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D. Britanijos vyr. prokurorui 
Londone tokio turinio telegra 
mą:

Didžiai Gerbiamasis Pone, 
Mūsų turimomis žiniomis, 

Sov. Sąjungos pilietis Ivan 
Aleksandrovič Serov šiuo 
metu yra Londone. Mes rei 
kalaujame jj suimti kaip ka 
ro nusikaltėlį ir atiduoti 
teismui Serov buvo vienas 
iš vadovaujančių sovietinės 
policijos pareigūnų, kuris 
yra pasirašęs 1941 m. įsa
kymą vykdyti masines mú 
sų tautiečių deportacijas iš 
Sovietų okupuotos Lietuvos

Maskva stengiasi apstatyti 
\ anglus

Maskvos.^politikai įsulgani 
no ir Kručevo kelionę labai 
gerai paruošė Štai pavyz 
džiui, vizito išvakarėse panai 
kino Kominform Rūsų atsto 
vai pritaria Amerikos politi 
kai Viduriniuose Rytuose, ne 
sipriešina nusiginklavimo pro 
jektui. Na dar keletą mažes
nės valios «demonstravimų» 
buvo parodyta kaip tik Bu i 
ganino vizito Londone. Su vi 
somis šiomis tariamomis nuo 
laidomis nori ką nors daugiau 
išsiderėti iš Anglijos.

Tačiau Kremliaus politikos 
veidmain škumas yra perdaug 
aiškus, kad nebūt galima jž 
velgti tikrų jų tikslų. Ką reiš 
kia Maskvos pasižadėjimai ir 
su ja sudarytos sutartys, ypač 
mes lietuviai, labai gerai ži 
nome. Su Lietuva tų sutarčių 
Maskva buvo keletą pasira 
Šiuši. Jei tų sutarčių butų lai 
kiusi Maskva, tai šiandien ne

Bulganin ir Krucev Londone
Šią savaitę visų dėmesio 

centru yra Londonas, kur nu 
vyko Sovietų Rusijos ministe 
ris pirmininkas Bulganin ir 
generalinis komunistų sekre 
torius Kručev.

Gal niekada Londono 
policija neturėjo tiek darbo 
kiek Kremliaus diktatorių vi 
zite. Anglijon atvyko ketvir
tadienį karo laivu, kuris išp 
laukė iš Karaliaučiaus uosto.

Anglijos viešoji nuomonė 
labai nepalankiai sutiko sve 
čius iš Maskvos. Jau prieš jų 
atvykimą Londone buvo ua 
degta Tasso atstovybės patai 
pos o aikštėje sudaužyta Mark 

į Sibirą ir yra taip pat at
sakingas už tuo metu Lietu 
voje įvykdytas masines žmo 
gžudybes. Kartu pasižada
me pristatyti reikalingą įro 
domąją medžiagą.

VT pirmininkė A. Deve- 
nienė ir nariai: Dr. P. Kar 
velis ir M. Gelžinis. 
Lietuvių akcija prieš Siero 

vą ir sovietinių vadų vizitą 
D. Britanijoje šiltai įvertinta 
taip pat svetimųjų. Žinią apie 
reikalavimą suimti Sierovą 
perdavė britų radijas BBD, 
Reuterio atstovas lenkų «Dzi 
ennik Polski» ir kt. spaudos 
organai.

bebūtų geležinės uždangos, 
nebūtų ištisa eilė pavergtų 
tautų

Apie Kominformo panaiki 
nimą Amerikos užsienio rei 
kalų ministeris Foster Dulles 
pasakė, kad tai nepakeičia 
komunizmo tikslų.

Tai dar nereiškia, kad Kre 
ml us atsisako komunistinės 

ropagandos skleidimo kituo 
se kraštuose.

Žinoma, Bulganino ir Kru 
čevo didžiausias noras yra 
suskaldyti Vakarų demokrati 
jų frontą. Jie to sieks Londo 
ne. Bet atmosfera šitokioms 
deryboms, kai už langų vaikš 
čioja prieš rusus nukreiptais 
plakatais ir Šukiais, kai orga 
nizacijos ir spauda aiškiai ir 
ir atvirai kalba ko atvažiavo 
Londonan «du draugai» an 
glai politikai realistai nepa 
tikės rusų gražbylystei palais 
tomai vodka.

so stovyla. Visa Anglijos spau 
da buvo ir dabar yra pilna 
nepalankių Kremliui straips 
nių, pareiškimų. Saugumo bei 
vyriausybės nariai laiškais ir 
telefonais gauna daug grąži
nimų, kad raudonųjų diktato 
rių vizitos metu bus vykdo
mas sabotažas, net kėsinama 
si prieš jų gyvybę. Londono sa 
ugumo organai pasišaukė pas 
save pavergtųjų kraštų visuo 
menės atstovus ir prašė, kad 
pasižadėtų nesigriebti sabo
taže.

Uostai pro kuriuos praplau 
kė rusų, torpedoerius su ko 
munistų šefais, ypač Ports

mouth, kur jie išlipo, buvo la 
nai stropiai kariuomenės ir 
policijos apsaugoti. Vykimas 
traukiniu Londonan buvo nūs 
lėptas. Niekas nežinojo ka 
da ir kokiu traukiniu diktato 
riai vyksta. Visų šių atsar
gumo priemonių ėmėsi, kad 
išvengti pasikėsinimo prieš 
i-veeių gyvybę. Taip pat dide 
lių atsargumo priemonių ėmė 
U, kur svečiai apgyvendinti 
Aplinkiniais kaimyniniais kvar 
talais sustabdytas judėjimas 
Aplinkinių namų gyventojai 
} ra surašyti ir stropiai seka
mas jų judėjinas, kas įeina 
ir išeina iš namų.

Dar prieš Bulganino ir Kru 
čevo atvykimą, Londono gat 
vės buvo pilnos propagandom 
nukreiptos prieš juos. Ant 
plakatų buvo išr- šyti įvairus 
šūkiai, kaip pavyzdžiui, «Ša 
lin komunizmas», «Laisvė U- 
krainai», «Nedorėliams praga 
ras», «Atsargiai su Bulganinu 
ir Kručevu - už jų šypsenos 
išdavimas slepiasi».

Tremtinių Draugija iš ko
munistinių kraštų savo narių 
prašė pasninkauti protesto 
ženklan prieš Bulganino ir 
Kručev atsilankymą.

Šį šeštadienį tautinis Ukrai 
nos komitetas rengia didelį 
mitingą Coventry ir kapuose 
padės gyvų gėlių vainiką mi 
rusių ukrainiečių kalėjimuo
se ir ištrėmime, atminčiai.

Tas pat tautinis komitetas 
kreipėsi į ministerį pirminio 
kas Anthony Eden, kad jis 
paprašytų iš savo svečių, kad 
jie sustabdytų religijos per 
sekiojimą, duotų laisvę pa
vergtoms tautoms, kaip yra 
numatyta Jungtinių Taut ų 
chartoje.

Šios savaitės penktadienį 
prasidės pasikalbėjimai su An 
glijos vyriausybės nariais po 
litiniais klausimais.

