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Stiprus Pàsipriesinimas Planuojamam Chruščiovo 

Lankymaisi Skandinavijoje
Skandinavų politikai primena Pabaltijo kraštų likimą.

(Elta) Chruščiovo numatyta 
kelionė į Skandinavijos kraš 
tus iššaukė stiprų pasiprieši 
nimą švedų, norvegu ir danų 
visuomenės daly. Švedijoje 
dėl būsimos Chruščiovo ke
lionės kilo audringos diskusi 
jos, kuriose dalyvauja žymūs 
švedų politikai. Diskusijose 
primenamas ir Pabaltijo tau
tų likimas

Švedų dešiniųjų partijos pir 
mininkas, Hjalmarsson, tos 
partijos parlamentinės grupės 
posėdyje t.k pareiškė: «jei 
Chruščiovo kalbos apie taikin 
gą koegzistenciją yra rimtos, 
reiktų išaiškinti, ar jis sutin
ka estų, latvių ir lietuvių tau 
toms grąžinti laisvę».

Hjalmarssono nuomone, ta
tai reiktų išaiškinti dar prieš 
įteikiant Chruščiovui pakvie 
timą lankytis Švedijoje ir 
prieš įsileidžiantį j kraštą.

Ir Hjalmarsson ir švedų liau 
dies partijos vadas prof. Oh- 
lin parlamento užsienio reika 
lų komisijoje smarkiai kritika 
vo Chruščiovo kvietimą į Šve 
diją. Jei Sovietų Sąjunga no 
ri sustiprinti santykius su už 
sieniu, Maskva privalo iŠ sa 
vo pusės pašalinti visa tai, 
kas kliudo tokiems santy
kiams pareškė Hjalmarsson. 
Pavyzdžiui, kodėl sovietų Įs
taigos neleidžia iš Pabaltijo 
kraštų išvažiuoti tiems asnse 
nims, kurie turi šeimos narių 
Švedijoje. Esą nenormalu ir 
nežmoniška kliudyti išdrasky 
toms šeimoms susijungti Ki 
ta vertus, sovietų diplomati
nės ir konsularinės įstaigos 
Švedijoje imasi įvairių neleis

— Kauno rotušėje esąs įsi
kūręs Kauno Politechnikumo 
instituto architektūros sky
rius, pranešė Vilniaus radijas.

— Šiaulių dviračių fabrikas 
pernai pagamino apie 18G.000 
dviračių, o 1965 metais įmo
nė pajėgsianti išleisti 300.000 
dviračių. Išplečiama konveje
rių ir automatizacijos siste
ma.

— Klaipėdos fabrikas aprū
pinsiąs kelias respublikas. «Si 
rijaus» elektros elementų fa
brikas (bu v. Skvaro f d brikas) 
sekančiais metais palaipsniui 
būsiąs didinamas tiek, kad po 
septynių metų aprūpinsiąs sa 
vo gaminiais netik Lietuvą, 
bet ir Latviją, Baltgudiją. Ukrai 
ną, Leningrado rajoną ir Ka
raliaučiaus sritį.

— Pirmoji durpių-nendrių 
izoliacinių plokščių gamykla 
šiemet pradedama statyti Ši
lutės rajone. Pradėsianti veik 
ti kitais metais ir per metus 
pagaminsianti 5*0 000 kvm dur 
pių plokščių kurios bus pa
naudojamos kaip plytos prie 
statybų. Kita tokia įmonė nu
matyta pastatyti Kupiškio ra

tinų priemonių sugražinti į 
sovietų valdomus kraštus tuos 
pabaltiečius, kurie įsikūrė Šve 
dijoje. Jei Chruščiovas lėktų 
vu vyks į Švediją, jis tikriau 
šia turės praskristi Pabaltijo 
kraštus Tegu jis tuo metu 
prisimena Pabaltijo tautų, ku 
rios sovietų buvo iki šiol ne 
gailestingai naikinamos, per 
sekiojimus Tegu Maskva grą 
žiną Pabaltijo tautoms laisvę 
Chruščiovas yra dabar Mask 
vos valios reiškėjas, pareiškė 
Hjalmarsson, ar gali švedai 
jį akivaizdoje Pabaltijo tautų 
likimo pas save kviestis, jį 
pagerbti kalbomis ir svetin
gais tostais?

«Dagens Nyheter» (Stock 
holm) itin aštriai pasisakė 
prieš Chruščiovo kvietimą į 
Švediją. Reikią neužmiršti, 
kad Rusijos užsienio politika 
perdėm buvo ir yra agresyvi, 
kad vidaus politikoje Chruš 
čiovas einąs Stalino pėdomis. 
Laikraštis primena Pabaltijo 

Jbgąštų pri^gąytąvimą ir sovię 
tinimą.

Ir Norvegijoje jaučiamas 
stiprus nepasitenkinimas Chuš 
čiovo numatytu lankymosi. 
Norvegijos ūkininkų partijos 
vadas Per Borten pareiškė, 
kad kvietimas Chruščiovo at
vykti į Norvegiją neturėtų bū 
ti suprastas taip, kad tuo bū 
tų pritarta Sovietų Sąjungos 
smurto politikai Pabaltijo kraš 
tuose ir Vengrijoje.

Tąja prasme pasisakė ir 
kai kurie laikraščiai («Aften 
posten» ir kt) Danijoje Chruš 
čiovo kvietimo reikalas dar 
nėra galutinai išspręstas. Ir 
ten pasireiškia stipri opozicija.

jone. (Tenka suprasti, 'kad 
šiai gamybai bus panaudoti 
durpių kraiko fabrikai, jau vei 
kę prieš karą).

— Iš Baškirijos ir Omsko 
atvyko lietuviškų arklių pirk 
ti, pranešė Vilniaus radijas va 
sario 17 d. Veislinių arklių 
turgus įvykęs Šiauliuose. Bu
vo pristatyta 170 lietuviško
sios sunkiosios veislės ir 20 
žemaitukų veislėsarklių. At
vykę iš tolimų Sovietų Sąjun
gos sričių pirkėjai (turbūt sov 
chozų ir kolchozų įgaliotiniai) 
nupirkę 124 arklius. Lietuviš
kos veislės arkliai vertinami 
dėl to, kad yra pajėgūs, ištver 
mingi ir lengvai prisitaiko 
prie įvairaus klimato.

— Kolchozai priversti dary 
ti sutartis su kolchozininkais, 
kad tie savo privačiuose tvar 
tuose užaugintų kolchozų vi
suomeninėms bandoms veisli 
nius gyvulius. Tokių sutarčių 
sudarinėjimas Lietuvoje jau 
vyksta plačiu mastu. Kolcho
zai, kaip parodė keliolikos me 
tų pritirtis, niekaip nesugeba 
išvystyti «visuomeninę* gyvu 
lininkystę. Kolchozininkų pri 
vatiniai tvartai pranešesni už 
kolchozų «visuomeninius».

— Studentai «atostogaus» 
darbovietėse. Lietuvos aukš
tųjų mokyklų studentai šie
met vasaros atostogas daugu 
moję praleis statybose ir ki
tuose darbuose.^ 300-400 stu
dentų dirbs Kauno HES staty 
boję. Kai kur studentams pa 
vesta per vasarą pastatyti na 
mus provincijoje.

— Kretingos šiltanamiuose 
esą 15oo inspektų langų, po 
kuriais auginamos ankstyvo
sios daržovės. Trijuose šiltna 
miuose auginamos ir vynuo 
gės Šiltnamiai aprūpina savo 
gaminiais netik Palangą, bet 
ir kitus Lietuvos miestus.

PASAULYJE
Kruščiovas lankėsi Rytų 

Vokietijoje

Praėjusią savaitę Kremliaus 
raudonasis caras praleido ko 
munistinėje Vokietijoje Leip
cigo mugėje ir rytinėje dalyje.

Jo kelionę vertinti iš paša 
kytų kalbų anot Š. Amerikos 
prezidento Eisenhowerio. yra 
neįmanoma, nes jis tiek daug 
prikalbėjo, ir tos kalbos vie
na kitai prieštarauja. Tai bu 
vo daugiau propagandinė ke 
lionė parodyti komunistinio 
pasaulio taikingus norus.

Kruščiovas Berlyno politiką 
jau sušvelnino ta prasme, 
kad sutinka, kad būsimame 
laisvame Berlyno mieste pasi 
liktų vakariečių kariuomenė, 
Žinoma, ten pasiliks ir raudo 
nosios armijos daliniai.

Kita nuolaida, kurią Chruš 
čiovas Vakarams žada pada
ryti, tai pažadėjimas netruk
dyti, kai rytinis Berlynas bus 
atiduotas administruoti Rytų 
Vokietijos komunistei vy.iau 
sybei, Vakarams susisiekti su 
Berlynu. Anot. Kruščiovo Va 
karams nereikią nei oro til
to. nei jėga Berlynan veržtis.

Su šitomis nuolaidomis Krem 
liūs siekia kito tikslo, būtent 
kad Vakarai pripažintų Rytų 
Vokietijos vyriausybę Lig šiol 
vakarų valstybės pripažįsta 
tik Vakarų Vokietijos vyriau 
sybę.

Kremliaus komisarų pareiš 
kimais negalima daug tikėti. 
Ką vieną dieną sako, kitą die 
ną jau kitokią dainą dainuo
ja. Jie daro taip, kaip jiem 
patogiau.

Šio lankymosi proga Kruš
čiovas su komunistine Rytų 
Vokietijos vyriausybe aptarė 
taikos sutarties pasirašymo 
sąlygos Apie pasitarimo davi 
nius bus paskelbtas bendras 
komunikatas. Nėra abejonės 
kad vokiečių komunistams 
teks tik pasirašyti ant rusų 
surašytos taikos sutarties, 
nors ta sutartis būtų labai 
naudinga Vokietijos intere
sams.

Per pora paskutinių savai
čių Kremliaus politika Vokie 
tijos atžvilgiu visu šimtu pro 
centų pasikeitė.

