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r> a j a u L y j e
Sovietai rengiasi atiduoti Karaliau ciu 

Lenkijai?
NYT korespondento prane

šimu iš Varšuvos, kovo 12 d. 
pastaruoju laiku pradėję sklis 
ti gandai vakarinėj Lenkijoj 
ir V. Vokietijoj; esą Rytų Vo 
kietijos komunistinė vyriausy 
bė paprašiusi Varšuvos vy
riausybę grąžinti Szczecin - 
Stettin uostą, kuris po karo 
buvo pavestas Lenkijai. Esą 
nežinia, kur tie gandai kilę, 
bet jie einą gana plačiai, ir 
skleidžiami netgi V. Vokieti
jos spaudoj: Bonuos Koelno, 
Hamburgo ir Mainco laikraš
čiuose Pasak jų, sovietai, no 
rėdami sustiprinti R. Vokieti 
jos vyriausybės autoritetą, 
pasiūlę perduoti jai Kalinin
gradą-Karaliaučių. Tai būtų 
lyg ir kompensacija už Ste- 
ttiną. Lenkijos vyriausybė 
šiuos gandus apie R. Vokieti 
jos prašymą grąžinti dalį te
ritorijos paneigusi.

NYT korespondentas nieko 
neužsimena apie Lietuvą. Ži
niomis iš komunistinės sovie 
tinės i ietuvos viršūnių, kum 
partijos gen. sekretorius A. 
Sniečkus, grįžęs iš paskutinio 
jo partijos suvažiavimo Mas
kvoje, pavedęs Lietuvos isto

FOSTER DULLES PASITRAU
KIA IŠ POLITIKOS

Iš Vašingtono oficialiai pra
nešė. kad šešerius metus va
dovavęs Amerikos užsienio 
politikai Foster Dulles, del li 
gos, pasitraukia iš užsienio 
reikalų ministério pareigų

Jo pasitraukimą demokrati 
nis Vakarų pasaulis sutiko su 
apgailėjimu Jei būtų ramūs 
laikai, permainų užsienio po
litikos vadovybėje niekas ne- 
pajūstų. Tačiau šiuo metu, ka 
da artėja lemiamoji valanda 
laisvojo pasaulio likimui il
giems metams nuspręsti, pri
tyrusio, su charakteriu, tvir
tais principais, gerai susipa- 
žinusio su visa tarptautine pa 
sitraukimas iš pareigų, yra 
didelė spraga Vakarų fronte 
Negalima ginčyti, gal but jo 
įpėdiniai bus gabesni, gudres 
ni, sugebės lankstesni būti, 
tačiau šiuo metu nė vienas 
jų negali turėti to pasitikėji
mo, ypač turint dėmesyje pra 
sidedančią 11 d gegužės ke
turių didžiųjų užsienio reika
lų ministerių konferenciją Fos 
ter Dulles vietą užims Chris
tian Herter kuris šiuo metu 
eina laikinai užsienio reikalų 
ministério pareigas.

Nors Foster Dulles iš akty 
vios politikos pasitraukė, ta 
čiau jis bus, kolei sveikata 
leis, prezidento patarėju.

LUDWIG ERHARD - ADE
NAUERIO ĮPĖDINIS

Konrad Adenauer, jau yra 
tikra, prie to pasitikėjimo, ko 
k į jis turi vokiečių tautoje, 

rikams surinkti medžiagą apie 
lietuvišką Karaliaučiaus pra
eitį, nevengiant nė religinių 
bei tautinių apraiškų. Darbas 
turįs būti atliktas iki gegužės 
1 d Esą jis reikalingas parti 
jai.

Iš šio sugretinimo galima 
spėti, kad vis dė i to sovietinė 
se viršūnėse domimasi nauju 
Karaliaučiaus ir visos jo sri
ties ūkimu. Galimas daiktas, 
ryšium su Berlyno klausimu 
judinamas ir Karaliaučiaus Ii 
kimas Neatrodo, kad dabartį 
nė jo politinė padėtis būtų 
pastovaus pobūdžio. Ta sritis 
neturinti sienų su Sov Sąjun 
ga, yra tiesiai prijungta prie 
šios pastarosios. Natūraliau
sias būtų Karaliaučiaus pri
klausymas Lietuvai, juoba, 
kad čia sveria ir etnografi
niai, ir istoriniai, ir kultūri
niai, ir ūkiniai motyvai. Gal
būt Lietuvos kompartijai rūpi 
šia linkme lenkti sovietų 
sprendimą ir kartu pakelti 
savo" prestižu viduje ii išeivi 
jos akyse. Tokiu betgi 
mentu nesnaudžia ir Lenkijos 
kompartija.

«T. Ž.»

bus išrinktas prezidentu Jo pa 
sitraukimu iš ministério pir
mininko pareigų komunistai 
džiaugiasi, kad jo įpėdinis ne 
bus toks kietas, kiti apgailės 
tauja, ypač Vakarų pasaulio 
politikai, nes visi pripažįsta, 
kad pati stiprioji asmenybė 
Vakarų politikų tarpe yra Ade 
nauer. Jis turi aiškius princi 
pus ir liniją ir siekia tikslo 
neišklysdamas iš pasirinto k e 
lio. Adenauer yra tas pat v0 
kietijoj, kas buvo Italijoj Al
cides Gasperri. Vokiečiųkrikš 
čionių demokratų partija, ku 
riai priklauso ir darbininkai 
ir įmonių savininkai, savo vie 
nybe išlaiko šiuo metu delA- 
denauerio autoriteto. Šitokios 
didelės asmenybės įpėdinį su 
rasti nėra lengva. Bet pats 
Ądenauer šiuo reikalu senai 
rūpinosi ir savo įpėdinius ruo 
šė. Beveik yra tikra, ministe 
rio pirmininko vietą užims fi 
nansų ministeris Ludwig Er
hard kuris pareiškė kad už 
sienio politikoj laikysis Ade
nauerio linijos, žinoma, gal 
tik panaudodamas kitą takti
ką. kas priklauso nuo kon
krečių vietos ir laiko aplin
kybių Todėl Vakarų Vokieti
ja gali ramiai sutikti politi
nių viršūnių permainas, nes 
esmėje nenumatoma kokių 
nors pasikeitimų vidaus ar už 
sienio politikoje

Prezidente rinkimai bus lie 
pos mėnesį Renka federali
nis parlamentas.

Beviltiška Tibetiečių kova

Jau kalinti metai tibetiečiai 
veda didvyrišką kovą su ne
lygiu priešu, raudonosios Ki

Didžiausia lig šiol atominės energijos jėgainė yra bai
giama statyti Šiaurės Amerikoje, Illinois valstijoje, Dresden 
mieste.

Matyti plieninis rutulys 65 metrų ilgio spinduliu, kuria
me bus patalpintas atominis reatorius Šita jėgainė gamins 
180 tūkstančių kilovatų elektros jėuos. Tai pirma ir didžiau
sia elektros jėgainė, statoma privataus kapitalo Amerikoje. 
Bus baigta 1960 m. Elektros energija1 gana pigi bus, konku
rencijos keliu atpigs elektra
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nijos armija. Kritusios ir krin 
tančios gyvybės garbės kovų 
laukuose, tibetiečių liejamas 
kraujas už žemės laisvę, 
didžiųjų laisvojo pasaulio po 
litikų nejaudina Jie žiūri su 
tuo pat šaltumu ir baime, ko 
kiu stebėjo Vengrijos patrio
tų sukilimą Ispanijos vyriau 
sybė siūlė savo lėktuvus prieš 
sovietų tankus, o Vakarų Vo 
kietija būtų leidusi ispanų lėk 
tuvams jos teritorijoje apsirū 
pinti gazolinu, bet jau šiąn 
dien pasitraukusio Foster Dul 
les protestas neleido planų 
įvykdinti.

Tibetiečiams jų kovoje te
padeda tik nacionalistinė Ki
nija, kuri pati neturi per daug 
nei maisto, nei ginklų Atlan 
to ir kitos panašios Chartos 
buvo paskelbtos su visokiais 
pažadais tuomet, kai patiems 
didiesiems sunaikinimo pavo 
jus. Anglija ir dabar planuo
ja kitų teritorijose neutralu
mo ir kitokias zonas, kad tik 
savo kailį apsaugoti.

— Buenos Aires miesto ban 
kų tarnautojai paskelbė strei
ką neribotam laikui Policija 
užėmė banko tarnautojų sin 
dikatus ir eilę veikėjų areš
tavo.

Bankai nutarė pradėti dar
bą su tais ku.-ie norės dirb
ti ar su tarnautojais dirbau 
čiais kitose įstaigose.

— Argentinos vyri usybė 
ruošiasi keisti kai kuriuos dar 
bo įstatymus ypač kas liečia 
streikus, nes kraštas gyven
damas sunkesnį momentą nie 
kados neišeina iš streikų ku 
rie dažnai yra politinio pobū 
džio.

— Likvidavo Joniškėlio ra 
joną, kaip pranešė Vilniaus 
radijas kovo 19 d. Dalis vie
tovių priskirta prie Panevė
žio, dalis prie Pasvalio rajo
no.

— Kuo dabar kaltina A. 
Merkį. Apie buv ministerįpir 
miniųką A. Merkį (kurio liki
mas dar ir šiandien nėra pa- 
aiškėjęs), Vilniaus «Švyturio» 
žurnalo 4 me numeryje rašo
ma «Antanas Merkys dvari
ninkas ir stambus fašistinis 
šulas, vienas juodžiausių reak 
cionierių, organizavęs pasikė 
sinimą prieš V. Kapsuką ir Z. 
Angarietį, provokacinių gabu 
mų dėka sugebėjęs karjeros 
laiptais įkopti į ministério pir 
mininko kėdę». Tai, rodos, 
pirmas kartas, kad Merkiui 
prikišamas pasikėsinimų or
ganizavimas.