— Tarp pabaltiečių kelia 
gyvą susidomėjimą šveicarų 
dienraščio «Neue Zuercher 
Zeitung» 1956. IV. 6. iš Sto 
ckholmo paskelbtoji žinia a 
pie galimą Pabaltijo valsty
bių dabartinės juridinės pa 
dėties pakeitimą, Dienraštis, 
pasiremdamas švedų «Sta 
ckholmš Tidningen» praneši 
idu, skelbia, kak galima lauk 
ti Pabaltijo respublikų politi 
niame statuse didelių pakeiti 
mų Švedų dienraštis paskel 
bė iš tariamai gerai informuo 
tų šaltinių Londone sužinojęs, 
jog per Sov. Sąjungos kp 20- 
jį suvažiavimą Maskvoje bu 
vusi priimta slapta rezoliuci 
ją. kuria artimiausioje atei
tyje dabartinės trys soviet! 
nės respublikos, būtent: Lie 
tu va, Latvija ir Estija būsian 
čios formaliai paskelbtos su 
vereninėmis valstybėmis Ry

Paaiškink, drauge, kode! nesidžiaugi naująja laisve!
(USIS)

tinių kraštų satelitu pavyz 
džiu. To paties švedų dienraš 
čio informacijomis, latvių kp 
vadovybė Rygoje š, m. kovo 
viduryje jau buvusi apie tai 
painformuota. Suplanuotasis 
pakeitimas, kaip pažymi 
«NZZ» iš tikro Pabaltijo kraš 
tų sovietinime nieko nepa 
keistų ir tesąs tik prieš Va 
karų valstybes numatytasis 
šachmatų ėjimas, nes jos ne
pripažįsta Pabaltijo aneksi 
jos į Sov. Sąjungą.,

— Suomių «Halsingin Sa- 
nomat» ir «Iltasanomat» š. m. 
balandžio 5 ir 6 d komentuo 
darni tą Stockholms Tidnin 
gen» paskelbtą žinią, be ki 
ta ko, pažymi, jog tuo reika 
lu slaptu antspaudu užant
spauduota pranešimas atėjęs 
tiesiai iš Maskvos. Daugumas 
komunistų vadų Pabaltijo sos 
tinėse yra lyg netekę galvų, 
ir kai kuriem iš jų reikalinga 
apsilankyti šiapus geležines 
uždangos ir susipažinti su te 
nykščiu gyvenimu. Jei pasi 
rodytu, kad toji žinia yra tik 
ra ir planas būtų vyKdomas 
tai toks žygis tarp politikoj 
sukeltų didelį atgarsį. Galvo 
jama, jog šių nepriklausomų 
valstybių okupavimas 194om. 
gali būti apšauktai Stalino į 
vykdyta klaida...

Ar mes blogesni uz 
kitus?

São Paulo tautų mišinio 
veik visos mažumos senai bu 
vo girdimos per radiją jų gim 
tąja kalba Kildavo klausimas.- 
Kodėl lietuvių nesigirdi? Ar 
jie žemesnės kultūros? Ar 
jiems lietuvybė neberūpi? Ar 
jie medžiaginiai nepajėgus? 
Bet, pagaliau girdisi radijo 
bangomis lietuviškas balsas. 
Džiugu! Radijas yra moderni 
priemonė bendrauti su savai 
siais. Jis mus kartais nukelia 
į tėvynę, o kartais praveria 
tą bedugnę, kuri mus nuo jos 
dabar skiria. Per radiją mes 
pasijuntame suvesti į ben
drą lietuviška šeimą. Jo kai 
bų balsas, kaip šeimos galvos 
žodis, skatina mus gražiems 
tautiniams papročiams. Jo 
dainų garsas, kaip motinos 
lopšinė, užliūlioja mus. gra
žiam lietuviškam sapnui. Jo 
muzikos aidai nuskaidrina 
mūsų lietuviškas širdis. To
dėl musų pareiga - neleisti 
lietuviškam radijo žodžiui dai 
nai ir muzikai nutilti.

Lietuviško radijo išlaiky 
mui aukokime kiek kas gali 
mėnesiniu, metiniu, ar bent 
kartiniu įnašu.

Radio 9 de Julho Lietu
viško Pusvalandžio Fi

nansų Komisija

Susipratęs lietuvis ne vien klauso, bet ir remia Lietuviu 
RADIO PUSVALANDI
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Kaip renkamos žinios apie Lietuva ir 
tremtinius Sibire

(tąsa)

Dėl didžiųjų politinių nusi
kaltimu nubaustieji ir krimi
nalistai gaudavo dar po ma
žiau. Panašiai daryta ir su 
neatliekančiais darbo normų.

Be aprūpinimo, imta mokė
ti ir pinigines priemokas Jos 
yra mažos. Joms gauti reika
linga atlikti ne mažiau kaip 
90% nustatytos normos. Bet 
ne kiekvienas pajėgia ir tiek 
atlikti. Vorkutoje piniginės 
priemokos pradėjo skirti 1952 
metais.

Paleistieji ir tremtiniai turi 
pragyventi iš gaunamo atly
ginimo, kuris dažniausiai men 
kas, o pirkti - viskas brangu. 
Todėl paskutiniu metu pir
mieji neretai blogiau verčia
si. nei likę priverčiamojo dar
bo stovyklose.

Bet daugiausia skursta pa
tekę į kolchozus irsovchozus. 
Pirmuose už darbą gauna ma
žą kiekį javų, o pastaruose 
menkas algas pinigais. Pvz. 
Krasnojarsko krašto sovcho-
zuose alga sargams neprašo
ka 250 rublių į mėnesį. Apla
mai. iš savo uždarbio eilinis 
darbininkas verčiasi labai sun 
kiai, nes viskas labai brangu.

Netekę sveikatoj beveik 
visi tremtiniai. Ypač serga 
širdies ligomis, kraujo spau
dimu, reumatu ir džiova. Pas
tarąja suserga ypač anglies 
kasyklose dirbantieji

Trūksta gydytojų. Kiek ge
riau priverčiamojo darbo sto
vyklose. nes čia jų kadrus 
papildo patys kaliniai gydy
tojai. Bet dabar šių jau ma
žėja, o ypač paleidžiant vo
kiečius belaisvius. Kitur ten
ka ieškoti už dešimčių ir dau
giau kilometrų.

Vaistu irgi neužtenka arba 
nėra visai. Be to. kai kurie 
iš jų teduodami ligoniams tik 
pagal specialius komisijų nu
tarimus, kurie neretai tiek 
nusidelsia, jog sergantieji ne
sulaukę numiršta.

Švara prasta. Itin bloga su 
išvietėmis, o ypač priverčia
mojo darbo stovyklose, kur 
jos primityvios.

Socialinė apsauga kiek vei 
kia priverčiamojo darbo sto

vyklose. Bet gydytojų nus
prendimą skirti invalidų ka
tegorijai peržiūri dar politi
nė komisija. Jei kandidatas 
apkaltintas antivalstybine vei
kla, tai gydytojų padarytas 
priskyrimas invalidų katego
rijai jos gali būti vetuojamas. 
Šiaip invalidams skiriami len
gvesni darbai, o negalintieji 
visai dirbti gauna tam tikrą 
aprūpinimą.

Blogiau yra su tremtiniais. 
Pvz Krasnojarsko krašte ne
galintieji dirbti iš valdžios 
negauna jokios pašalpos ir 
gyvena tik išmalda.

Mirtingumas iki kokių 1947 
m. visur buvo labai didelis, 
Pastaruoju metu yra sumažė
jęs. 1941 m. tremtiniai turėtų 
būti daugiausia išmirę Žiau
rus klimatas, sunkūs darbai, 
menkas aprūpinimas maistu 
ir kitos neįprastos gyvenimo 
sąlygos be laiko atnešė ma
sėms mirtį.

Daug žūsta ir nuo nelaimin 
gų atsitikimų darbuose, pasi 

Lietuvos

taiko ir savižudybių - neišlai 
ko nervai.

Religinių apeigų atlikimas 
stovyklose yra uždraustas. Su 
gauti kunigai laikę pamaldas 
ar atlikę kitas pareigas buvo 
nubausti. Kiek lengviau pa
leistųjų bei tremtinių apgy
vendintose sodybose. Bet trū 
ksta dvasiškių. Ypač nėra jų 
tremtinių gyvenvietėse.

Didelis solidarumas. Lietu 
viai kiek galėdami vieni ki
tiems padeda visose bėdose.

Laisve tiki visi, nors Žene 
vos konferencija ir Vakarų 
nuolaidumu bolševikams la
bai nusivilta Jų manymu, tik 
ka’-as gali atnešti tautoms 
laisvę, bet ne ieškojimas su 
bolševikais sugyvenimo- Fo 
šios konferencijos Vakarų po 
pulia-umas kaliniuose vis nia 
žėia. Ypač nepatenkinti tais, 
kurie savo metu buvo žadėję 
išlaisvinti tautas.

