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Lenkija ir Čekoslovakija

klausimu nesusitaria

Susitarus del Vokietijos ats
tovų, rusai pasiūlė, kad reikia
įsileisti Lenkijos ir Čekoslo
vakijos atstovus. Girdi, jie
daug kovoję ir nukentėję nuo
Hitlerio. Vakarų atstovai pa
sisako prieš rusų siūlymus. Ei
nant rusų reikalavimais to
kia pat teise reiktų kviesti
Belgija, Olandija, Norvegija ir
kitos valstybės, kurios buvo
Hitlerio užpultos irgi daug nu
kentėjo. Ypač griežtai laiko
si Prancūzijos užsienio reika
lų ministeris Cove de Murville.
Rasti išėjimą iš susidariu
sios padėties įvyko privatūs
pasikalbėjimai Vakarų atsto
vų su Sovietų Rusijos,

Gegužės mėn. 11 d. buvu
siuose puošniuose Tautų Są
jungos rūmuose, viename gra
žiausių Šveicarijos miestų,
Genevoje, susitiko Amerikos,
Anglijos, Prancūzijos ir So
vietų Rusijos užsienio reika
lų ministerial.
Jie čia susirink© Vokietijos
Berlyno ir bendrai visų Euro
pos politinių, šiuo metu gana
painių, klausimų spręsti.
Paprastai tokiais atvejais
susirinkusieji susitaria del dar
bų tvarkos ir juos svarsto. Ži
homa. svarstymo metu gali
kilti nuomonių skirtumai, ga
lima kai kuriems klausimams
nerasti visiems patenkinamo KREMLIUS — MAŽŲJŲ TAU
išsprendimo Tai paprastas gy
TŲ GYNĖJAS
venimo reiškinys, ypač spren
džiant svarbius tarptautinės
Susai dedasi mažųjų tautų
politikos klausimus. Tautų Są
gynėjais
ir todėl reikalauja,
jungos rūmuose buvo visokių
kad
Lenkija
ir Čekoslovakija
posėdžių. Juose drąsiai kalbė
būtų
priimtos
pilnateisiais na
jo ir buvęs Lietuvos užsienio
riais
į
konferenciją.
Bet rusai
reikalų ministeris ir ministe
neiškelia
klausimo
kad rei
ris pirmininkas Augustinas kia Pabaltijo pavergtoms
tau
Voldemaras rodos, Vilniaus
toms
gražinti
laisvę,
kurie
ją
klausimu. Anais metais Lietu
patys,
sulaužydami
visas
tarp
va buvo Tautų sąjungos na tautines sutartis, sutrempė.
rys.
Šitokią taktiką jie vartoja
Bet šitokios konferencijos, dėlto,
kad galėtų pasauliui
kokia prasidėjo praėjusį pir
įrodyti,
konferencijai nepasi
madienį, Tautų Sąjungos pa« sekus, kad
ne jie, bet ameri
talpose nėrą buvę.
konai su anglais ir prancū
zais kalti Be to. nori delsti
Ginčas del apvalaus ir ketur išviso tu pačių gyvybinių Eu
kampio stalo
ropos klausimų svarstymą,
nes tuomet, norint nenorint
Gal būt ne vienoje tarptau iškiltų visa eilė faktų ir klau
tinėje politinėje konferencijo simų rusams labai nepatogių.
je nebuvo ginčijamasi del sta Pirmoj eilėje rubežių klausilo. aplink kurį turėjo susėsti simas Reikės išsiaiškinti ko
valstybių delegacijų vadai. O kia teise rusai laiko okupavę
dabar Genevoje jis iškilo. A- Karaliaučių ir taip toliau.
merikonai, anglai ir prancū
zai buvo nuomonės, kad sės NIEKO GERO NELAUKIAMA.
ti už keturkampio stalo, nes
keturių kraštų konferencija
Tarptautinės politikos ste
buvo šaukiama. Gi Kremliaus bėtojai tvirtina, kad iš užsie
komisarai tuoj pastatė savs nio reikalų miništerių konfe
«nièt». Jie nori, kad vietoj ke rencijos nieko gero neišeis.
turkampio būt pastatytas di Jį turės baigtis labai melan
delis apskritas prie kurio ga choliškai. Dar nėra aišku' ar
lėtų sutilpti daugiau negu ke po jos įvyks taip vadinamą
tūrių kraštų atstovai.
viršūnių konferencija, kurioje
dalyvautų Amerikos preziden
Vokietijos atstovai kaipo ste- tas Eisenhower. Anglijos mi
nisteris pirmininkas Me Mil
bėtojai
lan, Prancūzijos prezidentas
Pirm negu pradėti5 pačią D e Gaulle ir Kremliaus dikta
konferenciją, rusų atstovas torius Krųščevąs Sunku tikė
pareikalavo, kad konferenci- ti, kad viršūnių konferencija
jon būt pakviestas su pilno būtų sklandesnė, neš tarpiau
mis atstovo teisėmis komunis tinę politiką komunistai taip
tinės, Rytų Vokietijos atsto yra supainioję, kad rasti koks'
vas Jei jau įsileisti Rytų Vo nors priimtinas visiems klau
kietijos tai savaime aišku, simų išsprendimas, beveik
kad tokia pat teise turi daly neįmanomas.
vauti ir Vakarų Vokietija. Ru
sai Vokietijos atstovus norė
KINIJOS KOMUNIZMAS.
jo pasodinti prie apvaliojo sta
lo. Bet Vakarų ..politikams
Kaip praneša ten lankęsi
griežtai pasipriėšihųs, buvo žurnalistai, yra dar žiaures
susitarta, kad abiejų Vokieti nis už rusišką Gyventojai
jų atstovai galės dalyvauti tik yra prievarta varomi į vadi
kaipo stebėtojai ir jie sėdės namas komunas, kur turi vai
ne už apvaliojo atstovų stalo gyti tūkstančiai žmonių iš vie
bet už keturkampių, kurie bus no katilo Iš gyventojų atim
kiek žemiau pastatyti. O kai ta visa nuosavybė Privatūs
bėti, be jokio sprendžiamo bal namai, kaimai sugriaunami ir
so, galės tik konferencijos ats visi į kolchozus varomi. Šei
tovams sutikus.
mos išdraskomos. Vaikai ats

BRASIL

—

1959 M. GEGUŽĖS MEN.

ATSKIRO NUMERIO KAINA
CR.$7,00

— MAIO 16 O

XII META,

BRAZILIJOJE
— Didžiausias šios savaitės
įvykis. 13 d gegužės, Brazil!
joje buvo futbolo rungtynės
tarp Anglijos ir Brazilijos
rinktinių Rio de Janeire. Tą
dieną valdiškų įstaigų tarnau
tojams buvo paskelbta nedar
bo diena. Bankai visoje Bra
zilijoje dirbo tik ligi pietų.
São Paulo estado parlamentan atvyko vos keliolika ats
tovų, posėdis neįvyko. Žaidi
mo metu daugumas įstaigų ne
dirbo Nemaža futbolo mėgėjų
apleido įmonėse darbą. Mies
Alaskus būstinės gyventojai džiūgauja sužinoję Amerikos
tų
aikštėse buvo pilna žmo
parlamento nutarimą, kad Alaska sudarys vieną 49 suvie
nių
kaip per didžiausią tauti
nytų Amerikos valstijų.
nę šventę.
Rio de Janeiro stadione su
sirinko arti dviejų šimtų tūks
kiriami nuo tėvų. Visa Kinija
— Lietuvoje kolchozinimas tančių žiūrovų, kurie už įėji
yra paversta vienu dideliu tebetęsiamas I ikusios sody mą sumokėjo 14 milijonų kru
kalėjimu Per radijo ir spau bos yra griaunamos ir gyven zeirų.
dą yra kalama neapykanta tojai prievarta yra varomi į
— Praėjusios savaitės pa
prieš vakariečius, ameriko kolchozus Dingo sodybos ir
baigoje
ir šios pradžioje, di
nus. Varant į kolchozus jau vienkiemiai.
deli potvyniai Mato Grosso
virš milijono «nepaklusniųjų»
yra sušaudytų
— Amerikos spauda tvirti estade padarė didelių nuosto
Geltonoji rasė gręsia Euro na. kad Kuboje komunizmas lių, apsemdami didelius žemės
pai. Pirmoje eilėje Rusijai, smarkiai plečiasi. Komunistai plotus, sunaikindami pasėlius
jos Sibiro plotams
Todėl neveltui remia Fidel Castro, ir gyvulius. Apskaičiuojama,
Maskvai Kinijos industrijos Už paramą jiems bus apmo kad nuo potvynių žuvo virš
50 tūkstančiu-5-s.raguočių.
kilimas nelabai patinka
kėta privilegijomis.

RINKIMAI AUSTRIJOJE.
Įvykusiuose rinkimuose į
parlamentą daugiausia atsto
vų pravedė liaudies (krikščio
nių demokratų) partija, antro
je eilėje socialdemokratai,
trečioje - vadinama laisvės
partija, dešiniųjų sparno Pa
žymėtina, kad komunistai, ku
rie praėjusiais rinkimais bu
vo pravedę tris atstovus, da
bar nė vieno neįstengė išrin
kti. Beabėjo, komunizmo sus
mūkimai Austrijoje turėjo įta
kos
kaimyninės valstybės
Vengrijos įvykiai, kurie galvojantiems komunistams ati
darė akis.,

VOKIETIJOS KLAUSIMAS

Vakarų diplomatams uriežtai atmetus Lenkijos ir Čekos
loVakijos kvietimą konferen
cijai, rusai laikinai sutiko šio
reikalavimo nesvarstyti. Po to
konferencijos dalyviai priėjo
prie Vokietijos suvienyjimo
klausimo. Ir čia rusai jau iš
ankstb pareiškė, jie nesutiks
Vokietiją suvienyti Vakarų di
plomatų numatytu būdu
O vakariečiai nepriims ru
sų siūlomo plano. Ar pavyks
surasti abiėms pusėms priim
tinas planas - po vienos kitos
dienos pamatysime.
VAKARŲ DIPLOMATAI TVIR
TINA:
Pirma Vokietijos suvienijimas
— paskiau taikos pasirašymas
Gegužės m. 13 d. keturių
konferencijoje kalbėjo Ame
rikos. Prancūzijos ir Anglijos
užsienio reikalų ministerial.
Jie savo kalbose tvirtino, pa
siremdami 1.55 metų Genevos
susirinkimo nutarimu, kur Ru
sija dalyvavo ir pritarė, kad
taika su Vokietija bus pasi
rašyta tik po jos suvienijimo,
kad Vokietijos padalinimas
šiuo metu yra nepateisinamas.