— Siūlo ateistiniams agita
toriams «dirbti su kiekvienu 
tikinčiuoju». Lkp ck žurnale 
«Komunistas» (š m 2 nr.) ko
munistinis veikėjas J Olek- 
sas pasisako «dėl kai kurių 
mokslinės - ateistinės propa
gandos klausimų» Tar kitko 
siūlo, kad ateizmo seminaruo 
se parengti agitatoriai «galė
tų individualiai dirbti su kiek 
vienu tikinčiuoju, aiškinti 
jiems religijos prietarų žalin
gumą».

— Atstato Laukgalių Klai
pėdos geležinkelį. Vilniaus ra 
dijas kovo 18 d. ryšium su 
naujai statomu netoli Gargž
dų stambiu silikatinių plytų 
fabriku pranešė, kad «baigia
ma nutiesti geležinkelio šaka 
apie 14 km ilgio, kuri sujungs 
tą plytų kombinatą su respu

blikos geležinkelio tinklu». — 
Čia kalba eina tikriausia apie 
siaurojo geležinkelio ruožą 
Laukgaliai Klaipėda kuris v ei 
kė jau Lietuvos nepriklauso
mybės laikais ir dar anks
čiau. Sovietams kraštą okU 
pavus. bėgiai buvo nuimti, 
kaip pasakojo seniau atvykę 
į Vakarus asmens. Dabar, mą 
tomai, tą liniją vėl' atstato 
(iki Klaipėdos kaip tik yraa- 
pie 14 km). Statomas netoli 
Gargždų Laukgalių plytų fa
brikas per metus galėsiąs iš 
pradžių pagaminti apie 40 mi 
lijonų plytų,, o vėliau 63 mi
lijonų.

— Lietuvos senovės tyrinė
jimo radinių paroda. Vilniaus 
kraštotyros muziejaus patai 
pose atidaryta Mokslų akade 
mijos archeologinių etnogra
finių ekspedicijų radinių pa
roda Parodoje rodomi Lietu
vos piliakalnių pilkapių. Vil
niaus ir Trakų pilies radiniai, 
bylojantieji apie senovės lie
tuvių kultūrą ir buitį be to 
ir šiiip radiniai, kurie atvaiz 
duoja mūsų praeities bruožus. 
Rodoma tradicinii} lietuvaičių 
kostiumų, būdingiausių ranks 
luosčių ir kita tautodailė, ypač 
iš Žemaitijos ir apskritai Va
karų Lietuvos Gausiai esą pa 
teikiama ir paprotinė medžią 
ga.

— Ir Lietuvos keramikos 
bei odos gaminiai bus rodomi 
būsimoje New Yorko parodo
je Išdirbiniai jau dabar išsiun 
čiami į New Yorką.

— Dėl ankstyvo pavasario 
jau atidaryta laivininkystė Ne 
munu iš Kauno į Merkinę ir 
pasroviui į Jurbarką.

— Naujas Kauno uostas šie 
met pradedamas statyti ties 
Aleksotu. Taip pat ir ant Kau 
no jūros kranto šiemet pra
dedama statyti nauja prie
plauka.

— Maskva pareikalavo Gri 
ciaus filmą pertaisyti. Filmas 
«Kalakutai», pagamintas pa
gal A. Griciaus scenarijų, bu
vo rodomas Maskvoje, parink 
tiems pareigūnams, kurie pa
reikalavo kai kuriose dalyse 
pertaisyti. Tik po to leido ji 
dubluoti į rusų kalbą ir rody 
ti Sovietų Sąjungos kinuose. 
- Lietuviško filmo «Žydrieji 
horizontai» kopijos išsiųstos į 
Kiniją. Vengriją. Čekoslovaki 
ją, Lenkiją, Rumuniją ir Alba 
niją.

— Ukmergėje atidaryta ka
vinė. «pirmoji kavinė l ietu
vos rajono centre», kaip pas
tebi Vilniaus radijas kovo 8 
d Kavinėje įvestas paties ap- 
sitarnavimas Kita tokia pat 
kavinė būsianti atidaryta Ma
rijampolėje. Šiais metais pra
dėsiančios veikti kavinės de
šimtyje rajonų centrų.

— Visus vaikus perkeis per 
«internatus» Vadinamos tarp 
tautinės moters dienos proga 
šitas šūkis vėl buvo plačiai 
kartojamas Lietuvoje, apibū
dinant jį lyg kokiąTauklėjimo 
pažangą. Internatai, kaip ži
noma, turi tikslą visiškai at
plėšti vaikus nuo tėvų, šei
mos židinio ir juos išauklėti 
komunistinėje dvasioje.

į Lietuvos nacionalinė 
M, Mažvydo bibliolek
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Savos Bendruomenės kebu
ST. BARZDUKAS

Lietuvių Bendruomenės už
daviniai kyla iš dviejų vers 
mių. Chartoje jos nusakytos 
šiais žodžiais: tai Visagalio va 
lios ir laisvo žmogaus pašau 
kimo vykdymas. Todėl mūsų 
pastangos taip pat kreipiamos 
dviem linkmėm — norime bū 
ti ir išlikti lietuviai ir siekia 
me nepriklausomos Lietuvos, 
nes valstybinė nepriklausomy 
bė sudaro geriausias sąlygas 
skleistis tautinei kultūrai, mū 
sų tautinės gyvybės pagrindui.

Bendruomenė remiasi kiek 
vienu lietuviu. Lietuvių Char 
ta Bendruomenės organizavi
mo pagrindu deda tautinį soli 
darumą, kaip augščiausiąją 
tautinę dorybę. Todėl Bendruo 
menei visi lietuviai lygūs tos 
pačios tautos vaikai Organi
zuotieji lietuviai savo bendruo 
menei gali priklausyti per sa 
vo draugijas klubus ir kt 
junginius, bet Bendruomenė 
po savo vėliava taip pat tel
kia ir tuos kurie nepriklauso 
jokiai draugijai Tokiam lietu 
viui savo Bendruomenei pri 
klausyti tereikia vienos vieniu 
teles žymės — kad jis jaučia
si esąs lietuvis

Taigi Bendruomenę sudaro. 
Lietuvių Chartos žodžiais, <pa 
šaulyje pasklidę lietuviai». Jie 
visi yra viena didelė lietuvis 
ka šeima. Šioj šeimoj kiekvie 
nam taip pat priklauso lygus 
balsas. Todėl Bendruomenė 
tvarkosi demokratiniais prin
cipais, nes jie sudaro sąlygas 
kiekvieno atskirai ir visų va
liai bendrai pasireikšti. Įsive 
dusi savo organams sudaryti 
demokratinių rinkimų būdą, 
Bendruomenė imasi didelio 
demokratinės lietuvių sąmo
nės ugdymo darbo Taigi ir 
šiuo atžvilgiu Bendruomenė 
atsistoja savo tautos tarny
boj.

Kliūtys Bendruomenės kelyje

Bendruomenei, kaip visuoti 
nei ir demokratinei lietuvių 
organizacijai, visdelto turime 
opoziciją Amerikoje ši opozi 
cija ryški ir veiksminga Kai 
kam čia nepriimtina Lietuvių 
Charta. Opozicininkai panei 
gia kad Bendruomenė yra to 
kia pati organizacija, kaip ir 
kitos iš seniau veikiančios, to 
dėl ji nesanti reikalinga Ki 
ti savo priešiškumą remia 
išeidami iš individualaus nu
sistatymo prieš Bendruome

nei dirbančius ir vadovauja n 
čius asmenis: nepatinka Ben 
druomenės darbuotojas, tad 
nereikia nė tokios Bendruo
menės !

Šioj vietoj tenka taip pat 
paminėti, kad prie bendruome 
ninio darbo sunkumų žymia 
dalimi prisideda visuotinoji 
mūsų apatija, žlugdanti betko 
kį organizacinį veikimą Žmo 
nės nebeina į susirinkimus ir 
parengimus, nebesidueda ren 
kami į valdybas, kratosi dar 
bo ir atsakomybės Kai nyks 
ta bendrasis pareigingumas 
veiklumas drausmingumas, 
tvarkingumas ir punktualu
mas sušlubuoja taip pat ir 
ir viešasis organizacinis gyve 
nimas. Ne be šios rūšies sun 
kūmų taip pat ir mūsų Ben
druomenė. Bedrieji negalavi 
mai atsiliepia ir jai.

Tačiau būtume neteisingi 
nepastebėdami teigiamų duo
menų Nemaža jų susitelk'a 
I B Centro Valdyboj, tad mato 
me, kaip mūsų Bendruomenė 
pamažu, bet nuosekliai stiprė 
ja. Esame pažangos kelyje: 
gerėja mūsų tarpusavio ryšiai, 
gy vėją piniginis atsiskaitymas, 
platesniu mastu imamasi švie 
timo kultūros ir kitokio dar
bo Čia galėtų būti ir ilgesnė 
kalba, nes turėtume ką paša 
kyti ir kuo pasidžiaugti Tik 
laiką taupydami to nedarysim. 
Kas seka mūsti spaudą, Ben
druomenės dirbamo darbo 
vaizdą turi. Tam taip pat 
skiriamas LB Centro Valdy
bos leidžiamas biuletenis Ben 
druomenės vardu šiandien dir 
bama jau daug ir reikšmingo 
darbo. Pagrindinis Bendruo
menės darbas atliekamas jos , 
apylinkėse ir apygardose. 
Ta apylinkė, kuri išlaiko litu
anistinę mokyklėlę, suiman
čia vietos lietuvi- ką prieauglį 
turi mokyklinio jaunimo an
samblį, chorą teatrą ir t. t., 
dirba neįkainuojamos tautinės 
reikšmės darbą, vertesnį už 
viešąją mūsų retoriką Tad 
Bendruomenės paskirtis ats
kirose vietovėse ir yra švie
timo, kultūros, šalpos ir so
cialinės gerovės pastangų ir 
užsimojimų pa’aikymas ir rė 
mimas Didžiosios kultūrinės 
visuomeninės manifestacijos 
taip pat reikalingos, ir Ben
druomenė to neatsisako, bet 
jos būtų negalimos be mūsų 
vietinių pasišventėlių ir švie

Žinios is Okupuotos

Petronėlė Orentaitė

Kad sugrįžtu
Kad sugrįžtų dar vasara toji, 
Kur dainavom Dubysos laukuos! 
Šlama pasaka liepa kuplioji, 
Ir balandžiai per naktį burkuos...