Pirmiau suvažiavimuose, ofi 
cialiuose ir neoficialiuose pa 
reiškimuose buvo rodoma su 
sirūpinimo Vokietijos suvieni 
jimu Dabar jau Maskva ap'e 
tai nekalba ir nieko nedaro 

suvienijimo reikalu. Rusai ge 
rai žino, kad vakarų valsty 
bės nesutiks kad Vokietija 
kristų komunistų įtakon. Vaka 
rai gerai nusimano, kad tas, 
kas savo įtakoj turės Vokieti 
ja. kartu dominuos ir visą Eu 
ropą. Todėl iš šitos priežasties 
yra neįmanomas Vokietijos su 
vienijimas. Rusai nori kaip 
nors aptvirtinti ilgesniam lai 
kui esamą padėtį, kuri jiems 
yra naudinga ir patogi, neštu 
ri užėmę dide ę dalį Centrali 
nės Europos. Pabaltijį. Rytprū 
sius. Žodžiu, jiems teko dide 
lis praėjus o karo grobis. Ir 
jei šitokia padėtis būt buvu
sių sąjungininkų patvirtinta ii 
gesniam laikui, Kremlius pa 
siliktų labai patenkintas.

— Prancūzijoje savivaldy
bių rinkimuose šios savaitės 
pradžioje, komunistai gavo 
didesnį procentą balsų negu 
bet kuri kita pa tija.

Komunistų laimėjimas aiški 
namas žmonių nepasitenkini
mu prez De Gaulle ekonom- 
ne ir finansine politika Pran 
cūzijos vyriausybė norėdama 
sulaikyti pinigo kritimą ir ben 
drai krašto ūkį pakelti, įvedė 
visą eilę suvaržymų ir ekono 
minių, nors ir laikinų, sunku
mų

Kiekviena valdžia, kuri rei 
kalauja iš piliečių didesnės 
aukos yra nemėgiama Todėl 
ir prancūzams De Gaulle eko 
numinė politika nepatinka. Ir 
štai balsavimų, 27 balsavusių 
procentai pasisakė už komu
nistų partiją.

— Irake kilęs sukilimas 
prieš komunistams palankią 
vyriausybę nepavyko. Sukili 
mo kurstytoju laiko Suvieny 
tos Arabijos prezidentą Nas
ser. Prieš jį Irake suruoštos di 
dėlės, nedraugiškos demons
tracijos, kuriose aktyviai da 
lyvauja komunistai ir nacio
nalistai. Nasser iš savo pusės 
kaltina Irako vyriausybę už 
išdavimą arabų reikalų ir vie 
nybės Irakas šiuo metu drą
siai jaučiasi, nes už jo pečių 
stovi Rusija.

Arabų suvienytoji respubli
ka yra aplinkybių verčiama 
suartėti su vakarais Reikia 
manyti, kad vakarai šią proga 
išnaudos ir nepakartos tų klai 
dų, kurias buvo padarę prieš 
trejetą metų Arabija vaka
rams svarbi dar yra tuo. kad 
ji turi didelės įtakos Afrikos 
tautoms. Aplinkybės taip susi 
dėjo, kad Arabijos santykiai 
su Rusija ir komunizmo įtaka 
beveik pranyko. Priešingai, 
prieš komunizmą Nasser drą 
šiai yra pasisakęs. J rieš tre 
jetą metų niekas nebūtų drį 
sęs spėti, kad reikalai taip 
staigiai pasikeis. Su arabų tau 
tų tolimij nuo Rusijos vakarų 
frontas stiprėja ir komunizmo 
pavojus mažėja.

Irakas yra svarbus visiems 
savo naftos, aliejaus šaltiniais.

— Kuboje, sulig oficialių 
pranešimų, ligi šiol sušaudyti 
428 esamos vyriausybės prie 
šininkai, kaltinami piliečių 
kankinimu ar žudymais.

— Amerikos parlamentas 

nutarė Havajų salas priimti į 
Jungtines Amerikos valstijas 
Havajai bus bene 50 valstija. 
Jos pintas yra 16 tūkstančių 
kvadratinių kilometrų.

— Šiaurės Amerikos visuo
menėje vyrauja nuomonė, kad 
greitu laiku kilsiąs karas.

NAUJAS KARAS BUTŲ 
ATOMINIS

Šia savaitę Amerikos prezi 
dentas pasikalbėjime su spau 
dos ir radijo bei televizijos 
atstovais pakartojo, kad Ame 
rika nenusileis ne per viena 
colį Berlyno klausime. Į de
mokratų partijos kritiką, kad 
Amerika per mažai pajamų 
skirianti apsiginklavimui, pre 
zidentas atsakė, kad kritika 
yra nepagrįsta. Ir štai delko 
Didinti vadinamus «klasinius» 
ginklus sausumos kariuome 
nei skiriamus, nėra prasmės, 
nes karo atveju fronto kare 
Europoje vakarai sovietij bū 
tų nugalėti Ir šitokiai padė
čiai esant, jei Rusija išprovo 
kuotų susiskirtimą dėl Berly 
no. Amerikai prisieitų pavar 
toti atominius ginklus. Kitaip 
sakant, Amerika nesitiki nu
galėti. ar bent atsilaikyti prieš 
175 -rusų divizijas Europoje. 
Atominiai ginklai neštų mirtį 
abiems pusėms Todėl rusai 
turi labai gerai apsigalvoti, 
nes Berlyne išprovokuotas 
ginkluotas susirėmimas pavirs 
tų atominiu karu. Gi karo rei 
kalams didinant išlaidas ap
sunkintų bendrą Amerikos 
ekonominę padėtį. Komunis
tai šito nori. Jiems svarbu 
Ameriką ekonomiškai subari 
krūtyti.

MC MILLAN BONNOJE
Anglijos ministeris pirmi

ninkas Me Millan po kelionės 
po Rusiją, lankėsi Wašihgto- 
ne, Paryžiuje ir šiomis dieno 
mis nuvyko Vakarų Vokietijos 
sostinio-Bonnon Šio lankymo 
si tikslas papasakoti savo įs
pūdžius iš kelionės po Rusiją, 
susitikimą su Kruščiovu. Tiek 
Wašingtone, tiek Paryžiuje ra 
do aiškiai apspręstas pozici 
jas Vokietijos reikalu. Gi Bon 
noje anglų ministério pirmi
ninko vizitą yra labai šaltai 
sutinkama, nes žino, kad ’jis 
yra vadinamos «lanksčios» 
nuolaidų politikos šalininkas, 
gi Vokiečiai Berlyno ir Vokie 
tijos klausimu kietai laikosi.

— Amerikos, Anglijos, Pran 
cūzijos ir Vak. Vokietijos už 
sienio ministerių susitikimas 
yra numatytas gegužės mėn. 
11 d. Vašingtone.

— Krašto apsaugos ministe 
ris maršalas Lott išskrenda 
Šiaurės Amerikon, kur už
truks apie tris savaites.

— Kovo mėn. 10 d., netoli 
Belem do Pará, Amazonės 
upėn nukrito Brazilijos kare 
aviacijos lėktuvas, kuriame 
buvo 28 žmonės. Visi žuvo, 
nes lėktuvui ore užsidegus, 
nukrito upėn.
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2 pusi.

— Vienas iš stambesnių in 
ternatų Lietuvoje šiemet pra 
dedamas statyti Panevėžyje. 
Čia bus surinkta apie 100() 
kolchozininkų vaikų ir, juos 
atskyrus nuo tėvų, bus apmo 
komi ir auklėjami komunisti
nėje dvasioje Ryšium su nau 
jąja mokyklų reforma tokių 
internatų numatyta pastatyti 
didelį skaičių. Maskvos yra 
duotas obalsis per tam tikrą 
laiką visus vaikus atskirti 
nuo tėvų ir perleisti per inter 
natus-mokyklas.

— Kur išvežami Lietuvos 
pieno produktai Vilniaus radi 
jas vasario 15 d. pranešė, kad 
Lietuvos pieno produktais esą 
patenkinti net Komi respubli 
kos žmonės. Tokių laiškų Kau 
no pieno kombinato adresu 
esą atėję ir iš Maskvos Lenin 

- grado. Gorkio, Petrozavodzko 
bei kitų miestų. Kauno pieni 
nėję pagamintas sviestas siun 
čiamas į Čekoslovakiją ir į 
sovietinę Vokietijos zoną.

— Šiaurės pašvaistė vasario 
16 Lietuvoje. «Tiesa» informuo 
ja. kad šių metų vasario 16 
dieną vakare šiaurinėje Lie
tuvoje pasirodė šiaurės paš
vaistė. Naujosios Akmenės a- 
pylinkėse šviesiai žalios ir 
raudonų spalvų juostų šiau
rės pašvaistė pasirodė 20 vai. 
15 minučių ir buvo matoma 
iki 22 vai. 30 min.

— Perkūnija Vilniuje. Šių 
metų iš vasario 21 į 22 naktį 
Vilniuje ir jo apylinkėse vi 
durnakčio metu buvo kilusidi 
džiulė perkūnija su žaibais. 
Vilniaus radijas sekančią die
ną pateikė Vilniaus oro biu
ro aiškinimą kuriame nurody 
ta, jog Lietuvoje žiemos me
tu perkūnijos retas atsitiki
mas. Įvykusioji perkūnija ki
lusi dėl staigios oro ciklono 
iš vakarų į rytus slinkties.

— Išleistas leidinys «mark
sizmui ginti» .. Valstybinė po
litinės ir mokslinės literatū
ros leidykla Vilniuje pastamo 
ju metu išleido rinkini straips 
nių. Vilniaus radijo informaci 
jomis kalbamajame rinkinyje 
spausdinami «svarbiausieji Le 
nino rašiniai, nukreipti prieš 
revizionizmą oportunizmą ir 
dogmatizmą tarptautiniame ir 
Rusijos darbininkų judėjime, 
giną mokslinį socializmą». Ta 
sai rinkinys esąs skirtas ko
vai prieš revizionizmą ir pa
dės ginti marksizmą. .