- Giminių atsikvietimas
Kanadon vyriausybės potvar
kiu suvaržytas nuo balandžio
1 d Pagal jį. Kanados pilie
čiai, arba pastoviai joje gy
veną negali atsikviesti: bro
lių, seserų, vedusių sūnų bei
ištekėjusių dukterų, kurie yra
Europos kraštų, Libano, Tur
kijos. P. Amerikos, Meksikos
ir C. Amerikos valstybių pi
liečiai. Potvarkis apima ir to
kių sūnų bei dukterų, brolių
ir seserų žmonas ir vyrus su
jų vaikais iki 21 m. amžiaus.
Kanadiečiai betgi gali ir to
liau atsikviesti: savo vyrą,
žmoną, nevedusius sūnus bei
dukteris, tėvus, senelius, su
žadėtinius. nevedusius brol
vaikius iki 21 m. amž. jeigu
jie yra našlaičiai. Potvarkis
neliečia britų piliečių iš pa
čios Britanijos, Australijos,
N Zelandijos, P. Afrikos, Ai
rijos, Prancūzijos, JAV. Imi
grantų atranka dabar būsian
ti tvarkoma atsižvelgiant į
ateivių tinkamumą bei reika
lingumą Kanados ūkiui. Šis
potvarkis daugiausia palies
italus, kurių imigracija pernai
viršijo britų: italų atvyko 26
564 britų 26,622. Pasak pran
cūzų spaudos, dėl šios prie
žasties buvęs išleistas ir pats
potvarkis, Ontario susisieki
mo min. J. Yaremko pasisa
kė prieš potvarkį. Italų vadų
nuomonės dėl jo yra nevie
nodos.

— Krašto apsaugos ministe
ris maršalas Teixeira Lott,
savo kandidatūrą į preziden
tus leistų statyti jei už ja pa
sisakytų daugumas politinių
partijų. Opozicija išsijuosus
ieško kandidato, kuris galėtų
atsverti Janio Quadros'. Sun
ku surasti Kiek galima spręs
ti iš viešosios nuomonės. Ja
nio Quadros laimėjimas yra
užtikrintas.
—- São Paulo gubernatorius
Carvalho Pinto yra susirūpi
nęs žemės ūkio pakėlimu. Tuo
reikalu imasi praktiškų prie
monių, mažesnius ūkius atlei
džiant nuo mokesčių, palen
gvinant gauti paskolas ir kt.

— Spėjama, kad amerikonų
paleistas erdvėn satelitas «Dis
coverer II» pasiekęs atmosfe
rą užsidegė ir gabalais nukri
to Brazilijos žemėn, Baios es
tade.

— Katalikų skaičius visame
pasaulyje, pagal nąujlįuSįiis.
Vatikano duomenis yra 500.
586 000 Europoj — 233 693.000,
Azijoj — 31.858 000. Amerikoj
—- 208.585.(10", Afrikoj — 23.
500 000. Okeanijoj —2.750.000.
Ortodoksų visame pasaulyje
esą 163.200.000, protestantų —
254.000.000.
.
TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ
NESKAITO.

Visi į tradicinį «Musų Lietuvos»

V A IK A K A
Kviečiami š. m. birželio 6 d. 20 vai. Gimnazijos salėn Bus; suvaidinta negirdėta neregėta Komedija «Poslaptingoji Svočia» iš linksmų nutikimų V. Zelinos padan
gėje Atsilankę susipažinsit su paslaptingąja svočia,
pašoksit ir skaniai pasivaišinsit.
Vakarą ruošia «M. L.» Kolektyvas
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Pulk. Leit. A. Špokevičius

Lietuvos Jaunimas Kovose Prieš Okupantus
(tąsa)

Priesaikos diena

chologiškai bus paveiktas tos
iškilmingos aplinkos ir jo pa
klausė: kodėl jis atsisakęs
duoti priesaiką?
Grandinis X atsistojo ir pa
reiškė, kad jis vieną priesai
ką jau yra davęs Lietuvos ka
riuomenėje ir yra jai ištiki
mas. vaidintoji draugiška nuo
taika bematant žlugo. Apygar
dos vadas išgirdęs šiuos žo
džius paraudo, atsistojo ir nie
ko nesakęs nuplėšė gradiniui
laipsnio ženklus ir liepė išves
ti atgal į daboklę.
Į šį įvykį nereagavo nei pul
ko komisaras nei pulko NK
V D skyrius Keletui savaičių
praslinkus, grandinis X iš da
boklės buvo paleistas pulko
vado iniciatyva.

Mieste kariniai raudonųjų
patruliai dar sustiprinti. At
vyksta į pulko rajoną komi
sarai ir aukštieji karininkai iš
Pabaltijo Ypatingos Karo Apy
gardos (Pribovo) Rygoje.
Priesaika vykdoma kareivi
nėse kiekvienoje kuopoje ats
kirai, raudonajame kampely
je. Kiekvienas karys iššaukia
mas ir prieina prie stalo, kuo
pos politrukas duoda jam iš
anksto paruoštą priesaikos
tekstą ir karys turi jį balsu
perskaityti, pasirašyti ir atgal
politrukui grąžinti Komunis
tų partijos nariai (99% suda
rė žydai) nuolatos lanko pul
ko štabą. Jie atneša pulko ko
Paradai
misarui kuopų politrukų pra
29 korpo vienetams du kar
nešimus apie priesaikos vyk
dymo eigą.
tus teko dalyvauti Sovietų Są
jungos kariuomenės paraduo
se.
Įvykiai...
Paprastai pasiruošimas pa
Visai netikėtai pulko komi radui vykdavo tiktai vidurnak
saras gauna pranešimą iš 4 čiais. Gatvės, kuriomis ka
kuopos politruko, kad graudi riuomenės vienetai žygiuoda
nis X atsisakė priimti priešai vo į susirinkimo vietą ir grįž
ką. Grandinis X tuojau areš davo į kareivines, būdavo vi
tuojamas ir uždaromas pulko siškai uždarytos visiems va
daboklėje.
žiuotiems ir pėstiems praei
Kelioms dienoms praėjus viams Taip pat buvo griež
nuo to įvykio, pulko komisa tai uždrausta net pro langus
ras Kazačiok praneša pulko žiūrėti Kariams, prieš išvyks
vadui tuojau atvykti į jo ka tant į pasiruošimą buvo vyk
binetą susirinkiman.
doma asmeninė krata, jieškant
šaudmenų ar sprogstamo
Pulko komisaro kabinetan
sios
medžiagos. Orkestrams
susirinko: Pabaltijo Ypatingo
groti
buvo draudžiama Aikš
sios Karo Apygardos vadas
tė.
kurioje
kariuomenės vie
Kuznecovas, ^9 šaulių korpo
netai
susirenka,
apšviečiama
vadas gen Vitkauskas ir to
stipriomis
prožektorių
švieso
korpo komisaras, korpo pro
mis
ir
stropiai
NKVD
dalinių
pagandos viršininkas, 179 š.
divizijos vadas
jo komisa saugoma.
ras, 259 pulko vadas ir jo ko
Paradai prasidėdavo lygiai
misaras. Gale stalo atsisėdo vidurnaktį — 12 vai Civilių
Kuznecov, o visi kiti eilės žmonių parado aikštėje visiš
tvarka, pagal užimamas vie kai nėra...
tas. Visiems susėdus, viena
vieta šalia Kuznecov liko lais
Karių religiniai reikalai
va. Tada Apygardos vadas
Kuznecov įsako 259 š. p. va
Religinė praktika buvo griež
dui atgabenti grandinį X iš tai draudžiama. Pavyzdžiui,
daboklės Grandinis atvyko kad sekmadieniais kariai ne
dviejų sargybinių lydimas nueitų į bažnyčią, tą valandą
Kuznecov sargybinius pašali jie būdavo išriki oiami ir ve
no už durų, o grandinini X darni į kiną Be kita ko, polipadavė ranką ir šalia savęs trukai registruodavo tuos ka
pasisodino Tada paaiškėjo, rius. kurie radę progos lanky
kad grandinis X nemoka ru davo bažnyčią.
sų kalbos. Gen Vitkauskas
259 š. p vadui komisaras
tuojau pasisiūlė pabūti verfrė Kazačiok pareiškė, kad nusta
ju ..
tyta, jog pulko kariai lanką
Sudaręs draugingą nuotai bažnyčią Buvo net pravestas
ką, Apygardos vadas, turbūt, apklausinėjimas, kurio metu
galvojo, kad grandinis X psi paaiškėjo, kad ir pats pulko