Bijūnėlio gaida tenai liejos, 
Ir aidėjo darželiuos žaliuos, 
Ir širdis, jau mylėt pažadėjus, 
Džiaugsmo ašarom laimę sapnuos...

Taip skambėdavo gojai papieviais 
Ir jaunystės kiemai sklidini! 
Rodos, kryžkelėm vaikščiojo Dievas 
Ir aplink angelai septyni ..

O tai tėviškė mūsų mieliausia — 
Ten ir vėjo daina maloni
— Tu kasdieną kasnakt ten keliausi, 
Bent svajonėj —- dar ten gyveni!

timo bei kultūros darbo en
tuziastų Tad apylinkių ir 
apygardų išlaidas, einančias 
šiems tikslams, reikia laikyti 
produktyviausiomis išlaido
mis.

Iš atskirų Bendruomenės už 
davinių, kuriems reikės visų 
mūsų dėmesio ir pastangų, 
minėtini: antrosios Dainų Šven 
tės įvykdymas. Lietuvių Spau 
dos Dienos prigydymas ir su 
popularinimas, Tėvynės Bib
liotekos sukūrimas, savo eilės 
taip pat laukta Kultūros Kon 
gresas, II Tautinių Šokių Šven 
tė ir kt. sumanymai Iš švieti 
mo institucijų laukiame vado 
vėlių ir jaunimo skaitinių kon 
kretaus pajudėjimo, iš Kultu 
ros Fondo --- pasiimtų darbų 
ryžtingo tesėjimo: reikia 
mums ir «Aleksandryno», ir 
«Knygų Lentynos», ir «Šimto 
sios Kalbos», ir jaunimo sa
viveiklos vadovėlio, ir prade 
tosios vykdyti kultūros premi 

jos...
Tautinė musų Bendruome

nė tinkamai savo uždavinius 
atliks tik gerai organizuota. 
Tam reikia viena linkme vi
sų pastangomis kreipiamų 
mūsų darbų ir išteklių, tam 
būtini organizaciniai mūsų 
nusiteikimai. Labiau vertin 
darni ir stipriau pabrėždami 
skiriančiuosius. nejungiančiuo 
sius veiksnius, daugiau ar 
mažiau tesitenkinsime bergž- 
dumo prabanga. Bendruome 
nė tai gerai supranta ir dėl 
to pabrėžia ne skiriantjjį, bet 
jungiantįjį pradą.

Nėra tuščia frazė, kad Ben 
druomenę sudaro visi betkur 
svetur atsidūrę lietuviai. Tų 
pačių siekimų ir rūpesčių juk 
turi ir Vokietijos, ir Italijos, 
Kolumbijos, ir Australijos, ir 
Kanados, ir Amerikos lietuvis- 
Štai kodėl atskirų kraštų lie
tuvių bendruomenės jieško 
tarpusavio bendradarbiavimo

— Nedrąsiai skelbia naujai 
parašytąją komunistų partijos 
istoriją. Kaip žinoma, Stalino 
laikais parašyta visasąjungi- 

SJnės komunistų partijos istori 
ja jau seniai nebeatitinka da 
bartinėms Kremliaus požiū
rėms Chruščiovas įsakė pas
kubomis parašyti naują isto
riją tačiau jos paskelbimas - 
bent jau Lietuvoje - vyksta 
labai nedrąsiai, laikraštinėmis
tąsomis, lyg laukiant, kad dar 
bespausdinant teks kai ką vėl 
pakeisti. Naujai perrašytos is 
torijos pirmieji 6 skyriai bu
vo atspausdinti Vilniaus * Tie
sos» prieduose, 7 sis, 8-sis ir 
S sis skyriai buvo paskelbti 
žurnale 'Komunistas» Palygi 
nūs su ankstesniu «trumpuoju 
kursu», kuris sudarė storą 
knygą, naujasis istorijos va- 
rijantas yra gerokai trumpes 
nis.

—- Dviejų disertacijų gyni 
mas Vilniaus universiteto rėk 
toriaus skelbimu, Istorijos fi
lologijos fakultete kovo 24 d. 
disertaciją filologijos mokslų 
kandidato laipsniui įgyti gynė 
Vincas Laurynaitis, tema: «Dio 
nizas Poška». —• Tą pačią 
dieną Ekonomikos ir teisės fa 
kultete gynė desirteraciją Al
fonsas Skupeika. ekonomikos 
mokslų kandidato laipsniui įgy 
ti, tema: «Lietuvos TSR linų 
ūkio prekingumo didinimas 
pirminio linų apdirbimo geri
nimo pagrindu».

— Lietuvos turistinių kelio 
nių biuro direktorium paskir
tas Leonidas Žilevičius.

kelių ir būdų. Teisingas po
puliarusis A. Jakšto pasaky
mas: Vienas vyras — ne talka: 
kai du stos — visados dau
giau padarys.

Pirmuosius konkrečius žing 
snius šia kryptimi žengė du 
artimieji kaimynai — JAV ir 
Kanados liet, bendruomenės. 
Tolimesnė pakopa buvo 1958 
m. rudenį New Yorke PLB 
Seimas, sutraukęs keliolikos 
kraštų bendruomenių atsto 
vus. Šio seimo išdava — PLB 
Valdybos išrinkimas ir 1959 
m. sausio 24 m. Toronte, Ka 
nadoj, įvykęs trijų valdybų 
bendras posėdis.

Kaip mus išvežė i Sibirą ir ka mes 
pergyvenome

Ka pasakoja du kartus ištremtas iš Lietuvos ir atvykęs i 
Vakarus tautietis.

(tęsinys)

Su lietuviais pradėta labiau 
skaitytis.

Antroji tremtis kai kuriems 
tremtiesiems nebuvo taip bai
si, kaip pirmoji, nes daug kas 
jau žinojo rusų kalbą, šiek 
tiek pasikeitė ir tremtinių cha 
rakterio bruožai — jie pasi
darė dar daugiau užsispyrę, 
nenuolaidūs, o svarbiausia, 
apsukresni. Santykiavimas su 
įvairių įmonių ir įstaigų vado 
vais įgavo kiek kitokį pobū
dį. Jei anksčiau, pirmoje trem 
tyje. lietuviai dažnai su visu 
kuo sutikdavo ir aklai vykdė 
įvairių «vadovų» parėdymus, 
tai dabar to jau nebuvo. Lie
tuviai pasidarė žymiai kietes
ni. principiškesni, o tai nega
lėjo neatsiliepti ir į valdan
čių asmenų laikyseną. Su lie
tuviais pradėta daugiau skai
tytis. Lietuvio darbštumo bruo 

žas, kuris buvo žinomas jau 
ir anksčiau, o be to ir kiti jo 
bruožai įgalino jį patekti į na 
togesnius. geriau apmokamus 
darbus. Kai kurie pateko ir į 
vadovaujančias vietas.

Sunkiausieji antrojo trėmi
mo metai buvo 1951 52 m. Ta 
da buvo įvestas griežtas trem 
tinių registravimas. Be MVD 
leidimo nebuvo galima judėti 
nei Komi respublikos ribose. 
Norint nuvykti į kitą vietovę 
(kaimą ar miestą), reikėjo gau 
ti MVD leidimą, kuri, nuvažiav 
į tą vietovę, reikėjo nunešti 
pas enkavedistą atžymėti o 
grįžus atgal leidimą grąžinti 
išdavusiai įstaigai. Šiaip jau 
registruotis reikėjo vieną kar 
tą į mėnesį.

Daugumas sugrįžo į Lietuvą 
tik pereitais metais.

1954 metų pabaigoje ir 1955 
mėtų pradžioje visų lietuvių 

tremtinių »spravkės» buvo pa 
keistos pasais, kuriuose buvo 
uždėtas štampas su įrašu «Žitj 
v predelach Kcmi ASSR». Re 
gistravimas įstaigose buvo re 
tinamas. Registruotis reikėda 
vo atvykti tik pagal MVD pa
reikalavimą o ne nustatyto
mis dienomis kaip anksčiau. 
Pamažu lietuviai ėmė persi
kelti į rajoninius centrus ir 
miesius. Geresnį darbą lietu
viui gauti nebuvo sunku.

Nuo 1956 metų senieji pa
sai su štampais pradėta keis
ti naujais normaliais pasais, 
jau nesudarė sunkumų išva
žiuoti į Lietuvą. uirmoje eilė
je buvo išduodami pasai jau
nesnio amžiaus (gimusiems 
po 1929) asmenims ir lietuvių 
šeimoms, kuriose buvo moky 
tojų-pedagogų, baigusių ar 
dirbusių sovietiniais laikais, 
ar moksleivių, lankiusių tech 
nikų mus ar šiaip institutus.

Bet grįžimas tuomet nebu
vo visuotinis. Tik 1958 metais 
jau daugumas lietuvių trem
tinių kiek buvo likę gyvų, 
sugrįžo atgal į Lietuvą.

