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IX METAI

Kaip praėjo pirmoji gegužės 
Brazilijoje

Beveik kiekvienais metais 
pirmą gegužės komunistai di 
dėsniuose miestuose primėty 
davo atsišaukimų ir iškabinę 
davo raudonų vėliavų su Sta 
lino atvaizdu.

Gi šiais metais nebuvo ma 
lyti jokio komunistinio propa 
gandos lapelio, nei raudonų 
vėliavų. Tai įvyko ^ėlto, kad 
dabar komunistai nežino ką 
rašyti. Stalinas, kurį tiek me 
tų garbino pačių komunistų

Diplomatu šefo mm. Lozoraičio astuoni
punktai

Vliko pirmininkas J Matu
lionis ir Vykdomosios Tary
bos pirmininkė A. Devenienė 
lankydamiesi Romoje, matėsi 
su min. S. Lozoraičiu. Elta 
praneša, kad

«Min Lozoraitis Įteikė raš 
tu savo pageidavimus, dėl ku 
rių Vlikui teks pasisakyti».

Tas trumpas pranešimas > 
do. kad '■liko atstovai s o 
vizito metu nebuvo jgal -ti 
čia pat klausimą r spręsti, 
nes jis priklauso Vliko visu
mai. Tuo tarpu min Lozorai 
tis, matyti, laukė ko kito, kas 
aišku iš spaudai išsiuntinėto.

Lietuvos Diplomatijos 
šefo komunikato,

kurio turinys yra toks:
«Šių metų kovo mėn, 11 ir 

13 d d. Romoje Lietuvos Dip 
lomatijos šefas min. S. Lozo 
raitis, Lietuves minfsteris prie 
Šv. Sosto S. Girdvainis ir Pa 
siuntinybės Patarėjas Dr. A. 
Gerutis turėjo pasikalbėjimų 
su Vliko pirmininku J Matu 
lioniu ir Vliko Vykdomosios 
Tarybos pirmininke A Deve 
niene. Pasikalbėjimų metu L. 
Diplomatijos še'fas pateikė 
Vliko pirmininkui ir VT pir
mininkei konkrečius pasiúly 
mus santykiams tarp Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos ir 
Vliko išlyginti ir kliūtims pa 
šalinti, kurios trukdo Dipl. 
Tarnybai normaliai bendradar 
biauti su šia politiniai - visuo 
menine organizacija.

Min. S. Lozoraitis ypatingai 
pabrėžė visų lietuvių politi
nių ir visuomeninių jėgų kon 
solidacijos ir suderintos vei 
klos reikalingumą.

Vliko pirmininkas ir VTa- 
rybos pirmininkė jokių pasiú 
lymų santykiams su LDTary 
na išlyginti nepadarė, iškėlė 
liktai tų santykių aiškinimosi 
procedūros klausimą. Taip 
pat nebuvo pateikta duomenų 
kad livMolinis Vliko nusistaty 
mas LDTarybos atžvilgiu bū 
tų pasikeitęs. 1956 m. kovo 
mėn. 15 d.

*
Kiek yra pasikeitęs paties 

yra niekinamas. Visoj komu 
nistų istorijoje nėra buvę to 
kio chaoso, koks dabar yra.

Gegužės m. 1 d kalbėjo 
Brazilijos prezidentas Jusce 
lino Kubitschek, kurioje jis 
pranešė, kad salario minimo 
bus pakeltas viene mėnesio 
laikotarpy.

Šiaip pirmoji gegužės buvo 
atžymėta didesniuose miestuo 
se sporto šventėmis, paradais. 
Jokių incidentų neįvyko

VLIKui.
Lietuvos Diplomatijos, šefo 
nusistatymas atžvilgiu Vliko 
kuris tebevadinamas tiktai 
«politine visuomenine orga 
nizacija». skaitytojui gali bū 
ti kiek aiškiau iš komunikate 
suminėtų «konkrečių pasiúly 
mu» arba

aštuonių Lozoraičio punktų, 

kurių mintys, kaip N«w Yor 
ke kalbama, esančios tokios:

1) Vlikas turi atsisakyti nuo 
savo pretenzijų Lietuvai ats 
vauti tarpvalstybiniuose san 
tykiuose,

2) Vlikas panaikina savo 
užsienių reikalų tarnybą.

3) Vlikas likviduotą Bonnoj 
atstovavimo ‘aferą”, paskelb 
damas, kad dr Karvelis nei
na Vliko delegato pareigų ir 
kad Bonnoje Lietuvos intere 
sam atstovauja dr A. Gerutis,

4) Vlikas nesikiša j Lietu
vos diplomatinės tarnybos 
kompetenciją.

5) Vlikas panaikina juridi
nės komisijos nutarimą Lietu 
vos diplomatijos šefo reikalu 
(ta komisija buvo išaiškinusi, 
kad pagal Lietuvoje veiku
sius įstatymus negalėjo būti 
sudaryta jokia diplomatijos 
šefo institucija ir ji sudaryta 
nebuvo),

6) Vlikas atsiriboja nuo dr. 
Karvelio siūlyme, pateikto Al 
tui, kad būtų suorganizuotas 
Lozoraičiui visuomenės ar 
kokis kitas teismas,

7) Dabartinis Vilko pirmi
ninkas J. Matulionis atšaukia 
savo pareiškimus, paskelbtus 
«Tėviškės Žiburiuose, apie di 
plomatijos šefą,

8) Vlikas susitaria su LNT 
(tautininkų grupių talka) dėl 
santykių su diplomatijos šefu.

Paskutiniame punkte minė 
tam reikalui St. Lozoraitis bu 
vo išsikvietęs į Romą «Tal
kos» atstovus prof. St. Žyman 
tą ir K. Drungą.

Darbininkas

— Argentinoje šiais metais 
pirmą kart po Perono nuver

Prezidentas Eisenhower prie prezidentūros Vašingtone pra
neša žmonėms savo sutikimą būti kandidatu į prezidentus 
per sekančius rinkimus, kurie Įvyks pradžioje lapkričio mė
nesio. AplinK prezidentą jo tiesioginiai bendradarbiai. (USIS)

timo buvo laisvai leidžiama 
minėti pirmojo gegužes Įvai 
rios politinės partijos šią d.e 
ną sušaukė didesnius susirin 
kimus įvairiose miesto daly 
se. Tticuman provincijoje bu 
vo susektas peromstu sąmoks 
las nuversti vyriausybę Bue 
no? Aires mieste sklido gan 
dai, kad pirmą gegužės pero 
nistai ruošia perversmą

Bet viskas ramiai praėjo.

— Argentinos prezidentas 
pranešė, kad bus po kelių 
mėnesių paskelbti rinkimai 
ir jis vyriausybėje pasiliksiąs 
ligi 1958 m spaiiaus mėn 12 d

Tada perleis valdžią demo 
kratišku būdu išrinktiems tau 
tos atstovams.

- Amerika skiria 1500 mi 
lijonų dolerių Pietų Korėjai, 
Formozai ir demokratinėms 
Indijos tautoms paremti.

O Nato (Šiaurės Atlanto są 
jungos) tautoms skiria net 
visą bilijoną dolerių. Šios pi 
nigų galėtų būti sumažintos 
tik tuo atveju, jei rusų ne 
despotinė vyriausybė, kaip 
yra pasakęs Foster Dulles 
atsisakytų agresyvinės politi 
kos,

— Bulganinas ir Krušč'ovas 
grįžę Maskvon kritikavo An 
glijos darbiečius (socialistus) 
Kruščiovui labiausiai nepati 
ko, kad darbiečiai paprašė, 
kad laidomus anapus geleži 
nės uždangos kalbėjimuose 
socialistus jie atsiųstų Angli 
jon. Partijos sekretorius sako 
kad viską darome pataisyti 
praeities klaidas nevien Rusi 
joje, bet ir satelitiniuose kraš 
tuose, kodėl mums duodate 
tokius liūdnus klausimus. Šiuo 
pasakymu atrodytų kad Kruš 
čevas pasmerkia buvusią Sta 
lino politiką. Bet ar jis daug 
nekaltų žmonių paleido iš dar 
bo vergų stovyklų ir kalėji 
mų? To nepasakė.

— Vien© rusų prekybinio 
laivo atplaukusio į New Yorko 
uostą trys jūrininkai atsisa 
kė grįžti Rusijon. Amerikos 
vyriausybė leido jiems pasi 

likti Amerikoje.

- Šios savaitės pradžioje 
Londone vyko pasitarimas 
Anglijos užsienio reikalų mi 
nisterio Lloyd su Vokietijos 
užsienio reikalų ministeriu 
von Bremano.