Moteris — Darbininkė Sovietu Sąjungoje.
Neužilgo po Pirmojo Pašau
linio karo, daugumoje valsty
bių buvo pripažintos moters
politinės teisės dalyvaujant
joms rinkimuose. Po to mote
ris iškovojo sau lygias teises
su vyrais nuosavybės ir dar
bo srityje. Ypatingą reikšmę
turėjo klausimas, kokiose vi
suomeninėse ir ūkiškose sri
tyse moteris gali dirbti lygio
mis su vyrais, ir kaip turi bū
ti apsaugotas moters darbas.
Šio klausimo išsprendime iš
karto radosi du skirtingi prie
jimai: vienas, demokratinėse
Vakarų Europos ir Amerikos
santvarkose, ir visiškai skir
tingas Sovietų Sąjungoje ir
kitose komunistinėse valstybė
se. Moterims laisvuose kraš
tuose duodama teisė pasirink
ti darbą bet tuo pačiu, fizi
nes jėgas perviršyjąs darbas
yra draudžiamas Greta prie
monių moters darbo apsaugos,
čia rūpinamasi ir motinystės
apdraudimu, ir duodamos vi
sos sąlygos, kad moteris galé

tų skirti daugiau dėmėsio šei
mai ir vaikams Kova už šias
teises buvo vedama pavienių
moterų ir profesinių sąjungų,
o po Pirmo Pasaulinio karo,
moters darbo klausimas buvo
perimtas tarptautinių organi
zacijų.
Moters emancipacijos klau
simas Sovietų Sąjungoj buvo
pritaikintas komunistinės vals
tybės politiniems ir ūkiškiems
tikslams. Ten, moters darbo
teisė yra lygi vyro teisei, to
dėl moterims pasiūlomi tokie
darbai, kuriuos anksčiau atlik
davo tik vyrai Òia moters emancipacija yra panaudoja
ma kaipo priemonė įtraukti
kuo daugiau moterų į įvai
riausių darbų sritis, kad pakel
ti planingą gamybos ūkį. Šis
moters įjungimas į darbą nu
eina taip toli kad moteriai
nebelieka laiko ir jėgų reikia
mai rūpintis šeima. O moters
darbo ir motinystės apsauga
įgauna daugiau teoretinį, kaip
realų charakterį

1969 m, gegužė» 16 d.

LIETUVĄ

vadas lankąs bažnyčią. Komi
saras po to griežtai įspėjo pul
ko vadą to nedaryti
Specialiai Kalėdų ir Vely
kų švenčių metu kariai būda
vo išvedami į lauko pratimus,
kad neturėtų jokios galimy
bės nueiti į pamaldas.

1941 metų sutikimas 259 pulke
Naujų metų sutikimas buvo
iš anksto organizuotas visiems
Vilniaus įgulos aukštesnie
siems karininkams ir civiliams
Armijos Namuose. Gi 259 Š.
pulkas naujų metų sutikimą
organizavo savo raudonajame
klube Gedimino gatvėj Nr i3.
Pulko komisaras Kazačiok tuo
metu buvo išvykęs ir jį pa va
davo 179 š. divizijos propa
gandos skyriaus pareigūnas
Končiūnas. Pavardė visiškai
lietuviška, tačiau tas Končiūnas lietuviškai kalbėti nemo
kėjo.
Dviem dienom prieš naujus
metus tasai Končiūnas užsima
nė pasikalbėti su pulko kari
ninkais ir politrukais artėjau
čių naujų metų sutikimo rei
kalais. Susirinkusiems šis au
kštas sovietinis pareigūnas
pareiškė: Jūs. raudonosios ar
mijos vadai, nupirkite prosus
savo žmonoms ir panelėms,
kurios eis naujų,metų sutikti
su jumis, ir prižiūrėkite, kad
jos ateitų išsiprosinusios sa
vo sukneles. O jei kuris iš
gersite degtinės,
nekelkite
per didelio triukšmo, bet tuo
jau eikite namo. Namo parė
ję uždarykite duris, užsi akin
kite ir raktą išmeskite pro
langą».
Tokiais «patarimais» mokė
raudonosios armijos vadus-ka
rininkus Končiūnas Jei jis
taip darė matyti, žinojo, ką
daro... Rusai karininkai, buvę
tame susirinkime, dabai- ati
džiai klausėsi jų. bet lietu
viams tai duvo didelis siurpri
zas, ir jie šiuos pamokymus
sutiko šypsodamiesi

Balys Gaidžiūnas

Mielai Motinai
Rašau, motule, tau laišką šitą,
Rašau, kaip einas namus palikus.
Krauju ir laime daug prirašyta —
Palangėj rožės augo ir vyto.

Šiandien, kai grįžta namo paukšteliai,
Mintim sugrįžtu, kur jaunos dienos,
Kur mus lydėjo laukų kelelis,
Kur pradalgėliuos kvepėjo šienas.
Didžiuliuos miestuos andai, buvojus,
Laivais keliavus per marių plotus,
Jaučiu, motule, tu nežinojai,
Kad tavo meilė namo viliotų.
Namo, kur mėtas sesuo suskynus
Vainiką pina prie Dievo kojų.
Iš kur atėję menkiausios žinios
Beržu šakelėm sugrįžt pamoja.

Matau, motule, tęvąjį veidą,
Matau, kaip žiba rasa ant skruostų.
Už viską viską tu mums atleidi,
Pirma ateini varguos paguosti.

Norėč, kad dienos atneštų laimę,
Kad vėl žaliuotų padžiūvę uosiai.
Motule miela gimtajam kaime,
Ar greit arimuos linksmai dainuosim?

jTekminiu Usnis

Visas krikščioniškasis pa
saulis švenčia dabar Sekminių
šventes. Tai trečiojo Švenč.
Trejybės asmens - Šventosios
Dvasios šventė, tai Jos mato
mo žemėn nužengimo atmini
Įvykiai naujų metų sutikime mo diena Tokią tai dieną Šv.
Dvasia ugnies- liežuvių pavi
Jau gerokai po vidurnakčio dalu nužengė ant apaštalų.
lietuvių kariuomenės pulk. Taip užsikūrė Sekminių Ug
Įeit. Vaznonis, lydimas nema nis jaunutėje Kristaus tikin
žo būrio lietuvių leitenantų, čiųjų bendruomenėje. Ji užkū
atvyko į 259 š. p. klubą. Su rė Jėzaus mokytinių širdis
sėdo už stalų ir pradėjo dai meile, drąsa ir uolumu, o pro
nuoti Kai tik uždainavo «Juod tus revoliucinieriška dvasia.
bėriai, galvas aukštyn!». Kon
čiūnas, kuris gi oficialiai ne
suprato lietuviškai, staiga pa sekliai ir dabar jiems abiems
šoko ir sušuko kad tai esan būsią blogai. Končiūnas buvo
ti kontrarevoliucinė Smetonos taip išsigandęs, kad jo visas
daina Susijaudinęs jis pribė girtumas išgaravo ..
go prie pulko vado ir aiški
Lietuvių Dienos
no, kad salėje yra specialūs

Jie drąsiai neša Linksmąją
Naujieną vis į naujus miestus
ir kraštus, nors jie išvaromi,
persekiojami, žudomi. Sekmi
nių Ugnis nugali tų laikų kul
turingojo pasaulio - Romos
imperijos stabų aukurų ugnis.
Tautų kraustymosi laikus
panaudoja Šv. Dvasia įjungi
mui vis naujų ir naujų barba
rų tautų į išrinktąją Dievo
vaikų tautą. Kai prislopinama
Evangelijos šviesa, tai Šv.
Dvasia pažadina tokius vyrus,
kaip šv. Dominiką; Pranciškų
Asyžietį, Ignacą Lojolą švie
siau uždegti Katalikybės švie
są. Apšvietos laikotarpyje žmo
giškajam mokslui skelbiant
savo priešingumą dieviškajai
tiesai, Šv. Dvasia pasirūpina
(pabaiga 3 pusi.)

tam trukdė karinė prievolė.
Tapo būtina pritraukti kuo
daugiau moterų į dirbančiųjų
kadrus. Todėl Sovietų valdžios
organai ne tik paskelbė vi
siems lygias teises, ne tiktai
propagavo įtraukiant moteris
j industriją, bet šį sumanymą
realizavo.
1931 m. gegužės m. 19 d.
Liaudies Darbo Komisariatas
išleido «Sąrašą profesijų ir
pareigų, kuriose turi būti pra
plėstas moters darbo pritai
kymas». Pagal šį «sąrašą» mo
terys buvo įtrauktos į: kalnų,
metalurgijos, odos apdirbimo,
popieriaus, cheminę pramo
nę, prie statybų ir į visas
transporto sritis. To sąrašo
kolonose buvo išvardytos tos
profesijos, į kurias turėjo bū
ti prileistos moterys daug di
desniu skaičiumi kaip anks
čiau. Pagal tą «sąrašą» mote
rys privalo dirbti taipogi ma
šinistėmis akmenų skaldymo
mašinose ir kranuose, kelių
ir garvežių valytojomis, kro
vėjomis kalnų pramonėje, šalt
kalviais, dailydėmis, metalo
lydytojais ir pjaustytojais, be

tono ir akmenų skaldėjais (ne
kilnojant sunkumų!), sunkve
žimių, traktorių ir kombainų
vairuotojais ir t. t. Jos įtrau
kiamos ir į sunkios metalur
gijos pramonę. Nieko nepa
lengvina «apribotas sunkumų
kilnojimas» nes kas gi darbe
svers kiekvieną nešinį ar ve
žirnelį!
Po šitos pirmos kvotos pas
kelbimo, moterų darbininkių
skaičius kasmet augo. Bet
1935 m. naujos kvotos išsibai
gė. «Sąrašas» pasiekė savo
tikslo. Nuo 1927-1932 m. So
vietų Sąjungoje 27,4% visų
dirbančiųjų sudarė moterys,
gi 1937 m. moterų skaičius pa
siekė 35,7% visų dirbančiųjų.
Kad išlyginti nelygumus su
Tarptautinės Darbo Organiza
cijos reikalavimais, Sovietų
valdžia šį moters darbo pra
plėtimą nurodo, kaipo pačios
moters reikalavimą. Aišku,
šiam moters darbo išplėtimo
planui padėjo sunkios gyveni
mo sąlygos ir pragyvenimo
brangumas Sovietų Sąjungo
je. Antrojo pasaulinio karo
metu, moterų darbininkių skai

I
1954 m. Jungtinių Tautų Or
ganizacijoje buvo priimta kon
vencija politinių moters tei
sių. kur 9 liečia skirtingų kraš
tų piliečių vedybas ir tų šei
mų vaikus. Sovietų Sąjunga
pasirašė šią konvenciją, pa
brėždama. kad «Sovietų Są
jungos vyriausybė skaito ne
įsipareigojusi šiam paragra
fui. Koks nors ginčas kilęs iš
bet kurios pusės, gali būti
perduotas tarptautiniam teis
mui, jei asmuo to pareikalau
tu.. «Tai reiškia, kad ginčas
dėl vedybų su svetimšaliais ir
jų vaikų likimas, gali būti per
duotas Tarptautiniam Teismui,
jei to panorės Sovietų Sąjun
gos vyriausybė. Tai reiškia tą
patį, kad Sovietų Sąjungoj mo
terš teisės nepriklauso Tarp
tautinei apsaugai, kuria gali
naudotis kitų kraštų moterys.
Kas liečia moters darbo tei
sę. tai dar pirmojo penkme
čio plano vykdymo metu, So
vietų valdžia pamatė, kad šio
plano pravedimui neužteks vy
riškos darbo jėgos, ypatingai
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3 pusi.