Gyvenimo sąlygos, nors jau 
ir seniai praėjus karui, Ko
mijoje buvo sunkios Maisto 

produktų kainos valdiškose 
krautuvėse buvo tokios: Kilo 
gramas sviesto 28-30 rublių, 
cukraus 1214 rb., jautienos 
mėsos nuo 9 14 rb , kiauliena 
18 rb Kolchozų turguose, ku
rie būdavo nepaprastai tušti 
kaip ir krautuvės, jautiena 

> kaštavo 25 rublius, kiauliena 
30 35 rb . šviežia žuvis 16 20 
rb., bulvių kibiras 5-8 rubliai, 
kiaušiniai 25 rb. 10 štukų.

Darbininkų-motoristų, dir
bančių su piūklu, uždarbiai 
siekia 1 000 — 1.20 ’ rb. mėn.

Vidutinis vyro darbininko 
uždarbis yra maždaug 600-700 
rublių mėnesiui. Kadangi kli
matinės sąlygos yra labai žiau 
rios, tai diderė dalis uždarbio 
išeina šiltų rūbų įsigijimui. 
Žiema trunka nuo spalio vi
durio iki balandžio vidurio. 
Žiemos metu būtina nešioti 
vailokus, kailinius, šiltas pirš 
tines. Šalčiai siekia 56 laips
nius Celzijaus. nors dažniau
sia neviršija 42 45 laipsnių.

Darbininkai miško kirtėjai 
žiemą nešioja vatiaiukus ir 
vatines kelnes, vailokus ir 
kailines pirštines Miško dar
bai nenutrūksta nei prie 45 
laipsnių šalčio. O darbo sąly

gos miške nepaprastai sun
kios. Apie žiemos vidurį sn'e 
go danga kai kuriais metais 
siekia iki 1,5 metro, o nor
maliai 80 90 cm. Norint nu
leisti medžius (juos dabar piau 
na jau elektriniais piūklais), 
reikia apdoroti aplink juos 
sniegą, padaryti «įkritimą» ir 
po to pjauti. Elektrinis plū
kiąs, markės «K-5», sveria 
apie 10 kg Be to, reikia su 
savim tampyti kelių šimtų me 
trų elektrinį kabelį, kuris taip 
pat nėra lengvas. Nuolat brai 
dant po gilų sniegą, jei tem
peratūra nėra labai žema, su
šlampa vailokai ir pradeda 
smarkiai šalti kojos, tuo tar
pu kai visas organizmas, be
dirbant, yra sukaitęs, kad nuo 
vatinių net debesėliai kyla II 
giau bedirbdami miško darbus 
daugumas darbininkų įgauna 
sunkios formos reumatizmą. 
Daugumos lietuvių tremtinių 
ypač iš pirmosios tremties — 
sveikata labai pairusi

Žiemą paruošta miško me
džiaga sandėliuojama upių ir 
upelių pakraščiuose. Prade
dant sniegui tirpti (maždaug 
balandžio viduryje) praside
da miško plukdymas. Šiam
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Susimastymas prie Žvėryno
D-ras Antanas Milius

Keistų yra žmonių sukurtų 
pasaulyje santvarkų Vienose 
santvarkose asmens teisės ir 
pagrindiniai žmoniškumo dės- 
;niai yra labiau respektuoja 
mi, kitose gi paneigiama žmo 
gui betkokia teisė laisvai kur 
ti ir tvarkyti savo religinį, 
šeimyninį ir visuomeninį gy
venimą. Jose žmonių likimas 
ir gyvenimas yra daug liūd
nesnis bei skaudesnis už į ge 
įležinį narvą suvarytų lauki
nių žvėrelių, kuriuos valdo 
žvėryno prižiūrėtojo negėiles 
tingas bizūnas Tačiau tokių 
žvėrelių, kaip neprotingų gy
vių, likimas nepalyginamai ge 
resnis už tų žinomų ir tautų, 
kurie yra prievarta bei smur 
tu suvaryti į valdžios parti
jos nukaltą milžinišką baisų, 
jį narvą. Šitokiame, baisesnia 
me negu žvėrių žmonių ir tau 
tų narve siautėja partijos pas 
kirti sadistai pareigūnai ne 
tik plakdami bizūnais niekuo 
nekaltus žmones, bet dar 
skaudžiau juos kankindami 
kalėjimuose ar koncentraci 
jos stovyklose moderniškai ra 
finuotomis tortūromis, badu, 
nemigo naktimis, smegenų iš
plovimu. šalčiu ir 11. Prie to 
kio siaubingo, didžiulio dau
gel žmonių ir tautų fiziškai 
naikinančio ir dar labiau dva 
siškai žalojančio žmonių sie
las sukurto žvėryno su jame 
nukaltais narvais reikia būti
nai sustoti irjabai rimtai kiek 
vienam susimąstyti.

Kam reikalingas tas keis
tas, baisus nekaltiems žmo
nėms kankinti narvas? Kas 
yra to žvėryno steigėjai? Kur 
glūdi jų baisaus sumanymo 
šaknys suvaryti žmones ir tau 
tas į tą siaubingąjį žvėryną? 
Kas pagimdė tuos žmogaus iš 
vaizdos dvikojus žvėris, pa
saulio pabaisas? Šie įkyrūs 
ir sukrečią klausimai būtinai 
reikalauja aiškaus atsakymo.

Žinia,kad medžiaginėje gam 
tinėje santvarkoje bet kuris 
veiksmas turi savo priežastį 
Tai yra aiškus ir nepaneigia
mas dėsnis. Kodėl nekalti 
žmonės sadistų kankinami ir 
naikinami žiauriau, negu tai 
daro pikčiausi laukiniai žvė 
rys? Net ir žvėris savo rūšies 
kito žvėries nežudo pvz., ti
gras, nugalėjęs kitą tigrą ko 
voje dėl patelės ar grobio, 
palieka pralaimėtoją gyvą; pa 
našiai vilkas niekados nekan 
kiną savo konkurento - kito 
vilko... Jeigu žmogus nekal
tą žmogų labiau negu žvėriš 
kai kankina ir žudo, tai tuo 
aiškiai parodomas skaudus 
gamtinės ir dvasinės tvarkos 

iškreipimas. Tai savavališkas 
žmogaus nuo jos nusikreipi- 
mas bei laužymas o tuo pa
čiu ir niekinimas jos Kūrėjo. 
Tai laisvas žmogaus atitrūki
mas nuo savo gerovės tie
sos, šviesos ir gyvybės Vers
mės. Taip jis eina prieš pa
grindinę sveiko proto ir filo
sofijos tiesą — žmogaus pri
klausomumą nuo Aukščiau
sios Būtybes Tik Jinai viena 
yra nuo nieko nepriklausoma 
ir būtina. Visos gi kitos būty 
bės, jų tarpe ir žmogus, yra 
praeinamos, nebūtinos, pri
klausomos ir reikalingos pa
laikymo nuolat tos begalinės 
Būtybės, kad vėl į nieką ne
pavirstų.

Kada ta priklausoma, nors 
laisva būtybė žmogus deda 
pastangas žodžiais ir darbais 
nepripažinti savo buvimo, gy 
vybės ir gerovės Šaltinio, a- 
nos būtinos Būtybės Dievo, tai 
jis eina prieš save patį.prieš 
savo prigimtį. Jis norom ar 
nenorom naikina save kūniš
kai ir dvasiniai bei sukuria 
sau ir kitiems žmonėms dar 
čia žemėje siaubingą praga
rą Kur nėra Dievo ir Jo Ka 
ralystės ten yra pragaro ka 
ralystė ir valdo bedieviškos 
jėgos! Tos bedieviškos jėgos 
nukalė didžiuli baisųjį narvą 
žmonėms kankinti. Bedievy
bė tad yra didžiausia kaltinio 
kė to pragariškai siaubingo 
žvėryno Kaip prie to priei
nama — apie tai kitą kartą.

— (E) Vaikai raginami įsi 
jungti į septynmečio plano 
vykdymą Ypač kreipiamasi 
j jaunuosius «pionierius» ir ši 
aip moksleivius. Vilniaus ra
dijas kovo 20 d gėrėjosi tais 
mokiniais, kurie netik moky
kloje mokosi bet eina ir į 
dirbtuves kaip «tikri darbiniu 
kai». (' aikų darbas tarptauti 
nėmis konvencijomis yra drau 
džiamas, tačiau Lietuvoje ir 
kituose sovietų valdomuose 
kraštuose vaikai net tam ti
kra prievarta skatinami eiti 
į dirbtuves).

— Klaipėdos dramos artis
tai vaidino Atlante. Vilniaus 
radijas kovo 20 d , Klaipėdos 
dramos artistų grupė kovo 19 
d. iš Klaipėdos uosto išvyko 
su plaukiojančia baze į Šiau
rės Atlantą, kur suruoš vaidi 
nimussilkes gaudantiems Klai 
pėdos, Karaliaučiaus ir Mur
mansko žvejams. Dramos ar
tistai jūroje išbus apie mė
nesį.

A Tyruolis
iv. JUKCTUi

Sukaupęs jėgą milžino imtynėm
Prieš aštrų geismą slibino ugningo, 
Jis jaučia, kaip žvėries ugnis apninka 
Jį, kaip karštoj maldoj mergaitė mini.

Gal būt, kad joje jėgos paskutinės
Toj nelygiojoje kovoj jau dingo, 
Bet prikaupta jėgų ietis jo sminga 
Širdin pabaisos, kaip strėlė ugninė.

Sutems diena panirs į naktį juodą. 
Gal būt. kol jis pribaigs ten šitą žvėrį, 
Ir jai ir jiems parnešęs džiaugią žinią.

Kol naktį, iš tamsos jau išvaduotą, 
Jis pergalės skaisčia šviesa nužėręs 
Trenksmingai grįš vėl — vytis pirmutinis.