Abuuu užsieniu reikalų mi 
nisteriai apžvelgė bendra tarp 
tautinę padėtį, o svarbiausiu 
dienotvarkės punktu buvo An 
gijos Vokietijos politiniai 
ir ekonominiai santykiai

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris patikrino vokie
čiams. kad anglai Vokietijos 
suvienijimą laiko pirmaeiliu 
reikalu ir šiuo klausimu su 
Maskva nebus daroma jokių 
nuolaidų Vokietijos sąskaitom

— Šios savaitės pabaigoje 
Paryžiuje sus’renka Nato (Ši 
rėš Atlanto sąjungos) narių 
susirinkimas.

— Italijos komunistų lydė 
ris Palmiro Togliati spaudos, 
atstovams pareiškė, kad už 
sienio komunistams nėra rei 
kalo sekti Rusijos komunis
tų linijas, nes kiekvieno kraš 
to sąlygos yra skirtingos.

— Maskvoje garsioji Rau 
donoji Aikštė yra pakeista į 
Lenino aikštę.

— Gegužės mėn. 1 d. Po
piežius pasakė darbininkams 
kalbą.

Milano darbininkai gegužės 
mėn. 1 d. padovanojo popie 
žiui Kristaus darbininko sta 
tūlą, kurią iš Milano atvežė 
helikopteriu.

— Socialistų aiškus atsaky 
mas komunistams. Komunis
tai stengiasi vilioti socialis
tus, kviesdami su jais sudary 
ti bendrą frontą. Socialistų 
Internacionalo konferencija į 
tokį viliojimą davė aiškų at
sakymą pareikalaudama: grą 
žinti pavergtiesiems laisvę ir 
savo gražius žodžius įrodyti 
darbais. Socialistų Internacio 
■alo Taryba Zueriehe aiškiai 

pabrėžė, kad socializmas ir 
komunizmas neturi nieko ben 
dro. Komunistai yra socializ 
mo idealų klastotojai. Visur 
kur tik jie patenka valdžion 
paglemžia visas laisves, su
naikina visokias žmogiškąsi
as vertybes, už kurias sočia 
listai yra kovoję ištisas kar
tas. Socialistai tiki demokra 
tija, laisve, žmonių teisėmis, 
o komunistai yra jas sutrypę 
kojomis. Pastaruoju metu 
Socialistų Internacionalo biu 
ras Londone nuorodė, kodėl 
socialistai negali bendradar
biauti su komunistais. Jie nu 
rodo, kaip komunistai pasiel 
gė su socialdemokratų parti 
jomis Rytų Europoje, kaip 
jas apgavo ir terorizavo Prie 
tokio aiškaus socialistų pasi 
sakymo prieš bolševikinius 
viliojimus yra žymiai prisidė 
jęs Socialistų Internacionalo 
pirmininkas ir britų darbo 
partijos general, sekretorius 
Morgan Phillips, kuris nese
niai yra pareiškęs šiltą užuo 
jautos žodį Lietuvos Social
demokratų Partijos delegatu 
rai užsienyje dėl prof A. 
Žvirone, dirbusio su Vilku 
pogrindžio rezistencinėje 
veikloje, mirties bolševikinė 
je nelaisvėje.

— Metereologijos stoties 
pranešimu oras atšals. Brazi 
Ii jos pietuose galima šalna.

— Brazilijos vieepreziden 
tas João Goulart yra išvykęs 
Š. Amerikon. Buvo priimtas 
Vašingtone prezidento ir par 
lamento.

— Taip pat New Yorkan 
išvyko gegužės mėn. 3 d bu 
vęs prezidentas João Café 
Filho Kelionės tikslas gydytis 
Apsistojo pas savo švogerį 
New Yerke.

— Ateinančią savaitę S. 
Paulo gubernatorius Janio 
Quadro išvyks atostogų ir pa 
reigas perims gen. Porfirio 
da Paz - vicegubernatorius. 
Gubernatorius yra numatęs 
mėnesį laiko pailsėti Brazili 
joj, o paskui vyks Londonan 
kur bus operuojamos aKys 
Bendrai, gubernatoriaus svei 
kata yra nestipri. Jei šiuo 
momentu pasitraukia iš pa
reigų paimdamas atostogas, 
tai tik dėlto, kad sveikata 
yra pašlijusi.

— Kaip paaiškėjo buvusio 
prefeito Lino de Matos telefo 
ninis pasikalbėjimas buvo se 
karnas suinteresuotų asmenų 
ir įstaigų - cenzūros. Tai pa 
aiškėjo šiomis dienomis, kai 
buvo susekta, kad jo telefo- 
nan buvo įjungtas aparatas, 
kitame name, kuris užrašyda 
vo visus jo pasikalbėjimus.

1



pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1956 m. gegužės 5 d.

Gegužės 13 Maldos Atgailos uz 
Lietuvos Laisve

Rašo Pr. Zumeris

Senasis graikų išminkius 
Aristotelis kartą yra pasakęs 
«Jeigu žmogus, pasiekęs to
bulumo, yra pirmas tarp gy
vulių, tai tas, kuris gyvena 
be įstatymų ir be teisingumo 
yra paskutinis, ir nėra baisės 
nio dalyko, kaip ginkluota ne 
tiesa». Šito teisingo posakio 
šešėlyje mes dabar gyvena
me ir vykdome vieną iš did 
žiausių šio laikotarpio parei 
gų: Kovojame prieš ginkluo
tą netiesą tikslu laimėti savo 
kraštui laisvę ir nepriklauso 
mybę. Tam laimėti mes ve 
damp politinę kovą visais ga 
limais būdais ir priemonėmis. 
Tačiau šita kova nėra lygių 
partnerių kova. Tai Dovydo 
kova prieš Galijotą, silpnojo 
kova prieš, stiprųjį, teisingo 
jo kova prieš tiesą pamynusi 
milžiną.

Senojo Testamento knygo
se daugelis esame skaitę a- 
pie Dovydo kovąxprieš Gali
jotą. Iš vienas pusės išeina 
fiziniai stiprus vyras-Galijotą 
ginkluotas puikiais ano meto 
ginklais ir šarvais. Gi prieš 
ji atžygiuoja Dovydas, fizini 
ai menko sudėjimo ir ginklno 

Ar žinai... Jei visa žemės istoriją būtų įvykusi per vienerius metus, tai žmogus, būtų atsi 
radęs paskutinę metų diena 23:45 vai. O žinoma žmonijos istorija pasirodytų tik paskutinę 
metų minutę.

Cambodije (Indijoje) vyriausybės prašymu, Š. Amerika duoda technikus ir maši
nas senų kanalų atkasimui, laukams laistyti, kurie jau virš 600 metų nebuvo vartojami. At 
naujintų kanalų dėka užaugs ryžių 66 tūkstančiams žmonių išsimaitinti.

Saulės dėmės, jau pastebėtos saulės paviršuje senovės astronomų, ir tiriamos 
mūsų laikų mokslininkų, dar tebėra paslaptis. Saulės dėmės yra kaltinamos už blogą žemė
je orą, karus ir kitas nelaimes. Didžiausia saulės dėmė buvo užregistruota 1947 melais, 25 
kartus didesnė už žemę. (US1S)

tas tik primityviu kilpiniu. Jei 
gu Galijotas buvo stipriai pa 
siruošęs fiziniai, tai Dovydas 
buvo stiprus dvasiniai ir mo 
raliai. Kai Galijotas savo pu 
sėje turėjo technikinį kovos 
pasiruošimą • jėgą ir plieną, 
tai Dovydas - aukščiausią pa 
sítikéjima Dievu. Dovydas išė 
jo į kovą ginkluotas anais ši 
andieniniais laikais stipriau
siu ginklu, nes jis atojo prieš 
Galijotą sukalbėjęs nuoširdžią 
maldą ir savo tautos laisvę 
ginti išėjo Visagalio Dievo 
vardu ir prašydamas Jo pa
galbos.

Gal niekados Dovydo ir Gą 
lijoto momentas nebuvo tiek 
ryškus, gal niekas nebuvo 
taip arti Dievo padėties, kaip 
kaip mes esame šiandien. Nes 
puikiai suprantame savo pa
dėtį, kiaurai permatome var 
ganą tautos buitį, tačiau į jos 
vadavimo darbą stojame ne 
dovydais. bet galijotais.