(pabaiga iš 2 pusi.)
parodyti naujai žavinčioje
šviesoje Kristaus mokslo ir
Bažnyčios neklaidingumą. Mū
sų medžiaginės ir techninės
kultūros amžiuje Sekminių Ug
nis užkuria žmonių širdyse
neužgesinamą troškimą dvasi
nių bei dieviškųjų gėrybių.
Aršioje, žūtbūtinėje darbdavių
ir darbininkų klasės kovoje
'• Jinai aukštai iškeldino šviesią
Kristaus vėliavą su žibančiais
broliškumo, socialinio teisin. gumo, meilės ir visu žmonių
; solidarumo šūkiais.
Po krikšto ir sutvirtinimo
sakramento gyvendama kiek
vieno tikinčiojo sieloje Šv.
Dvasia apšviečia, užkuria Die
vo meile ir uolumu jo širdį.
Ji tampa tyliuoju jo Mokytoju
Ir mieluoju sielos svečiu. Nuo
mūsų noro būti pamokytiems
priklauso tą jos nuolatinių ra
ginimų, apšvietimų ir įkvėpi
mų sėkmingumas. Visi juk
esame gavę septynerias Šv.
Svasios dovanas, tuos stebėti
nūs viršgamtinius gabumus.
Kaip išlavinę savo talentus
muzikai ir (Įainininkai žavi
žmonių pilnas sales, taip ir
mes uoliai bendradarbiaudami
su Šv. Dvasios dovanomis ga
lime žavėti Dievo ir žmonių
širdį. Stebėtinais Šv Dvasios
vaisiais džiaugėsi visų laikų
šventieji, pragarsėję ir tylūs
Kristaus kovotojai bei visos
geros, didžiadvasiškos sielos.
Sekminių Ugnis skaidriai de
ga naujai beprasidedančioje
atominės energijos eroje, ža
dančioje žmogui negirdėtus
malonumus, erdvių plotus ir..,
brolžudišką žmonijos išnaiki
nimą. Jos šviesoje paskiri as
menys ir žmonių vadai, kla
sės ir tautos gali dar apsis
pręsti už dieviškąją energiją,
spinduliuojančią tiesa, geru
mu, meile ir nesibaigiančia
laime. Ar apsispręs? Tai pri
klausys ir nuo mūsų kiek
vieno...
P. D.-

č.us dar labiau paaugo įvai
riose pramonės šakose. Poka
r o jis kiek sumažėjo, bet ir
dabar jis palyginamai aukš
tas 1956 m «Bendrame vals
tybinių ir ūkinių įstaigų apa
rato sąstate moterys sudarė
50 5% visų tarnautojų» (rašė
«Pravda» 1957 m.) Tose įstai
gose moterys dalinai užima
antraeiles pareigas: mašinin
kių, stenografisčių ir kt tech
niškų tarnautojų. 76% visų gy
dytojų ir 7 % visų mokytojų
Sovietų Sąjungoje yra mote
rys («Pravda” 1956 m kovo
8 d ). Tačiau tas dirbančiųjų
įvairiose valdiškose, medici
niškose ir. švietimo įstaigose
moterų skaičius nereikšmin
gas palyginus su tuo kiekiu
moterų dirbančių sunkų fizi
nį darbą Moterys sudaro 45%
visų dirbančiųjų sunkioje pra
monėje («Pravda» 1957 m.), t.
y. toje srityje, į kurią Vaka
ruose moterys beveik neprileidžiamos. Tekstilės pramo
nėję priskaitoma 80% moterų
(«Pravda» 1957 m) Tai yra
labai didelis nuošimtis įsidė
mėjus, kad tai nėra gatavų
rūbų pramonė, o audimo fabri
kai, kur vienai moteriai ten
ka aptarnauti dvi mašinas
Transporte moterys, sudaro
35/. («Trud> 1948 m.)
Iš visų , dirbančiųjų žemės
ūkyje moterys sudaro 60%.
Bet charakteringa, kad Sovie

1959 m gegužės 16 d.
J. Augustaityté-Vaiciúniené

Džiaugsmingumo Keliu

Motinos Laukimas

D-ras Antanas Milius

Pūtė palši vėjai,
Švilpė pagiriais —
Laukė ji už vartų,
Laukė gal pareis.

(tęsinys)

savanaudžiai egoistai, mate
rialistai ir bedieviai, kurie
džiaugiasi vien medžiaginiais
dalykais, arba jų netekę puo
la į nusiminimą ir despera
ciją.
Kai daiktai imami kaip prie
monės aukštesniam tikslui
siekti, jų netekimas žmogui
nesudaro desperatiškos pade
ties. Gražus pavyzdys yra
kantrusis Jobas. Kai jį ištiko
skaudžios nelaimės ir turto
netekimas, jis su vyrišku tvir
tumu pareiškė: «Viešpats da
vė, Viešpats atėmė. Tegul bū
na pagarbintas Viešpaties var
das!» Tačiau tikįs žmogus vė
liau, gal po metų, ar bent am
žioybėje sužino, kokius tėviš
kai didingus sumanymus tu
rėjo Dievas su juo taip elgda
masis. Tada dėkoja jam ir
džiaugiasi.

ir apipila žemę savo šviesa.
Kokia graži ji aukštybėse
Žmogaus nepatenkina vie ir kokia puošni tviskėjime.
nas ar kitas kuris daiktas. Di Ji primena mums Tavo gerudėlėm dažnai pastangom įsi
[mąl...
gijęs kurį dalyką gražią kny
gą auto, namą ar fabriką, jis
Didesnį grožį pajuntame ir
džiaugiasi juo tik trumpą lai savo sielai pateikiame dau
ką ir jaučiasi tik iš dalies pa giau džiaugsmo, kada daik
tenkintas. Jis ieško vis dau tus" imame pagal gilią jų pras
giau - neriboto džiaugsmo, mę, kaip Išganytojas mus mo
pilnutinio, begalinio gėrio.
kė. Taip, pvz., žvejams jis
duoda gilesnę prasmę, kalba
Pakeliui į pilnutinį ir dieviš apie žmonių sielų žvejus, avė
lių ganytojus - kaip sielų Ga
ką džiaugsmą
nytojus Gerąjį Ganytoją,plėš
Medžiaginiai kūriniai pade- riuosius vilkus - kaip tikėji
deda suprasti dvasinius ir pa mo gudrius priešus Jam ves
justi dieviškus dalykus Pagal tuvių rūbas yra meilės simbo
Dievo planą šis pasaulis yra, lis, pasėtas garstyčių grūdas
tarsi, lango stiklas, per kurį yra nuostabiai greito Bažny
matosi toli dieviškoji padan čios plėtimo pavaizdavimas,
gė, tarsi žemiškieji ženklai, laukinės lelijos ir dangaus
primeną dieviškus dalykus ir paukščiai yra besirūpinančios
džiaugsmus. Balta sniegulė pa Dievo apva zdos regimi žen
vaizduoja Dievo tyrumą ir klai; avys ir ožiai tiesieji ir
skaistumą. Įvairiaspalvės gė nedorėliai ir t. t Panašiai ir
Povilas Apaštalas rašo,
lės, daugybė gražiausiu gyvių šv.
kad
vyro
ir žmonos meilė įir paukštelių neapsakomai vaizdina Kristaus
jn Sužie
linksmas čiulbėjimas pasako duotinės Bažnyčiosir meilę
tai
ja mums apie Dievo grožį ir yra, meilė tarp Dievo ir žmo
maloningumą Stebėdamiošian gaus ir išrinktosios tikinčių
tį vandenyną ar milžiniškų jų bendruomenės.
kalnų viršūnes, pergyvename
Dievo galybės didumą, ima
Džiaugiasi bevertėmis
me juos kaip Dievo didybės
markėmis
simbolį. Kiekviena džiuginau
ti žemiškoji meilė tyliai šne
Deja, daugel žmonių neina
ka apie dieviškosios meilės to to didingojo Dievo plano.
neišsakomą laimę. Ir taip kiek Jų protas yra nuodėmės ap
vienas tvarinys kalba mums temdytas. Nuodėmės įtakoje
vienokiu ar kitokiu būdu apie žmogus neįstengia kūrinius
vietos didįjį Kūrėją, žemiškie laikyti priemonėmis, laiptais
ji džiaugsmai tampa pakėlė į į Kūrėją Jis laikosi prie tva
pilnutinį ir dieviškąjį džiaugs rinių kaip prie galutinio tiks
mą.
lo. o ne kaip simbolių ženklų,
Šv Pranciškaus Asižietis rodančių kelią į Dievo didy
taipžvelgdamiesi kūrinius, jau bės ir grožio pažinimą K a
tė linksmą nuotaiką. Mėnulis daugi daiktai praeina, genda
jam bi/) brolis, ir sau ir išnyksta, dėl to toks žmo
lė sesuo. Jis jautė giminingu gus nustoja džiaugsmingos
mą su ugnimi; vėju ir vande nuotaikos Didžių sukrėtimų
niu. Jis dažnai giedojo savo akyvaizdoje jis nusviedžiamas
i beviltišką liūdesį ir pesi
«Saulės Himną»:
mizmą.
Susirūpinusieji pasaulio da
Būk pašlovintas, Viešpatie,
lykais
nenori suprasti šių su
su visais savo kūriniais,
krečiančių Išganytojo žodžiu:
ypatingai su maloningąja
— Juk ką padėtų žmogui,
mūsų seserimi saule.
jei jis laimėtų visa pasauli,
Ji atnėš mums dieną
bet prarastų savo sielą? Jie. da