VASARIO SESIOLIKTOSIOS MINĖJIMAI 
LAISVOJO PASAULIO SALYSE

Eduardas Mieželaitis

Vieno Medžio Saka
JAV valstybės departamen

to pareiškimas. Ryšium su Lie 
tuvos nepriklausomybės ats
tatymo 41-sioms metinėms JA 
V valstybės departamentas 
paskelbė užs reikalų minis
tério Dulles paruoštą pareiš 
kimą, kuriame peržvelgiama 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybių paskelbimo 
1518 metais raida ir primena
mos šių valstybių su Sovietų 
Rusija 1920 metais pasirašy
tos taikos sutartys. Pagal tas 
sutartis Sovietų Rusija atsisa 
kė suverenumo teisių į Balti 
jos šalis. Po to sekė Sovietų 
Rusijos su Baltijos valstybė
mis pasirašytos tarpusavio pa 
galbos sutartys, kurių pašėko 
je Sovietai Baltijos valstybių 
teritorijoje įkurdino karines 
bazes Pagrečiui Sovietų Ru
sija su hitlerine Vokietija ve
dė slaptus pasitarimus, kurių 
pasėkoje Kremlius Baltijos 
valstybes pavergė JAV Sovie 
tų įvykdytą Baltijos valstybių 
pavergimą vertino užpuolimu 
ir iki šiol nepripažįsta minė
tų šalių aneksijos Amerikos 
valstybės departamento pareiš 
kimas. paskelbtas ryšium su 
Lie tu vos nepriklausomybės ats 
tatymo 41-sioms metinėms bai 
giamas priminimu, jog Ameri 
ka Baltijos valstybių neužmir 
šo ir tebesiekia «matyti ats
tatytas suverenes teises ir sa 
vivaldą tiems, kuriems jos bu 
vo prievarta atimtos».

Vasario 16-ji JAV Senate ir 
Atstovų Rūmuose, kaip ir kiek 
vieneriais metais, taip ir šie 
met buvo plačiai paminėta.

Senate Vasario 16 sios mi 
nėjimą malda pradėjo lietu
vis kunigas Jonas Petrauskas. 
Po to Lietuvos klausimu kal
bėjo 16 senatorių jų tarpe E. 
M» Dirksen, L Johnson, H, 
Humphrey. Harrison Williams, 
P. V. McNamara ir kt.

Atstovų Rūmuose (Kongre 
se) Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 41-sios metinės 
buvo pradėtos kun. J. Kidyko 
m Ida. Lietuvos klausimu kai 
bėjo 69 atstovai, o 14 raštu 
pateikė pareiškimus pasisa
kydami už lietuvių tautos ne
ginčijamą teisę į valstybinę 
laisvę.

Nixon pareiškimas. Vasario 
16 ją minint JAV parlamente, 
Amerikos vice prezidentas Ni 
xon Lietuvių Informacijų Biu
rui pasiuntė laišką iš Kalifor
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nijos, kuriame nurodė prisi
jungiąs prie užs. reikalų mi
nistério Dulles Vasario 16 pro 
ga pareiškimo Baltijos valsty
bių klausimu

15 valstijų gubernatoriai Lie 
tuvos klausimu. Ryšium su 41- 
sioms Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo metinėms 15 
JAV gubernatorių Vasario 16- 
sios proga paskelbė atsišau
kimus j gyventojus minėti Lie 
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo sukaktį. Vasario 16 
proga Lietuvos diena buvo 
paskelbta Kalifornijoje. Con
necticut Illinois Indiana, Io
wa Maryland, Massuchusvtts 
Michigan, New Jersy, New 
York New' Hampshire, Ohio, 
Pensilvania, R Island, S. Da
kota

Amerikos lietuviai mini va 
sario 16-ją. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse gyveną lie
tuviai šiais metais Vasario Še 
šioliktą ją paminėjo gana pla
čiai ir turiningai New Yorke 
Lietuvos generalinis konsulas 
Budrys ir Lietuvos Laisvės 
Komitetas buvo suruošę Va
sario šešioliktosios minėjimą, 
kurian atsilankė visos eilės 
valstybių atstovų Minėjime 
dalyvavo sovietinėje okupaci 
joje esančių tautų atstovai, 
kaip Lenkijos, Latvijos. Esti 
jos, Rumunijos, Vengrijos, Bul 
garijos. Čekoslovakijos, Alba
nijos. o taip pat visa eilė lais 
vųjų kraštų konsulų: Meksi
kos, Graikijos, Salvadoro, Ek
vadoro. Nikaraguos, Gvatema 
los Čilės, Kinijos Ispanijos, 
Kolumbijos, Liberijos. Be to, 
į kalbamąjį minėjimą atsilan
kė New’ York Times redakci
jos atstovas New’ Herald Tri
bune redakcijos narys ir ei
lės spaudos agentūrų atstovų-

Kitas New Yorke minėjimas 
būvo suruoštas vietos lietuvių 
pastangomis, kurian gausiai 
atsilankė New Yorke bei arti 
mose apylinkėse gyveną lie
tuviai

Plačios apimties ir turtingi 
vasario 16-sios minėjimai bu
vo suruošti Čikagoje gyve
nančių lietuvių, Kalifornijoje, 
Clevelande, Bostone ir kituo 
se JAV gausiau lietuvių gy
venamuose miestuose. Daug 
kur į minėjimus atsilankė žy
mus amerikiečių visuomeni
ninkai bei politikai.

Amerikos spauda plačiai ap

Nemunu nubėgo daug vandens.
Medis auga — jis gražiai gyvens.

Bet viena gili žaizda, deja.
Neužgyja medžio širdyje.

Praūžė nelaimės ir vargai, 
Palietė jį negandos nagai.

Palietė sunki vargų ranka, 
Ir nulūžo jo skurdi šaka.

Nunešė ją vėtros už kalnų
Ir už jūrių marių vandenų

Jį paliko pilkus arimus
Ir tėvų sušildytus namus.

Ir prakeikė svečią žemę... Kam?
Ten per maža laimės net savam.

Svetimoji žemė nekalta, — 
Svetimam ji visada šalta.

Svečiuose dažniausia neramų 
Be gimtųjų motinos namų.

Neramu nepamiršto, brangaus 
Žemės kvapo, mėlyno dangaus.

Nedėkinga ir graudi dalia 
Kelyje gulėti šakele.

Vėjas ją nuo kelio ten nušluos.
Nepritaps prie tvirtesnės uolos.

Nuraškys nugeltusius lapus.
Išbarstys po svetimus kapus...

Jai tetrūksta Nemuno vandens.
Prie kamieno ji prigis, gyvens.

Ir pražys žiedais. Ir vėl atžels.
Ir vešliai į saulę pasikels...

(Iš rinkinio «Svetimi akmenya*)

rašė Lietuvos nepriklausomy 
bės 41-jų metinių minėjimus. 
Nemaža vietos Vasario 16 jai 
skyrė tiek New Yorko didžio 
ji spauda, tiek ir kituose JAV 
miestuose išeinanti.

Anglijoje Vasario 16-sios pa 
grindinis minėjimas įvyko Lie 
tuvių Namuose Londone kvies 
tiems svečiams kitataučiams, 
kurian atsilankė nepriklauso
mybės laikais Britaniją Kau
ne atstovavęs minis t. Presto-
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nas. Be to, Londone lietuvių 
suruoštame Vasario 16 minė
jime atsilankė Socialistų Inter 
nacionalo sekretorius Albert 
Carthy Abu svečiai minėjime 
kalbėjo Lietuvos ir kitų so
vietinę priespaudą nešančių 
tautų laisvės klausimu Be to, 
lietuviškajai visuomenei An
glijoje buvo suruošta visa ei 
lė minėjimų, k.a. Londone, 
Birminghame, Nottinghame, 
Corby ir kt.

Kaip mus išvežė i Sibirą ir ka mes 
pergyvenome

Ką pasakoja du kart ištremtas iš Lietuvos ir atvykęs į Vakarus

(Elta) Vienas tų lietuvių, ku 
riem< pastaruoju metu pavy
ko iš Rytų atvykti į Vakarus, 
«Eltos Informacijoms» papasa 
kojo, kaip jis su motina dar 
pirmosios okupacijos metu 
buvo ištremtas į Sovietų Są
jungos gilumą, kaip ten gy
veno, kaip vėliau grįžo į Lie
tuvą ir paskiau dar kartą bu
vo ištremtas. Bet ir iš antro
jo trėmimo pavyko grįžti į 
Lietuvą ir paskiau tam tikro
mis aplinkybėmis, persikelti 
į Vakarus. Jis t k pasakoja:

Atvyksta neprašyti svečiai.

1941 m. birželio 16 d. 6 vai. 
ryto į mūsų butą atsilankė ne 
prašyti svečiai -- rusai enka 
vedistai. Padarę paviršutiniš
ką kratą, pranešė, kad mes 
aukščiausiosios tarybos nuta
rimu esame ištremiami j So
vietų Sąjungos gilumą 2 me
tams. Pasiruošimui buvo duo 
tas dviejų valandų laikas. Ka 
daugi mamytė mokėjo rusiš

kai ir galėjo su enkavedis
tais susikalbėti, šis terminas 
buvo pratęstas iki šešių va
landų. Enkavedistai patys pa
tarė imtis kuo daugiau daik
tų, ypač rūbų, ypač geresnių 
daiktų, nes Sovietų Sąjungo
je esą įvairių daiktų trūku
mas ir reikalui esant būsią 
galima juos naudingai likvi
duoti

Daiktai buvo surišti į pun 
dus ir pakrauti į automobilį, 
kuriuo buvo nuvažiuota iki 
stoties Stotyje stovėjo ilgas 
ešalonas. Vagonai buvo sau
sakimšai prikimšti tremtinių. 
Mus patalpino mažame 12 to
nų. dviejų ašių vagone, kuria 
me be mūsų jau buvo apie 
3D asmenų Iš jų pusė buvo 
vaikai nuo 2 iki 11 metų am
žiaus. Mus atvežė birželio 16 
d , bet tremtinių pakrovimas 
jau buvo prasidėjęs 14 dieną. 
Netrukus traukinys su trem
tiniais pajudėjo Rytų link.

Ešalono sargyba buvo pati
kėta NKVD daliniui. Enkave

distų tarpe daugiausia matė
si mongolų Kol traukinys sto 
vėjo stotyje, giminėms ir pa
žįstamiems dar buvo leidžia 
ma perduoti tremtiniams mais 
to ir šiaip daiktų rūbų.

Slaptas užsimojimas mus iš 
tremtiniij traukinio išlaisvinti.