Slaptų agentų pilna priver 
čiamcjo darbo stovyklose ir 
visur kitur. Dažniausiai jie 
yra tie patys k; I niai bei 
tremtiniai. Atsisakę tarnauti 
turėjo pasirašyti, jog apie tai 
niekam nepasakos.

Kartais sugalvodavo kokius 
nors nusikaltimus, grasindavo

Stasys Santvaras 

MILŽINKAPIAI
Nuo marių ligi marių 
Didieji kunigaikščiai jodinėjo! 
Nėra tokių kaitrų vasarų, 
Kur dulkėm kelią jų apneštų. 
Nėra ir tokio vėjo!

Prie Vorkslos ir Griunvaldo 
Didingi milžinų kapai supilti! 
Tegu dabar kiti ten valdo — 
Iš ten gyvybės vandens tenka — 
Iš ten mes nešam viltį!

Iš ten didi dvasia pakilo, 
Iš ten ir sielos turtai!
Saulele, patekėk ant nuniokoto šilo 
Mes turim daug žiedų parodyt 
Tai tavo šilimai sukurtai!...

bausmėmis ir žadėdavo dova 
noti, jei apsiims pranešinėti. 
Lietuvoje tokiais atvejais ža 
dėdavo netremti iš Lietuvos, 

Sukilimams stovykloje turė 
jo įtakos Berlyno sukilimas. 
Manyta, jog pagalbon ateis 
Vakarai, ir pasibaigs vergija 
Bet vis dėlto dėka jų daug 
kur palengvėjo. Pvz. page
rintas maistas, medicinos prie 
žiūra, nuimti nuo drabužių 
numeriai, sumažintas darbo 
laikas ir 1.1. Kingire iš mote 
rų ypač pasižymėjo latvės. 
Sukilimu būta daug kur Sto 
vykios darė juos savo inicia 
tyva ir be ryšio s;i kitomis.

Apie Vakarus kaliniai ir 
tremtiniai yra informuoti. Ge 
ras informacijos šaltinis yra 
ir pati sovierinė spauda, kuri 
yra skaitoma Ypač atidžiai 
studijuojama tarptautinę poli 
tiką liečią straipsniai ir žinu 
tės, iš kurių daromi atitinka 
mi komentarai ir išvados, mo 
kant «skaityti tarp eilučių».

Kiti dalykai. Visur trūksta 
maisto produktų, drabužių, a- 
pavo ir vaistų. Visus verčia 
pirkti valstybės paskolos la
kštus. Kitur pirkimą organi

zuoja soviet, saugumas ar po 
licija.

Į kolchozu® ir sovehozus iš 
tremtiems neleidžia mokytis 
specialybių.

Pasitaiko muštynių tarp lie 
tuvių ir kitų tautų kalinių. 
Administracija jas toleruoja. 
Pvz. Vorkutos 40 šachtoje bu 
vo susiremta su ukrainiečiais 
Priežastis — rungtinės darbo 
pasirinkime.

Po Stalino mirties Sovietų 
Sąjungoje vis daugiau kryps 
tama į leninizmą.

-fra——«m .■ fo-—r- ■,
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SAULĖ VIRĖ, SAULĖ VIRĖ*, 

MĖNESĖLIS KEPĖ...

Japonijoje didelė mada apa 
ratai, kurie verda saulės ši
luma. Jau esą parduota 30.000 
lokių aparatų. Vandenį užvi 
rinti galima net ir žiemą. Ki 
logramą mėsos toks aparatas 
išverda per 25 minutes, du 
kilogramu ryžių per 40 mi
nučių.

«Darbininkas»

Kataliku Bažnyčia okupuotoje 
Lietuvoje.
JONAS AISTIS.

(tąsa)

Ir taip beveik nuo lopšio 
iki karsto žmogų seka žvali 
ir akyli partijos akis:

«Naujųjų Metų eglutė. Vil
nius. Karininkų namai. Vai
kus - mažus veda tėvai, o 
pirmųjų klasių (pradžios mo 
kyklos, .J.A.) su pionieriškais 
kaklaraiščiais eina patys. . . 
Laimingi Tarybų Lietuvos vai 
kai prisimena Kinijos, Korė
jos, Lenkijos. Vietnamo vai
kus. . Senis Šaltis (dieduška 
Moroz) paaiškina mokslo rei 
kšmę ..» (l'iesa, 1954 1-7).

Pionieriais rūpinasi dange 
lis: komjaunimas, partija, ta
rybiniai organai, profsąjungos 
švietimo ir kultūros minister! 
jos. Arčiausia jų stovi kom
jaunimo organizacija. 'Lai jau 
vyresniųjų klasių vidurinių ir 
specialiųjų mokyklų mokslei 
viai. aukštųjų mokyklų stu 
dentai ir jauni darbininkai. 
Jie jau dalyvauja partijos ir 
valdžios organuose, jie jau, 

taip sakant, turi jei ne s ren 
ūžiamąjį, tai bent patariamą 
jį balsą viešame gyvenime. 
Komjaunimas turi savo lai
kraštį (Komjaunimo Tiesa, lei 
ūžiama trim kalbom: lietuvių 
rusų ir lenkų) ir žurnalą «Jau 
nimo gretos«.

Be to. nei pionierių, nei 
komjaunimo nereikia supras 
ti kaip pasyvios ateistinei pro 
pagandai medžiag* s. Priešin 
gai, jie patys turi atiduoti tai 
ką iš kitu, gauna. Kitaip sa 
kant. jie patys panaudojami 
komunistinio ir ateistinio au 
klėjimo propagandai.

Šeduvos vidurinės moky
klos direktorius Č. Kantaus- 
raso «Tiesioje» (1954 IX 18):

«Žymų darbą vykdant ateis 
tinį moksleiviu auklėjimą, mo 
k\tojams ir klausių vadovams 
padedant, atlieka pionierių ir 
komjaunimo organizacijos. Pi 
onieriai, ruošdami sueigas, ša 
lia moksliuėsateistinės med
žiagos panaudojimo organizuo 

ja laikraščių ir žurnalų ilius 
tracijų rinkimą, teminių albu 
mų sudarymą. Štai, pionie
riai, vadovaujami mokytojos 
šavalinskaitė surinko albumo 
iliustracijų tema: «Kodėl jie 
baidosi mokslo?», kuriame 
gausu iliustracijų, demaskuo 
jančių Vatikaną ir reakcingą 
ją dvasininkiją įvairiuose is
torijos etapuose, jų bendra
darbiavimą su amerikiniu im 
perializmu ruošiant naują pa 
saulinį karą.

Komjaunimo organizacija, 
turėdama savo žinioje moky 
klos radio mazgą, kasdien or 
ganizuoja dvi radio laidas: 
rytinės ir popietinės pamai
nos (beveik visose mokyklo 
se mokslas eina dviejomis pa 
mainomis, nes trūksta moky 
k’.inių patalpų, be to, žiemos 
mėnesiais dėl šviesos stokos 
pamokos sutrumpinamos iki 
25-30 minučių, J.A.) mokslei 
viams. kurių metu skaitomi 
straipsniai ir ateistiniais klau 
simais. Juos, mokytojų pade 
darni, paruošia ir skaito vy
resniųjų klasių moksleiviai 
-bei patys mokytojai...

...tematiniame vakare kom 
jaunimo organizacija neapsi 
ribojo vien pranešimų paruo 
Šimų Į šio vakaro rengimą 

buvo įtraukta visa eilė moky 
klos dalykinių būrelių (į daly 
kinius būrelius, atrodo, gali 
stoti ir ne vieni pionieriai ir 
komjaunuoliai, bet aišku, jie 
būreliuose vyrauja, J.A ). kaip 
literatų, gamtininkų, jaunųjų 
chemikų, istorikų, kurie šiam 
vakarui ruošė atitinkamą pro 
gramos dalį. Kiti dalykinių 
būrelių nariai ruošė iliustra
cijas ir montažus insceniza
vimus, treti gerai susipažino 
su moksliniais dėsniais, griau 
nančiais religines dogmas ir 
pan. Ir po to. kai mokyklo
je pasirodė spalvingas plaka 
tas ir nuaidėjo klasėse (sic!) 
radijo mazgo informacijos 
apie įvykstantį tematinį anti 
religinį vakarą mokyklos sa 
Įėję vos tilpo moksleiviai, 
gausiai atvykę tėvai ir moky 
tojai» (Tiesa, 1954-IX 18)

Šeduvos vidurinė mokykla 
yra eilinė Lietuvos kaimo vie 
tovių mokykla. Šis vaizdelis 
su mažomis ir nežymiomis at 
mainomis, yra būdingas visai 
Lietuvos teritorijai. Tai, ką 
mes čia matome, yra neatski 
riama mokyklos ir auklėjimo 
dalis Tai vyksta visur ir vi 
są laiką.