Pažvelkime į šiandienines 
musų konferencijas, susirinki 
mus, politinius sambūrius ir 
veiksnius. Tai būtini faktori 
ai ir didžiai reikšmingas jų 
atliekamos darbas ir pastan

gos Jie yra anie kilpiniai 
Dovydo rankose. Tačiau su 
vienu kilpiniu, kaipo tokiu, 
Dovydas nebūtų išdrįsęs išei 
ti prieš Galijotą. «Pavesk sa 
vo kelius Viešpačiui ir juo 
pasitikėk, o jis viską gerai 
padarys» (Ps. 35,5) - tarytum 
byloja Dovydo lūpos vedanti 
ems nelygią kovą. Tačiau ar 
šiuo keliu mes einame? Ar 
daug politinių konferencijų 
salėse maldos ir susikaupimo? 
Ar daug išeinančių kovoti už 
laisvės reikalą prašo Aukšči 
ausiojo palaimos? Ar daug 
kąs kovą už Lietuvos laisvę 
veda Dievo vardu?- Politikai 
ir valstybės vyrai daug ir la 
bai daug bėgioja nuo Erodo 
ligi Piloto, bet užmiršta atsi
sukti į čia pat stovintį Kristų. 
Moderniųjų doktrinų dėka, 
politika tapo savotiška sriti
mi. kurioj veikdamas asmuo 
tartum išjungiamas iš to prin 
cipo, jog žmogus, kaip Dievo 
kūrinys atsakingas už visus 
darbus savo Kūrėjui. Politi
koj dirbantieji nesivadovauja 
dėsniu, kad «jame mes gyve 
name, judame ir e s a m e » 
(Apd. 17,28) Politika pasida
rė kas tai tokio, apie ką Die 
vas neprivalo žinoti, kuo jis 
neprivalo rūpintis, nes visa 
tai išeina iš bet kokios Die
vo veikimo ar pasaulėžiūros 
kontrolės. Nenuostabu,kad po 
litika išsivadavusi iš saistan-

Leonardas Andriekus

DALIA
Tiek daug norėjau pasakyti, 
O neturėjau kam — — 
Kalbėjau gelstančiai žolytei, 
Liūdniems rudens laukams.

Į juos prabilti Dievas liepė - 
Kokia sunki dalia!
Ir motina man buvo liepa 
Tuščių laukų gale.

Kalbėjau gelstančiai žolytei 
Kad ji čia ne viena — — 
Abu mus nuo gimimo lydi 
Skaudi rudens daina.

čiųjų Dievo dėsnių, tapo gy 
vūninio žmogaus diriguojamas 
darbas laikinųjų dalykų pers 
tatynėjimas vadovaujatis nuo 
taikos ar susidariusios situa
cijos padiktuotų sąlygų. Ir to 
dėl žiūrėdami į vidaus ar pa 
saulinės politikos teatrą tega 
lime pakartoti prasmingus 
apašialo žodžius: «Gyvūninis 
žmogus savo prigimtimi ne
priima to, kas yra Dievo Dva 
sios: tai jam yra paikybė, 
ir jis negali suprasti, nes tai 
reikia tyrinėti dvasiškai» 
(1 Ker. 2,14-15).

Šia prasme mes ir esame 
galijotai. kurie pasitiki savo 
darbo kilpiniais, bet ne Vieš 
paties Dievo pagalba. Mes 
kiuopsčiai statome namus sa 
vo rankomis, tačiau blankiai 
daugeliui atrodo Kristaus įs
pėjimas, jog veltui statomi 
namai, jei Dievas nedalyvau 
ja jų statyboje «Ištikrųjų sa 
kau jums, jei turėsite tikėji
mą kaip garstyčios grūdą, jūs 
sakysite šitam kalnui: persi- 
kelk iš čia į tenai, ir jis per 
sikels: ir jums nebus- nieko 
negalima» (Mat 17,19). Ta
čiau dabartinėje kovoje del 
laisves mes pripažįstame vien 
pusinį - juslinį ir vegatatyvi 
nį momentą pelitinės kombi
nacijos, kurinius stabus, ato 
minių bombų išteklius, divizi 

jų skaičių, karo laivyno jun 
ginius ir didžiųjų valstybių 
politikos vyrų žodžius bei nuo 
talkas. Tai Galijoto kalkuiia 
cija. Dar daugiau. Šiandien 
už viską atleidžiama ir už 
viską dovanojama, Išskyrus 
žmogui, kuris vienokiu ar kito 
kiu būdu bando priminti Dievo 
pagalbos reikalingumą. Jeigu 
žmogus puola ir užsigauna 
aiškiai yra kalti žemės gravi 
tacijos dėsniai, tačiai dėlto 
niekas nereikalauja juos pa
naikinti Bet iš viešojo politi 
nio gyvenimo, iš mūsų kovos 
ir pastangų orbitos, Dievo pa 
laimos, maldo* ir aukos rei
kalingumo ir būtinumo dėsnis 
dažnai laužomas net pačių 
katalikiško nusistatymo vel
kėj; .

Todėl Gegužės 13-sios, viso 
pasaulio lietuvių maldos ir at 
gailos už Lietuvos laisvę die 
nos proga, tenka pavertinti 
darbus ir pastangas teigiama 
prasme. Lietuvos vadavimo 
kova privalo būti atžymėta 
maldos ir atgailos ženklu, ta
čiau ne vienkartiniu, ne pri
puolamu, bet pastoviu. Visos 
mūsų pastangos, veiksmai 
laimėjimai ir pralaimėjimai 
privalo būti nuoširdi, neper
traukiama malda. Tegul nea

(pabaiga 3 pusi.)

Kataliku Bažnyčia okupuotoje 
Lietuvoje.
JONAS

(Pabaiga)

Didelį ateistinės propagan 
dos darbą varo šalia spaudos 
(laikraščių) ir Politinės ir 
Mokslinės Literatūros Leidyk 
Ja. Štai josios skaičiai «Tary 
binės santvarkos metais eilė 
Markso, Engelso, Lenino ir 
Stalino kūrinių išversta į lie 
tuvių kalbą ir išleista bendru 
5,471,000 egz. tiražu.» Specia 
lių knygų ir brošiūrų religijos 
niekinimui skaičius metai iš 
metų auga. Toks yra penkio
likos metų svetimųjų
šeimininkavimo Lietuvoje ba 
lansas. Padarytoji žala šioje 
srityje sunku spėti ir apskai 
čiuoti, bet ji nėra maža.

Kadangi jau nemaža laiko 
praėjo nuo Chruščiovo pas
kelbto TSKP-CK nutarimo dėl 
klaidų ateistinę propagandą, 
tai gal jau būtų laikas tarti 
žodį apie tų nutarimų vykdy-. 
ma. Šiemet dar didesnės anti 
religinės propagandos neteko 
pastebėti tarybinėje spaudoje.

AISTIS

Bet tokių tuščių tarpų būda
vo ir ankstyvesniais metais. 
Naujų knygų rubrikoje teko 
pastebėti apie dešimtį brošiū 
rų ateistiniais klausimais. Ke 
lėtą straipsnių Tiesoje. Reikia 
pasakyti, kad CK nutarimai 
.negali būti ignoruojami. Jų 
dvasia, dažnai vargiškas per 
frazavimas nutarimo, jau pa 
sigirsta tarybinėje spaudoje. 
Jis pareina į gyvenimą, j me 
ną, į literatūrą,

otai kaimo korespondento 
L. Kiauleikio draugiškas pa- 
sivaipymas iš išpuikusį© ben 
drapluksnio, ieškančio gyve
nime konfliktų:

— Man svarbu dvasinis žmo 
nių gyvenimas. Štai apie ką 
noriu rašyti (sako korespon 
dentas)..

— Ką gi darysi su tais ti
kinčiais — tamsuoli. Bet šiaip 
jie žmonės neblogi, — (atsa 
ko kolūkietis, išreiškiąs CK 
ir paties korespondento min
tį). (Tiesa, 1955.1.9).

Bet tai, kaip sakėme, yra 

metodo, ne esmės pakeiti
mas. Dogmose jie yra lygiai 
kieti, kaip ir buvę. B. Vaiš
vila, recenzuodamas N. K. 
Amosovo brošiūrą «Kriščio- 
nybės kilmė ir jos klasinė es 
mé», sako:

«Mūsų šalyje nebėra sočia 
linės bazės jokioms religi
joms, jų tarpe ir krikščiony 
bei. Dėka didžio, tikrai nuo
seklaus tarybinės santvarkos 
demokratiškumo mūsų šalyjo 
yra pilnutinė sąžinės laisvė 
visiems piliečiams, valstybė 
nieko nepersekioja dėl religi 
nių įsitikinimų, draudžia įžei 
dinėti tikinčiuosius.,.