Mūsų vagone buvo tik 3 vy 
rai; visi kiti moterys ir vai
kai Tarp paduotų iš laisvės 
papirosų buvo rastas raštelis 
kuriame buvo pranešama, jog 
vakare bus bandoma mus iš
laisvinti Todėl patarė daik
tus sudėti prie vagonų sienų 
patiems sugulti ant grindų, 
kai prasidės susišaudymas, 
kad mūsų nesužeistų.

Tačiau mes vakaro jau ne 
sulaukėme. Tuojau po pietų 
pastebėjome, kad dar sustipri 
narna sargyba, o netrukus 
traukinys pajudėjo. Sargybi
nių buvo du vagonai, vienas 
priekyje, kitas pačiame gale. 
Tarp tų dviejų vagonų buvo 
nutiesti telefono laidai viršum 
vagonų stogų.

Jau formuojant ešaloną, be 
veik visi vyrai buvo atskirti 
nuo savo šeimų, o vėliau iš 
jų buvo sudaryti atskiri eša 

lonai Iš šeimų, kurios vyko 
tame ešalone, vyrai daugiau
sia papuolė į Krasnojarsko 
sritį, nors kai kurie atsiliepė 
vėliau ir iš Kazachstano, Ka 
ragandos, Alma Altos.

Likusiųjų gailestingumas

Pravažiuojant Lietuvos ge 
ležinkelio stotis, visur matė
si žmonių krūvos, o giminių 
ir pažįstamų verksmas buvo 
jaudinantis. Sustojant nors ir 
trumpam laikui, visai nepažįs 
tami žmonės, daugiausia mo 
terys, prie langelių paduoda
vo maisto, papirosų, vienu žo
džiu, kas tik galėjo, užjautė 
ir stengėsi padėti. Net Vilnių 
je gyveną lenkai tremtiniams, 
kad ir lietuviams, nešė mais
to ir papirosų

Naujoje Vilnioje pirmą kar 
tą mums buvo išduodamas 
maistas ir vanduo. Iš kiekvie 
no vagono eidavo dvi mote
rys kurios atnešdavo košės 
ir makaronų sriubos ir van
dens visam vagonui. Viename 
ešalono vagone buvo įrengta 
«krautuvė». Joje buvo galima 
gauti cukraus, riebalų bei kon 
servų, žinoma, už "pinigus. 
(Tai nereiškia, kad visuose 

tremtinių ešalonuose taip bu
vo)

Kol visi dar turėjo savo 
maisto, jo kelionės metu už
tekdavo. Tik vandens kai ka
da buvo stoka. Daugiausia 
vargino ne maisto stoka, o 
nepaprastas susikimšimas. Va 
gonai, kuriuose buvo daug 
vaikų, darėsi panašūs į pra
garą. Visos kelionės metu — 
3 savaites — pusei tremtinių 
teko išbūti ant narų. Vaikams 
buvo didžiausia nelaimė visą 
laiką išbūti nejudant. Išeina
moji buvo čiapat, vagono vi 
duryje, tik šiek tiek paklodė 
mis pačių tremtinių atitverta. 
Nuo staigaus maisto pasikei 
timo pas daugelį vaikų ir su 
augusių prasidėjo viduriavi
mas.

Ešalonas iki Kotlovo kelia 
vo beveik 3 savaites, taigi 
nuėjo, kai karas jau buvo pra 
sidėjęs. Nuolatos keisdavosi 
kelionės kryptis, tai pasukda 
vome į pietus, tai į šiaurę. 
Kai tuo metu buvo šiltas me 
to laikas, tai vagonuose, žmo 
nių prikimštuose, buvo itin 
karšta, tvanku Vagonų sienos 
per dieną įkaisdavo taip, kad 
vos ranką buvo galima išlai
kyti. Per visą kelionės laiką
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3 pusi. (________

,.ras Yra Jpiritizmas?
(tąsa)

SPIRITISMAS IR
1 SLAPTOSIOS JĖGOSI
; Praeitą sykį kalbėjome, kad 
didelė dauguma stebėtinų spi 
ritistihių reiškinių yra išaiš
kinami kaip sąmoningi ar ne 
feąmoningi geros valios lengva 
tikiu žmonių apgaudinėjimai. 
P kas yra priežastis likusiųjų 
spiritistinių reiškinių ? Gal tai 
iš tikro mirusiųjų dvasių pa
sireiškimai, kaip tvirtina spi 
r i tįstai ?

Dauguma ir šitų atvejų yra 
išaiškinama ne ano pasaulio 
dvasių įsikišimu, bet mums 
mažai pažįstamomis gamtos 
prigimtinėmis jėgomis. Žmo
nės tik paskutiniais laikais 
pradėjo daugiau pažinti to
kiais negyvosios gamtos slap 
tąsias jėgas, kaip magneto, 
gintaro, elektros, radijumo. 
kosminių spindulių ir t.t. Pa 
dėjus žmonėms rankas ant 
medinio stalelio, tos magnetiz 
mo jėgos ir pakelia staliuką 
nuo žemės; gi medijumas su 
siūlu slaptai traukda mas ver 
čią jį suduoti vieną ar du syk 
į žemę teigiamo ar neigiamo 
atsakymo ženklan... Dar ma
žiau mokslas yra ištyręs žmo 
gaus ir kitos gyvosios gamtos 
paslaptingąsias jėgas.

TELÊPATIJA IR HYPNOZÉ
Šias jėgas paprastai moks 

lininkai skirsto į dvi rūšis - 
hipnotizmo ir telepatijos. Te 
lepatija yra kai kurių žmonių 
turima galia jausti iš tolo. Tai 
televizija - matyti iš tolo, net 
už kelių šimtų kilometrų; rab 
domancija - pajusti daiktus iš 
tolo, kaip vandens šaltinius, 

užkastas bombas, metalų gys 
las giliai žemėje... Dar yra 
prichometrija, cumberlandiz 
mas ir kitokios galios. Ameri 
kiečių mokslininkų tyrinėji- 
ma!s maždaug 2-3 žmonės , iš 
1.000 turi tekių gabumų. Jie 
pasireiškia tam tikrose aplin 
kybėse ir gali būti šiek tiek 
išlaisvinami. Spiritistų pasi
rinkti medijumai ne retai pri 
klauso prie tų žmonių. Dalis 
tad tų istebėtinų spiritistinių 
reiškinių ir yra tų telepatinių, 
galių padariniai!

Hypnotizmo arba įtaigos jė 
gos taip pat iššaukia stebėti
nų reiškinių Hypnozė yra 
tai stovis tarp budrumo ir mre 
go, kuriame už hypnotizuota 
sis jo liepiamas judina kojas, 
ranką ar galvą, atsikelia, juo 
kiasi ar verkia; visiškai neten 
ką jautrumo, net aštriems 
skausmanis; arba priešingai ■ 
jo jautrumas ypatingai padidė 
ja. Iš čia tariamasis pagydy 
mas įvairių nervų ligų, nema 
tymas to. kas stovi prieš at
merktas akis, ar matymas ko 
visai nėra ..

Kartais patyrę bypnotizato 
riai patiekia, kad užhypnoti- 
zuotasis ir po transės keletą, 
valandų dienų, net mėnesių 
ir metų išpildo tai, kas jam 
buvo , tada įsakyta. Kartais iš 
šaukiami net tokie reiškiniai, 
kad užhypnotizuotasis įgauna 
dvigubą asmenybę — save lai 
ko ir elgiasi kaip kunigas, ge 
nerolas ar karalius, kad pa
žįsta daiktus, mokslus ar kal
bas, kurių anksčiau visai ne 
žinojo, arba atidengia vietas, 
kur paslėpti daiktai; nusako 
iš nešančio ligonio rūbo ar 
plauko jo ligą; arba užhypno 
tizuotasis jaučia, mato ar gir 
di su koja!
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Spiritistų seansuose kaip 
tik ir darbuojasi tokie hypno- 
tižatoriai. Jų ūžhypaotižuOta- 
sis medijumas paskui ir daro 
anuos stebėtinuosius dalykus, 
kurie neprityrusių, net moky 
tų žmonių priskaitomi ano pa 
šaulio dvasioms!

Gal piktosios dvasios?

v Tačiau dar lieka ir tokių 
spiritizmo seansuose kartais 
įvykstančių reiškinių, kurie 
neišaiškinami net mums ne
pažįstamomis prigimtinėmis 
jėgomis Taip, pvz., Italijos 
spiritizmo kronikose aprašo
ma (Rolim Questions des spi 
rits, p. 479). kaip viename se 
anse nusileido kokios tai dva 
sios ir puolė vieną kitą, kaip 
šunys plaudami esi, kad 
iš nematomų kranu lijo van
duo ant dalyvių galvų, ištepė 
jų veidus ir plaukus; o pose 
ansp jau gatvėje nuplėšė skry 
belės ir juos apstumdė. Arba 
kad kitą kartą prof Scifoni 
buvo pagaut s nematomu ran 
kų. kurios jį smaugė tiek jog 
jis sąmonę prarado Arba kad 
viena ponia girdėdama krapš 
tymus apačioje kėdės, paš
lakstė ją su švęstu vandeniu, 
tai tuoj nematoma būtybė pa 
griebė jos ranką ir įkando ją, 
palikdama rankoje lyg šunies 
dantų pėdrakus Arba pasako 
jama, kad staiga atsiranda gy 
va būtybė, kuri kvėpuoja,kai 
ba, juda, o paskui staiga pra
dingsta.

Taigi iš tokių ir panašių 
reiškinių, kurių tikrumo ne
neigia nė skeptiškiausi tyrinę 
tojai prieiname išvados, kad 
jų priežastis yra aukštesnė 
už gamtos prigimtines jėgas. 
Užtat jų priežastis turi būti 
antgamtinė

Ta viršgamtinė priežastis ne
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Vincas Jonikas
UŽEIGOJE

Vieną vakarą žaizdotoj pakelėje ».
Sužibėjo netikėtas žiburys,
Ten apgriautą seną užeigą priėję 
Pasibeldėme nedrąsiai į duris.

Įsileido ir teiravosi, kas naujo 
Ir kodėl nebe turistai, o bėgliai. 
Mes kliedėjom apie tėviškę ir kraują, 
Degė akys, kaip gaisrų nuodėguliai.