Vilniaus Valstybinio peda
goginio instituto direktorius

M. Ročka nusiskundžia:
«Kaikurie tėvai laiko na

muose šventuosius (rašo su 
kabutėmis, J.A.) paveikslus, 
švenčia visokius atlaidus, re 
Ilgines šventes, eina į bažny 
čią. Kaikada su savim į baž 
nyčią jie vedasi ir vaikus, 
be to, moko poterių (kažko
dėl ir tai rašo kabutėse, J.A.) 
ir verčia atlikinėti kitokias re 
Ilgines apeigas...

...Todėl tie vaikai, kurie 
yra religingų tėvų įtakoje, 
paprastai slepia tai nuo mo
kytojų, nuo draugų, nes gėdi 
si pasisakyti, jie saugojasi, 
kad nepamatytų pas juos kry 
želių, medalikėlių ant kaklo. 
Kaikada tokie vaikai, palaiko 
mi tėvų, stengiasi net savo 
«idėjų» slėpimo propagandą 
vesti. Taip teko girdėti vie 
noje Vilniaus vidurinėje mo 
kykloje, kai moksleivė «mo
kė» savo draugę pionierę: 
«Tu kaklaraištį nešiok, o šir 
dy Dievą (atspausta maža rai 
de) laikyk». Tuo būdu tokie 
vaikai yra pratinami apgaudi 
nėti. būti nenuoširdūs, vengti 
kolektyvo, būti neryžtingais 
(?, J.A.)irpan.» (Tiesa, 1954- 
XII-10).

( B. D. )
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50 Tūkstančiu Nariu Seimą

Antanas Dutkus

Jau viduramžių laikais kai- 
kuriose Europos valstybėse 
buvo tokių asmenų, kurie sa
vo turtus aukojo menui, 
mokslui ir kitiems kultūros 
reikalams per vienuolynus ir 
kitais būdais. Šiais laikais 
taip pat yra daug asmenų, 
kurie savo, ’ei ne visą, tai 
bent didelę tūrių dalį aukoja 
kilniems tikslams. Vieni tas 
savo aukas paskiria neorga
nizuotai, šelpdami mokslus ei
nantį jaun mą: kiti jj atiduo
da labdaringoms ir kulturi- 
hėms'įstaigomš:’ kurios jį nau 
doja saVo nuožiūra? O dar ki 
ti savo sukrautais turtais stei
gia fondus, kultūrines ir lab
daringas’ įstaigas stato, iš 
krikšto nustatydami joms kil
nius tikslūs ir saVb tikslams 
siekti iVirtųs?’dėsnins. Atsi
žvelgiama, kad -toji globa: 
kultūros, meno, mokslo, lab
darybės kuo plačiausiai britų 
jaučiama visuomenės sluogs- 
ni uosė? Y patingai,- - kad britų 
jaučiama tenai,' kili* toji glo
ba būtinai yra VeiTalinga

Jokie jstatyriiąĮ ‘ neįparei
goja nei pavienių asmenų, 
nei organizuotu privatinių 
.bendruomenių, eiti pagalbon 
savo artimajam: jį, šelpti, duo 
ti jam mokslą, gydyti bei se 
natvėje jį slaugyti? Jei kas 
tai daro ir gali tai daryti, da 
ro gilaus žmogiško jausmo- 
vedinas. Tokių randama ir 
mrisų laikais, kurie savo gė 
rybių didelę dalį atiduoda 
tiems, kurie yra reikalingi pa 
Šalinės pagalbos Šitokie, taip 
elgdamiesi, atlieka du dide 
Mus darbus; ištiesia silpnės 
nfesiem ranką gyvenimo ke 
lyje, ir nuima nuo valstybės 
pečių didelę socialinio aprri 
pinimo naštą.
; Kalbėdamas apie «50 tuks 
tančių narių šeimą», noriu 
trumpai supažindinti skaityto 
jos su viena tokia privatine 
įstaiga, kurios vardas, pagal 
savo užsibrėžtą ir vykdomą 
socialinį darbą, yra plačiai 
žinoma ir už šios šalies ribų, 
Tai - Fundação Antonio e Hė 
Iena Zerrener. Šitoji institu 
cija varo, tiesiog, milžiniška 
ir kilnu žmogaus solidarumo 
ir filantropijos darbą.

Apie šią ištaigą daugelis iš 
mrisų, be abejo, yra girdėję 
tačiau mažai kas žino, kaip 
ji gimė, kas buvo jos steigė 
jais, kokie jos pagrindiniai 
tikslai ir iš kur ji ima išlėk 
1 us savo tikslams siekti, kad 
patenkinus 50.000, visokerio 

pai šelpiamu ir globojamų 
žmonių šeimą.

Kad geriau pažinus šią ben 
druomenę, privalome sustoti 
prie kitos, taip pat plačiai 
žinomos ir garsios bendrovės 
kuri yra tampriai surišta su 
pirmąja - Tai - Čia. Aatarcti 
ea Paulista. Tai žymus visoje 
Brazilijoje alaus fabrikas, kur 
šimtai lietuvių, vos atvykę iš 
Lietuvos, susirado čia sau dar 
bus. Daugelis jų jau išėję 
pensijon, daug dar jų tebedir 
ba, o daugelio čia ir vaikai 
pradėjo dirbti, užimdami šian 
dieną atsakomingas vietas. Į 
domu susipažinti su šia įmo 

mos buvo milžiniškas. Vien 
tik alaus įmonėje jiems pri 
klausė beveik apie du tree 
dalius akcijų, neskaitant kitų 
įmonių ir žemės rikiu.

Mirus Antonio Zerrenner, 
jo žmona Helena Zėrreuner 

ne dar ir dėl to. kad jai da kaip vienintelė savo vyro 
vė pradžią ir išugdė ją Bra turto paveldėtoja ir jo valius 
zilijos pasididžiavimui, taip vykdytoja.. pagal testamentą 
pat emigrantai. visą turtą paliko socialinės

1891 m. pradžioje, taigi, globos reikalams. O kad tas 
daugiau kaip prieš 60 metų britų realizuojama, prieš mir 
São Paulo mieste, Agua Brau 
ca rajone, įsisteigė alaus fa
brikas, vardu Čia. Antarctica 
Paulista. Tada São Paulo 
miestas teturėjo vos tik apie 
80 tūkstančių gyventoju. Tai 
buvo miestukas, one miestas, 
palyginus jį su šiadieniniu 
São Paulo, kur knibždėte 
knibžda apie 3 milijonai gy 
ventojtį. To fabriko Steigėjai 
buvo Antonio Zerrenner ir 
Adam D. von Bulow.

Tuo pačiu metu, Mooca ra 
jone, veikė ir antras alaus fa 
brikas, vardu Bavaria, kurio 
savininkas buvo Henrique 
Stupakoff. 1904 metais An
tarctica Paulista įmones savi 
ninkai nuperka Bavaria ir 
sujungia abu fabrikus į vieną, 
padarydami Mooca rajone sa 
vo skyrių, o vėliau, 1905 me 
tais, perkelia čia ir visą An 
tarctica Paulista administraci 
ją. Tokiu būdu Mooca pasida 
rė Čia Antarctica Paulista 
centru, iš kur prasidėjo tikra 
šios įmonės ekspansija po vi 
są Braziliją. Šiandieną jos 
tinklą sudaro: Sãe Paulo 
mieste du fabrikai (vienas va 
dinamas Progresso Nacional) 
Rio de Janeiro, Belo Horizon 
te, Recife, Ribeirão Preto. 
Santos. Campinas. Jundiai. 
Baurri, <. Curitiba. União da 
Vitoria, Salvador, Joinvile. 
Porto Alegre, Ponta Grossa, 
Marilia.