Komunistų partija kelia už 
davinį kovoti prieš religiją 
kaip prieš ideologiją, kuri 
yra antimokslinė ir todėl sve 
tima mūsų žmonėms. Partija 
auklėja tarybinius žmones 
mokslinės pasaulėžiūros dva
sia, todėl reikalauja nuolat ir 
kantriai, neįžeidžiant tikinčių 
jų jausmų, vesti idėjinę kovą 
prieš religiją, skleidžiant 
mokslo žinias, kurios visiškai 
paneigia religines dogmas» 
(Tiesa, 1955,1,18).

Tektų net suabejoti, ar 
1954,XI,10 TSKP CK nutari
mas yra naujas dalykas. Pe
reitų metų liepos mėn. 25 die 

nos tilpo «Pravdos »lg54,VII,21 
vedamsis, kur be kita ko rašo 
ma:

«Mokslinė - ateistinė pro
paganda turi būti išvystyta 
taip, kad nebūtų jžeidžiami 
tikinčiųjų jausmai, o kad jie 
būtų paveikiami pavyzdžiu, 
įtikinimu, mokslinių žinių 
skleidimu.

Ypač svarbų vaidmenį au
klėjant tarybinių žmonių jau
nąją kartą tikrai mokslinės, 
komunistinės ideologijos dva 
šia privalo suvaidinti musų 
mokykla Kaip tik pradinėj 
ir vidurinėje mokyklose de 
darni jaunajai kartai moksli
nės pasaulėžiūros pagrindai, 
o aukštojoje mokykloje už 
baigiamas pasaulėžiūros for
mavimas»..

CK nutarimas, atrodo, ir 
bas įkvėptas šio TSKP -orga 
no vedamojo. Jis gal kiek 
skiriasi detalėse Tikrai nau 
jas dalykas, tai nutarimas 
žmogaus politiškai neįtarti 
nepatikimumu dėl religinių 
jausmų ar religinės praktikos.

1955.VIII.10 dienos «Tiesos» 
vedamajame «Gerinti moksli
nę ateistinę propagandą»Jne- 
randame nieko naujo. Pradži 
oje perfrazuojamos nutarimo 
mintys. Paskui pereinama į 

detales, suminimi pageriu' 
propagandą keli rajonai, kri 
tikuojami kiti. Pakritikuotas 
respublikinių paskaitų biuro 
lektorius V. Banaitis. Ž)džiu, 
esminio tame vedamajame nė 
ra. Viena yra gera, tai kad 
vėl yra kritikuotinų dalykų, 
gi bekritikuodami negalės ne 
atskleisti tikrovės.

Berašant šį straipsnį įvyko 
naujas, iki šiol precedento 
neturėjęs įvykis — naujų Lie 
tuvos vyskupų įšventinimas. 
Sunku šiandien apie tai ką 
nors pasakyti. Bet viena tu
ri būti visiems aišku, ir bū
tent, kad komunizmas neatsi
sakė savo tikslų, o religija 
yra pirmoji ir pati rimčiau
sioji kliūtis, dėl to komuniz
mas visais laikais žūt būt 
stengsis visomis galimomis 
priemonėmis tą kliūtį pašalin 
ti. Kitaip sakant — nėra nie 
ko naujo ir naujo netolimoje 
ateityje net ir tikėtisį negali
ma.

2
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(pabaiga iš 2 pusi)

trcdo naivus Don Cartes teigi 
mas: «Kas nuoširdžiai mel
džiasi, pasauliui padaro dau
giau gero, negu kovojantieji» 
gi Giovani Papini sako: «Jūs 
perdaug tikite iš politikos ir 
permažai laukiate iš religi
jos». Tyra, karšta malda yra 
visagalė, nes toks yra pats 
Dievas. Užtat ir kelias Į Lie 
tu vos laisvę nebūtinai priva
lo būti nuklotas lavouais ir 
granatų skeveldromis. Jeigu 
taip įvyktų, tai tik Dievo Mo 
tinos Fatimoj šaukiančio is 
pėjimo nutildymas: «Žmonės 
turi pasitaisyti ir prašyti sa
vo nuodėmių atleidimo: jie 
neprivalo daugiau įžeidinėti 
Viešpatį, nes jis jau ir taip 
per daug įžeistas». Tačiau 
atgailaujantiem ir teisingiems
žmonėms Dievas visados duod 
prašomos palaimos. «Pas Die 
vą niekados nepralaimėsime» 
(ark J, Matulaitis). Jam viskas 
yra galima. Jis vienu moste 
Įėjimu sukeičia situacijas 
sugriauna žemės galybes, nu
tildo ir nušluoja į nežinią že 
mės viešpačių sukeltas au
dras. Ne tuščios teorijos ar 
prielaidų sapnai, bet Dievo 
teikiama malonė žmogui, ta:; 
tai, valstybei ar žmonijai yra 
jos laisvės, pasisekimo ir ge 
rovės laidas, tikrojo buvimo 
pagrindas. Tačiau pirma tu
rime būti verki jo malonės, 
turime boti ne žemės kirmi
nai, bet d evo vaikai - maldos 
ir atgailos vyrai! Tada šuorą 
sime didiji Kristaus klausi
mą: «Kodėl u-ate bailūs jus, 
žmonės me ko tikėjimo» (Mat 
8,26) ir b <tš uktis Fatimos 
Marijos ėimi- «Mels-i-

Ar žinai.-. Kad Islandijos sostinė Reykjavik yra 2735 kilometrus arčiau šiaurės ašigalio ne
gu New Yorkas, bet del šiltos» Golfštromo srovės, vidutinė sausio mėnesį prie Reykjavik© 
temperatūra yra tik vienu laipsniu žemesnė, neuu New Yorke.

Komunistinė-i Kinijos diktatorius Mão Tzė-Tung Rytų Vokietijoje (rusų zonoje) už 
sakė liuksusinį traukinį, kurį kulkos nepramuštų. Tačiau del varžtų ir kitų plieno medžia
gų stokos darbas buvo suvėlintas.

Krepšinio žaidimas, kuris gavo pradžią Š Amerikoje, visai kitokį žaidimo pobūdį 
įgavo Argentinoje. Čia jis yra žaidžiam s raiteliu ir laikomas vienu sunkiausiu žaidimu 

(ÚS1S)

— Ir okup. Lietuvoje smar 
kiai varoma akcija «pašalin
ti Stalino asmens kultui». Iš 
viso Lietuvoje esą apie 300 
Stalino paminklų bei kitokių 
atminų, kurios teks dabar «su 
tvarkyti». 1956.111.29 «Tiesa» 
persispausdino iš «Pravdos» 
straipsnį «Kodėl asmenybės 
kultas- svetimas marksizmo le 
ninizmo dvasiai?», kuriame 
nurodyta: «su šaknimis išrau 
ti asmenybės kulto atgyvenas 
iš teorinės ir praktinės veik 
los yra vienas iš svarbiųjų 
partijos ir visų jos organiza 
cijų uždavinių tarnai kad būtų 
pašalinta bet kuiwgalimybé 
asmenybės kultui atgyti vie
nokia ar kitokia forma».

Bet kas atitaisys Stalino tik 
rosioms aukoms padarytąsias 
skriaudas? Juk nemaža net 
ir mokinių buvo į Sibirą iš
tremti tik jo paveiksle barz 
dą etc. Dabar Stalino liaup- 
sintojai okup. Lietuvoje neži 
no, ką toliau bedaryti. Ypač 
sunkumų susidaro su Stalino 
«genialumą» liaupsinusiais 
vadovėliais, kuriuos reikia is 
naujo pertaisyti. Susidaro sta 
mbios sumos, kurias ir vėl 
turės pasistengti engiama lietu 

tės ir daug melskitės už nu
sikaltimus. Kalbėkite kaskien 
rožančių. Tašykite savo gy
venimą ir prašykite savo nuo 
dėmių atleidimo, nes jeigu 
tai nebus padarytą, pasaulyje 
bus •sukelti- karai persekio
jama Bažnyčia, Šv Tėvas, 
bus" nukankinta, daug gerų 
ž lòniu ir sunaikinta ištisos 
i mos... .Jei mano reikalavi 
? ai bus išpildyti - Rusija bus 
a versta ir bus taika.

Ar žinai.,. S. Amerikoje paskutiniu metu pastatytas laivelis, čiuožiantis virš vandens, išvys 
to labai didelį greitį. Šis projektas išrastas prieš 30 metų Aleksandro Graham Bell, telefo
no išradėjo

Helen Keller išmoko, skaityti ir rašyti po ligos, likusi akla ir kurčia, dar prieš 
trejus savo amžiaus metus. Dabar ji turi 75 metus amžiaus, ir savo gyvenimu duoda noro 
ir jėgos kovoti žmonėms turintiems kokius nors negalavimus.