Kur mama senutė rankom žarsto, — 
Po degėsiais liko dukrą ir sūnus.
Ji surankios kaulelius į baltą karstą 
Ir sukniubusi ant jo maldoj prisnus.

Ji nubus, nutraukus sapną tokį klaikų, 
Iliustruotą sopuliais iš patirties.
Kai kareiviai paskutinį gyvą vaiką 
Šaus, pririšę prie apsvilusios svirties.

Mūsų žodžių šičia niekas nesiklausė, 
Jei ne tie, kur su ramentais, ryšuliais. 
Kažkuriam iš jų sudrėko akys sausos, 
O prie židinio kažkas kvatojo įžūliai.

Atsidusome, nakvynę susiradę, — 
Ak, ugnie, dar ne viską sunaikinai! 
Štai pasienyje atliekama kaladė, 
Bus prilenki kur sunkias kojas laikinai.
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gali būti mirusiųjų sielos. Jos 
visiškai prikl.-ūso nuo Dievo 
ir negali savarankiškai veik
ti. Dar mažiau tokių reiškinių 
priežastis gali būti Dievas ar 
su Jo leidimu angelai Tai 
reikštų, kad Dievas patvirti 

na klaidingą spiritistų moks
lą, Jo paties ir Bažnyčios už 
draustą, ir kad Dievas daro 
anuos žemus, blogus dalykus. 
Tai būtų nesąmonė.

(pabaiga 6 pusi.)

vaikai tik keletą kartų buvo 
išleisti pusvalandžiui pasi 
vaikščioti. Ešalonas turėjo a- 
pie 80 vagonų.

Kotlove visi buvo išlaipinti 
ir sugrūsti į tris baidokus Mū 
sų vagone pakeliui pasimirė 
viena senutė ir du vaikai

Toliau kelionė vyko upe gi 
lyn. į Komi sritį Abi Vyčag- 
dos upės pusės, kaip ir be 
maž visa Komi sritis, apau
gusi neperžengiamais miš
kais Tikra Dievo r\ kštė bu 
vo nepaprastas uodų gausu 
mas Per ištisas naktis baido 
kuose smilkė kadagius, ginan 
tis nuo uodų, bet jų įkyru 
mui nebuvo ribų; Dienos me 
tu. kada nebuvo uodų, pasiro 
dydavo muselės, kurių įkan 
diinas būdavo dar skaudesnis 
negu uodų. Sukandžiotų žmo 
nių veidai smarkiai sutinda 
vo.

Sargyba buvo nuimta, kada 
pasibaigė kelionė geležinke
liu. Visiems baidokams buvo 
priskirtas komendantas, kuris 
gyveno buksiriniame laive. 
Jis pagal vietos įmonių parei 
kalavimus skirstė žmones dar 
bams ir išlaipindavo numaty 
tose vietose.

Lietuvos himnas ir lietuviškos 
tainos Komi miškuose.

Kelionės, metu, sustojus lai 
vui pasikrauti kuro, tremti - 
n ai gaminosi valgį ant kran 
tų, tiesiog ant laužų Ir kaip 
keista nebūtų? Jaunimas, ku
rio buvo apstu, čiapat ant 
kranto suorganizavo skautiš
ką laužą, aplink kurį pirmą 
kartą tuose miškuose suskam 
bėjo lietuviškos dainos ir Lie 
tavos himnas. Kadangikomen 
dantas lietuviškai nesuprato, 
tai būva dainuojama jam gir 
dint, nesivaržant

Mūsų šeimą išlaipino neper 
to s šia nuo Komi sostinės 
Syidyrkaro. Čia išlipo apie 20 

lietuviškų šeimų IŠ įmonės 
buvo atvykę vietiniai komiai 
su vežimais, į kuriuos susikro 
vėmė daiktus, o patys nužings 
niavome pėsti

Pirmieji įspūdžiai taigoje bai
siai nykūs.

Patalpino mus į barakus į 
vieną kambarį, 16 20 k v. me
trų pioto, po 2 3 šeimas. Pir
mieji įspūdžiai buvo baisiai 
nykūs.

Nors karas buvo prasidėjęs 
dar tik neseniai, tačiau krau
tuvėlės buvo tuščios Pasta
tai taip pat neįprasti: sienos 
suręstos iš apvalių netašytų 
rąstų, stogai dengti lentomis, 
viskas atrodė taip, lyg čia 
būtų jau seniai nusiautęs ka 
ras Dalis barakų buvo pasta 
tyta iš lentų, o sienų tarpai 
užpildyti p ūvenomis. «Baldai» 
medinės lovos vietoj matra
cų lentos, stalai iš neobliuo
tų lentų.

Išėjus iš barako, už 20-30 
žingsnių prasideda taiga, ku
ri neaprėpiama kaip jūra

Atvykę nustebome, kad mes 
čia ne pirmieji. Jau apie me
tus čia nepaprastai vargo len 
kai. atitremti iš tų sričių ku
rios pateko į sovietų rankas. 
1941 metų vasarą nemaža jų 
jau buvo išmirę Kadangi jie 
buvo vežami dar žiauresnė
mis sąlygomis (pvz., jiems ne 
buvo leista pasiimti daiktų), 
jų padėtis, mums atvykus liu 
vo baisi Didelis nuošimtis iš 
Lenkijos atvežtųjų buvo žydų 
tautybės Be lenkų, čia jau 
nuo 1932 metų gyveno dau
gybė ukrainiečių ir rusų, bu
vusių «kulokq», kuriuos ati- 
trėmė vykdant plačiu mastu 
kolebozinimą

Jau sekančią dieną mums 
buvo priskirtas NKVD komen 
dsntas Jis visus surašė ir iš
davė pažymėjimus, «spravkb. 
Jose buvo nurodytą, kad toks 

taip pilietis yra «spec pose- 
lenec» ir turi teisę gyventi ir 
judėti 2-5 km radiuse Neper- 
toliausiai buvo miestelis bet 
į jį vykti buvo draudžiama 
Visiems suaugusiems (nuo I6 
metų), kuriems buvo išduotos 
«spravkés», buvo pranešta, 
kad kiekvieną savaitę nusta
tytomis dienomis reikia atei 
ti pas komendantą registruo
tis, t y. pasirodyti ir pasirašy 
ti tam tikroje kortelėje

Prasidėjo darbas. Kadangi 
vyrų, galima sakyti, visai ne
buvo tai turėjo dirbti mote
rys Vaikai pasilikdavo namie: 
rinko malkas, virė pietus ir 
t.t Kadangi buvo karo metas, 
tai dirbantieji turėjo išbūti 
darbe 10 o vėliau ir 12 va
landų Daugiausia moterų (be 
veik visos inteligentes) dirbo 
miško darbuose Stipresnės 
kirto medžius, silpnesnės de
gindavo šakas, arba dirbo su 
arkliais miško medžiagą ve
žant iš miško į sandėlius.

Aukso monetos už miltų 
saują.

Maždaug už 2 mėnesių nuo 
karo paskelbimo buvo įves
tos maisto kortelės su tokio
mis normomis: 500 6 0 gramų 
duonos dienai (4 0 gramu cu
kraus. 4r0 gr svieto arba ki
tų riebalų. 1200 gr kruopų ir 
16 0 gr. žuvies arba mėsos 

mėnesiui) Nedirban
tiems (labai seniems arba vai 
kams) buvo tokios normos: 
300 gramų duonos dienai (vai 
kams 40 gr sviesto seniems 
200 gr , 800 gr kruopų ir 1200 
gr žuvies arba mėsos mėne
siui).

Dirbantiems buvo galima 
«prisitvirtinti» prie įmonės vai 
gyklos, t y atiduoti savo mais 
to korteles (išskyrus duonos) 
ir valgyti 3, o vėliau du kar
tus per dieną Bet ir valgy
kloje maisto racionai buvo 

sustatomi išeinant iš tų pačių 
nustatytų maisto normų

Blogiausia buvo tiems, ku
rių šeimose buvo mažai dar
bingų žmonių, nes maitintis 
valgykloje ir gauti darbinin
ko normą buvo didelis daly
kas.

Tos šeimos, kurios buvo at 
sivežusios bent kiek daiktų 
(rūbų, laikrodžių ir pan). sten 
gėsi juos išmainyti į maistą, 
nes normos buvo tik pusba
džiam gyventi.

Mano motina išmainė auksi 
nį laikrodį į 12 kg miltų auk 
sines caro laikų monetas į a- 
vižas po 1 pūdą už 10 auk
sinių rublių.

jau pirmąją tremties ir ka
ro meto žiemą maisto kainos 
buvo tokios: L ui vės 450 5()0 ru 
bliu už kibirą, duona po 100- 
120 rublių už 2 kg. bakaną 
Sviesto ar kitų riebalų kg. 
kaštavo 1000-1200 rubl.

Tuo tarpu uždarbiai atrodė 
taip: prie miško darbų 300-100 
rublių, prie kitų darbų '50 400 
rublių mėnesiui.

Duona ir kiti maisto produk 
tai atleidžiami iš krautuvės 
pagal maisto kortelę, buvo ne 
brangūs: duona 1, 5 rb už 
kg., cukrus apie 6 rb Įmo
nės valgykloje pietūs kašta
vo 1 2 rb.

Daugumas vyrų neišlaikė 
jau pirmosios žiemos mirė 
nuo išsekimo ir nuo gi eito 
sios džiovos Moterys buvo 
šiek tiek atsparesnės ir pir
maisiais mažai jų temirė. ,

Kas tie komiai?