Tai taip, bendrais bruožais, 
atrodo tos įmonės pradžia, 
kuri, šiandieną, yra stiprus 
ramstis Brazilijos- ekonomi
niame gyvenime: duoda triks 
tančiams darbininkų darbo, 
ir jau nebegalintiems dirbti, 

teikia visokeriopą socialinę 
paramą per instituciją Funda 
ção Antonio e Helena Zerre 
nner.

Senieji šios įmonės steigė 
jai ir valdytojai traukiasi iš 
gyvųjų tarpo. 1923 metais rai 
rė Adam D. von Bulow. Jo į- 
pėdiniai tęsia pradėtąjį darbą. 
1933 m. mirė ir Antonio Ze 
rrenner. O 1936 metais mirš 
ta ir jo žmona ir Helena Ze 
rrenner. Kadangi pastarieji 
nepaliko vaikų, tai ir jų tar 
tui paveldėti bei tęs'i jau iš 
vystytos įmonės darbą, nebu 
vo Įpėdinių. O turtas šios šei 

lį testamentatorium paskyrė 
dideliai garbingą ir neriuils-
tomą filantropą Dr. Waller 
Belian, kuris, nė truputėlio 
neiškrypdamas iš nustatytų 
ribų, šventai pildo Zerrenner 
šeimos valią ir vykdo dide
lius darbus tūkstančių žmo
nių naudai.

Po Zerrenner šeimos mir 
ties tapo įsteigtas fondas, ku 
ris ir buvo pavadintas Funda 
cão Antonio e Helena Zerre
nner. Šio fondo vykdomi dar 
bai yra aukštai vertinami,ir ne 
ša didelę naudą tiek pačiam 
kraštui tiek šio krašto žmo
nėms. Ypatingai tai jaučia tie, 
kurie yra, ar kada yra brivę 
Antarctica įmonės tarnauto 
jai bei jų vaikai, sudarydami 
apie 50 tftkstančių narių šei 
mą. Ir visa šitoji tūkstantinė 
žmonių šeima yra globoje ir 
priežiūroje Fundação Anto 
nio e Helena Zerrenner.

Kad atsiekus tikslo, kad vi 
snose ir būtinuose reikaluose 
pagelbėjus savo nariams, kad 
įvykdžius tai, ko troško Ze
rrenner šeima, yra steigiamos 
labdaringos institucijos, tei 
kiama socialinė pagalba ma 
žiau pasiturintiems, statomos 
ligoninės, pradžios ir amatų 
mokyklos, gimnazijos, prie 
glaudos, namai našlaičiams 
kuriami sveikatos centrai di 
dėsniuose Brazilijos miestuo 
se. Žodžių, kur tik bebūtų ir 
ką tik bejaustų šios bedruo- 
menės - Fundação Antonio e 
Helena Zerrenner narys, ji 
sai visuomet sulauks sau rei 
kalingą pagalbą ar tai ligoje, 
ar moksle, ar nedatekliuje. 
Bendruomenės tikslas yra kil
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(Tąsa 6 pusi.)

nūs: eiti pagėlbon, ištiesti sa 
vo ranką visiems, kas tik jau 
čia sunkią gyvenimo naštą sa 
vo kelyje.

Įdomu susipažinti ne tik per 
šias eilutes, bet ir pamatyti, 
aplankant šios institucijos gra 
žiai išlaikomus £ir tvarkomas 
mokyklas bei kitas Įstaigas.

Tai taip atrodo ta bendru© 
menė - Fundação Antonio 

e Helena Zerrenner. Ji, drau 
gė su Čia Antarctica Paulis 
ta, niekeno neverčiama, ap 
tarnauja visiškai už dyką so 
maliniuose reikaluose apie 
50 tūkstančių žmonių. Tai be
velk tiek žmonių,kiek S. Paulo 
miestas turėjo gyventojų ta 
da, kada šioji įmenė, kuri y 
ra tikra Fondo spyruoklė, 
pradėjo savo veikimą.
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Mokslas pavergtoj tėvynėj Lietuvoj
■ X I

Pagrindinis mokslas Lietu 
voje apima 11 metų. Keturi 
iš jų yra skiriami mokyklai, 
3 viduriniam mokslui ir 4 
aukštesniajam. P® 7 metų 
(14-15 metų.) vaikinas baigęs 
vidurinę mokyklą gali stoti 
j technikos arba kitą mokyk 
lą kuri pagreitina duoti pro 
fesiją. Tie, kurie negali įeiti 
į profesinę mokyklą, išėję 
dar 4 metus gali stoti į Uni 
versitetą. Bet į Universitetą 
patekti yra labai sunku, nes 
nežiūrima mokinio mokėjimo 
bet rekomendavimo komjauni 
mo ar kompartijos atstovų

Komjaunimo organizacija 
ir partija labai aktyviai veikia 
mokyklose. Jos inspektoriai 
uoliai tikrina mokinių politi
nį lygį ar žinąs kompartijos 
įstoriją ir t. t

Komjaunimo inspektoriai ir 
kaikurie mokytojai verčia 
moksleivius stoti į komjauni 
mo organizaciją Mažesnie 
siems jie užrašo ant lentos 
tekstą, liepia nusirašyti į sa 
siuvinius ar lapelius ir parašy 
ti, paskiau šiuos lapelius su 
renka ir moksleivis automa 
tiškai tampa komjaunuolis. 
Vyresniuosius inspektorius 
klausinėja kodėl jie nenori 
stoti į komjaunimą. Jei moki 
nys atsako kad tėvai nelei 
džia, šis inspektorius vyksta 
pas juos, pareikšdamas tė
vams, kad jei jų sūnus ar 
duktė nestos į komjaunimą, 
turės pasitenkinti su 7 metą 
mokslu, nes j Universitetą jie 
negalės įstoti: bet, jei įstos 
tai galės gauti stipendiją ir 
įeiti į Universitetą Tai tikra 
teisybė. Nors ir mokinys ge 
rai mokysis ir viską gerai 
atsakys per egzaminus, jo 
pažymiai bus snžeminti, jei 
jis bus rekomenduojamas 
kompartijos kaip «politiškai 
nepažangus». Negalės įstoti 
į Universitetą, j kuri stojant 
atestato nepakanka, bet dar 
reikalingas kompartijos pažy 
mėjimas kuris yra įteikiamas

ŽINIOS
RINKOM NAUJĄ VALDŽIĄ

Šaltą sekmadienio rytą po 
9 vai. šv. Mišių buvo susirin 
kimus. Su tokiu entuziazmu 
visi skubėjo ir šnekėjo, kad 
buvo galima iš karto matyti 
kad kas nors ypatingo turėjo 
įvykti Turėjo būti valdybos 
rinkimai. Susirinkimas buvo 
gausus, atvyko net tolimųjų 
vilų kaip Barque das Nações 
Moinho Velho nariak

Susirinkimą kaip paprastai 
atidarė malda senosios valdy 

Universitetui uždarytame vo 
ke.
Nors ir labai spaudžiami mo 

kiniai mokyklose, komjaunuo 
lių nuošimtis yra mažas! Nors 
propaganda prieš religiją va
roma smarki apie 80% mo 
kinių lanko bažnyčią ir eina 
sakramentų, už ką jie būna 
pajuokiami ir šmeižiami susi 
rinkimuose ir sieniniuose lai
kraščiuose.