— «Rinkimų» duomenys. A- 
pie įvykusius kovo 15 d «rin 
kimus» į Lietuvos aukšč ta
rybą ir vielines tarybas Vil
niaus radijas kovo 15 d pra 
nešė kad Lietuvoje balsavę 
99 9% Kovo 20 d tas pats \ ii 
niaus radijas ir spauda skel
bė, tarpe išrinktųjų į aukšč. 
tarybą deputatų esą tik 30 dar 
bininkų ir 70 kolūkiečių.

— Statybinių medžiagų trū
kumas Klaipėdoje iki šiol ne 
leidęs išvystyti greitesnius sta 
tybos tempus. Neseniai pra
dėjus veikti naujoms statybi
nių medžiagų gamykloms rei 
kalas kiek palengvėjęs Jau 
esanti įpusėjusi ir Klaipėdos 
silikatynių plytų fabriko sta
tyba Tasai fabrikas dar šiais 
metais pagaminsiąs 45 milijo 
nūs plytų, o vėliau per me
tus apie 60 milijonų.

— 21 čiai vilniečių -1 mar 
gutis! Vilniaus radijas kovo 

20d vilniečiams paskelbė ge
rą. priešvelykinę žinią: «Mies 
to valgyklų trestas šventės 
proga pateiks vilniečiams dau 
giau kaip 10.00o margučių». 
Turint galvoje, kad Vilniuje 
šiuo mėtų yra apie 200.000 gy 
ventojų, išeitų, kad kas 2t> vii 
niečių turėjo dalintis vienu 
margučiu, pateiktu miesto vai 
gykių tresto Reikia manyti, 
kad vilniečiai bus buvę išra 
dingesni už miesto valgyklos 
trestą ir apsirūpinę Velykoms 
(arba «Pavasario šventei», 
kaip komunistai ją vadina) 
bent po 1 margutį kiekvie
nam.

— Tik dabar atnaujino Kau 
no radiofono veiklą. Kaip pra 
nešė Vilniaus «Tiesa» kovo 
16 d. buvo pradėtos translia
cijos iš Kauno radiofono, ku 
ris iki šiol visą laiką nevei
kė Dabar veiks kol kas irgi 
tik 15 minučių kasdien, bet ir 

netiesiai, o per Vilniaus siųs 
tuvą, į kurį perduos iš Kau
no telefono laidais. Vėliau 
Kauno programa būsianti ple 
čiama.

— Naujoji J. Grušo pjesė 
«Vedybų sukaktis» pastatyta 
Kauno Muzikiniame dramos 
teatre. Kritikas J Kadžulis 
savo recenzijai «Tiesoje» da
vė antraštę «Spektaklis, de
maskuojąs praeities liekanas», 
tačiau iš turinio atpasakojimo 
matyti kad veikalui siužetą 
davė «tarybinių - metu įvykiai 
Kauno statybose suktybės so 
vietiniame statybos treste). 
Kritiko nuomone, veikalas tu 
rįs didelę auklėjančią reikš
mę.

— Mirė Silvestras Brazovs 
kis. automobiliu transporto ir 
plentų ministério pavaduoto
jas. \

— (E) Tarp Vilniaus. Kauno 
ir Klaipėdos iki 1965 m. nu
matoma organizuoti automati 
nį telefono ryšį, pranešė Vil
niaus radijas kovo 21 d.

— B. Dvariono operos «Da
lia» premjera įvyko Vilniaus 
operos ir baleto teatre.

— Agr Banys, žemės ūkio 
akademijos prorektorius ūkio 
reikalams, mirė Kaune.

— Kokius konservus gami
na Panevėžio konservų fabri
kas tai išvardijo Vilniaus ra 
dijas kovo 19 d. Šalia žalių 
žirnelių konservų, daržovių 
konser vų su mėsa, pupelių su 
kiauliena tomatuose ir kitų 
rūšių konservų, fabrikas ne
trukus pradėsiąs gaminti barš 
čius su mėsa ir agurkus su 
mėsa. Naujų gaminių receptu 
rą paruošė fabriko inž. Eug 
Šakotas ir laboratorijos vedė 
ja Ona Rapolevičiutė.

— Paroda apie lietuvių da 
lyvavimą Ispanijos pilietinia 
me kare esanti įruošta Kau 
no valstybiniame muziejuje, 
atskirame skyriuje Tarp kit
ko, rodomas Ispanijos žemė 
lapis, kuriame atžymėtos vie 
tos kur buvo lietuviai sava
noriai Išstatytos Jasučio; Bu 
lotos, Lapšio, Preikšo ir kitų 
pilietinio karo dalyvių foto 
nuotraukos. Iš Lkp ck atsi
šaukimo 1937 m sužinoma, 
kad Ispanijos kairiesiems rem 
ti tuomet Lietuvoje buvę, su 
rinkta 11 000 litų. Rodoma taip 
pat tarptautinių brigadų uni
forminė baretė. priklausiusi 
Dobrovolskio brigados seržan 
tui Slažiui ir kiti daiktai pri
klausę lietuviams to pilieti
nio karo dalyvams.

darbui mobilizuojami visi miš 
ko darbininkai. Darbas tikrai 
katorginis. Plukdymas vyksta 
toli nuo gyvenviečių, iš- miš 
kų gilumos. Žmonės naktį ne 
turi patalpų kur pernakvoti, 
l’odėl miegodavo — sniegui 
dar uesutirpus - tiesiog miš
ke, egliašakių krūvas susikro 
vę Per darbą peršlapę ava 
lynė ir rūbai nebūdavo džio
vinami per visą plukdymo se 
zoną 10-15 dienų. Kad žmo
nės nepradėtų chroniškai ir 
masiškai sirgti, į plukdymo 
vietas atveždavo daug degti
nės, kurios kaina tuo metu žy 
miai sumažinama. Žmonės nuo 
baisaus įtempimo, nuovargio 
ir šalčio raminasi degtine. 
Dirbti tuo metu priverčia per 
parą o kartais ir dar dau
giau. jei pastebima, kad van
duo upėse smarkiai krinta. 
Dirbdamas tokiomis sunkio
mis sąlygomis, darbininkas 
per plukdymo sezoną (20 25 
d.) uždirba iki 1500 rublių, ta 

čiau žymią dalį iš tos sumos 
išleidžia degtinei.

Apskritai šiltesniais mėne
siais darbini'kai dirba ne po 
8 valandas, bet po 19-12 vai. 
į dieną. Miško ūkio direkto. 
rių įsakymu ir sekmadieniai 
dažniausia būna darbo dieno
mis, tačiau uždarbio tarifai 
nebūna pakeliami kaip kad 
turėtų būti pagal darbo ko
deksą.

Komijos miškų sudėtis maž 
daug tokia: Eglių 50%, pušių 
45% ir apie 5% beržų ir kitų 
lapuočių (drebulė, jieva). Miš 
kai labai pelkėti Daug privir 
tę senų pūvančių medžių Be 
veik nėra miškinių paukščių 
bei žvėrių, išskyrus meškų ir 
br ėdžių. Meškų pasitaiko su 
tikti labai dažnai. Kartais žie 
mą. kertant miškus, meškos 
būna pakeliamos iš savo guo 
lių ir sudaro daug nemalonu
mų, jei kirtėjas neturi su sa
vim šautuvo

Tiek vasaros, tiek žiemos 

metu Komi miškuose, jei ar
ti nekertama, viešpatauja ka
pų tyla.

Syktyvkoras — trėmimo sri
ties sostinė.

Komi autonominės respubli 
kos sostinė Syktyvkoras • tai 
tikra trėmimo srities sostinė. 
Miestas yra toje vietoje, kur 
upė Sysola įteka į Vyčegdą. 
Miesto teises gavo 1870 me
tais. Gyventojų turi apie 40. 
000 Kai dėl miesto geografi
nės padėties, tai iki Kotloso 
yra 424 km., iki artimiausios 
geležinkelio stoties Aikinobe 
veik 100 km. Miestas lyg ats
kirtas nuo viso pasaulio, nes 
per upes nėra jokių tiltų. Be 
Aikino, didesnė geležinkelio 
stotis yra Kniaž-Pogastas 150 
km nuotolyje, per kurią kaip 
ir per Aikiną žiemos metu 
pristatomi kroviniai miestui 
ir apylinkei.

Tačiau didžiausią reikšmę 
miestui turi vandens keliai. 
Upė Vyčegda laivinga maž
daug 7.0 km nors aukštupis 
apie 200 km ruože vasaros 
metu laivininkystei sunkiai 
prieinamas dėl vandens sto
kos Upe Syslova laivininkys 
tė vyksta tik anksti pavasarį 
ir rudenį.

Iš miesto prieplaukos kiek
vieną dieną senoviški laivai 
(su varomuoju ratu) plaukia 
žemyn iki Kotloso ir aukštyn 
iki Ustj Kolomo Vyčegdos lai 
vynas turi kelias dešimtis lai 
vų, nemaža buksirinių kate
rių ir savieigių baidokų.

País Syktyvkoro miestas 
daugiausia medinis — namai 
suręsti iš apvalių rastų. Tik 
centrinės gatvės apstatytos 
mūriniais daugiausia dviejų 
aukštų namais. Kelios gatvės 
yra asfaltuotos Šaligatviai dau 
gumoje, kaip ir visuose šiuo 
se miestuose, iš lentų Kele
tas gatvių grįstos medinėmis 

kaladėlėmis. Daugumas gat 
vių visiškai neišbrendamos ir 
neišvažiuojamos.

Mieste yra pedagoginis ins
titutas (apie 1,000 moksleivių), 
be to, kooperacinis tech
nikumas, žemės ūkio techni
kumas, yra dramos teatras ir 
du kino teatrai Mieste yra į- 
sikūręs sovnarchozas, kuris 
tvarko Komi ekonominį rajo
ną.