Vietiniai gyventojai komiai 
— kurių Komijoje gyveno tik 
apie 15-20% — į tremtinius 
žiūrėjo nepalankiai. Visus skai 
tydavo «vagimis rusais», kas 
komių kalba skamba «ročj 
špana» (rusas-vagis) Lietuvių 
ir kitų pabaltiečių iš pradžių 
neskyrė nuo rusų, tik vėliau, 

kada prasidėję» mainai (pSKai 
tiečiai mainė daiktus, pvz., į 
bulves), juos vietiniai pradė
jo atskirti nuo rusų ir įgavo 
apie pabaltiečius geresnę nuo 
monę

Patys komiai — labai že
mos kultūros žmonės, tačiau 
iki tol. kol pas juos pradėjo 
pasirodyti rusai tremtiniai, bu 
vę labai sąžiningi, nekuomet 
nerakindavę namų, išeidavę 
duris užsklendę šluota. Pagrin 
dinis komių užsiėmimas buvo 
miško darbai ir medžioklė. 
Tik nežymi komių dalis užsi
iminėjo žemės ūkiu. Visoje 
Komių srityje, kurios plotas 
maždaug lygus Prancūzijai y- 
ra vos keletas dešimčių kol
chozų ir sovehozų. Iš vieti
nių žmonių pasakojimų išei
na, kad iki revoliucijos mais 
to produktų gyventojams pa
kakdavo savų, nors jau ir 
tais laikais caro valdžia trė
mė į Komi kraštą politinius 
pasmerktuosius. Žymiausia ea 
ro valdžios trėmimo vieta bu 
vo Sol—Vyčegodskas, kur y- 
ra valgomosios druskos klo
dai.

Dabartiniu metu turbūt apie 
90% visų maisto produktų at 
gabenama iš kitų Rusijos sri 
čių Toks nepaprastas žemės 
ūkio nuskurdimas yra susijęs 
su kolektyvizacija, kuriai ko 
mai labai stipriai priešinosi ir 
todėl ji čia įvykdyta žymiai 
vėliau, nei kitose Rusijos da
lyse.

Kolchozuose dirbo tik se
niai ir moterys. Vyrai ir vi
sas jaunimas stengdavosi įsi
gyti kurią nors specialybę, ar 
ba patekti į mokyklas, kad 
tik nereiktų palikti kaimuose.
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«JAUNYSTĖS AIDAS» Į 

«M. L.» skyrius jausimai.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4*118

São Paulo.

— Praėjusiais metais visa 
eilė lietuviško jaunimo baigė 
vienokias ar kitokias moky
klas. Mes džiaugdamiesi kar
tu su visa lietuviška koloni
ja. kad mūsų jaunimas ver
žiasi į mokslą, šį «Jaunystės 
Aido» numerį skiriame baigų 
siems pagerbti. Mes tikime, 
kad yra ir daugiau baigusių 
jų tik niekas neatsiuntė mums 
jų nuotraukų ir nesuteikė ži
nių Jei gausime spausdinsi
me vėliau.

Red.

ANTANAS TYLA,
Jono ir Sofijos Tylų sūnus 

«Antonio Firmina de Proenęa 
«Kolegijoje baigė cientifico 
kursą. Kartu lankė paruošia 
mąjį kursą į Universitetą ir 
išlaikė egzaminus į aukštąją 
Teknikos Mokyklą 'ão Jose 
dos Campos. Studijuos elektro 
tekniką. Antanas priklauso 
lietuvių jau svetimam krašte 
gimusių kartai. Tačiau neblo 
gai moka tėvų kalbą, turi sti 
prų lietuvišką nusistatymą ir 
parodė nemaža iniciatyvos 
veikloje su moksleiviais atei 
tininkais Buvo Moksleivių 
Ateitininkų Kuopos pirminiu 
kas treti metai priklauso kuo 
pos valdybai, šiemet eina an 
trojo . vice-pirmininko parei
gas. Suorganizavo jaunes niuo 
sius moksleivius ir buvo jų 
vadovu Daug rūpesčio įdėjo 
į at-kų chorą, nekartą sugal 
vėjo ir suorganizavo įvairius 
pasirodymus ar išvykas. Tur
būt neklysime jį laikydami 
veikliausiu ateitininku «Atža 
lyne» parodė savo vaidybinius 
gabumus sukurdamas įtikinau 
tį Jasiaus tipą Išvažiuodamas 
į mokyklą užsiprenumeravo 
sau «Mūsų Lietuvą». Antano 
tėveliai Vila Beloje turi manu 
faktūros parduotuvę. Antanas 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na- 
rikms asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, arm. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

Tyla gali būti pavyzdžiu ki
tiems mūsų jaunuoliams, kad 
turint gerų norų puikiai gali
ma suderinti ir betuvišką vei 
kimą ir pažangą moksle.

JOANA SATKÚNAITÉ
Prano ir Juzės Satkūnų du 

kra baigė Prezidente Roos- 
velt Kolegijoje «cientificą». 
Joana yra viena iš veikliausių 
ir gyviausių ateitininkių Stro 
piai lanko choro repeticijas 
dalyvauja tautinių šokiu gru
pėje. Kiekvieną ateitininkų 
pastatymą praturtina savo vai 
dybiniais sugebėjimais. Sunku 
būtų įsivaizduoti kokį nors 
moksleivių subuvimą pasilin 
ksminimą, ar išvyką jei jame 
trūktų visuomet gerai nusitei 
kusios Joanos.

KLEMENSAS MUSTEIKIS

Kazimiero ir Rozalijos Mus 
teikiu gyvenančių Vila Zelino 
je sūnus. Baigė Seselių Pran 
ciškiečių Gimnaziją. Antri me 
tai priklauso ateitininkams ir 
skaito «Ateitį». Mokslą tęs to 
liau Klemenso tėvelio darbš 
čios rankos talką jaučia kiek 
vienas lietuviškas darbas.

JUOZAS TIJŪNĖLIS

Baigė Sientifiko kursą vals 
tybinėje «Ant F. de Proenęa» 
Kolegijoje Ėjo Moksleivių 
Ateitininkų Vaidybos Pirmi
ninko ir sekretoriaus parei
gas. Gieda, dalyvauja at-kų 
ir bendruomenės choruose Šo 
ko tautinius šokius Turi sti
prų balsą ir ne kartą yra pa 
sirodęs įvairiuose parengimuo 
se ir per radio solo ar due- 
tose. Dabartiniu metu atlieka 
karinę prievolę atsargos kari 
ninku mokykloje. Kartu su sa 
vo tėvais Kazimieru ir Domi 
cele Tijūnėliais, bei broliuku 
Albertu kurs pasekęs brolio 
pavyzdžiu jau taip pat priklau 
so moksleiviams ateitininkams 
gyvena Vila Zelinoje.

ŽANETĖ PAUKŠTYTĖ
Šiemet baigė konservatoriją 

armonikos skyrių Žanetė va 
dovauja moksleivių ako dijo 
nistų orkestrui kur jau neką r 
tą pasirodė mūsų scenoje ir 
praturtino pasirodymų progra 
mas ir groja tautiniams šo
kiams Šiemet dirba kitais me 
tais toliau mokysis.

ŽANETĖ PETNYTÉ
■ ■ > ‘

Juozo ir Veronikos Petnių 
Dukra. Baigė Šv. Agnietės 
Mokytojų Seminariją (Normai) 
Šiais metais dirbs mokykloje 
ir lankys mokvtojų pasitobu
linimo kursą. Žanetė yra pats 
gyviausias narys Bom Retiro 
lietuviško jaunimą tarpe. 
Kiekvienam darbui ji nepagai 
Ii nei jėgų nei širdies. Ji uo 
liai lanko p Remenčiaus va
dovaujamą mokyklą, dalyvau 
ja vietos chorelyje, kurį ve 
da p. L. Ralickas, tautinių šo 
kių grupėje, yra parodžiusi 
neabejotiną deklamatorės ta
lentą. Kartu visur dalyvauja 
jos broliukas Juozas.

t
 Didžiai Gerbiamą Dvasios Vadą kun Juozą Šeš 

kevičių (Dėdę Juozą.)
Vardinių proga sveikinam ir linkime sveikatos 

ir ištvermės ir toliau darbuotis mūsų tarpe
São Paulo Moksleivių Ateitininkij 

Kuopos Valdyba ir Nariai

ALDUTĖ NARBUTAITĖ

Baigė Orozimbo Maia Ko 
mercinę Mokyklą. Lankyda 
ma mokyklą kartu dirbo vie 
nos įstaigos raštinėje ir ne 
žiūrint to visuomet surasdavo 
laiko atvykti į moksleivių su 
sirinkimą, choro ar šokių re 
peticijas Nuo pat pirmųjų mo 
kyklos metų priklauso Moks 
leiviams ateitininkams Aldu 
tė su savo tėveliais Ona ir 
Petru Narbučiais gyvena Vila 
Zelinoje.

LUCIJA JODELYTÊ,

Baigė Seserų Pranciškiečių 
Gimnazija Visą laiką lankė 
lietuvių kalbos pamokas. Lie 
tėviškai ne vien kalba, bet 
skaito ir rašo.

Gimnazijoje ne kartą buvo 
atžymėta už gerą elgesį ir 
mokymąsi Šiemet laimėjo 
moksleivių varžybas per tele 
viziją. Iš savo tėvo Jono Jo 
delio Lucija paveldėjo visuo 
meninį jausmą. Yra aktyvi 
moksleivių ateitininkų narė, 
dainuoja chore, šoka tautinius 
šokius, vaidina svarbesnes ro 
les ir niekur neatsako savo 
talkos. Lucijos Tėvai Jonas 
ir Marija yra ne tik susipra 
tę lietuv ai, duosnūs aukoto
jai lietuviškiems reikalams, 
bet ir sugebą savo įstaigai 
vadovauti pramoninkai. Toj 
pačioj šeimoje auga kita są 
moninga lietuvaitė jaunesnio 
ji Lucijos sesuo Milda.

ROBERTAS GIRSKUS,

Antartikos Teknikos Moky 
kloję baigė įsigyti spaustuvi
ninko (tipografo) specialybę. 
Keletą metų buvo išrinktas į 
moksleivių ateitininkų valdy 
bą, šiemet yra jos narys so 
daliniams reikalams Dalyvau 
ja Chore ir tautinių šokių gru 
pėje Šiais metais dirba savo 
specialybėje prie tos pačios 
mokyklos. Sekančiais metais

JULIJA JURGELEVIČIŪTĖ
Baigė Seserų Pranciškiečių 

Šv. Mykolo Arkange.io Gimna 
ziją. Yra mergaičių ateitinin
kių būrelio pirmininkė, akty
vi choristė, vikri tautinių šo 
kių šokėja, kiekvieno ateiti- 
ninkiško parengimo nenuils 
tanti darbininkė ir dalyvė 
Lankydama gimnaziją lankė 
ir ponios Mošinskienės vado 
vaujamą lietuvių kalbos kla 
sę ir ją gerupaž baigia Julija 
kartu su savo mamyte Mag
dalena, kuriai moksl. at kai 
yra daug skolingi už talką 
ateitininkų parengimams, r 
sesute Irena, antri metai iš 
eilės einančia kuopos sekre 
torės pareigas, gyvena Vila 
Zelinoje.