Grenlandijoj yra tiek ledo, kad galima būtų padengti visą žemę 5 metrų sluoks
niu. Jei tas ledas ištirptų, tai vanoenynų vanduo pakiltų 7 metrus 50 centimetrų. (US1S)

vių liaudis. Vos užėjus bolše 
vikams, pvz. Salomėjai Na
riai už Maliną šlovinančią 
«poema» buvo sumokėta 
60.U00 litų. Bet dabar jau to
ji pati poema sviedžiatha šiu
kšlių dėžėn...

— Lietuvoj vėl pasidavė so 
viet. saugumui. Dienr. «Hal- 
singin Sanomat» įsidėjo ame 
rikiečių žinių agentūros UP 
iš Maskvos perduotą praneši 
mą, kuriame, pasirėmus «Sov 
Litva» 1959 IV-8 žiniomis ra
šoma, esą, kanituliavęs didės 
nis lietuviu vyrų skaičius, ku 
rie apgailestavę savo «nusi
kaltimus» ir «sulaukę amnes 
tijos». Laikraščio pranešimu, 
Lietuvos komunistinės saugu 
mo įstaigos kreipėsi ir į ki
tus ligi šiol joms dar nepri-

Kotryna Grigaitytė

L Rytus ir i Vakarus
Į Rytus ir i Vakarus 
kančios mūs tiesias kelias. 
Vartus palikom atdarus 
į tėviškėlę žalią.

Visur palieka pėdsakai 
mus Kojų kruvinų, 
tai jais ir vėl sugrįšime 
po daugelio dienu,

Jau kraičiu neberasime, 
tik atdaras skrynias, 
mūs rankos, darbui pratusios, 
ir vėl pripildys jas.

Tie kraičiai prisisunkę bus
mus ašarų karčių.
Tegu užtvindys saulę jos 
hvtų ir Vakaru . . .

stačiusius, jiems pareikšda- 
nu s Kad tie galį pasinaudo
ti 1955 m. amnestija. Laikraš 
in rašąs, kad, esą, tarp «ka
pituliavusiųjų» buvęs vienas 
pulkininkas, vienas policinio 
kas ir vienas kalėjimo sargas.

Nori, kad «Musų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

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

111 JAUNUOLIŲ Į VIENUO
LYNĄ

Per 1955 metus į Šv. Kryži 
aus Brolių vienuolyną Notre 
Dame, Ind., įstojo 111 jauuuo 
liti, kurių vienas su augštojo 
mokslo laipsniu, 12 baigusių 
kolegijas, 65 augštesnes mo
kyklas. Pagal mokyklas: 71 
atėjo iš katalikiškų mokyklų, 
14 iš valstybinių ir 20 įstojo 
jau turėjusių darbus ar tar
nybas.

I

I

Iv •

Išklausiusi ’kalėjimo virši
ninko perskaitytą protokolą, 
kurio tik paskutinieji žodžiai 
«tamsta esi laisva» įstrigo at 
mintyje, Veronika Žiivinienė 
sunkiai atsikvėpė ir pakėlė 
įdubusias tamsiai mėlynas 
akis degančias vidaus karš
čiu. Sutikusi pilką, drėgną 
Vlado Žilvino žvilgsnį. Vero 
nika susverdėjo ir staiga vie 
nu) šuoliu puolė į mylimo, iš 
s'ilgto draugo glėbį, paslėpda 
ma veidą jo plačioje krūtinė 
je: įsikabindama šaltais pirš 
tais į" jo ranką, jautė kaip 
stipriai plakė jo širdis,švelnų 
palytėjimą jo sunkių žilstan 
čių garbanų.

— Verute, einame. Einame 
į laisvę - išgirdo tylų Vlado 
b : 1 Ė?Ji palengva išsitie 

s ė vis laikydamasi stiprai vy 
to rankos ir laukė tarsi bijo-

Halina Didžiulytė - Mošinskitnė.

MOS.
dama prabusti iš neįtikėtino 
sapno.

— Taigi, ponia Žilviniene, 
ją nupurtė aštrus kalėjimo 
viršininko balsas - linkiu tams 
tai sekinės ir laimės. Sudievu.

— Sudie... - vos girdimai 
tarė bliškios lupos ir karščiuo 
jantis žvilgsnys atsimušė į 
viršininko akinių storus stik 
lūs

— Sudievu, ponas viršinin 
ke, ačiū tamstai - girdėjo Ve 
ronika minkšta vyro balsą. 
«Už ka ačiū?» ■ galvojo, ne, 
čia nebuvo už ką dėkoti \ ir 
šininkas tebuvo dekreto aid-»«. 
Ji matė, kaip vyras paspaudė 
viršininko ranką ir nesąmo 
ningai padarė tą patį be žo 
džių įsisiurbdama tamsiomis 
lėliukėmis į akinių stiklus.

Laikydamasi vyro paran
kės, netikėdama tikrove, Ve- 

lonita išėjo iš raštinės žengė 
per kalėjimo kiemą, girdėjo 
raktų skambėjimą, sunkų skla 
sties girgždesį ir pagaliau pa 
juto po savo pėdomis lygų 
šalygatvj. Ji baimingai apstdal 
rė ir pamalė, kaip paskui 
juos palengva su precizišku 
tikslumu užsivėrė sunkūs ka 
lėj mo vartai.

Balsai, balsai - toks triukš 
ma-! Eilės žmonių. Jie spie
čiasi prie tų pačių vartų ir 
žiuri į juos. Jie laiko ranko
se ryšu ėlius, krepšelius - mo 
terys, senukai ir... vaikai.

Ji kažkaip nesąmoningai 
peržvelgia juos visus ir susto 
ja ties šviesia galvute nedi
delės mergytės marga sukny 
te. Mergytė laiko rankose pin 
tinėlę ir žiuri į ją rimtomis 
akutėmis. «Gieorė, mano Gie 
drutė» - nušvinta minty-e. 
Juk ji laisva! Ji eina pas Gie 
druię. pas Danutę, ji pagaliau 
galės priglausti prie krü.inãs 
šiltą Miliutė.- kūnelį... J ma 
to, kaip Vladas kažką sveiki 

na, kažkam atsako, bet ji ne 
bepažįsta nieko visi sveti
mi. Jos visos mintys sukasi 
dabar apie vieną tašką: Vai
kai, mano vaikai! Pagaliau aš 
būsiu su jumis! - Vladas ją 
veda prie automobilio. Veš
lių kaštanų šešėlyje skęstan
čia gatve praeiviai palydi 
žvilgsniu išblyškusią, netikru 
žingsniu einančią Veroniką. 
«Kankinės veidas», pagalvo
ja nevienas sutikęs žvilgsnį. 
Vladui nemalonus žmonių 
smalsumas. Jis paskubina 
žingsnį ir atidaro automobi
lio duris. Veronika paklusniai 
atsiremia į minkštą atlošą. 
Vladas atleidžia stabdžius, pas 
paudžia pedalą ir padangos 
ima lengvai riedėti.

Veronika nemato pro šalį 
praslenkančių namų fasadų, 
nei gėlynų, nei sodu išbujoju 
siu vasaros saulėje, prieš 
akis vis tebe-tovi šviesiaplau 
kė mergytė su pintinėle ir 
mintyse slenka vardai pavirs 
darni pačiais mažybiniais, pa 

čiais maloniniais.
— Kaip jauties, Verute? 

klausia ramiai Vladas ir mo
mentui jo žvilgsnis perbėga 
Veronikos sulysusiu, nepapras 
tai permatomu veidu.

— Vladai, netikiu dar, kad 
esu tikrai laisva, atsako ji 
ir skruostu prisiglaudžia prie 
vyro peties. Nejaugi mes iš- 
tiesų važiuojame namo ir aš 
nebeturėsiu grįžti į kalkėtą 
dvokiančią kamerą?. .