Ir iš viso žmogui daug pa
sitenkinimo ir dvasinio džiau
gsmo teikia Kristaus atnešto
ji l inksmoji Naujiena-dieviš
kosios malonės pagalba mes
tampame Dievo prigimties ir
Ir tenai apstatė
laimės
dalininkais. Kaip džiu
Diemedžiais žaliais. .
gu
žinoti,
kad Kristus pasili
Falšas vėjas skrido,
ko su mumis Švenč. Sakra
Švilpdams pagiriais.
mente. Šventosios Trejybės
pas’aptis paaiškina mums am
Kaip gėlė palaužta
žino Dievo veikimo tėviškumu
Sielvarto gilaus,
ir dieviškosios meilės tiesas.
Vėl už vartų laukia
Kokia laimė turėti neklai
Grįžtančio sūnaus
dingą Mokytoją. visuose di
džiuosiuose gyvenimo klausi
muose! Nuostabus dalykas yra
mūsų laisva atsakomingoji va
lia. Visais sakramentais Die
vas ateina jai į pagalbą kiek
vieną mūsų gyvenimo valan
dą. Visos žmogaus geros pas
bar o ypač mirties patale ir ka tangos,
kovos ir kan
da ateis žmogaus Sūnus pašau čios pinadarbai
j
naudą
visai Dievo
lio gale su visa didenybe ir vaikų šeimai, tarnauja
garbe atlyginti kiekvienam paslaptingojo, mistiniovisiems
Kris
pagal jo darbus, panašūs į taus kūno sąnariams, persi
aną nepilnaprotį vokiečių duoda į kitas dieviškojo Vyn
miestelio gyventoją, kuris sa
šakeles. Kristus ūžti
ve burmistru pasiskelbė. Po medžio
krino,
kad
ištikimas tarnas,
karo žmonės jam atidavė vi sąžiningas darbininkas
susi
sas savo bevertes vokiečių lauks teisingo amžinojo užmo
markės Apsikarstęs įvairiais kesnio - Tikrai, kokios gra
skardiniais ordenaįs. išmokė žios ir paguodžiančios yra
davo jis tomis bevertėmis Katalikybės tiesos! Kaip Kris
markėmis tariamiesiems tar
religija sukilnina mūsų
nautojams algas Taip vargše taus
grigimtį
ir gyvenimą, kaip die
lis juokino miestelio gyvento viškai guodžia
ir džiugina?!
jus.
Panašiai juokingai atrodo
(B. D.)

tų Sąjungoje vyrų ir moterų
darbo padalinime žemės ūkio
specialisčių su aukštesniuoju
mokslu yra 4T/., o vidutinio
— 46%. Išvada ta. kad žemės
ūkio srityse vadovaujamus
postus užima vyrai, o sunkiuo
se fiziniuose darbuose dau
giau moterų
Tą moters apkrovimą sun
kiu fiziniu darbu pokariniu
laikotarpiu patvirtina SSSR
atstovė Nina Popova ONUMo
terš Teisių Komisijoje. Nina
Popova 1956 m. rašo: «Svetim
šaliai dažnai mūsų klausia,
kodėl mūsų moterys dir
ba prie statybų ir kelių tiesi
mo darbų. Tai yra rezultatas
naikinančio karo, kuriame žu
ve milijonai jaunų ir fiziniai
stiprių vyrų Mes mieliau su
tiktume, kad mūsų moterys
dirbtų prie automatiškų maši
nų, užimtų inžinierių, gydyto
jų, mokytojų agronomų vie
tas arba dirbtų administraci
nį darbą, bet ar tokiu būdu
Sovietų Sąjungai būtų įmano
ma nugalėti priešą, ir 4 5 me
tų laikotarpyje atstatyti išpe
lenų kaimus ir miestus, fabri
kus ir įmones, mokyklas ir na
mus sugriautus karo metu,
jei nebūtų aktyvios moters
pagelbės?»
Tai. kad karas kiekviena
me krašte pareikalavo įtemp
to gyventojų aktyvumo visuo
meninėj ir ūkinėj veikloj, nė

vyro ir moters darbo teises
ir atlyginimas turėtų būti ly
gus Tačiau, kad ir jos gauda
mos Sovietų Sąjungoj vieno
dą su vyrais atlyginimą, jų vi
dutinis uždarbis yra daug ma
žesnis, kaip vyrų, kadangi jos
masiniai dirba žemės ūkyje,
arba atlieka- mažai kvalifikuo
tą ir todėl menkai apmoka
mą darbą.
2.
Moters emancipacijos pa
grindais remdamasis Vakarų
pasaulis pakėlė ir sutvirtino
moters socialinę padėtį Čia
taipogi moterys dalyvauja
mokslo, pedagogikos ir kraš
to pramonės gyvenime, bet
tai jos daro laisvu noru ir ne
atsitraukdamos nuo šeimyni
nio gyvenimo. Statistika rodo
kad vakaruose tuo laiku, ka
da moteriai tenka skirti dau
giausia démêsio vaikams, bū
tent nuo 25 iki 44 m amžiaus,
daugumoje dirba netekėju
sios arba bevaikės moterys.
1956 m. sausio m. «New
York Times» skiltyse, keletą
savaičių tęsėsi polemika - ar
turi teisę jauna gabi motina,
gaunanti tarnyboje gerą atly
ginimą, tęsti savo darbą už
namų Tuo klausimu išsitarė
moterų «organizacijų atstovės,
dvasiškiai, visuomenininkai,
pačios moterys ir jų vyrai.
Daugumas pasiliko prie tos
nuomonės, kad tuo metu, kai

ra abejonės. Tačiau nepriim
tinas paaiškinimas, kad dėl
karo priežasties moteris ap
sunkinama fiziniais darbais
«Pareigų sąrašas» paskelbtas
dar toli nuo karo pradžios, t.
y 1931 metais o taipogi ir
paskutiniųjų metų daviniai apie moters darbą sunkioje
pramonėje, -nepateisina Ninos
Popovos argumentų.
Motersišsimokslinimas, kaip
bendras, taip ir specialus, pri
taikomas prie jos pareikala
vimo darbe. Jei 76% visų gy
dytojų ir 7C% mokytojų So
vietų Sąjungoj yra moterys,
ir jei moterys dirba kaip teis
mo konsultantai, tai supran
tama. kad 53% visų studentų
aukštose mokyklose turi bū
ti moterys O kadangi ir že
mės ūkyje dirba moterys, tai
ir jos turi atatinkama propor
cija užpildyti atatinkamas
mokslo institucijas Pagal L.
Dubrovos davinius brošiūroje
«Moters mokslo teisės SSSR»,
nurodoma, kad maisto paruo
šimo techniškose mokyklose
moterys sudaro 75%, techni
kos mokyklose 710/0 mokyto
jų paruošimo mokyklose 67%
statybos mokyklose 40%, ge
ležinkelių pramonės mokyklo
se 3!% geologijos institutuo
se 31%, mašinų konstrukcijų
mokyklose 23%, naftos ir an
glies pramonės mokyklose
19%. Atrodytų, kad sulyginus

Vakaras jau že*ngė
Vedinas žvaigždėms,
Nuometuotos viešnios
Slinko parugėms
Ir jisai sugrįžo
Paryčiu tiktai,
Kai iš lėto balo
Debesų kraštai.

Buvo pasipuošęs
Šypsena trapia
Ir rože raudona
Kairiam atlape.

Vai, sūnau vienturti,
Tu namo grįžai...
Ir prie vartų verkia
Vienplaukiai beržai.

Linksmoji Naujiena ir
džiaugsmas

Palakiuos le ijos
Uždegė žvakes
Kur jo baltą karstą
Į seklyčią neš.

moteris turi mažus vaikus ji
turi būti prie jų Savo suge
bėjimų ji nepraras, o kada
vaikai paaugs, ji vėl gali pra
dėti dirbti
Tokia pažiūra į moters dar
bą išvystė Vakaruose valan
dinį užsiėmimą. Tolimoj pra
eity, moterys, laisvu nuo na
mų ruošos laiku, audė, verpė
ir pardavinėjo savo rankdar
bius turguje Dabar, žinoma,
viskas pasikeitė. Bet pati pro
blema liko taip svarbi, kad
tokios organizacijos, kaip Mo
terš Teisių Komisija prie ONU
ir Tarptautinė Darbo Organi
zacija, yra užimtos to klausi
mo ištyrimu ir išsprendimu.
Kaip yra išspręstas moters
valandinio darbo klausimas
SSSR? Visiškai aišku, kad vai
džia užsispirusiai prisitaiky
dama komunizmo interesams,
gali žiūrėti į jų svarbiausios
darbo jėgos valandinį užsiė
mimą tik nedraugiškai Išplė
timas valandinio užsiėmimo
moters - motinos, galimas tik
darbo pasirinkimo laisvėje ir
ekonominėje bei asmeninėje
laisvėje kas bolševistinėje
santvarkoje visiškai neįma
noma.
Valandinis moters darbas
palengvintų daug moters dar
bo problemų Sovietų Sąjungo
je: nereiktų tiek lopšelių, vai
kų darželių, grupių prailgin
tų pamokų mokyklose ir t.t.
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«JAUNYSTĖS

AIDAS»

«M L » skyrius jaunimui.