Prie pat mieste ant Syso- 
los krantų yra dvi stambios 
lentpiūvės, kurios per metus 
suplauna apie porą milijonų 
kietmetrių miško.

Miesto gyventojų sudėtis: 
Daugiausia komiai po jų se
ka rusai ir ukrainiečiai. O iš 
kitų tautybių iki 195b metų 
daugiausia buvo lietuvių. Man 
išvykstant, jų čia buvo dar 
apie 200.
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«JAUNYSTES aidas»
«M L » skyrius jaunimui. d

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

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

Caixa Postai 4'118

São Paul<».

Badas, Neapykanta

(pabaiga)

Pirmą pnešpietę jau turė
jau dvidešimt penkis rublius, 
kuriuos praeiviai padovano
jo. Kaip galėjo tai įvykti ne- 
duoneliaujant? Paprastai. Iš 
tolo matė mūsų nuskurusius 
drabužius ir slenkančią, suvar
gusią eiseną, kad mes vokie
čiai ir tik paskutinę valandė
lę nuo duobkasio mentės pa
sprukę. Valgyti ir gerti gan- 
davom maž kiekvienuose na
muose, į kuriuosužsukdavom.

Lietuviai pasižymėjo didele 
nuovoka, buvo širdingi, malo
nūs ir todėl palengvindavo 
mums. Be žodžio duodavo 
mums kavos, bandučių ir net 
virtų kiaušinių. Tikras ska 
nėstas buvo mūsų išbadėju 
siems viduriams. Savaime aiš 
ku, nereikalavo iš mūsų jo
kios pagalbos bei atlyginimo.

Tai mano pergyvenimai ir 
nuotykiai kelionėse po Lietu 
vą. Jos buvo ypatingo laiko 
šešėlyje ir vyko ypatingose 
aplinkybėse, kai dar pasaulis 
tūnojo paskutiniojo karo žaiz 
dose ir tarp tautų degė nea
pykanta Man buvo leista pa 
tirti, kad nežiūrint viso, žmo 
niškumas per tuos laikus išsi 
laikė Mes sutikdavom jį mū 
sų visuose keliuose, barbarų

RELIGINĖS MOKSLEIVIO
ATEITININKO PAREIGOS 

i

1) Giliai pažinti savo Tlkėji 
mo tiesas,

2) Dažnai eiti Šv. Sakra
mentu,

3) Skaityti religines knygas,
4) Aktyviai dalyvauti litur

gijoje (bažnytiniame giedoji
me. patarnavimuose, bažny
čios puošime ir panašiai).

5) Dalyvauti katalikiškoje 
akcijoje,

6A Uoliai vykdyti Bažnyti
nės vyriausybės uždedamas 
pareigas,

PAŽINKIME LIETUVOS 
ŠVENTĄJĮ

Šv Kazimiero Gyvenimas

Šventasis Kazimieras yra 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos Globėjas Jo šventė yra 
kartu ir ateitininkų šventė. Ši 
šventė būna 4 dieną kovo. 

■ • ' • J z e.. .

Klausykis São Paulo Lietuviu 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
riams asmeniškai arba siunčiant per naštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažina- 

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

ir Gailestingos Rankos 

botago grąsinamą. prispaustą 
ir išgąsdintą draudimais ir įs 
ta tymais, tačiau nepalaužtai 
liepsnojantį šios mažos ūkinin 
kų tautos širdyse.
Lietuva maža šalis Vos trys 
su puse milijono gyventojų 
Tikras žemdirbystės kraštas 
su nedaug didėlesnių miestų 
Inteligentija iš.ūkininkų kilus. 
P.e galo gelbstinti pasirodė 
lietuvių dvasiškija Mažne 
kiekvienas kunigas kalbėjo 
vokiškai Jie visi nedarydavo 
skirtumo dėl tikėjimo, buvo 
malonūs plačiu pažiūrų, vai 
šingi ir prielankūs

Ypatingai man metėsi tai. 
ko nenorėčiau nutylėti: lietu 
vis iki paprasčiausio žmogaus 
kupinas tautinės didybės. Tau 
ta jam viskas.

Tačiau svarbiausia žmogus! 
Tai galėjau patirti ir šitą no 
riu garsinti ir už tą noriu dė 
koti. Ir tai man leidžia tikėti, 
kad tarp tautų yra bendras 
pagrindas, ant kurio galima 
suku ti taikaus sugyvenamo 
bendrą ateitį Tegu tautos įsi 
sąmonina savo būtovės žmon 
šikumo nuveiktus darbus kaip 
tikras viršūnes aukso raidė
mis sužymėti, ne kaip lygius, 
bet augščiau už taip vadina 
mus iki šiol praeities didžius 
darbus.

Dr. Jona=; Remeika.
«T. Ž»

Šventasis Kazimieras gimė 
1458 metais Krokuvoje. Lietu 
vos ir Lenkijos karaliaus rū 
muose Jo tėvas buvo lietu
vis jkaralius Kazimieras. Jo
gailos ir Alšėnų kunigaikšty
tės sūnus Šv. Kazimiero mo
tina - Vengrijos karalaitė Elz 
bieta- Habsburgų giminės Šv. 
Kazimieras paskutinius pen
kerius savo gyvenimo metus 
gyveno Vilniuje įr tėvo var 
du valdė Lietuvą Pasižymėjo 
išimtimi, proto gabumais, tvir 
ta valia ir dideliu pamaldu
mu Vedė kietą ir šventą at
gailos gyvenimą Buvo gailės 
tingas vargšams, vengė puo
tų. melsdavosi kartais ištisą 
naktį, buvo uolus darbe ir ap 
simarinimuose Turėjo didelį 
pamaldumą į Švenčiausią Sa 
kramentą ir Mergelę Mariją 
Jos garbei dažnai giedodavo 
giesmę «Omni die die Marine 
mea laudes anima » Daug kas 
mano, kad jis pats šią giesmę 
ir parašė.

Persidirbimas ir griežtas gy 
venimas, anksti pakirto Kaži 
mieto jėgas. Jis mirė tesulau 
kęs vos 25 metų, 1485 metais 
kovo 4 dieną. Palaidotas Vil
niuje. Popiežius Leonas X 
Kazimierą paskelbė Šventuo 
ju ir Lietuvos Globėju. Trem 
tyje apie šv. Kazimierą kny 
gas parašė Ateitininkų Fede
racijos Vadas Simas Sužiedė 
lės ir Tarybos narys Zenonas 
Ivinskis Abi knygos galima 
rasti ramovės bibliotekoje, 
pasistenk perskaityti. Paskai 
tyk dar bent vieno šventojo 
gyvenimą.

— Šį šeštadienį Vila Anas
tazijos Lietuvių mokykloje 4 
vai. p p mergaičių ateitinin
kių būrelio susirinkimas

— Ateitininkų kuopos susi
rinkimas šį sekmadienį 4 vai. 
p.p. švento Juozapo Moky
kloje.

—Ateitinink ųvaldyba susita 
rė su TV vadovybe dėl dviejų 
programų. Viena 10 min bus 
išpildyta gegužės mėnesį an
troji pusvalandžio liepos pra 
džioje Programai parengti į 
talką moksleiviai kviečia vi
sų vilų jaunimą. Iš vyresnių
jų talkininkaus P. Kindurienė, 
p Kilčiauskaitė. p Guiga, p 
Stočkuvienė Dėdė Juozas ir 
kiti

— Motinos dienos minėji
mas įvyks gegužės 3 dieną 
(sekmadienį) 3 vai p p. Vila 
Zelinos gimnazijos salėje. Pro 
gramą išpildys lietuviškų mo 
kyklų lankytojai, visų vilų 
jaunimas moksleiviai ateitinin 
kai. Visi prašomi šią dieną 
rezervuoti Motinos pagerbi
mui.

— Įėjimas į minėjimą vi
siems laisvas. Pamaldos už 
gyvas ir mirusias motinas bus 
tą pačią dieną 9 vai Visi vai 
kai prašomi tą dieną priimti 
šv. Komuniją motinų intencija.

—• Tradicinė jaunimo šven
tė rengiama pirmą sękmadie 
nį po vasaros atostogų t.y. 
rugpjūčio 2 dieną Programo
je bus suvaidinta pasaka iš 
žvejų gyvenimo «JUROS DU
KRA» Visos kitos organizaci 
jos prašomos šią dieną jokių 
parengimų nedaryti.

mokyklos Šventė tautu parke
Praėjusį sekmadienį tuoj po 

lietuviškų pamaldų sporto,klū 
bo salėje įvyko lietuviškos 
mokyklėlės šventė. Jaunieji 
mokyklos lankytojai suvaidi
no dviejų veiksmų Vaizdelį 
«Neklaužada Kazytė» Vaidino 
Kazytę-Ivonė Girnytė, motiną 
-Olga Nacaitė, daktarą Vyta u 
tas Gircys, mokytoją-Kibelkš 
tis, mokinius Eduardas Jurevi 
čius, Verutė Nacaitė, Danutė 
Šukytė, Irena Girnytė vaidini 
mą mokino ir visu šventės pa 
rengimu rūpinosi mokytojas 
St. Jurevičius jam talkino p 
p Stočkai, J Kilbelkštis St. 
Nacas, Alg. Šukys, ir kiti ko 
miteto nariai. Antrą progra
mos dalį išpilpė talkininkai 
iš Vilos Zelinos, tai yra p 
Kindurienės parengto jaunieji 
dainininkai. «Milžinų kintetas», 
kurio naująsąstatą sudaro: L. 
Karašauskas, J Blujus. R. Ti 
jūnėlis, R Petraitis ir J. Rim 
kus sudainavo visą eilę nau
jų dainų tarp jų ir partizanų 
dainą «Pražydo jazminai po 
langu» Solo Marcelina Šataitė

MIŠKELYJE

Tapu. tapu, per miškelį 
Striuoksi pilkas štai kiškelis: 
Atsistoja sau ir dairos, 
Juokiasi akelės žvairos.