Daugumas mokinių yra vals 
tiečių vaikai, kurie turi eiti 
į mokyklą po 6 8 10 kilome 
trų. Žiemą ir rudenį tas be 
veik neįmanoma dėl trumpų 
dienų ir blogo oro. Tada mo 
kiniai būreliais samdosi mies 
telyje kambarį, patys sau ga 
minasi valgį ir t. t. Mokslo 
pažangumą mažina mokiniai 
fanatikai, tai yra tie kurie 
įstoja komjaunimą iš oportu 
nizmo, jie nesimokina. triukš 
maoja, šnipinėja ir jie pa 
klausti mokytojo nežino pa 
mokos teisinasi sakydami, 
kad jie nesuprato, ir mokyto 
jas turi aiškinti iš naujo, jei 
senori nusižengti prieš kom 
partiją. Taip pat vadinamoji 
«procentomamja» padeda tin 
giniams mokiniafns todėl, kad 
mokytojas tegali rašyti tik 
dalį blogų pažymių.

Vasario 16. per Kalėdas ir 
kitų švenčių metu būdavo pa 
mokos, tada mokiniai būdavo 
nervingi ir klasės nesuvaldo 
mos. : ‘ .

Kartais mokiniai susi 
meta į pogrindines organiza 
ei jas. Viena tokių o.pgan’zaci 
ju buvo iššifruota 1952 me 
tais Kaune ir daug mokinių 
suimta Mokiniai yra pasimo 
kę gyvenime. Jie išmokę at 
skirti ar mokytojas kalba 
priverstas ar ne. Išmoko ne 
pasitikėti, slėpti savo mintis 
ir pergyvenimus savo būdinga 
gaivališka tiesuma ir atviru 
ma, laukdami kuogreičiau iš 
trukti iš šitos kaukės ir iš 
mokyklos.

bos Dirm.ninkas-V. Navickas.
Senosios Valdybos trys na 

riai: iždininkė Irena Šimony 
tė, sekretorius J. Tijūnėlis ir 
pirmininkas V. Navickas da
vė praėjusių metų apyskaitą.

Nariai pasisakė dėl praeiti 
es darbų, kas jiems patiko, 
kas, ne. kas buvo galima pa 
daryti, ko trūko, kad naujai 
išrinktoji valdyba žinotų na
rių nuomones.

Prasidėjo slapti rinkimai. 
Visi su dideliu įtempimu ir ži 
bančiomis akimis laukė rezul 
tatų. Suskaičius balsus paafš 
kėjo, kad naujon valdybon iš 
rinkti-Juozas Tijūnėlis, Juo
zas Vaikšnnras, Augustas Za

Idėjos draugams Gražinai ir Beržui GUDAV1ČIAMS 

. dėl tragiškos brolio mirties

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Š. Paulo Moksleiviai Ateitininkai.

r CYŽKEUf
Apsakymėlis iš Lietuvoje leisto jaunesniųjų moksleivių atei 

tininkų žurnalo “Ateities Spinduliai”

Mudu kartu lankėm kaimo 
mokyklą. Jis buvo dar mažas 
visai mažas vaikas. Visuomet 
dėvėjo plačią palaidinę, visuo 
met purviną, suglamžytą, nu 
tįsusiais skvernais Nuo ko 
jų amžinai smukčiodavo išsi 
nešioję, storais, mediniais 
puspadžiais klumpės Nors tie 
są pasakius, tuo maža tesis 
kyrė nuo kitų galikaimės drau 
gų, bet jau nuo pirmos die
nos visi pastebėjo, kad jis Ki 
toks. Kaip mums buvo nuos 
tabu, kad jis nė karto nešto 
vėjo kampe, jau nekalbant 
apie išvarymą už durų! Be to 
mažiau rėkdavo ir stumdyda 
vos.

Iš visų žaidimų labiausiai 
mėgdavom ratelius. Būdavo, 
susikabinsim rankomis ir jau 
kad imsim suktis... — likdavo 
klumpės, kepurės, nosinės, 
viskas likdavo užpakaly... Pa 
galian kiekvienas vidurinis 
rinkdavo ką nors iš didžiojo 

luba, Vygandas Navickas ir 
Audra ' Antanaitytė. Nariais 
kandidatais liko-L. Mitrulis, 
J. Šimonytė ir A. Zabiela. 
Naujosios valdybos vardu už 
pasitikėjimą padėkojo J. Vai 
kšnoras ir pažadėjo stengtis 
šio pasitikėjimo neapvilti. Be 
to dar buvo išrinkta revizijos 
komisija. Meninę dalį išpil
dė D. ir N. Bortkevičiūtės ir 
B. Jermalavičiūtė. Susirinki
mui pirmininkavo A. Žilas, 
sekretoriavo p. Deveikytė.

Pabaigai pagerbiant seną 
nusipeniusią valdybą ir nau
jajai linkint sėkmingo darbo 
buvo sugiedota «Ilgiausių me 
tų».

A.
t »

— São Paulo pasiekė senai 
lauktas ir ilgai ieškotas vaidi 
nimas, Kazio Binkio penkių 
veiksmų piešė «Atžalynas» 
Moksleiviai ateitininkai žada 
jį pastatyti jaunimo šventės 
proga.

— Šį šeštadienį s eserų 
pranciškiečių gimnazijos mo 
ksleiviai, lanką lietuvių kai 
bos pamokas, kartu su visa 
lietuviška mokykla daro vie 
nos dienos išvyką į botanikos 
sodą (Horto Florestal). 7 vai. 
visi renkasi į bažnyčią išk
lausyti šv. Mišių. 8 vai. išvy 
ks autobusas. 

rato, ...o jis gal pats mažiau 
sias, visuomet išrinkdavo.

Dažnai kuris nors pagirdą 
vo jo, iyg varna, juodus plan 
kus, ir iš po jų dvi dideles, į 
plaukus panašias akis. Neži 
nau, ar dėl to, kad girdavo, 
ar taip sau, bet vis dėlto, a- 
kys buvo tikrai gražios!

Tuomet Jurgutis nešyptelė 
jęs nueidavo kampan, nes tu 
rėjo dar kažką didesnio tik
rai didesnio...

Pastebėjau, kad mokytoja 
dažniau jį prakalbindavo, mi 
eliau su juo juokdavos. Taip 
neužilgo Jurgutis tapo moky 
tojos mylimiausiu pirmu mo 
kiniu.

Tur būt, tai nujautęs, jo 
draugas ir konkurentas Zig
mas, ėmė visai viešai ir pa
šaipiai peikti tuos gražius juo 
duosiąs plaukus ir praminė 
jį čigonu.

Netrukus Jurgutis visiems 
pasidarė tikrai negražus. Jei

PLANAI ATEIČIAI

Sekmadienį po pietų ateiti 
ninku ramovėje posėdžiavo 
senoji ir naujai išrinktoji atei 
tininkų valdyba. Pirmiausia 
naujoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis. Pirmininko pos
tas balsavimo keliu atiteko 
J. Tijūnėliui. Kitos pareigos 
pagal susitarimą buvo pas
kirstytos taip: Vice - pirmi
ninkas J. Vaikšnoras, sekre
torius V. Navickas, išdinin- 
kas A. Zaluba, valdybos na
rys kultūriniams parengi 
mams A. Antanaitytė.

Po to senoji valdyba nau
jajai perdavė kuopos knygas 
ir raštus. Buvo tartasi dėl 
Motinos Dienos Minėjimo, tai 
kos parapijos kermošiui, kun. 
Klebono jubiliejaus. Jaunim® 
šventes, «Jaunystės Aido» ir 
kit, Tai visa eilė darbų, ku
rie turės būti padaryti naujai 
valdybai vadovaujant. Iš sa
vo gana turtingos kasos 
(7.^00,00 su viršum) valdyba 
nutarė paskirti dviejų kontų 
auką klebonijos statybai pa 
remti. Sekantis valdybos po
sėdis bus gegužės pirmąjį 
sekmadienį. Naujai valdybai 
vykdant užsibrėžtus planus 
linkime ištvermės, gero užsfs 
pyrimo ir prašom Dievulio 
palaimos.

gu dar kartais netyčiom žaid 
žiant jis būdavo išsuktas vi
dun, kildavo sąmysis, stumdy 
masis.

-- Čig...fčig... — mikčioda 
vo uždusęs (Zigmas, — Vana 
gas tarp viš... ėiukų.