Redaguoja Redak&inė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas KunišW,
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi
čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,
Caixa Postai 4118

São Paulo.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Buvo suruoštas gegužės 3
dieną. Motinas sveikino atei
tininkų. mokyklos ir Tautų
Parko jaunimo atstovai
Sugiedojus -«Ilgiausių metų»
ir mamytes apdovanojus gėlė
mis prasidėjo meninė progra
ma Akordeonų trio: R. Tijū
nėlis, M. Vaičiūnas ir J. Vingrys pagrojo lietuviškų melo
dijų pynę Muzikantus scenai
parengė Ž Paukštytė. P Gu
davičienės lietuviu kalbos kla
* sė parodė metų inscenizavi
mą senolėms audėjoms pa
gerbti p. Valeikienės klasė
pašoko ’Audėjėlę».
Gimnazijos lietuvių kalbos
klasė suvaidino vieno veiks
mo vaizdelį «Nugalėta pagun
da» jų mokytojos H Mošins
kienės parašytą ir režisuotą
/
Mokytojos M. Kindurienės
• vadovaujamas mažųjų choras
padainavo: Ko liūdi motinėle.
Gieda gaideliai, ir Norėčiau
aš keliauti.

Bom Retiro lietuviškos mo
kyklos mokiniai išpildė dainų
ir poezijos montažą solo dai
navo Pranas Blaževičius, de
klamavo Žanetė Petnytė ir
Milda Muralytė. Dainas pa
rengė p Liudas Ralickas, de
klamacijas p St. Remenčius.
Ateitininkų choras vado vau
jamas p. Elvyros Kilčiauskai
tės padainavo socialei šven
tei parengtas keturias dainas:
Močiute mano, Pas Motinėlę,
Tu mano motinėle, ir Gražių
dainelių.
Programoje dar dalyvavo
• Milžinų kvintetas», (solo dai
navo L. Karašauskaš ir Mar
celina Šataitė). su deklamaci
jomis gražiai pasirodė T. Ajęknavičiutė. Irena Saldytė ir
Genovaitė Svinkūnaitė Rei
kia džiaugtis, kad žodinis me
nas. kurs jau buvo beveik din
ges vėl grįžta į mūsų minė
jimus.

PAŽINKIME SAVO ŠVENTOVES
IV

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA

Jau septyni šimtai metų
kai stovi nedidelis žemaičių
šiaurvakaruose miestelis vadi
namas Gardai (Žemaičių Kai
varija). Šis vardas minimas
Mindaugo aktuose 1252 m.
Dabartiniame Žemaičių Kalva
rijos šv. Jono kalne buvo pi
lis ir alkos kalnas (protėvių
šventovė) -Vos šimtui metų
praėjus po apkrikštyjimo že
maičius užplūdo protestantiz
mas Žemaičių vyskupas Jur
gis Tiškevičius kovai prieš
protestantizmą parsikvie ė į
Gardus vienuolius dominiko
nus. T ik nčiųjų religingumui
pake.ti, Garduose įrengė Kry
žiaus kelių T9 stočių, žemai
čių vadinamų Kalnais.
Pats vyskupas Tiškevičius
iš Jeruzalės parvežė žemių,
iš Kristaus kančios vietų, luo
metu Jeruzalė buvo kietose
muzulmonu rankose. Bet kokį
prisiminimą iš Kristaus kan
čių vietos buvo neleidžiama
pasiimti - vyskupas eidamas
Kryžiaus kelią, bučiavo kan
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ lankumo dvasios ir išmokytų čios vietas ir lupomis sėmėsi
labiau jas mylėti, ir už - mei šventosios žemės ir pylėsi
ATSTOVO ROBERTO GIRSlę.
meile atsilyginti.
tarp knygos lapų Šitaip par
KAUS SVEIKINIMAS MAMY
Tie kurie jau nebeturi ma sivežęs brangios atminties že
TĖMS
mytės teprisimena, kad ji ir mės, jaunom karvutėmis pa
iš dangaus smerkia savo vai ruošiamus Kalvarijos Kry
Gerbiamos Mamytės,
kų blogus darbus ir laimina žiaus kelius ir šventino juos
barstydamas šventąją žemę.
Šia proga noriu visų ateitiain gerus
Savo lėšomis pastatydino kai
kų vardu pasveikinti Jus ir
džiaugiuosi, kad mes dar kar LEOKADIJOS ALEKNAVIČ U- Heliuose koplyčias ir didelė
mis iškilmėmis pašventino
tą galime švęsti šią brangią
TÊS,. LIETUVIŠKOS MOKY
dieną. Motinos diena yra šven KLOS ATSTOVĖS ŽODIS PA 1639 m. Tose iškilmėse dalyva
čiama visam pasaulyje.
SAKYTAS MOTINOS DIENOS vo daug Lietuvos didikų ir
hetmonas Sapieg s. Tada buvo
Šią dieną ir mes. Jūsų vai
MINĖJIME.
apeiti
pirmą\ karta Kryžiaus
kai, norime Jums atsidėkoti
keliai
Brangios
Mamytės,
Mielieji
už mokymą, pasiaukojimą ir
Šalia tiesioginio pastoraci
meilę. Kiekviena motina au
Svečiai,
nio
darbo vienuoliai dominiko
koja visa, savo jėgas ir save
nai
užsiėmė žemaičių švieti
pačią. |kad tik mes bitume
Šilta gegužės saulutė paro
mu
Garsi buvo žemaičių Kai
laimingi
do savo linksmą veidą ir Lie
varijos
dominikonų mokykla.
Mes niekuomet neužmirši tuvos žemė augina pįrmuo
19
amžiaus
pradžioje joje mo
me šio pasiaukojimo ir liksi sius pavasario žiedus Žiedus
kėši
garsieji
žemaičiai vysku
me amžinai skolingi motinai. skirtus mamytei Motinos Dię
pas
Valančius
ir Sim-anas Dau
Visi kurie turime savo tar nos proga. Neturime naujų pa
kantas.
pe mamytes ir prisimename, vasario žiedų, bet dėlto skina
17 amžiaus trečiame ketvir
kad nekartą esame jos pas me Tau savo širdies žiedus,
tyje
vienas brolis dominiko-.
tangų neįvertinę ar jos meilę kuriuos mumyse išaugino Ta
mas
buvo išsiųstas studijuoti
įžeidę, šiandien prašome Die vo meilės saulė Juos neša
Romon
Tenai jo kambarėlyje
vo, kad jis suteiktų mums nuo me Tau, kad atsidėkotume už

buvo šv. Mergeles paveikslas.
Kartą Romos vienuolyne sun
kiai susirgo brolis. „Minėtas
brolis studentas (vandu Rapo
las) karštai meldėsi prie pa
veikslo savo kambary į Dievo
Motina broliukui sveikatos.
Brolis greit pasveiko. Tada
Rapolas dar labiau pamėgo
šį Paveiksią. Grįždamas į Ž.
Kalvariją, gavo leidimą iš vy
resniųjų šv Mergelės pavei
kslą vaizduojama Dievo Moti
na su Kūdikėliu ant rankų.
Jos akys liūdnos ir gailestin
gos Šis paveikslas buvo pa
talpintas vienuolyne.
Kada apylinkėje siautė viso
kios nelaimės, vienuolyno vir
šininkas meldėsi į Dievo Mo
tina pagelbos. Jam pasirodė
nakties metu dvylika žuvusių
kare karžygių, ir prašė kad
Šv Marijos tas paveikslas bū
tų iš vienuolyno perkeltas į
bažnyčią. Jie žuvo kare gar
bindami Dievo Motiną. Jie
reikalavo, kad per Dievo M o
tiną būtų garbinamas ir Sū
nus. Regėjimo viršininkas pa
matė iš dangaus nusileidžian
tį šį Paveikslą Viršininkas,
nakties metu įsakė skambinti
varpais. Susirinkus žmonėms,
su procesija Paveikslas buvo
perneštas bažnyčion ir patai
pintas didžiajame altoriuje.
Jau trys šimtai metų, kaip
Šv. Dievo Motina guodžia mi
nias vargstančių ir kenčian
čių- lietuvių, kurie kas metais
gaušiai lanko Žemaičių Kal
variją Kryžiaus Keliai ir ste
buklingasis paveikslas žemai
čių yra labai mylimi Čia su
plaukia miųios liepos mėnesio
2-trą dieną ir tęsiasi aštuonias dienas atlaidai. Dideli įs
pūdį daro Kalnų (Kryžiaus

x

kelių vaikščiojimas). Maldinin
kai eina Kalnus giedodami.
Giesmes surinko bei parašė
vyskupas Valančius. Vysku
pas valančius ir istorikas Ko
jelavičius aprašė kai kuriuos
žymesnius stebuklus, įvyku
sius Žemaičių Kalvarijoje.

PAŽAlSLi .