Čia miškely aš kaip pdnas. 
Samanose taip malonu, 
Susisukus šiltą gūžtą, 
Kai nuo vėjo šakos lūžta. 

Tapu, tapu, per miškelį, 
Striuoksi pilkas štai kiškelis. 
Stojas ant dviejų kojyčių, 
Skabo lapelius žilvyčių.

K, Krigaitytė.

padainavo «Skrisk Vėjeli» ir 
Leonardas Karašauskas «Siun 
tė mane motinėlė» Parkiečiai 
dainininkus sutiko labai šiltai 
ir negailėjo katučių, prisėjo 
net kartoti.

Komiteto vardu pasveikino 
p Stočkus. Beto dar kalbėjo 
kun. J. Šeškevičius. Mokyt. 
St. Jurevičiui mokiniai dėkin
gumo ženklan įteikė dovanė
lę. Visi mažieji gavo saldai
nių Švente visus susitikusius 
gražiai nuteikė ir pakėlė lie
tuvišką nuotaiką, bei parodė 
mokyklos darbo rezultatus. 
Po Šventės p p. Jurevičiai, 
Buragai ir Šukiai zeliniečius 
pasikvie ė į svečius ir nuošir 
džiai pavaišino. Už parodytą 
lietuvišką vaišingumą svečiai 
šeimininkams taria nuoširdų 
ačiū.

— Tautų Parko Lietuvių Ko 
mitetas ir mokytojas dėkoja 
p. mokt MARIJAI KINDURIE 
NEI ir mažiesiems daininin
kams už talką mokyklos šven
tei.

Kiek čia uogų, kiek čia grybų 
Vakar po lietaus pridygo. 
Kiša snapą raudonviršis, 
Nusiprausti užsimiršęs.

Čia gi kas? — Genys tuksena. 
Kopinėja pušį seną.
Iš drevės margam vagiliui 
Trys bitelės kojon gilia.
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Skaitykite «Músu Lietuva»
TAUTIEČIAI!

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.S 200,00.

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aorangą, maistą, medžiagas, me 
gztfnius, vilną, odą batams ir vaistus.

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

paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiamo naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R Pe. Bened. de Camargo, 698 P<>nha 
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.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13,00 iki i4,00.
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 GAR.-AI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.
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■mĮ Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, įgį 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- 

(SSI 
įgs nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.
|| PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMFOS, 1 - V. ZELINA 

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

ü Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.

MSWM RHH L®

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

8 às 19 horas.
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i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» į 
1 IRMAOS BAUŽYS | 
E R«gl©trado no C< R-l Cl oob o n.* 55l S!

I Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo į 
« Telefone Ô3-6OO5 Z
f ------------------------------------------------------------------------------ --

g Aberturas de firmas 
b Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
| Centrai. na Junta Comerciai 
i Dis‘-at. na Junta Comerciai 
f Escritas Fiscais 
? Escritas Comerciais
I HORÁRIO das
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MŪSŲ LIETUVA

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10 ° and conj. 101 - Tel. 35 0062

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 -- Pone: 52-0229 
ãEnderêço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais*

pusi. 5

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 Gonęalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasą 8 vai., Lapa 16 

vai.
Ketvirtą:
Utinga 19 30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

KAS NIEKO NEDIRBA, VAL 
GO KITŲ UŽDIRBTĄ DUONĄ 
KAS LAIKRAŠTI SKAITO IR 
NEAPSIMOKA PRENUMERA
TOS, TAIP PAT NAUDOJASI 
KITŲ VAISIAIS.

— Jei Jūsų namams reikia 
kokio nors akmens ar marmu 
ro išdirbinio kreipkitės pas 
savo tautiečius M AR MORARIA 
IR. MACKEVIČIUS LTDA. R. 
Salesopolis, B6. (Travessa da 
Av. Rudge. 1020), Tel. 81-0460.

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOJ A

ÍRMÃCJ CAKKIEKI m,
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

Caixa Postal 3967 — SÃO P A U;L O

Didel’S pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyrišku rūbų

ji u vykioj,c LAURUi ®

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sào Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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SKAMBĖKIT DAINOS 
LIETUVOS

Tolimoj Brazilijoj, S. Paulo 
mieste, Lietuvių Katalikų Ben 
druomenės choras pasitiko 
Lietuvos pavasarį su daina. 
Toks liko įspūdis pabuvojus 
koncerte įvykusiame 1959 m. 
balandžio m. 11 d. V. Zelino
je. via teko išgirsti visai nau 
jas dainas, daugumoje naujų 
Lietuvos kompozitorių, kurių 
vieni likę Lietuvoje, kaip A. 
Račiūnas, V. Klova, J Švedas 
gi B. Budriūnas JAV se, pasi 
rinkę lietuvių liaudies melo
dijas suteikit joms naują ir 
savitą charakterį ir nuotai 
kas Šie kompozitoriai — tai 
neabėjotinai stiprios muzika- 
linės pajėgos. Taip pav. labai 
įdomiai sukomponuota A. Ra 
čiūno daina «Per girią giru
žę» kuri įgavo visai naujoviš 
ką lyrinį, dalinai Čiurlicnies 
įtakoje, charakterį įspūdinga 
ūdrio arija iš operos «Pilė
nai» verčia manyti, kad pats 
V. Klovos veikalas ištysai see 
noje turi būti labai įdomus ir 
papildo Lietuvos operos reper 
tuarą tikra lietuviška opera. 
Pilname subrendime esantį 
girdime ir B Budriūną, kurio: 
«O Nemune» ir «Gyvent» duo 
da pajusti kompozitoriaus verž 
lumą, audringą būdą, vieto
mis sakytume vagnerišką sa 
vo reikalavimais chorui ku 
ris paverčiamas instrumentu, 
turinčiu atlikti techniškai la 
bai nelengvą uždavinį, reika 
laujantį iš choristų geros 
klausos ir stiprių balsų Ir 
džiugu pabrėžti, kad 
J jį L. K, Bendruomenės cho
ro bet kokie sunkumai buvo 
nugalėti, ir visos dainos bu
vo atliktos pilnu technišku 
parengimu, disciplinuotai ir 
pilname sąskambyje. Tai yra 
neabėjotinai nuopelnas maes 
tro Felikso Girdausko, kuris 
dar kartą pasirodė, kaip sti 
prus ir patyręs choro dirigen 
tas.

Tenka taipogi pripažinti p. 
V. Laurinaičio balso nuopel
ną, kuris mus įtikino ūdrio 
arijos interpretacija, Nepomu 
ceno «Trovas» ir Verdi Ger 
monto arija iš operos «Tra
viata*.

Malonu buvo išgirsti ir mū 
sų kolonijai gerai pažįstamą 
K. Ambrozevičių, šį kartą įsi 
jautusiai padainavusį du sva 
jingus romansus J. Cosmo «Ru 
dens lapai» ir Bellini «Nak 
ties svajonės».

P lė H. Ehlers parodė savo 
muzikalinį išsilavinimą balso 
moduliacijose, padainuodama 
arijas iš operų: «Sansonas ir 
Dalila», «Linksmoji našlė» ir 
«Norma». Bet ypatingai malo
ni staigmena buvo visiems tai 
boso Benedito A. da Šilva pa 
sirodymas, kuris padainavęs 
Haendelio «Ombra maifu»,lie 
tuviškai padainavo St. Šim
kus «Oi kas» ir Hermano 
«Karžygiai». Jo malonus jau
nas balsas, gera lietuviška ta 
rena, kuri taip nelengva sve
timtaučiams savo dvibalsiais, 
uždegė publiką entuziazmu. 
Ta proga norisi pabrėžti, kad 
svetintautis prie gerų norų ga 
Ii išmokti lietuvių tarėnos, 
tuo tarpu mūšų tautiečiai ran 
da, kad lietuvių kalba yra per 
sunki jų vaikams ir trukdo 
kitas kalbas išmokti Benedi
to da Silva pavyzdis įrodo vi 
sai ką kita. Daug kam vertė 
tų tuo pavyzdžiu pasekti — 
Mergaičių choras gražiai iš
pildė «Maringa» ir Liadovo 

«Išlydėk mane į kelią». Akom 
paniatorės p Irenė Adomavi
čiūtė ir p-lė Zapereckaitė sa 
vo uždavinį atliko gerai, pa 
rodydamos pažangą piano 
technikoje

Taigi visumoje pripažįsta
me. kad šis L.K B. Choro kon 
certas paliko labai gerą jspū 
dį programos rimtumu, įvai
rumu ir geru pasirengimu Te 
būna tai paskatinimas mūsų 
lietuviškam jaunimui stoti į 
choristų eiles ir sekančiam 
koncerte norėtume matyti taip 
lygiai gerai paruoštą, bet ir 
dvigubai padidėjusį chorą

Akmenė.

Padėka
Širdingai dėkoju Didžiai 

GerbiamiemsTautiečiams pas 
veikinusiems mane mokslo 
darbo apvainikavimo Uni
versiteto užbaigimo ir akade 
minio laipsnio diplomo gavi
mo proga.

Ypatingai sujaudinta širdi 
mi dėkoju už vertingas dova 
nas ir jautrius linkėjimus Di 
džiai Gerbiamiems - Lietuvos 
Respublikos Konsului Ponui 
Aleksandrui Polišaičiui. LSB 
Valdybos iždininkui industria 
lui Jonui Jodeliui, Dėdei Juo
zui kun J Šeškevičiui Poe 
tui Klemensui Jurai, LSB Vai 
dybos vice pirmininkui indus
trials Jonui Bratkauskui my 
limai Krikšto Mamytei Felici 
jai ir jos vyrui Jose Vieira 
da Silva, «Mūsų Popečių- ve 
dėjui ponui Jonui Kaseliunui, 
industrialui Danieliui Puke- 
riiui ir visiems mano bran
giems kaimynams iš Senojo 
Malūno

Iš savo pusės — jaučiu gi
lią pareigą pažymėti, kad sa 
vo įgytas augštojo mokslo ži
nias stenersiuosi panaudoti ne 
tik mano Tėvynės, bet ir ma 
no tėvelių Gimtojo Krašto kul 
turai, bei visų mano tautiečių 
gerovei.