— Ne, Verute, tu niekada 
ten nebegrįši. Laikai pasikei 
tė. Tie kurie manęs deltai ta 
ve kalėj me kankino, jau iš 
vyti iš musu krašto. Niekas 
musų nebeišskirs. Niekada! 
jis sulėtino važiavimą, apka
bino žmonos ieu enį ir pir 
mą kartą, po tiek ilgesio die 
nu. pabučiavo jos apkepusias 
lūpas: z
Sapnas išnyko.Veronika pajų 

to, kaip lengva šilimos srovelė 
perbėgo jos sustingusiu kūnu. 
Širdis suvirpo ir akyse pasiro
dė grįžtantį sąmonė. (B. D)
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PIRMYN
Iš portugalų kalbos vertė: Algimantas Žibąs

Yra pasakojama apie atsiti
kimą viduranžiais, kaip vie
nas žmogus pateko kalėjimam 
Jis iškalėjo 20 metų, apimtas 
liūdesio ir desperacijos. Kas 
24 vai. gaudavo vandens ir 
duonos. Per tuos 20 metų nie 
kados nepriėjo prie durų, bet 
kai vieną kartą jas pajudino, 
nustebęs pamatė kad jos ne 
buvo užrakintos. Duris atsi
daręs ir išėjęs j gamtą, vėl 
pamatė žalius laukus ir pie
vas, grožėjosi mėlynu dan
gum, ir klausėsi paukštelių 
čiulbėjimo. Po 20 nelaisvės 
metų naudojosi saule Bet. 
kad tą viską pamatytų jam 
nereikėjo laukti 20 metų. Du 
rys niekad nebuvo užrakintos 
Tik per tą visą laiką jam ne 
atėjo mintis pamėginti atida 
ryti

Taip panašiai gali atsitikti 
ir su mumis. Turime savyje 
galimybes, kuriomis nesidomi 
me. Trukumas smalsumo ir 
savimi pasitikėjimo kartais 
yra priežastis daugelo, dvasi 
nio ir materijalinio neturto.

Kiekvienas turime pajėgu 
mą, kuris mums užtikrina lai 
mėjfmus gyvenime, bet jį pra 
randame kai pasiduodame 
svyravimams ir neryžtingu
mui. Kiekvienas rimtas reika 
las gerai gerai apgalvotas -- 
tam turime įdėti visus savo 
gabumus - turi būti be jokių 
atidėliojimų įvikdytas. Tam 
reikia noro ir drąsos. Noro, 
tos vidujinės jėgos reikalin 
gos nusprendimo tęsimui. Drą 
su gimdo norą.

Bendrai ko nors siekant, tu 
rime suprasti skirtumą tarp 
protingai drąsaus ir pramušt

KCYŽKELH
(pabaiga)

Mes visi, susigrūdę prie du 
rų. ratu apspitom mokytoją. 
Gailėjomės kasdien keiktų die 
nų, subraižytų, rašaluotų šuo 
lų... kaip kad jaunas kalnų 
aras gailisi gimtojo lizdo, bet 
nemažiau džiaugiasi širdy 
kad gali lėkti, lėkti nežinion 
— be galo... palikti viską 
------ — ir gal jau niekados 
čia nebegrjšti .

Mokytojas kiekvienam pas 
paudė ranką, kiekvienam pa 
linkėjo laimingos ateities.

Zigmas linksmai čiulbėjo į 
Jurgio ausį:. . aš be galo tau 
dėkingas... viskas pasibaigė 
taip puikiai kaip aš ne nesi
tikėjau...

— Dar bas baig tas... ka-ka 
ryko - suriko vidury kieme 
lio išsitempęs gaidys.

«Abiturijentai» ėmė skirsty 
tis namo Jurgis dar vis sto
vėjo liūdnas, atsirėmęs į sa
manotą tvorą, taip stipriai, 
.kad, rodosi, jokia jėga jo ne 
ls engs atskirti. Paskui, nusi 

galviško siekimo. Čia labai 
tinka viena japonų pasakėčia.

«Du vyrai išėjo ieškoti Lai 
mės. Ilgai vaikščiojo po klo 
nius ir kalnus. Vieną pavaka 
rę priėjo didelę pelkę, už ku 
rios buvo nepaprastai gražūs 
medžiai ir gėlės, visaip sten 
gėsi ją pereiti, bet kaip ne 
mėgino, vis grimzdo dugnan 
Jau norėjo grįžti kai kitoj 
pusėj nušvito ir pasirodė, jų 
taip ieškoma Laimė Ji juos 
šaukė Susijaudinę vyrai bė 
giojo pelkyno krantu.

- — Matai? «ako vienas
— Žinoma! atsakė antrasis 

- turime ją pasiekti.
— Bet kaip?
— Trumpiausiu keliu - išta 

rė šis ir puolė j prieki.
- Ar iš proto išėjai — ta

rė draugas — žinai kad pra 
muštgalviais pekla grįsta!

— Tas nesvarbu, aš turiu 
pasiekti Laimę!

— Kas iš to jei prarasime 
gyvybę — tarė draugas. Tu 
geriau man padėk nukirsti šio 
medžio šakas iš kurių pada 
rysime šiokį tokį plaustą

- O jei ji pranyks - nekan 
travo antrasis.

— Turėsime daug laiko ją 
surasti.

Bet pramuštgalviui jau už 
teko šnektų. Jis nieko nelau 
kęs puolė į pelkę ir bematant 
nuskendo.

Protingesnis, bet taip pat 
drąsus, surišo šakas, ir nors 
rizikavo gyvybe, bet pasiekė 
kitą krantą ir - Laimę.

Bus teisinga jeigu užsibrėž 
to tikslo sieksime drąsiai ir 
su pasiryžimu, bet ne pra
muštgalviškai.

sukęs j šoną, slapta šluostėsi 
akis.

— Tai tau dabar ir vyras! 
«abitu rijentas»... — šyptelė 
jau praeidama, - kas yra? 
Ko dabar? Norėjau dar paoi- 
juokti, bet susigriebiau, kad 
tai per daug atkaklu ir bėgė 
diška. Man tą dieną buvo pa 
siutusiai smagu, ir aš labai 
apsirikau manydama kad vi
si turi su manim juoktis...

— Einam mano Jurguti - 
pasiūliau visai kitokiu balsu. 
Jis tylus ėjo šalia manęs pla 
čiais laukais.

— Ką toliau veiksi, - neiš 
kenčiau nepaklausus.

Jis tyli ir ilgai galvoja. Pas 
kui bailiai žiūri j mane. Atro 
do, kad pataikiau į pačią 
skaudžiausią vietą ..

Aš naiviai ir vaikiškai no 
rėjau sužinoti tokio jo elgi
mosi priežastį ir vėl paklau 
siau:

-- Juk tu mėgsti mokytis, 
tiesa?

— Taip... už viską!...- sušu 
ko garsiai ir užsikirto vidury

Linksmai nusiteikę moksleiviai - lietuvių kalbos pamokų 
lankytojai su savo mokytojomis p. H. Mošinskiene, p J. 

Valeikiene ir kini. ■). Šeškevičium.

žodžio. Skruostu nusirito di 
dėlė, sunki ašara Pabūgau 
Man buvo gaila ir skaudu. 
Pradėjau kažką pasakot, su 
tokiu dvasios pakilimu, apie 
du audrų ir vėjo vaikus.. Kaip 
kartą jie paklydo plačiuose 
be krašto laukuose. Pačioj 
gražiausioj vietoj pritrūkau 
žodžių ir sustojau Jurgutis 
šypsosi: kas žino, gal j m ir 
patiko mano baladė?..

Skiriamės. Priėjom kryžke 
lį. Jis stipriai spaudžia man 
ranka:

— «Kai mokysies gimnazi
joj ir kartais būsi be galo lai 
minga, nejučioms p'risimink 
tą galikaimės Jurgį...»

Dabar supratau., supratau 
viską... ašaras... Jis pasiliks 
čia, visuomet.. Norėjau jam 
daug pasakyt, pasakyt kažką 
didelio, bet stovėjau priešais 
jį tyli ir apstulbus. Stovėjau 
ant kryžkelio.

— Skiriasi, skiriasi keliai!
— čypė tauškėjo žvirbliukai.
- — Ką?! — supyko varna.

— Pamatysi, kad skiriasi! 
... - nenusileido ir gana.

- Nesirūpink manim... Aš 
myliu žemę. Dainuosiu jai jau 
nas dainas ir užversiu vago 
mis. kartu su nemaria jaunys 
te! Jurgis pasuko keliu pro 
pievas. Mačiau, kaip jam po 
kojomis linko ramunės ir jau 
nos lieknos smilgos...

Ar ne abu keliai lygiai gra 
ŽŪ8?— dingtelėjo man gal
von. — Nors manasis toks 
platus, moderniškas!..,

Ruduo. Grioviai pilni juo
do, drumzlino vandens. Pa
kraščiais plaukioja lapai nu- 
juodę, suplėšyti. Grįžtu namo 
atostogų. Arkliai sunkiai trau 
kia kojas... vos... vos... Žiū 
pro galą lauko išvarytos nau 
jos vagos, tokios lygios ly
gios!... Paskui žagrę eina tvir 
tais žingsniais, Jurgis dabar 
jau tikras vyras.