Ne toli Kauno gražiame pu
šyne, ant Nemuno kranto, sto
vi gražiausia Lietuvos baroko
stiliaus bažnyčia. Ją statydi
no kunigaikštis Pacas. Čia
randasi stebuklingas Šv. Mer
gėlės Marijos paveikslas.
Šia šventovę sergsti šių lai
kų vaidilutės-Šventojo Kaži
miero Kongregacijos Seserys
Pažaislyje yra pagrindinis Se
serų Kazimieriečių namas.
Pažaislis, kaip ir kitos Lie
tuvos didžiosios šventovės ti
kinčiųjų yra gausiai lankomas
Ta”p kitų vietų prie stebu
klingojo Dievos Motinos pa
veikslo kabo padėka Atlanto
nugalėtojo, lakūno Vaitkaus
Lithuanica II medalis
Daug rastume Lietuvos baž

vargą ir rūpestį, kurį pakė
lei
dėl mūsų. Mes visa lietu
Priverstinas moters įjungi vežiojo anglis po namus. Tai
viška
mokykla sveikinam Ta
mas į pramonės gamybą, su reiškia, kad anglies kasyklų
ve
kartu
ir prašome kad Die
rištas taipogi su paniekinan rajone, žmonės sėdėjo be an
vulis
Tau
atlygintų *už visa,
čia pažiūrą į namų šeiminin glies ir moterys savo jėgo
nes
kitaip
atsidėkoti nemo
kės darbą Moteris, dirban mis pakraudavo ir iškrauda
Pažaislis, viena iš gražiausių Lietuvos vietovių.
kam.
.
čias «tik namuose», stengia vo anglis kad šeima turėtų
masi «pąliuosuoti nuo menka namuose šilimos.
nyčių, kurios pasižymi plates
verčio naminio darbo ir pa
Kai kuriose Sovietų Sąjun
traukti jas prie bendrųjų, pri gos vietose žmonės gali gau
neje apylinkėje savo Dievo
Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines
verstinai-savanoriškų darbų. ti butą jei šeima atidirba tam
malonių gausumu Pavyzdžiui
Tuo tikslu rengiami «švent- tikrą numatytą valandų skai
Kretingoje
ar Telšiuose, gar
Radio Programos
dieniai» (voskresniki). t y. pri čių prie statybos Tai duoda
sios šventovės Šv. Antano už
verstinai savanoriškas darbas jiems pirmenybę gauti butą
tarimu, Batakiai šv. Onos,
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
šventadieniais 1957 m žarna naujame name. Diuėsne dali
Varsėdžiai, mažutis bažnyt
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.
le «Rabotnica». neblogai apra mi reikalaujamą darbo dienų
kaimis,
plačioje apylinkėje
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
šoma, kaip partijos organiza skaičių atidirba moterys Tas
garsus
šv.
Roko stebuklinga
jį rems susipratę lietuviai.
cija ir šachtkomas Stalino mi buities vaizdas iš kasdieninio
vietovė
O
kiek daug visoje
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
-este suruošė «voskrenika - moters gyvenimo liudija, kaip
Lietuvoje rasime mylimų šv
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
šventadienį» dalyvaujant «Mo sunkiai tenka dirbti Sovietų
Jurgio
altorių. Teisingai Lie
misijos
iždininko
p.
Petro
Šimonio,
ar
kum.
P.
Ragažiasterų Tarybai». Angliakasiųžmo Sąjungos moteriai.
tuva
buvo
vadinama šventąja
ko
vardu
šiuo
adresu:
caixa
postai
4118,
São
Paulo.
nos, sekmadienio rytą, visuo
Lietuva.
(B. D.)
(B. D )
tinomis pajėgomis krovė ir iš
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LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA

TAUTIEČIAI!

Advocacia

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.

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

GEROS ŽINIOS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo
baž. 10 vai., Casa Verde, N.
s. das Dores baž. 17,15 vai.
A n t r ą:
Parque dàs,Nações 10 vai
São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., La pa 16
vai.
Ketvirtą:
Utinga 19 30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

gSSMWWBSBIS

★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me
gztinius, 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 pasiimčiame 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

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

whohmbi
PRANAS à CIA. LTDA,
Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
.Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro

— Jei Jūsų namams reikia
kokio nors akmens ar marmu
ro išdirbinio kreipkitės pas
savo tautiečius MARMÒRARIA
IR. MACKEVIČIUS LTDA. R.
Salesopolis, 146. (Travessada
A v. Rudge 1020), Tel. 81-0460.

Serraria « IT A» — Serra dos Aimorés — Municipio de
Nanque - Estado de Minas Gerais’

«TĖVYNES GARSAI»

SBI

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

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

1. 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.

•■Banoun ram

g Osa
H
J

»®

Čia. |
®

~

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas,
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus»,

B

geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.
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Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektrinius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.
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PRAÇA SÃQ JOSE DOS CAM PCS, 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO — Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93
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Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
KLE5

GARSIOJO

VANDENS

LINDO! A

SÍ2MÀÜJ CÁKKIO3I ™.
Lindoya vanduo yrr u^ai 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 5.1-2223
Caixa Postai 3967

SÃO

PAULO

Didel s pasirinkimus medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
s
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contraí, na Junta Comercial
Diskai. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
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Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

às 19 horas.
<t» tfiiti; ©3

iiuvmcJE LAURO
Rua do Orfanato, 686
Vila Prudente

Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

— Kan Zenonui Ignatavi
čiui, Rio de Janeiro kunigų
seminarijos profesoriui, nuo
širdžiam visuomenininkui ir
kultūrininkui, gegužės 26 d.
sueina 25 metai kunigystės.
Šį sidabrinį kunigystės jubilė
jų Rio de Janeiro lietuviai
ruošiasi paminėti gegužės m.
24 d.

<V. ZELINA, 515

—

CAlXA POSTAL,

— «Mūsų Lietuvos» Prenu
meratą apsimokėjo - Sofija
Missiuk 300 cr. ir auka 100
cr., Motiejus Mizeras 300 cr.,
Jonas Dičiūnas rėmėjo pre
numeratą 500 cr ir auka 50
er, Albinas Valančius 300 cr:,
R. V. Vaitiekaitis 300 cr., V.
Česna 10 dolerių.
IŠ RIO DE JANEIRO YRA
APSIMOKĖJĘ «MUSŲ LIETU
VOS» PRENUMERATĄ
Už 1958 metus:

Jurgutis Stasys
Kilas Bronius .
Zaidys Jonas .
Audenis Kazys
Adomavičius J
Saunoris Stasys
Petraitis Ernest.
Radzevičius V.
Dutkus Stasys
Dutkus Pranas
Kumpis Stasys

Cr.$ 250,00
„ 200,00
„ 200,0®
„ 300,00
„ 200,<0
„ 400 00
„ 2o0,00
„ 300 00
„ 250,00
„ 250,€0
,, 250.00
2.800,000

Už 1959 metus:

Kilas Bronius . Cr $ 200 0 •
300,00
Jurgutis Stasys .
„
250.00
Zaidys Jonas . „
250,00
Petraitis Ernest.
.,
400,00
Audenis Kazys .
Kleb. F. Jokubauskas 350,00
Juodeikis A.
„ 200,00
300, 0
Suveizdas Alex.
„
300,00
Gaulia Antanas. ,,
Gaulia Rom
. ,,
250,00
Dutkus Stasys . ,,
250,00
250,00
Dutkus Pranas . ,.
250,00
Kumpis Stasys . „
250 00
Adomavičius J. . „
500,00
Radzevičius V. . „
Viso Cr.S 6.600,00

371 — SÃO PAUL©

Atvykstantieji krepšininkai
atstovaus Šiaurės Amerikos
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir
Sporto Sąjungą ir oficialiai
žais Amerikos lietuvių vardu.
Amerikos ir Kanados lietu
viai šią sportininkų kelionę
remia pinigais.
Lietuviai krepšininkai pa
geidauja žaisti su lietuvių ir
vietinėmis krepšinio koman
domis.
São Paulyje Amerikos lietu
vių krepšininkų sutikimo ir
kitais reikalais rūpinsis Lietu
vių Bendruomenė su kitomis
organizacijomis
Rio de Janeire suluoštų ir
gi bent vieną lošimą, kurį
suorganizuoti, reikia tikėtis,
patys Rio de Janeiro lietuviai,
ar jų organizacijos, imsis ini
ciatyvos.
Pajieškomas

Juozas Žilinskas, atvykęs į
Braziliją 1926 metais. Jieško
brolis Jonas iš Amerikos.
Žinantieji prašomi pranešti
«Mūsų Lietuvai», Caixa Pos
tai 4118. S Paulo, Brazil.
«MŪSŲ LlETŲVĄ» GALIMA
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Kun. J. Šeškevičius V. Želi
nos klebonijoje,
B Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zeliha, 5T5
J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P Remenčius, Praça Car
los Gomes, -80 (prie Áv. Li
berdade),
Pakeisti adresai:
J. Karpavičius. Av S João
233
(prieš centralinį paštą)
K. Audenis, RuaRaymundo
Juozas
Matelionis, Rua Ta
Correa, 2o, ap. 902. Copaca
tai,
26.
Casa
Verde
bana.
Tėvą P. Daugintį prie S.
A. Juodeikis, Rua Bambina
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
158-A
J. Zaidys, Rua Petrocochi- Mendes.
K. Meškauską, Lapa, Rua
nho 57 A, ap. 201 V. Izabel.
R. Gaulia, Rua São Luiz Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
Gonzaga, 452, ap. 402.
Čiuvinskus, Rua IlianDėkodami už prenumeratas zaP.P,
822.
V. Prudente,
ir aukas kartu atkreipiame
Vi.
Pupienį,
Rua Oratorio
dėmėsi, kad šių metų prenu 1257, Mooca
merata yra 300 cr. Tai yrami
B. Tubelį ir Kučinską, Moi
nimumas. nuo kurio niekas ne nho Velho
gali būti dispensuotas kad lai
St. Jurevičių ir Stočkų Par
kraštis galėtų išsilaikyti.
que das Nações.

— LAPOS ir apylinkių lie
tuviams šį sekmadienį prieš
lietuviškas pamaldas 3 vai.
p.p. p Meškausko mašinraš
čio kursuose, Rua Cincinato
Ppmponet, 204, vyks giedoji
mo repeticija. Prašoma atvyk
ti.

CHORISTŲ VAJUS.