Daugiau Jurgutis jau nie
kuomet nebežaidė ratelių.

Nežymiai aušo pavasaris. 
Mes tada jau buvom „abituri 
jentai”. Artėjo neramūs ir, 
kaip visuomet, ašaringi egza 
ninai. Zigmantas jau buvo 
ne visai mažas vyrukas, bet 
egzaminai ir jam atrodė bai 
sus.

— Nu... nu, ot, jei imu ir 
neišlaikau, — karščiavos jis 
— Nu, tai kas!? — plunk šte- 
lėjo Stepas.

Ką tu.«.-pasakei? — mėgino 
susiraukti.

— Dar metelius pavargsi - 
tai kas? - Vėl Zigmui savo 
didelius, kreivai suaugusius 
dantis.

- Ot ir nevargsiu, pa...pa... 
matysi, arsiu tėvo žemę, bet 
kitus metus čia nesėdėsiu..; 
Kaip ma... ma... ne gyvą!. ;
- Hi, ką tai reiškia, o dar 

mudviem!... - visa burna išsi 
šiepė Stepas, nusispjovė ir 
nuėjo patvoriu švilpdamas.

Bet, matyt, vis dėlto Zigmu 
tis norėjo išlaikyt egzaminus.

Per vieną matematikos pa 
moką ant Jurgio suolo nutū
pė popieriukas. Jis atsargiai 
atlankstė ir ilgai skaitė said 
žius žodžius vieno iš draugų 
kurie dar vakar jam praėjus 
atsisukdavo ir rodydavo pirš 
tais.

“Kaip tau sekasi, Jurguti? 
Nebijai egzaminų? Tiesai 
tau tai tik niekai. Man, ži
nai baisiai nesiseka skaičia 
vimo uždaviniai. Bet ma
nau - tu neužmirši manęs 
padėsi tą nelemtą uždavi 
nį? - Tu visuomet esi visi 
ems labai geras ir jautrus...

TaVe mylįs Zigmas”.
Jurgis šyptelėjo. Paskui ii 

gai galvojo ir juokėsi širdy. 
Zigmas jo daugiau irgi nekal 
bino... o jis nežinojo ką daryt.

Vasarop lėkė dienos. Tada 
buvo vienas, šiluma dvelkiąs 
tis popietis. Saulė labiau, 
kaip visuomet nušvietė mažy 
tį mokyklos kiemą. Tylu, ty 
lu buvo aplink. Ir senos dra 
bulės lapas, gal jausdamas 
tos dienos didingumą, nekra 
tėdamas šildėsi atokaitoj.

— Šventė! Šventė! — juok 
ėsi kūliais per daugų versda 
masis vyturis.

— Viskas baigta, viskas 
viskas... — Karpė ilgi kregž 
sparnai, o vienintelis moky
klos sargas, Rudžius, liūdnai 
vizgino uodega:

-- Sudie; sudie, draugai!..

(B. D ) •
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ETft CftFEZINHO BOM! Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis Į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

MIELI LIETUVIAI!

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

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin

COMPANHIA ONIÃO DOS jniWRtSį_
“/sJO’TAI SKANI KAVA
■,. , ■ /■ .. . ...

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 626 São Paulo

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

.uuiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiilliiiliiiuiiiiuiiuiiiiiii.H^uiiiiiiiiiiiiiinnnHiiiiHiBUiiuuiniiiiiiiiiiiininiiiniHiiiHiiHUiiHiiiiiúKiuiiiUiUHMnraHiiuiiiuuuuximiwniiiuu.

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 P A U i O

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

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

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai. 
Šitai Tamstai siūlo

Imobiliária Alto do Guaporé Lida.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

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

Madeiras do Brasil

PRANAS & ČIA. LTDA.

tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

S»»!»
— LAPOS lietuviams prane 

šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal* 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

soaHumassH
Nori, kad «Mūsų Lietu 

va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 90 - 9.o - sala 904
Rio de Janeiro - Fone: 32 9294

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
intei toro.

AVENIDA DR. GIACAffiLINI, 34-C VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

ICMÁCJ CAKKIIEKI ™

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai oas

Z

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

Caixa Postal 3967

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

SÃO PAULO

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus M0SS0P9,

rodas te i anus.
Arba alus COLUMBIA: Filsen 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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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

AV. ZEL1NA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

(pabaiga iš 3 pusi.)

PRAĖJUSIO PARAPIJOS PA
RENGIMO APYSKAITA

Naujos klebonijos kertinio 
akmens kūmų aukos pinigais 
ir pažadais 20.200,00
Pajamos už pakvietimus (dar 
n e visi platintojai atsiskai
tė) 13.580,00
Varžytinės (atskaičius torto 
savikainą) 500.00
Programos (atskaičius spauz 
dinimo išlaidas) 876,00 
Bufeto pelnas (gėrimų likutis 
900cr.) grynais 1.555,000 

viso 36 711,00 
trisdešimts šeši tūkstančiai 
septyni šimtai vienuolika kru 
zeirų. Galutinai atsiskaičius 
su platintojais bus šiek tiek 
daugiau. Skirtumas paskelb 
sim sekančiam numeryje.

Nuoširdi padėka visiems 
darbu ir aukomis prisidėju- 
sfems.

LIETUVIŠKO RADIO PUS
VALANDŽIO KLAUSY

TOJAMS

Po kelių Lietuviški} Pusva 
landžių teko išgirsti įvairių 
nuomonių ir patarimų progra 
mos atžvilgiu Todėl mes krei 
piamės į visus, kurie klauso 
įdomaujasi ir nori prisidėti 
savo nuomone prie mušu dar 
bo

Žemiau patiekiamus klausi
mus į kuriuos prašome atsa 
kyti raštu sekančiu adresu: 
„Hora Lituana”, Caixa postai 
4118. São Paulo - Capital

1) Kokia Jūsų nuomonė apie 
buvusias radio programas?

2) Pageidaujate daugiau 
kalbėto žodžio ar muzikos?

a) Jeigu kalbėto žodžio, tai 
apie ką? Paskaitų apie Lietu 
vą, deklamacijų, vaidinimų, ži 
nių apie pasaulio lietuvių gy 
venimą, mokslinių paskaitų 
ir t. t)

b) Jei norite muzikos, tai 
kokios? (Lietuviškos folklori 
nės, operinės, lengvos, religi 
nės ir 1.1.)

3) Kaip dažnai norite gir
dėti programą vaikams?

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., Í.I ■ •_ • .
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Už kiekvieną JQsų patari
mą bei nuomonės pareiškimą 
nuoširdžiai dėkojame.
Lietuviško Radio Pusvalan 

džio Redakcinė Komisija.

— Pranešame visiems mú 
sų pažįstamiems ir draugams 
kad metinės ekzekvijos už 
musų mylimą tėvą ir senelį 
a. a. profesorių Vytautą Ka
rolį Mošinskį mirusį Lietuvo
je, įvyks š. m. balandžio mėn 
24 d 7v ai. V.Zelinos lietuviš 
kos parapijos bažnyčioje. Ma 
loniai kviečiame mus užjau
čiančius dalyvauti.

A. ir H. Mošinskių šeima.

— Antosė Zavestanavičienė 
- Daraškečiutė mirė 8 d. ba 
landžio Hospital das Clinicas 
ligoninėje, gyv Santo Andrė 
40 m. amžiaus, kilusi iš Jez- 
no Nuliūdime paliko vyrą Ni 
kodemą, dukrelę, motiną.

— Balandžio mėn. 10 d Luz 
sode rastas miręs NarC'zas 
Gudavičius, 24 m. amžiaus 
gyv. V. Zelinoje.

TRAUKINIU SUSIDŪRIME 
ŽUVO LIEJU VIS

Balandžio mėn. 18 d. 6.3o 
vai Utingos stotyje stovėjęs 
keleivinis traukinys, del tar 
nautojų apsileidimo, buvo 
smarkiai sutrenktas kito ke 
leivinio traukinio atvykusio 
iš S. Paulo tais pačiais bė 
giais. Stoties tarnaiPojai šiam 
traukiniui privalėjo kitus bė 
gins atidaryti.