Nenusėdžiu. Norim bėgt ir 
vaikiškai ir linksmai pasvei
kint jį, artoją. Papasakot a

nie šių dienų sostinės gimna
zistą. apie keistus, nesupran 
tarnus mokytojus noriu iš
girst dainą apie žemę, žemę, 
kuri yra jam viskas - jo mei 
lė ir kraujas.

Jurgis pakelia kepurę ir gi 
liai lenkiasi sostinės gimna 
vistei. Paskui žvilgčioja vog 
č omis. bailiai

Man klaiku Jaučiu, kad 
kažkas atslenka ir stojasi 
tarp mūsų toks galingas, ne 
atstumiamas, nenuverčiamas...

— O juk mudu kartu lau
kėm kaimo mokyklą, ir jis vi 
suomet mane išrinkdavo vi
dun !

— Skiriasi, ot, ir skiriasi, 
keliąi! - rėkia pulkelis žvirb 
lių. tūpdamas į sumirkusias 
ražienas

— Gal! - trumpai krankte
lia iš uosio viršūnės varna ir 
pakyla. Ilgai seku ją akimis 
Kokios juodos, žvilgančios 
jos plunksnos!... Jurgis links 
mai pliaukši botagu ir švil
pauja dainelę apie meilę .. Va 
gos tokios tiesios, ilgos išva 
rytos per galą lauko...

Jūratė Milaševičiūtė, 
Kauno Š. Jėzaus Širdies 

gimn. VU kl. m.

NAMUOSE

— Lietuviškas Motinos Die 
nos minėjimas bus trečią g:e 
gūžės mėnesio sekmadienį 
(per Sekmines). Programą iš 
pildys lietuviška mokykla ir 
molsleiviai ateitininkai, p. mo 
kytoja H. Mošmskienė su vy 
resniais lietuvių kalbos pamo 
kų lankytojais stato savo pa 
čios parašytą vaidinimą. Tau 
tinių šokių mokytojas p. Gui 
ga su ateitininkais repetuoja 
lenciūgėlį.

— Sekmadienį 2 vai. p. p. 
romovėje šaukiamas M. A. 
Kuopos valdybos posėdis

— Jau atkeliavo į S. Paulį 
trečias š/m. «Ateities» nume 
ris. Žurnalas kaip paprastai 
įspūdingas savo menine iš 
vaizda ir įdomus turiniu. Šiam 
numeryje yra aprašyta Brazi 
lijos ateitininkų stovykla ir 
Įdėtos dvi nuotraukos iš per 
nykštės jaunimo šventės.

BROLIŲ DARBAI KITUOSE 
KRAŠTUOSE

— Iš spaudos matyti, kad vi 
so pasaulio lietuviškas jauni 
mas iškilmingai minėjo Šv. 
Kazimiero dieną. Tikėkimės 
kad kitais metais ir mūsų jau 
nimas pajėgs tokį minėjimą 
surengti.

— Organizuotas J.A.V. lie 
tuviškas jaunimas liūdnos pir 
mųjų trėmimų sukakties pro 
ga (birželio 14 d.) įteiks peti 
ciją Amerikos prezidentui Ei 
senhoveriui. Po peticija tiki 
si susirinkti 25 000 parašų. 
Tuo reikalu išleido atsišauki 
mą į lietuvių visuomenę. At 
sišaukimą pasirašė visos pa 
trijotinių nusiteikimų lietuvių 
jaunimo organizacijos.

— Baltimorės Ateitininkai 
pagerbė jų tarpe gyvenantį 
poetą K. Bradūną naujos kny 
gos «Devynios Baladės» išlei
dimo proga.

— Putnamo mergaitės ateiti 
ninkės organizuoja ciklą filer 
sotinių paskaitų apie inteiigen 
tiškumo principą.

— Šią vasarą į rengiamą A 
merikos ir Kanados lietuvių 
dainų šventę suvažiuos 1.500 
daininkų. Tuo pačiu metu bus 
kultūros kongresas.

100 LAIŠKŲ SUŽADĖTINIUI

Graži šešiolikos metų Cak 
Lavvan mergaitė Roberta Wrob 
leski savo pasirinktajam To
mui W. Roberts, kurs tarnauja 
kariuomenėje, rašo kasdien 
po laišką. Bet 8ji sugalvojo 
vieną dieną padaryti jam štai 
gmeną, kad jis gautų 100 laiš 
kų. Per dvi savaiti ji vis ra
šė kasdien po kokius 7 laiš
kus, ir vis 3 -6 puslapių ir 
paskiau visą jų šimtą išsiun
tė tuo pačiu laiku į Aber
deen Proving Ground, Md., 
kur tarnauja jos sužadėtinis.

— Vieno jaunimo parengi
mo metu, vedėjas aiškino pu 
blikai, Pirmoj scenoj-kalėji- 
mą - publika turės įsivaizduoti 
Antroj-visi įsivaizduos lietu
višką sodybą. Trečioj publi
ka ture įsivaizduoti - Sibirą. 
Ketvirtame bus... «Taigi» — 
sako senas klebonas — «Ket 
virtame Jūs turėsite įsivaiz
duoti, kad yra publika».

—- Pelės turi 20 dantų, kiš 
kiai 28, avys ir jaučiai 32, 
katės 33 ir šunys 42.
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O TAI sKANI KAVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos,

indų ir kitų reikmenų prieinamomis

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

wíwsbsím»
MIELI LIETUVIAI!

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

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 626 - São Paulo

Foto-Studija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

Nori būti žemės savininku? i.
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

Jmobilisria Alto do Guaporé Ltda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centraliné raštinė: Cx. Postal 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PA VILA VILIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

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

Vila CelesteAv. Sapopemba 18-A

Madeiras do Brasil

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

Kiekvienų sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų g a 1 i m a -g a u t i 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

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

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

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

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

VILA ALPINA

SÃO PAULOCaixa Postal 3967

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

AVENIDA DR. GIACASUNI, 34-C

. Zg'ūa,

IIWaWJ €A K IK I E KII LTDA.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą įi žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

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

■FOHTE 0G5 JESUÍTAS

Cervejaria Columbia J. A
Šalčio ir karščio metu sveikiausia 

j odas bit s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra,
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais.
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centraliné 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

yra gerti alus MOSSORO,
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U.fEr. BIBUOGR. TARNYBAS
■pOVAilâ .

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

VILA ANASTAZIJOS IR APY 
LINKIŲ LIETUVIŲ SUSIRIN 

K IMAS

Š. m. gegužės mėn. 6 d. 15 
vai. (3 vai. p. p.) kviečiamas 
visuotinas V. Anastazijos ir 
apylinkių lietuvių susirinki 
mas, kuris įvyks Dr. J. Basa 
navičiaus vardo lietuvių K ui 
tūros Rūmuose, rua Camacan 
625. Susirinkime metu bus 
svarstoma naujo M-los Rėmė 
jų Būrelio steigimas, Valdy 
bos ir Revizijos Komisijos 
rinkimai ir kt. Vietos ir apy 
linkių lietuviai kviečiami 
skaitlingai jame dalyvauti.

M-ios Rėmėjų 
Būrelio Valdyba

Motinos Dienos minėjimas 
V. Anastazijoje įvyks š. m. 
gegužės mėn. 13 d. 15 vai. 
(3 vai. p. p.) Dr. J. Basanavi 
čiaus vardo lietuvių m-los pa 
talpose. Programą atliks lie
tuvių kalbos kursų mokiniai.

DINGUSIEJI PASAI:

Piliečių: Plaščinskienės-Gaš

taitės Pranės Lietuvos užsie 
nio pasas, duotas V.R.M. pa 
sų skyriuje Kaune, 1927 me 
tais, ir Stankevičiaus Stasio 
Lietuvos užsienio pasas, duo 
tas 1936 metais Kaišadorių 
apskr. Viršininko, yra dingę 
ir todėl laikomi be vertės, 
bet radusieji juos, yra prašo 
mi persiųsti šiam Konsulatui: 
Consulado da Lituania, Rua 
Dom José de Barros, 168-5 6 
andar, Caixa postal, 7249, 
São Paulo, Brasil.

PRIĖMIMAS PAS SIRUS

Sirų Tautinės Šventės su 
kaktuviu progą, Sirijos Gene 
ralinis Konsulas São Paulyje 
p. Hicham Diab su Ponia 
Club Homs patalpose, Aveni
da Paulista, 735, š/na. baland 
žio mėn. 17 d. suruošė oficia 
lų priėmimą, kuriame be vie 
tos valdžios atstovų, dar da
lyvavo S. Paulo Konsulų Kor 
pusas jų tarpe ir Lietuves 
Konsulas A. Polišaitis su Po 
nia bei Paulistų visuomenės 
ir vietos sirų kolonijos atsto 
vai.