Liet. Kat. Bendruomenės cho
ras gegužės mėnesį skelbia
naujų choristų vajų. Lietuviš
koji visuomenė, ypač tėvai,
yra kviečiami talkon. Ragin
Amerikos Lietuviai sportinin kite jaunąją kartą, kad stotų
j choro eiles. Nesvarbu kuria
kai tikrai atvyks
me miesto priemiestyje gyve
na. Buvo ir yra choristų, ku
Šiomis dienomis yra gautas riems atvykti į repeticijas rei
iš Šiaurės Amerikos Lietuvių kia važiuoti dviem autobusais.
Fizinio Auk ėjimo ir Sporto Bet gera valia, jaunatviškas
Sąjungos pranešimas kuriuo entuziazmas visas kliūtis nu
praneša, kad Šiaurės Ameri gali. Choro vadovybė tikisi,
kos lietuvių vyrų krepšinio kad jos atsišaukimas neliks
rinktinė išvyksta į Pietų Ame balsu tyruose šaukiančiu, bet
riką ir lankysis Argentinoje, ras gyvą atbalsį lietuviškoje
Brazilijoje, Kolombijoje, Uru visuomenėje ir Liet. Kat. Ben
gvajuje ir Venezueloje. Iš druomenės choras smarkiai
Chicago numato išskristi apie ūgtels choristų skaičiumi. Cho
7 • 8 d. liepos
ro likimas yra pačios lietuvis
Kelionės metu bus laikoma kos visuomenės pankose.
si šito maršruto: Bogotá, Bue
Choro bendros repeticijos
nos Aires, Montevideo, São būna sekmadieniais po sumos
Paulo, Rio de Janeiro Cara ir penktadienių vakarais Ats
cas Į São Paulo numato at kirų balsų- antradienių vaka
vykti pirmomis rugpiūčio mė rais sopranų ir alfų?trečia die
nėšio dienomis.
nlais tenorų ir bosų.

rius. Del pirmo nepasisekimo
nereikia nuleisti rankų. Gal
sekančiame «M.L,» numeryje
galėsime daugiau ir konkre
čiau painformuoti.

sieniò reik
ferencijos
sekti bei teikti informacijų,
kur ji yra reikalinga ir gali
ma, yra nuvykęs Vyriausio
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
— Dr. EI. Draugelis neturė to atstovas. Pavergtųjų laisvi
damas galimybės dalyvauti nimo veiksniai jau prieš kon
Liet. Kat Bendruomenės cho ferenciją dalyvaujančias šalis
ro ruošiamuose koncertuose informavo ir įteikė atatinka
ar vakaruose, kadangi gyve mus memorandumus, kad kon
— Lietuvių Bendruomenės na toli nuo miesto, chorui pa ferencijoje nebūtų priimti to
Valdybos posėdis yra šaukia remti paliko Cr.$ 500,00. Liet. ki nutarimai, kurie apsunkiu
mas gegužės mėn. 20 d., Vila Kult. Radijo Programos
tų ar uždelstų išlaisvinimą.
Zelinoje 20 vai.
reikalams Cr 3 0.00 Už pa Mes sveikiname ir džiaugia
ramą dėkojame. Dr. Drauge
— Šį sekmadienį šaukia lis jau nedirba, gyvena iš ne mės Vliko daromais žygiais
mas Liet. Kat Moterų Drau seniai pradėtos gauti apozen- Lietuvos išlaivinlmui. Bet ir
mes turime aktyviau ir kon
gijos narių susirinkimas Vila tadorijos
Zelinoje. mokyklos patalpose.
krečiau pasireikšti Lietuvos
Narės ir iš tolimesniu apylin
laisvinimo
fronte. O tas pasi
ChoristųTdėmesiui '
kių kviečiamos susirinįiman
reiškimas yra galimas šitaip:
atvykti.
Šį sekmadienį, ’ Sekminių Remti ir aukoti Tautos Fon
— Šį sekmadienį Sekminių šventėje, bus giedamos šven dui, kurio lėšiomis yra remia
Šventės Sumos metu Liet Kat. to Pranciškaus de Witt mi mamas laisvinimo frontas An
Bendruomenės choras giedos šios. Bendra repeticija bus šį tra-aktyviau pasireikšti gyve
šv. Pranciškas de Vitt mišias. penktadienį. Visi choristai at najame krašte, daugiau propa
vykite repeticijon, nes choris guojant Lietuvos esamą pade
tai turistai, kurie ateina tik tį. Tiesa, jau turime nemaža
— Gegužės m. 23 d. 7 vai. ant vargonų pamaldų metu,
Vila Zelinoje bus mišios-egze be repeticijų, ne tik nepade draugų, kurie mus supranta
kviios už Motiejų Varanauską da, bet trukdo giedojimą Ne ir kartais už mus dirba Bet
ir Teklę Mateliauskienę. Gi galintieji dalyvauti del svar iš kitos pusės nepamirškime,
minės ir pažįstami kviečiami bios priežasties, savaitės me kad mūsų priešas nesnaudžia.
Jis daro visa, kad Lietuvos
atvykti į šv. mišias.
tu, ar sekmadienio repeticijo laisvinimo darbui pakenkti.
— Laiškai: Skurkevičiams, se. privalo pranešti apie tai Mums reikia dar į artimesnius
E. B end orai tie nei, Anai Nar choro valdybai ar choro maes santykius sueiti su šio krašto
butienei. V Urbanavičiui, I. trui Priešingu atveju bus pris
Kutkienei, Gracijonui Karo kaityti prie turistų ir iš cho didžiąja spauda radijo, televi
zija. žurnalistais, politi
liui, P. Šukiui. VI Merkevi ro sąrašo išbraukti.
kais. Turėtume surasti, ar su
čiui, A Žukui, A Pumputienei,
mesti lėšų spaudos atstovų
A. Dirsytei, Ant. Kairiui. Z. PO 50 METŲ NETIKĖTAI SU priėmimui Mes turimą laisvę
TIKO SAVO BROLĮ
Masiulienei, Sonia Regina Bag
ir palankias sąlygas veikti to
džius. Fel Slavickaitei, M.
Solvesborg vietovėje, Šve Ii gražu neišnaudojame. O ga
Vitkunienei.
dijoje, naktiniam traukiniui at Ii ateiti momentas, kada mums
— Šį šeštadienį, gegužės vykus, į taksi įsėdo amerikie draugingų kraštų parama bus
m. 16 d 18 vai, Vila Zelinoje tis. kuris laužyta švedų kal gyvybės ar mirties klausimas.
sumainys žiedus, sukurs nau ba paprašė šoferį nuvežti į Nelaukime oficialių įstaigų pa
ją lietuviškos šeimos židinį viešbutį Keliautojas pasigy judėjimo. Oficialios įstaigos
Julia Emilia Jakutytė, Natali rė kad sulaukęs 72 metų, su šiandien yra, rytoj gali ne
jos ir Felikso Jakučių duktė, siprato atvykti iš Chicagos į būti. Laisvuose kraštuose esu Jonu Algirdu Jurgilu Jono Švediją, pamatyti tą apylin santi lietuviška visuomenė
ir Jadvygos Jurgilų sūnumi. kę. kur buvo gimęs ir augęs. neturi teisės nuleisti rankų,
Svečiams vaišės bus jauno
Taksi šoferis Ernest Petter matant pavergtą Tėvynę.
sios tėvų namuose.
soh, turįs 50 metų, paklausė
amerikiečio:
— Argentintoje prasidėjo
— Gegužės m. 9 d. Vila A—- O kur tamsta esi gimęs vyriausybės krizis. Užsienio
nastacio Dr Jono Basanavi ir kuo tamsta vardu?
reikalų ministeris ir kaikurie
čiaus vardo Mokyklos Rėmė
kiti aukšti valdininkai atsista
Gimiau
Ryedalio
kaime,
o
jų būrelio suruoštas vakaras vadinosi Adolf Petterson, tu tydino. Šią savaitę buvo areš
gražiai pasisekė. Artistai su riu vaudentekio reikmenų tuotų aviacijos karininkų.
vaidino puikiai, žmonių atsi biznį Chicagoje.
lankė gausiai Šitokių paren
Šoferis sustabdė taksi ir
gimų apylinkės lietuviai dau kreipėsi į keleivį:
giau laukia.
— Atrodo, jog tamsta esi
mano
brolis ir aš būsiu lai
— Kaip su vereadorių rin-Z
mingas,
jei vieton viešbučio,
kimais? Spaliaus mėn. šiais
tamsta
dabar
važiuosi į mano
metais bus são Paulo miesto
namus.
savivaldybės atstovų vereado
Suprantama, kad chicagierių rinkimai «Mūsų Lietuva»
tis
Petterson nuvyko į savo,
yra gavusi užklausimų, ar nu
IŠNUOMOJAMA
tokiu
netikėtu būdu sutikto,
matoma išstatyti lietuvis kan
didatas į vereadorius Į tai at brolio pastogę, kur ir dabar
Patalpa dirbtuvei 10x7 me
sakyti galime sekančiai Kol svečiuojasi.
trų, Rua Marechal Malei, 78,
kas oficialiai dar nėra nė vie
gale kiemo Yra elektros for
VLIKo atstovas Genevoje
no kandidato išstatyto. Tačiau
ęa, įvažiavimas automobiliui.
iš privačių šaltinių teko patir
«Mūsų Lietuva> gavo prane
ti, kad daromi žygiai išstaty
ti savo kandidatą į vereado Šimą, kad keturių didžiųjų už
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai
Medžiagos'žieminiams ir va
gariniams rūbams (yra pavya
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai,ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
ir daug kitų prekių.
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
Siuntinių pristatymas garas
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.
tuotas.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
Gavėjas nemoka nieko.
lietsargiams dalių.
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinfcšnaitienė - rua Barão do Pi
raf, 65, Vila Zelina.
Laiškams -eaixa postal 371’,
São
Paulo.
Irmãos Nascimento

ANTANO PAVILONIO

Manufatura de «Botões Estrela»

EJCOlTOKI© CONTAEIL
NAfCIMENTO
RES. C.R.C. SP. Hre 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudamo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Žolina - Tel. 68-2767 - S. Paulo

SIUVĖJAS
POVILAS AMBRAZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zetina, BS’S?