Dipl jur. Vicente Paulo 
TŪBELIS

Vykstančių pikninkan ž;niai

Vyrų Brolija yra nutarusi 
suruošti 26 d balandžio, kitą 
sekmadienį išvažiavimą prie 
jūrų. į Santos. Norintys važiuo 
ti privalo šį sekmadienį užsi 
rašyti ir užsimokėti už kelio
nę - du šimtus krozeiru Užsi 
rašyti pas Brolijos pirmininką 
J. Baužį ir klebonijoje, nes 
reikia žinoti kiek autobusų

Išvažiavimas.iš Vila Zelinos 
5 vai. ryto

Nauja B. Liet. Kultūros Drau
gijos Valdyba

Paskutiniame susirinkime 
buvo išrinkta nauja valdyba, 
kur on įeina: pirm-kas A Ži
bąs. vice pirm-kas inž A. Idi 
kas. iždininkas J Garška se 
kretorius VI. Pupienis antra 
sis sekretorius Jakiūnas, ad
ministratorius St. Bumblis ir 
kultūros reikalų vedėjas St. 
Vancevičius.

— Brazilijos Liet. Bendruo 
menės valdybos posėdis įvy
ko 15 d. balandžio m 20 vai 
Vila Zelinoje, klebonijoje Bu 
vo aptarti veikimo planai 
Tarp artimesnių planų svars
tyta birželio trėmimų minė ji 
mas Turint dėmesyje, kad už 
mėnesio laiko, 18 d liepos 

yra Dariaus ir Girėno Išeivių 
dienos minėjimas, kuris yra 
virtęs išeivijos šventę, liūd- 
niuosius birželio įvykius steng 
tis paminėti savo ir vietinėje 
spaudoje per radijo, supažin 
dinant brazilus ir svetimša
lius su Lietuvos kančių keliu 
ir jos dabartine padėtimi ir 
dedamomis pastangomis ją iš 
laisvinti.

Išeivių Dienos programai 
aptarti, jos projektą sutiko 
paruošti p. H. Mošinskienė. ba 
landžio m. 29 d. 20 vai Vila 
Zelinoje šaukiamas organiza 
cijų bei kitokių lietuviškų sam 
būrių ar priemiesčių komitetų 
atstovų pasitarimas Organiza 
cijų ar komitetų atstovai ne 
gavusieji specialaus pakvieti 
mo kuris ir nebus siunčia 
mas. prašomi posėdin atvykti.

Buvo pranešta ir apie Ame 
rikos lietuvių krepšininkų rink 
tinės P. Amerikon atvykimą, 
kurie ir São Paulo aplankys. 
Konkreti programa bus supla 
nuota turint tikslesnių žinių 
apie jų atvykimo laiką ir kaip 
ilgai jie S Pauly užtruks

Buvo tartasi kultūros ir fi 
nansų komisijų suorganizavi 
mo reikalu Kultūros komisi 
ja organizuoti buvo paprašy
ta p H Mošinskienė. o finan 
sų valdybos iždininkas p. J. 
Baužys

Einamuose reikaluose buvo 
iškeltas pasiūlymas suruošti 
didelį, patogioje vietoje, pik- 
ninką ir vėliau, vakarą.

Valdybos pirmininkui J. An 
tanaičiui pasitraukus iš parei 
gų. valdybos sąstatas liko se 
kantis, pirm-ko pareigas pe-

«MÚSU LIETU/Ą» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina. 515

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 80 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S João 
233 (prieš čentralinį paštą)

Juozas Matelionis, Rua ta
tai, 2j. Casa Verde

Tėvą P Daugintį prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Fr. João 
Mendes.

K Meškauską. Lapa, Rua 
Williams Speers; 7<»0, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, ciuvinskus, Rua Ilian- 
za 822 V. Prudente,

Vi Pupionį, Rua Oratorio 
1257, Mooca

B. Tabelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho

Si. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

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

. ANTANO. IPAVILCNI©
1 . ■ . ' • •’ X. ■ ' 5 ■ • i

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. - ;

ĖTCOITOKIO įCONTAEiL 
NATCIMENT©

Irmãos Nascimento
< RfeG C.R.C. SP. Hro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir indųsitialines 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. Paul©
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

D t r € J A
Liet Kat. Bendruomenės Choro koncertas-vakaras 

praėjo įspūdingai, nes į jį daug kas įdėjo nemaža dar
bo ir širdies paruošimą.

Pirmiausia choro maestras F. Girdauskas, nors toli 
gyvendamas ir kitais darbais užimtas su atsidėjimu dirba 
su choru Choro programą paįvairino nuolatiniai kon
certų talkininkai solistai: V. Laurinaitis, K. Ambrozevi 
čius, Henriqueta Ehlers, visus maloniai nustebino pirmas 
solisto Benedito A da Silva pasirodymas. Solistams ir 
chorui akompanavo muz. studentės, Ir. Adomavičiūtė ir 
Zapereckaitė. Vakaro metu tvarkos palaikymui mielai 
talkino: J Baužys, J Razulevičius Bufete, virtuvėje: 
Em ir L. Bendoraičiai. An. ir K. Trubai, Katinienė, B. 
Latvėnas, P. Dudėnas. Mockus Monika ir Jose Augusto 
Filho V Tijūnėlis kaip visuomet išpardavė,
daug pakvietimų. Visiems talkininkas tariame nuoširdų 
lietuvišką ačiū

Liet. Kat. Bendruomenės Choro Valdyba.

Vila Anastacio lietuviai kviečia visus tautiečius į

LINlifMA-VAĮKARĄ-. 
gegužės mėn. 9 d.

Programoje linksma komedija, geras orkestras, 
skanus bufetas Vakarą ruošia lietuvių Dr. J. Basanovi 
Čius vardo Mokyklos Rėmėjai.

Lietuviai, 9 d. gegužės visais keliais į Vila Anas 
tacio lietuvių vakarą.

rėmė buvęs pirmas vice pir 
mininkas kun. P. Ragažins- 
kas, vicepirmininkas J. Jode 
lis, pirmas sekretorius-St, Van 
cevičius, antras - St Jurevi
čius pirmas iždininkas J. Bau 
žys. antras J. Lukoševičius. 
Posėdis praėjo darbingoj ir 
solidarioj nuotaikoje.

— 2o dieną balandžio 7 vai. 
Vila Zelinos bažnyčioje bus 
laikomos gedulingos pamal
dos su egzekvijom už

A.fA. JONĄ VITONĮ 
trečiųjų mirties metinių pro- 
ga, tuo pačiu laiku bus laiko 
mos antrosios šv. Mišios ūž 
visus šeimos mirusius.

Vėlionies našlė Ona Vjto- 
nienė kviečia visus gimines, 
pažįstamus ir artimuosius at
vykti į pamaldas.

— Laiškai: J Nadolskiui, 
V. Sprindžiui A. Lazdauskui, 
O. Jurgelevičienei. J. Berna
toniai. G Lukoševičiūtei, H. 
Naviko v, A. Mizarienei. P Šu 
kiui, S. Mitrulierei. V Muller 
A Matelionytei I. Kutkienei, 
Aid Tarvydienei, EI. Rinkevi 
čiūtei, J. Bliujui, Gracijonas 
Karolis, Juzė Jurkonienė.

— Liet Kat Bendruomenės 
chorui vadovauja ši valdyba: 
J Bagdžius pirm-kas L. Mi- 
trulis-vice pirm-kas. N. Anta 
naitis sekretorivs P. Šimonis 
iždininkas, EI. Rinkevičiūtė 

turto globėja, kurią dabar pa 
vaduoja Ir. Klišytė. M. Joną 
vičiūtė ir J. Baranauskas-vai 
dybos nariai.

— Liet Kat. Moterų Drau
gijos ir Maldos Apaštalavimo 
draugijų narių susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, Vila 
Zelinoje, mokyklos patalpose, 
4 vai. po piet. Narės kviečia
mos atvykti.

— Jonas Vigelis mirė 14 d. 
balandžio, São Pauly. Velionis 
teturėjo 33 m. amžiaus, gimęs 
Lietuvoje. Kamajuose. Brazili 
jòn atvyko dar kūdikis būda 
mas kartu su tėvais. Apsigyve 
no São Paulyje. Čia ir mokė 
si. Baigęs gimnazijos kursą, 
studijavo ekonomiją, o vėliau 
-įstojo į karo mokyklą, buvo 
atsargos karininkas. Mėgo 
sportą. Nuliūdime paliko mo* 
tiną Teresę, seserį, brolį Vy 
tautą, tetą Oną Petkevičienę, 
gimines ir daug draugų Už 
A A Jono Vigelio sielą mišios 
•egzekvijos bus 21 d. balan
džio ateinantį antradienį, Vila 
Zelinoje, 8,30 vai..

— Moterystės luoman ruo
šiasi Adolfas Talalas su Aida 
Lapienyte, Edmundas Jucius 
su Neide Petekov, Česlovas 
Šarvark su Judite Alise Juod 
gudyte, Jonas Algirdas Jurgi 
las su Julia Jakutyte.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
gariniams rūbams (yra pavyi 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai,'-ko
jinės,-pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas nemoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - caixa postai 37 lį 
São Paulo. v.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIŪ8 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zelina, fltâS
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