Traukinių susidūrime nu 
kentėjo apie 5<‘ keleiviu. Vie 
toj užmušiąs vienas keleivis. 
Ir ši nelaimė ištiko lietuvį 
Antaną Pakalnį. 47 m. amžiaus 
gyv. V. Belo;e, Vila Cassab, 

Velionis yra kilęs iš Ute 
nos. Staigi mirtis sujaudino 
visą šeimą, brolius, seseris 
ir kitus artimuosius. Sužeistų 
tarpe taipgi yra pora lietuviš 
kų pavardžių. Kol ši geležin

48) Soviets KilHGod in Lithuania, T. Narbutas (0,10 - » 5,
49) Semeniškių?Idilės, Jonas Mekas (poezija) (1,00 - « 25,
50) Šventieji akmenys, F. Kirša (poezija) 112p.(l,50 - » 35,
51) Sesuo buitis, J. Aistis, 45 p. (poezija) (1,00 - » 25,
52) Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p. (poez.)(0,50 - » 15,
53) Kelionė, A. Tyruolis. 126 p (poezija) (1,25 - « 30,
54) Vai lėkite dainos, 220p (200 dainų tekst. (1,UU - « 25,
55) Etapai (įrišta). Kėkštas, 141p (poezija) (3,00 - « 65,
56) Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p (poezija) (1,00 - « 25,
57) Atviros Marios L. Andriekus, 135p(poezija) (2,00 - « 45,
58) Kazimieras Sapiega, B. Sruoga 250p (drama)(2,50 - » 55,
59) Gims tautos genijus (drama) 80p.

L. J. Voicek. (1.50 - «35,
60) Žiurkių kamera (drama), J. Grinius, 120p (1,50 - » 35,
61) Missa in honorem Imm. Cordis (1.50 - » 35,
62) Lietuviška muzika, Č Sasnauskas (muzika)

133 p. (3,50 - « 75,
63) Motulė paviliojo, L. Pelėda (vaikams) (0,60 - » 15,
64) Lapės pasaka, V. Pietaris (vaikams) (1,10 - « 25,
65) Vaikų knygelė, Vysk Valančius (1,80 - » 40.
66) Daktaras Aiskauda ir jo žėrys, 93 p. (1,00 - » 25,
67) Pasakos, Haufas, 93 p. (1.25 - » 30,
68) Velykų pasakos N. Rutkienė, 32 p. (1,00 - « 25,
69) Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p (1,00 - » 25,
70) Lietuvių kalbos vadovas, 606 p (4.50 - « 95,
71) Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. (5,00- - « 105,

įrištas (7,00 - » 145,
Šias knygas galima užsisakyti pas:
T) São Paulo, Vila Zelinoje pas:

a) Klebonas P. Ragažinskas
b) Petras Šimonis.
c) A. Gr. M. ir Al. Vinkšnaičiai.

2) São Paulo, mieste centre:
a) Kun Antanas Ausenka (D. Estanilau) - Mosteiro 

de São Bento.
b) Dr. El. Draugelis.
c) Inž. M. Ivanauskas
d) J. Kaseliiinas, Popiečių Vedėjas V. Beloję.

3) Rio de Janeiro mieste: pas
a) Kapelioną kun. F. Jobubauską
b) Rašytoją P. Babicką..

kelio linija buvo privačiose, 
ne valdžios, rankose, atrodo, 
kad traukinių judėjimas buvo 
griežčiau kontroliuojamas ir 
panašaus pobūdžio nelaimių 
neatsitikdavo.

— Praėjusį sekmadienį L. 
K Bendruomenės choro pik 
nikas praėjo geroje nuotai
koje. Vieta, Jurubatuba, gra 

i» ♦♦• -0O 0»

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 piano. Patogi vieta ir pikninkams.

ži, patogi. Paežerė, parkas, 
puiki vieta žaidimams.

Pasišokimui - didelė uždeng 
ta veranda parke. Nemaža 
lietuvių atvyko vėliau.

Churascaria Juruba 
tuba savininkas V Jasiulio
nis, turėjo gerai suktis, kad 
aptarnauti svečius. Jam tai 
kino V. Tijūnėlis ir S. Ranie 
ri. Choristų futbolo rungtynės 

tarp bosų ir 
bosų laimėj) 
ko, kad teisi
dęs...

— Vila Anastacio lietuviams 
pamaldos bus paskutinį, penk 
tą šio mėnesio sekmadienį, 
29 d. balandžio, 8:30 vai.

— Šį sekmadienį kongrega 
dai ruošia išvažiavimą į Co
tia. Išvykstantiems mišios bus 
5:30 vai. Norintieji kur nors 
ankščiau išvykti gali pasinau 
doti ankščiau išklausyti mi
šių.

— Balandžio m. 20 d. grį
žo iš Amerikos seselė M. Mar 
celina ir seselę M. Evangeįis 
ta.

— Važiuojantieji į botani
kos sodą renkasi prie bažny 
čios šeštadienį 7 vai, 45 m.

— Balandžio m. 21 d. lietų 
viškos mokyklos
mokiniai vyksta pikninkauti 
į Horto Florestal.

— Kun. J. Kardauskas ap 
sistojo Mauá parapijoje, kur 
talkins parapijos klebonui 
kun. Al. Arminui.

— Balandžio mėn. 23 d. y- 
ra švento Jurgio šventė. Juc 
ginių proga sveikiname Jur
gius «M. L.» prietelius, rėmė 
jus, skaitytojus. Matelionį, 
Šliesoraitį, Masį ir kitus.

i — Misijonierius Tėvas J. 
Bružikas yra išvykęs kelio 
likai, dienų į Poços de Caldas 
pasigjdyti.

Balandžio mėn. 19 d. mirė 
Petras Tamašiiinas, gvy. V. 
Beloje, Petunhas gatvėje, 50 
m amžiaus. Nuliūdime pali
ko žmoną, dukterį, anūkę, 
sūnų.

— ŠĮ šeštadienį V Zelinoje 
sumainys žiedus Lionginas 
Davidvvičius su Rozalia Ha’- 
c k ba r t.

• LAIŠKAI:
J. Bagdžiui, Olg Krutuly 

tei, P \ ožadui, K. Ališauskui 
H, Labuckaitei, V, Pundzevi
čiui H. Borlkeyič, St Maže
liui, Alg Savickui, B. Cemer 
kaitei, Vyg. Navickui, J. Ja- 
kučioniui. Ir. Skurkėvičiutei, 
Jonui Mašiui, Ig. Labuckui, 
Mot. Varanauškui.

GERA PROGA pigiai nusi
pirkti dvi siuvamas mašinas 
«Singer» 31 15., Smulkesnių 
informacijų, kreiptis
R. Marechal . .Mallet, 80 - V. 
Zelina

Jei esi birznierius 
NEPRALEISK PROGOS 

Parduodamas - sorveteria 
mercearia, prieinama kaina 

Praça Rui Barbosa, 116 
Santa Teresinha (Sanl’Andrė) 
Nerizikuodamas - nelaimėsi
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f ESCRITÓRIO «VILA ZELINA» | 

Į IRMÃOS BAUZIS Į

3 Regietrado no C. R. C. sob o n.o 551

Í Pra£a São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
| Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
g Transferencias de firmas 
| Contrat. na Junta Comercial 
j Dis^at. na Junta Comercial 
«7 Escritas Fiscais 
| Escritas Comerciais 
1 HORÁRIO das
Hli
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II PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO 
O!

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI

Oficina de Modelos pa a Fua 
díção e Marcenaria 

Reikalingas Modelistas 
kreiptis:

Rua Dr. Roberto Feijò, 117 
Vila Prudente

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

8 às 19 horas.

M
S Ši H m m 
M

NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKEJIMUI.

BĮ
H
S

gi Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. g 
® . ................... . . ......

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS

Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

GERA PROGA pigiai nusi
pirkti siuvama mašina «Sin
ger» 31 15. Smulkesnių infor
macijų, kreiptis
R. Venda Nova, 89 • V. Zelina
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