūsų Lietuvos» redak ais metais žada apsilankyti
cijai.
Brazilijoje.
— Kovo mėn 31 d. Santo
Amaro mirė Monika Akstinai
tienė-Mieliauskaitė, 44 m. am
žiaus. kilusi iš Zarasų apskr
Brazilijon atvyko 1927 m. Nu
liūdime paliko vyrą Joną, du
sūnus, tris seseris ir du bro
liūs. Gyveno Santo Amaro
mieste. Ten pat ir palaidota.

— Balandžio mėn. 6 d. Vi

- PARAŠYKITE toliau gy
venantieji nuo São Paulo kaip
yra girdimas lietuviškas ra
dio pusvalandis. Nuo šios die
nos visais lietuviškojo radio
pusvalandžio reikalais rašyti
šiuo adresu: Caixa postal 4118
São Paulo.
— Per Velykas buvo pakri
kštytas Apolinaro Jočio ir

Visi kuo skaitlingiausiai i naujos kleIronijos pamatu prakasimo švente,
v

— Teko patirti, kad daug
lietuvių ruošiasi šį sekmadie
nį į klebonijos kertinio ak
mens pašventinimą, 14:30 vai.
ŠĮ SEKMADIENĮ 2.30 vai. p p. KERTINIO AKMENS
ir po to į ruošiamą gimnazi šventinimo
iškilmės šventoriuje, po iškilmių programa Vila
jos salėje pobūvį, klebonijos
Zelinos
gimnazijos
salėje.
statybos naudai. Gros visi
ems žinomas lietuviškas or
Svečiai turės malonios progos pamatyti naują mokslei
kestras
vių ateitininkų pastatymą J. Geniušio «PAPARČIO ŽIEDĄ»
Į vaidinimą bus įjungta gyvas ir gražus p Guigos p įrengiąs
CHORO PIKNINKAS
tautinis šokis «Ožiukai» ir p Valeikienės «Kūgučiai».
Brazilišką programos dalį išpildys Marijos Sodalicija,
Šio mėnesio 15 d. 6 vai. ry
Kongregadai
ir Grêmio São Miguel. Po to bus šokiai ir
to išvykstame į Jurubatuba.
veiks
bufetas.
Visos parengimo pajamos skiriamos kleboni
Vykstantiems pikninkan miši
jos
statybos
fondui.
Maloniai kviečiame visus kuo skaitlin
os bus atlaikytos 5:30 vai.
giausiai
dalyvauti
ir
paremti
statybą.
Kviečiame visus choro rė
mėjus ir visus lietuvius šiame
Organizatorių vardu
pikninke dalyvauti. Važiuo
kun. J. Šeškevičius
jant kartu su choro kelionė
atsieis Cr.$ 40,00 Užsirašyti
ligi 13 d. šio mėnesio pas
choristus, klebonijoje, Vyto
bare.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

■ Vyst,
nei, Olg.
kui, J. Kaupaitei, J. Klimaša
uskui, J Buitvydui, V. Vnnža
dui, V. Tabeliui, A. Antanaity
tei, J. Pangoniu, A. Tuheliui.

IŠNUOMOJAMAS ARMAZE
NAS, 7x7 metrų su šviesa ir
força. Rua das Roseiras, 48
Vila Belą.
■■■■■■■•laaūiiMikaaMMMaauaa •■■•■■■‘iMaaiaaa
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GERA PROGA pigiai nusi
pirkti siuvama mašina «Sin
ger» 31 15. Smulkesnių infor
macijų, kreiptis
R. Venda Nova, 89 - V. Zelina

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

VAIKAIRA
Parque das Nações lietuvių meno mėgėjų būrelis suvai
dins Petro Vaičiūno veikalą “TUŠČIOS PASTANGOS”,
pašoks tautiškus šokius, p J. Bortkevičienei vadovau
jant 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
mo 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.
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Restoranas Jurubatuba
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 pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip
matyti iš čia pridedamo plano. Patogi vieta ir pikninkams

— Misijonierius Tėvas Jo
nas Bružikas S. J., dar šį mė
nesį grįš Urugvajun prie sa
vo pareigų, klebonauti ir bai
gti bažnyčios statybos ir ki
tus parapijos darbus. Tėvų
jėzuitų misija Brazilijoj porai
metų bus pertraukta, nes trū
ksta žmonių.
— Jurgis Glaudys Jr. 12
metų amžiaus nori susirašinė
ti su Brazilijoj gyvenančiais
lietuviukais ar lietuvaitėmis.
Taip pat jis renka pašto žen
klus, mėgsta keistis paveiks

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.
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ESCRITORIO «VILA ZELINA»
PRAÇA SAO JOSÉ, 1

IRMÃOS BAUZIS

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, ąlųmįnių indų,

Praça São José; 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
SIUVĖJAS

POVILAS

AMBROZEV1ČIUS

Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
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V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų

Registrado no C. R. C. sob o n.o 55»

Aberturas de firmas
Encerramentos d.e firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Disp^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais .
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

-

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
’
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
às 19 horas.

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS,ARBA
ISSIMOKEJIMUI. 'L V?
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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