«TĖVYNES GARSAI»
Lietuviškos muzikos radio programa kas sekma 

dieni iš radio stoties Nove de Julho, banga 540 klc. iš 
ryto 8:30 vai.

Priimame skelbimus pigiausiomis kainomis, skel 
biame paieškojimus, siunčiame linkėjimus, pasveikini
mus ir mirties metinių paminėjimus su atitinkamom tai 
progai pritaikintom plokštelėm. Išpildome lietuvišką mu 
ziką pagal užsakymus. Siųsdami betkurį užsakymą pra 
šome pridėti , Cr.$ 300,00. Adresas caixa postai 403, 
São Paulo. __ ____ _
__  Pusvalandžio vedėjas

Aleks. Boguslauskas.
Tel. 37-2265.

PAIEŠKOMI:

1) Staniulis Gabrielius, gim
1915 m., $9

2) Matusevičius Albinas gim 
1927m. rugpiučio mėn. 18 d. 
Tauragėje,

3) Žemkalnis-Ladsbergis Vy 
tautas, inžinierius.

4) Žemkalnis - Landsbergis 
Gabrielius, gim. 1927 m.,

5) Saras Mikalojus,
6) Kaulinas, kilės iš Žeime 

lių, Joniškio apskr. •
7) Becas iš įŽeimelių, į Jo

niškio apskr. f ■
8) Navikas iš Žeimeliu, Jo

niškio apskr.
9) Kuntsmanas Povilas, gim 

1896.
10) Kuntsmanienė Sauleikai 

tė Ona, gim. 1905Jm. į
U) Kuntsmanas „ Rikardas, 

gim. 1930 m.* Ųm
12) Kuntsmanas Valteris, gim 

1941 m.

13) Kuntsmanaitė Astrida 
gim, 1932 m.

14) Vasiulis, Igno brolis, gy 
venęs oraunschweige,

15) Šernas Antanas, mokyt.
16) Alilionis Petras, gim. 1900 

m. spalių mėn. 21 d., Joniškė 
lyje, Biržų apskr.

17) Liaudanskis Povilas. 32 
metų amžiaus, iš profesijos 
tekintojas,

18) Bačinskaitė Aldona, 29 
metų amžiaus, gim. Mariam- 
polėje,

19) Gaurys Česlovas, po k 
ro gyvenęs Belgijoje,
20) BirbalaitėgPetronėlė, Mo 

tiejaus duktė,
21) Pakauskienė Jozefą,
22) Girskienė Aniceta - Ane 

lė,
23) Garkevičius Jonas,
24) Rainys Algirdas, Kaži 

miero sūnus, gim. 1926 m.
25) Kuklys Teofilas, sūnus 

Tomo, gimęs 1923 m. balan-

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dontu chirurgas

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

Konsultorija yra Vila Zelineje, Avenida Zelina, 752

SENSACIJAÍÜ
Birželio mėn. 30 d. nepraleisk progos atsilankyti 

į DIDŽIULĮ “FESTIVAL À CaIPIRA” kurį ruošia Grê
mio São Miguel, Vila Zelinoj, gimnazijos salėje, Rua 
Campos Novos, 19. Pradžio 20 vai. Programoj “Show” 
šokiai ir kitos įvairenybės, gros “ORQUESTRA TROPI
CAL”. Pakvietimus įsigyti, staliukus, užsisakyti, galima 
“Mūsų Lietuvos” redakcijoj ir rua Campos Novos, 19.

džio mėn 24 d. Kaune.
26) Mickevičienė Bekeriūtė 

Teresė,
27) Albaitis Pijušas, kilęs 

iš Egliniškių km. Vilk, apskr.
28) Albaitienė Stepanija, kil. 

iš Egliniškių km .Vilk, apskr.
29) Albaitis Juozas, kilęs iš 

Egliniškių km. Vilk apskr,
30) Albaitis Augustinas, kilęs 

iš Egliniškių km. Vilk, apskr-
31) Viltrakis Petras, gim. Ky 

bartuose 1901 metais,
32) Jacunskis Bronas, gyv. 

São Paulyje, gautas laiškas,
33) Lukošaitis Jonas ir
34) Šimkevičius Gvidonas, 

gim. Raciniškių km. Zarasų 
apskr.

Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji prašomi atsi 
liepti: CONSULADO DA LI
TUANIA, Rua Dom José de 
Barros, 168 • 5' andar, Caixa 
postal, 7249, São Paulo, Brasil.

VYRŲ BROLIJOS SUSIRIN
KIMAS

Šaukiamas šį sekmadienį, 
6 d. gegužės, tuoj po sumos, 
Nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus svarstomi svarbūs reika
lai.

— Balandžio mėn. 30 d. nak 
tį, staigiai mirė Petras Gu
tauskas, 20 metų amžiaus, gi 
męs Brazilijoje. Giliame skau 
sme paliko tėvus, sesutę, švo 
gėrį, gimines, draugus.

Buvo palaidotas gegužės 
mėn. 1 d. São Caetano kapu 
ose. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių.

Septintos dienos mišios bus 
8 d. gegužės, antradienį, 8 
vai...

— Praėjusiame «M, L.» nu 
meryje, suminint Lietuvių Ra 
dio pusvalandžio programos 
komisijos narius, buvo prale 
istas Prano Mikuckio vardas 
kuris kiekvieną sekmadienį 
su visu nuoširdumu talkina 
stotyje programos metu.
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j ESCRITÓRIO «VILA ZELINA» j 

į IRMÃOS BAUZIS j
=■

TE Registrado no C. R-. C; eob o n.o 551 ~

j Praça São José, 8 Sal, 1 e 2 - V. Zelina - S, Paulo j
j Aberturas de firmas 
f Encerramentos de firmas 
į Transferencias de firmas 
| Contrat. na Junta Comercial 
f Diskai, na Junta Comercial 
im Escritas Fiscais 
J Escritas Comerciais
1 HORÁRIO das
iiii -

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

8 às 19 horas.

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat ąutebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Dail. A. Kairys nuosavoje dirbtuvėje - studijoje 
atlieka įvairius meno ir propagandinius užsakymus: 
portretai aliej. ir akuarel. dažais iš natūros arba iš fo
to, komerc. ir industr meno piešimiai skelbimams, kata 
logamus - prospektams, folhetams, pageidaujant kartu 
ir klišės ir spaustuvės darbas, stendų projektai industr. 
parodoms, adresai - sveikinimai: užrašai ir kainos vitri
noms, dekoracijos ir salių taut, stiliuje išpuošimas. Apar 
to duodu tapybos, paišybos ir komercinio propagandos 
meno pamokas.

Dirbtuvėje - studijoje didelis pasirinkimas alie- 
jin. ir akvarel. tapybos paveikslų intexsiles meno pie
šinių įvairaus žanro ir labai pigiomis kainomis.

Kreiptis: Rua Marquez de Itü, 69 ( urmas namas 
iš kairės išeinant iš praça da Republica) nuo 2 - 6 vai. 
vak. arba telef. visą dieną 37-9886.

» ♦» •»» -o» »» «t>» o»

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.

— Balandžio mėn. 29 d. 
Vila Alpinoje mirė Uršulė 
Aušrotienė, 72 metų amžiaus, 
kilusi iš Virbalio.

RADIO KLAUSYTOJU DĖME 
SIUI

Teko patirti, kad nevisi se
nesni radijai pagauna Radie 
Nove de Julho bangas. Tokiu 
atveju reikia paprašyti radijo 
techniko, kuris per keliolika 
minučių pritaikys radiją ir 
Nove de Julho stoties (vidu
tinėmis 540 klc ir trumpomis 
25 metrų bangomis).

REIKALINGAS Radio tech
nikas. Atlyginimas geras.

Kreiptis šiuo adresu: Ar.
Zelina, 796 • V. Zelina.

Jei esi biznierius
NEPRALEISK PROGOS 

Parduodamas - sorveteria 
mercearia, prieinama kaina 

Praça Rui Barbosa, 116 
Santa Teresinha (Sant’Andrė) 
Nerizikuodamas - nelaimėsi

Oficina de Modelos para Fun 
díção e Marcenaria 

Reikalingas Modelistas 
Kreiptis:

Rua Dr. Roberto Feijó, 117 
Vila Prudente

SIUVĖJAS

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