žada lankyti aukštesnę tipo 
grafijos mokyklą.

Gyvena kartu su savo ma
myte Eugenija V. Zelinoje.

JULIJA .ŠIMONYTĖ

Visiems gerai pažįstamo vi 
suomeninko, ilgamečio choris 
to ir daugelį metų ijo pirmi
ninko, bei kiekvieno lietuviš 
ko darbo rėmėjo ?ir talkinin
ko Petro Šimonio ir Onos Ši
monienės duktė, baigė šv. Juo 
zapo Kolegijoje Sekretoriato 
kursą. Aktyvi moksleivė atei 
tininkė, choro dalyvė ir tauti 
nių šokių šokėja bei mokyto 
ja, eilę metų moksleivių vai 
dyboje ėjusi įvairias pareigas. 
Šiais metais lankys parengia 
mąjį kursą į Universitetą.

SOFIJA POLI KAITYTĖ,

Baigė prekybos mokyklą 
toj pačioj srityje mokysis ir 
toliau. Kartu su savo tėveliais 
gyvena Vila Anastazijoje ir 
yra labai aktyvi šios apylin
kės jaunimo tarpe. Daug me 
tų lankė p. St Kubiliūno va- 

(nukelta į 6 pusi.)
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į Skaitykite «Músu Lietuva»
TA UTĮ EulAl 1

Skaitykite ir platinkite vieninteli Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
; eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.S 200,60.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų rhedžiagų pavyzdžius!
* Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2 3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitav.mą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.-
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R Pe Bened. de Camargo, 698. Penha 
Al. BoguslausKas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

S E KM ADIE’NI AIS

L LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
, nuo 13.00 iki .14.00. , .... ........

2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS 
nuo 14,00 iki 14.15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14.25,
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini- 

. mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!-

. Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

•nHonflx» hss amiasfiB rk a» ®

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies, už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus' - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t. 
PRAÇA SÃO JOSÉ DÓS CAMPOS, 1- V. ZELINA

SÃO PAULO — Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93 

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.
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í ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» i 
į IRMÃOS BAUŽYS |

Registrado n© C; RJ Cl »ob o n.® 551 ~

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo J 
i Telefone 63-6OO5 s

| Aberturas de firmas 
ê Encerramentos de firmas
I Transferencias de firmas 
j Contrat na Junta Comercial 
ê Discai, na Junta Comercial 
§ Escritas Fiscais
i Escritas Comerciais 
s
f HORÁRIO das
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Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balances
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 às 19 horas.

MUSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos 
indų ir kitų reikmenų ■ prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

PRANAS & CIA. LTDA, 
Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229
“Endereço Telegráfico: « C A.B1 UN A» 

Rio de Janeiro
Serraria «ITA> — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais;

uslp 5

Jei Jūsų namams reikia 
kokio nors akmens ar marmu 
rq išdirbinio kreipkitės pás 
savo tautiečius MARMORAhlA 
IR. MACKEVIČIUS LTDA. R. 
Salesopolis, 146. (Travessa da 
A v. Rudge, 1020), Tel. 81-0460.

Cg©3 4MMN INCI «*«9 «0«>«
stena oiaru ««na ««an asm OHaaaHnM ..

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platūs 
t o? j ą g a 1 i m a g a u t i 
nusinirkti naujausių lietuviš
ku knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

- LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga . 
11 atsiimti laikraščius, St. Šaf-' 
džio krautuvėje, Rua Člemer 
te Alvares, 137. . . ’

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas na u ji ei at 
iš savo apylinkės, miesto a» 
inieriorcr.

mraw'wiWBi

BBURaBBBB «MBUUn»C.B9k8BBe|aaafl|n|t«B|M

E EMA© J CAKÍ2Í If S2B mi.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

VILA ALPINARUA COSTA BARROS, 34-C

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

IZKl

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO 7 A

Caixa Postai 3967 - SÃO PAULO

Didel s pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

j nuvyri ©j r LAUKO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

FlFone 63-5294 u>

Sào Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kain»

5



AV. ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL. 371 — SÃO PAULO

Pirmas po Velyki} švenčių

VAIKAEA J - ECNCELTAJ,
kurį ruošia Liet Kat. Bendruomenės Choras, 

bus 11 d. balandžio Vila Zelinoje, gimnazijos salėje Pro 
gramoje naujos choro dainos, gros šaunus orkestras, 
skanus bufetas, l’asiektti salę per Av. Zelina yra patogu 
pėščiam ar važiuotams. nes asfaltuota ir apšviesta

Todėl visi 11 d Balandžio reservuokime koncer 
tui ir kartu maloniam laiko praleidimui Vila Zelinoje 
koncerte.

LIETUVOS NACIONALII 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

«MÚSU LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

Rėmėjo prenumeratą Anta
nas Tininis 500 cr, Ona Kriu 
kienė 500 cr., Juozas Birskis 
300 cr., vlykolas Zabukas 300 
cr., Vladas Kriaučiūnas 300 
Osvaldas Šimkus 3(>0 cr., Pe
tronėlė Nabvazas 30Ó cr., Pra 
nas Milaškevičius 300 cr,Jo
nas Skrebys 300 cr., Jonas 
Stasiulionis 300 cr.,"Jonas Sa
kalauskas 300 cr. Stasė Ka- 
lickis 30o cr., Balys Rimkus 
300 cr.. Petras Vytautas Ba- 
reišis rėmėjo prenumerata 500 
cr., Magdalena Doriniené 5t)J 
cr., Vytautas Vosylius 30 cr., 
Kazimieras Naruševičius rė
mėjo prenumerata 500 cr , A. 
Andruškevičius 300 cr . Simas 
Mekšraitis 300 cr., Pranas Alio 
nis 300 cr , Kazimieras Ska
rų pskas 300 cr ir auka 150, 
Juozas Linkevičius 300 ir au
ka 50, Bronius Kligys 300 cr., 
Leonidas Bajorūnas 3C0 cr., 
Aleksas Grabauskas 300 ir au 
ka 100 cr, Jonas Kibelkštis 
300 cr, Algirdas Šukys 300 
cr.. Jonas Budrevičius 300 cr„ 
Ženė Valenčius 300 cr.. Eval
das Petraitis 300 'cr., Pranas 
Tuskenis 3 0 cr . Kostantas Ži 
kis 300 cr, Anelė Nakas 300 
cr., Kazimieras Juknevičius 
300 cr . Vytautas Jokubauskas 
3 0 cr . Jonas Buragas 3CP cr. 
ir auka 50, Vaclovas Čiurlevi- 
čius rėmėjo prenumerata 500 
cr.. Simas Trepkus 3'0 cr. r/.y 
kolas Mizereyičius 3 0cr..An 

.tanas Navickas 300 cr., Alber 
'tas Stočkus 300 cr.

Latkraščio leidimui aukojo 
Maldos Apaštalavimas 1000 cr., 
Motiejus Tamaliūnas 1C00 cr., 
Jurgis Rakštelė 100 cr., Ona 
Balys 50 cr . Nelsonas Ruzgas 
50 cr.. Broliai Mackevičiai 
200 cr., Jasevičius 2) • cr., Ju 
lija Benevičienė 1 0 cr . Vero 
nika Žarnauskas 100 cr

Beto laikrašti užsisakė Kai 
bota V. Vilutis, V Bolzevi- 
čius, M Černiauskas. J. Vait- 
kūnas, A. Pažemeckas, J. Rim 
būtis. J Čiuladas, S Kriau- 
čius. R. Storpištis Kulbotas, 
J. Bičiūnas, J. Kilinskas, A. 
Dambinskis, J. Gutauskis, O. 
Birzeikis.

Juozas Rinkevičius rėmėjo 
prenumeratą 5 0 cr.. Simonas 
Plinzulaitis 300 cr Jokūbas 
Nekrošius 300 ir auka 100, Sta 
sys Rinkevičius 330 cr.

Užsisakė: V Kazlauskas. J. 
Vaivpckas. Ignas Pečkaitis. J. 
Andriukaitis. P Danilevičius. 
M*. Žvirblys I Urbanavičius. 
V. Blinstrupas ė. Makuška. 
J.‘ Truskauskas J Tamošaus
kas, P. Jokūbaitis.

Aukoj-': O Plioplienė 100 
cr., Bružai 2*'O j Revinis 50, 
J Budiejus 50 t

— Seselė M. Kristina ir se 
selė M. Antonieta išlaikė eg
zaminus Į pedagoginį fakulte 
tą, Seselė M Klarisa studi
juos neo-Iatinų kalbas.

— Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės Prezidiumas kvie 
čia visuotiną tarybos susirin 
kimą š. m kovo mėn 22 d , 
15 vai. šv. Juozapo parapijos 
mokykloje (V ZelinojeX ben
druomenės valdvbos reika
lams aptarti.

Nesusirtakus paskirtą valan 
dą, po 1/2 vai bus posėdis 
teisėtas ir be kvorumo.

Pirmininkas

— Sveikiname Juozus. Atei 
nantį ketvirtadienį, kovo m. 
19d. yra švento Juozapo šven 
tė. Mūsų tarpe yra nemaža 
Juozų, laikraščio bičiulių skai 
tytojų ir kitų lietuviškų reika 
lų rėmėjų kaip: «M L.» admi 
nistratorius kun Šeškevičius, 
Vyrų Brolijos pirmininkas Bau 
žys. Liet S-gos Brazilijoj pir 
mininkas kap. J. Čiuvinskas. 
Matelionis. Masiulis, Karpavi
čius Juodgudis, Gaigalas. Ti 
junėlis. vaistininkas Lukoševi 
čius, Šiaudžionis, Bendžius ir 
kiti. Sveikiname Juozus ir lin 
kime daug laimės.

— Kun Feliksas Jakubaus 
kas, lig šiol gyvenęs Rio de 
Janeire, persikelia į São Pau 
lo vyskupiją ir jau yra pas
kirtas vienos iš naujų parapi 
jų, São Matheus. klebonu

— Helena Šimonytė iš New 
Yorko rašo, kad jau įsikūrė 
naujame krašte. Dirba Gene 
ral Motors kompanijos rašti 
nėję New Yorkan pas gimi
nes ruošiasi vykti Elena Rin 
kevičiūtė.

— Laiškai: - EI. Rinkevičių 
tei, M. Jonavičiūtei, A Laz- 
dauskui, L. Šlapelienei. V. 
Sprindžiui. A. Antanaitytei, J. 
Bagdžiui H Guzikauskui. Al. 
Grabauskui M. Vyšniauskai 
tei.

— Helena Spriadytė prekybi 
ninku Jono ir Liucijos Spryn- 
džių dukrelė, išlaikė į São 
Pau o universiteto filosofijos 
fakultetą egzaminus. Studi 
juos kalbos.
Didžiosios savaitės pamaldos 

Vila Žolinoje
Didįjį Ketvirtadienį šv. mi

šios 7:30 vai. vakaro.
Didįjį Penktadienį pamaldų 

pradžia 3 vai po piet Gi va 
kare apie 7 vai. procesija

Didįjį Šeštadienį, ugnies, ve 
lykinės žvakės ir vandens 
šventinimas prasidės 8 vai. 
vakaro, t o to bus šv. mišios

Velykų rytmetį Prisikėlimo 
procesija 6 vai..

— Šv Juozapo dienoje šv. 
mišios bus 7. 8 ir 20 vai..

— Liet Kat Moterų Drau
gijos susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį 3 vai po piet. 
Visos narės privalo dalyvauti, 
nes bus svarbūs reikalai svar 
stomi.

— Ateinančią savaitę Kun. 
Petras Daugintis S J kalėdos 
Lapos ir apylinkių lietuvius. 
Ta proga lietuviai taip pat 
prašomi pasinaudoti ir užsi
sakyti laikraštį.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Bom Retire, Šv. Eduardo 

baž 10 vai., Casa Verde. N. 
s. das Dores baž. 17,15 vai

Antrą:
Parque das Nações 10 vai. 

São Gonçalo baž. 17 vai.
T rečią:
Agua Rasa 8 vai., La pa 6 

vai
K e tv i r tą:
Utinga 19 30 vai., 
Paskutinį: 
Vila Anastacio 8,30 vai..

Lietuviškos radijos programos 
likimas klausytojų rankose 
Neužtenka vien tik kiaušy 

ti lietuviškos radijo progra
mos ir ja gėrėtis. Atsimin
kime, kad radijo stočiai už 

kiekvieną minutę reikia ap
mokėti. Reikia apgailestauti, 
daug klausytojų savo parei 
gos neatlieka nė centu ne
prisideda prie išlaidų paden
gimo. Iš in eriore gyvenančių 
nuoširdžiai remia V. Klimei 
ka, gyvenantis Jacarei mies 
te ir dar vienas kitas. Kiti 
gi pasitenkina tik gražiais žo 
džiais. Jei norime kad ilgiau 
girdėtame sekmadieniais 5 vai 
vakaro per radijo NovedeJu 
Iho lietuvišką žodį ir dainą, 
ji savo auka paremkime. Pa
ramą siųsti šiuo adresu: Pe
dro Šimonis, caixa postai 
4118, São Paulo.

RECOLEKCIJOS VILA 
ANASTAZIJOJE

Kovo 19,20 ir 21, pabaiga 
22 antrą pamaldomis.

Penktadienį (kovo 20) kon
ferencijos bus ne Bažnyčioje, 
bet lietuvių mokykloje.

Visi minėtų vilų ir apylin
kių lietuviai kviečiami reko 
lekcijų malonėmis pasinaudo 
ti. Rekolekcijas ves Tėv. Pet 
ras Daugintis Jėzuitas.

Rašykime ir skaitykime 
lietuviškai.

Lietuvių kalbos pamokos 
būna šeštadieniais nuo 18 iki 
19/0 vai Dom i osco bažny
čios mokykloje (Rua Tres 
Rios) Bom Retire ir antradie
niais ketvirtadieniais nuo 
19.30 iki 2č,30 vai Praça Car 
los Gomes, 183, Liberdade, 
miesto centre.

Stasys Remenčius

Pajieškomas

Juozas Bielskis, gimęs Šiau 
liuose 1914 metais, 1941 rhe 
tais dar gyveno Pio de Janei 
re, Rua da Mangueira, 20. Ži 
nantieji prašomi pranešti jo 
seserei Stasei Kalickienei, R. 
Solon. 23, B. Retiro São Pau 
lo. Už kiekvieną žinią sesuo 
bus labai dėkinga

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO PAV1LCN1C
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

EJCKITCS2IC CCNTABIL 
NATC1MENTO

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SF. Hra 1.484

Atlieka firmų atidai y mus, perleidimus, komercine» 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

(Atkelta iš 4 pusi.) 
JAUNYSTĖS AIDAS 

dovaujamą lietuvišką moky 
klą, daug kartų vaidino, dai 
navo ir deklamavo mokyklos 
scenoje Priklauso vietos Mer 
gaičių Ateitininkių būreliui ir 
yra valdybos narė. Dalyvau
ja tautinių šokių grupėje ir 
netingi atvykti į lietuviško 
jaunimo parengimus nors jie 
butų ir kitam miesto krašte. 
GENOVAITĖ SVINKÜNAITÉ,

Taip pat anastazietė, bajgė 
gimnaziją Taip pat mokosi 
muziką, šiemet lankys moky 
tojų seminariją. Kartu su sa
vo tėveliais iškėlė šaunias 
mokslo metų pabaigtuves ir 
sukvietė daug jaunimo. Pri
klauso moksleiviams ateitinin 
kams ir buvo Vila Anastazi 
jos Mergaičių At kių pirminiu 
kė. Jaunimo šventės metu orą 
toriškai pasakė dėmesio ver 
tą kalbą, kurios ištraukas 
spauzdino Amerikoje išeinan 
tis jaunimą laikraštis «Ateitis».

JAUNIMO DĖMESIUI
Šį šeštadienį 7 vai vakaro 

Juozapo mokykloje susitelki
mo konferencijos jaunimui, 
atskirai berniukams ir mer
gaitėms Po Konferencijų iš
pažintis.

Sekmadienį per 9 vai šv. 
Mišias Velykinė Komunija, po 
mišių agapė, meninė progra
ma ir jaunimo susirinkimas.

17 vai «Graudūs Verksmai» 
ir «Kryžiaus Keliai» už perse 
klojamą Lietuvos jaunimą. Vi 
sas jaunimas kviečiamas da
lyvauti.

- Praėjusį sekmadienį moks 
leiviai rengė išvyką į Horto 
Florestal. Po pietų buvo atvy 
kę visa eilė svečių. Jaunimas 
turėjo progos dieną praleisti 
gerame ore.

(pabaiga iš 3 pusi.)

Lieka vienintelis veikėjas, 
būtent piktoji dvasia. Velnias 
yra apgaulės ir «melo tėvas» 
bei daro bloga Jis gali pasi 
versti ir šviesos angelu ir da 
ryti gera, kad tik pasiektų ga 
lų gale savo blogus tikslus.

Tam užtenka jam paprasti 
spiritizmo seansuose ir veik
ti morališkai, netiesioginiai 
panaudojant medijumo bei da 

lyvių sąmonės! 
nės žinias, jų ■ 
mus bei slapt^HBoUHBHHfi 
nes ir hipnozės galias Tran
ses, hypnozės, autosugestijos 
ir masinės sugestijos stovis 
yru tam ypatingai palankus. 
Retai velniui tereikia ir Die
vo teleidžiama tiesioginiai, K 
ziškai. Tai priklauso nuo gro 
bio vertumo, nedorumo ar blo 
gio išplėtimo, nuo žalos sie
loms Bažnyčiai ir Dievo gar
bei

Taip, pavz , pasakoja žymu 
sis spiritizmo tyrinėtojas Rau 
pert, kad kartą Londone jam 
dalyvaujant spiritizmo sean
se, vienas medijumų tvirtino, 
kad dalyvių tarpe esąs kata
likų kunigas. Raupert tai pa
neigęs, žinodamas griežtą Ka 
tai. Bažnyčios uždraudimą. 
Bet vėliau medijumas, būda
mas jau transėje. pakilo ir pa 
ėjęs pora žingsnių, pirštu pa 
rodė Į vieną dalyvių Raupert 
įsižiūrėjęs pažino, kad iš ti
krųjų tai buvo kunigas X, mi 
rusiojo kardinolo Vaughan se 
kretorius. Jį buvoturėjęs pro 
gos kiek pažinti Paskui.kal
bėdamasis su juo sužinojęs, 
kad dalyvaudamas iš žingei
dumo keliuose seansuose, pa 
matęs keletą kartų mirusįjį 
kardinolą su neabejotinais ti 
krūmo ženklais. Tai jį įtiki
nę. Raupert jam paaiškinęs 
jo klaidą ir pasiuntęs keletą 
atitinkamų knygų. Jas skaity 
damas, suklydęs nelaiminga 
sis kunigas įsitikinęs, kad kai 
bėjęs su juo buvo pats vel
nias, prisiimdamas kiek gali
ma didesnį mirusiojo kardino 
lo Vaughan pranašumą. Tas 
išsprukęs grobis buvo vertas 
tiesioginio asmeniško velnio 
įsikišimo Bet kiek nebeiš
sprunka!?

Kokia tad turėtų būti mūsų 
laikysena spiritizmo atžvil
giu? Bet apie tai kitą kartą.

P. Salantas.

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIĘ 
NESKAITO.

PARDUODAMAS BARAS IR 
BILIJARAS

Su 3 snooker stalais, dešrų 
pjaustimo mašina, kavai virti 
mašina, šaldytuvu ir t.t. Kli 
jentūra ir apyvarta didelė. 
Kreiptis vietoje: Praça São 
José dos Campos 4 (paskuti
nė Vila Zelinos autobusų lini 
jos stotis).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, Siūta; 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garas 
tuotas.

Gavėjas nemoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkė- 

naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postal 371-» 
São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROSE V IČlUfc 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zeliaa 
(prasideda iš Av. Zetisa, 5fii|
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