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Įvairiose vietose kartojan 
Ms terorizmo veiksmams, kreš 
te yra paskelbta apsiausties 
padėtis. Dalis kariškių nori, 
kad, būtų įvestas karo stovis. 
Šitoje padėtyje karo tribuno
lams yra suteikta teisė vie
toje sušaudyti teroristus, už 
klupus vykdant terorizmo vei 
ksmus. Tie terorizmo veiks
mai pasireiškia sprogdinimu 
bombų politikų ar kariškių re

ADENAUER VAŠINGTONE
Vakarų Vokietijos ministe- 

ris pirmininkas Konrad Ade
nauer yra išvykęs Amerikon. 
Nėra abejonės, kad ši jo ke 
lionė yra surišta su būsima 
didžiųjų konferencija, kurio
je Vokietijos klausimas bus 
vienas pačių svarbiųjų Vo
kiečiams svarbu yra, kad Ei 
senhower, ar kiti konferenci 
jos dalyviai nepadarytų nuo
laidų Vokietijos sąskaitom

New Yorke buvo susitikęs 
str Izraelio valstybės -galva 
Ben Gurion.

Vašingtone pirmiausia ap
lankė savo draugo Dulles tea 
pą. Juodviejų politinės idė
jos svarbiausiais klausimais 
sutapdavo. Po to nuvyko į 
Baltuosius Rūmus, kur su 
prez. Eisenhower vieni du 
kalbėjosi pora valandų. Vė-

— Gripas sutrukdė Kruš- 
čiovo kelionę Prancūzijon. 
Kaip žinome, jau buvo uuma 
tyta ir pasiruošta Prancūzi
joje Kruščiovo vizitui, kuris 
turėjo prasidėti 15 d. kovo. 
Bet. kaip skelbia žinių apen 
tūros, KrušČiovas prieš pat 
atvažiavimą susirgo gripu ir 
jo apsilankymas yra perkel
tas į 25 d. kovo.

— Pabėgėliai iš Kubos tvir 
tina, kad už Fidel Castro nu 
garos stovi komunistai kurie 
jį tvarko. Šias žinias patvir
tina visa eilė pabėgėlių, ku
rie kartu su Fidel Castro ko 
vojo prieš Fulgencio Batista 
diktatūrą

Jau yra Kubos pabėgėlių 
planuojama suorganizuoti eg 
zilinė Kubos vyriausybė.

Amerika vis dėlto reagavo 
stipriu atsakymu į Fidel Cas 
tro kaltinimus del ginklų lai 
vo susprogdinimo. Reagavo 
ne vien žodžiais, bet svarsto 
griebtis ir ekonominių prie
monių - nepirkti, arba bent 
sumažinti Kubos euteraus pir 
kimą. Rusai yra pasižadėję 
daug nupirkti Bet jie nemo
kės pinigais, bet prekėmis, 
kurios nežinia kada bus pri
siųstos. Pabėgėlių iš Kubos 
žiniomis, Fidel Castro vien 
del ekonominių sunkumų ne 
galės ilgai vyriausybėje išsi 
laikyti

— Dėl kolchozinės netvar
kos Marijampolės raj. Igliškio 
kolchozo karvės girdomos tik darbštus ir kūrybingi.

zidencijų bei viešų pastatų.
Terorizmo veiksmus vykdo 

peronistai. Jie žūt būt yra pa 
siryžę nugriauti esamą tvar
ką ir atgal Peroną parsikvies 
ti, kuris šiuo metu Ispanijoje 
gyvena. Vyriausybė uždarė 
daug peronistų būstinių. Civi 
linė vyriausybė ir visų ginklo 
rūsių karo vadovybės eina 
išvien.

liau atvyko Amerikos ir Vo
kietijos užsienio reikalų mi
nisterial Niekas neabejoja, 
kad Adenauer bandė įtikinti 
Eiseniiower laikytis be jokių 
nuolaidų tvirtos politikos Ber 
lyno reikalu.

Kai kurie augšti Vašingto
no pareigūnai mano, kad Ame 
rika buvo linkusi padaryti nuo 
laidų Berlyno klausimu, rei
kalaudama tuo pačiu Berly
no padėties pakeitimo jai nau 
dingą- prasme Adeną uęr .yra. 
užsispyręs jokia kaina nekeis 
ti Berlyno padėties Jis lin
kęs yra siūlyti, kad konferen 
ci»ja svarstyti! nusiginklavimo 
klausimą nepaisant jo painu
mo. Anglija ir Kanada yra ša 
lininkai,kad Vokietija padary 
tų nuolaidų bendros tarptau
tinės politikos labui.

vieną kartą per dieną, prane 
ša Vilniaus «Tiesa», žinoma, 
tuoj pat ieškodama kaltininkų. 
Kol vienos-melžėjos šeria kar 
ves, kitos skubančios prie 
prūdo (už ketvirčio kilome
tro) pilti vandenį į lovius, 
Karvės girdomos tik pietomis. 
Kol visos pagirdomos, praei
na keturios valandos.

—- Vilniaus radijas vasario 
28 d. pranešė iš Kauno, kad 
«Veislininko» kontora perei
tais metais iš Lietuvos į 
Ukrainą Gudiją, Rusiją ir ki 
tas sritis išsiuntusi 3.000 el’ti 
nių telyčių ir kiaulių Šiemet 
per 2 mėnesius juodmargių 
veislės veršelių ir baltųjų di 
džiųjų veislės kiaulių išsiųsta 
iš Lietuvos tiek, kiek pernai 
per metų ketvirtį. — Žymiai 
plečiamas ir arklių eksportas. 
Vien Kauno kontora į Olandi 
ją išsiuntusi 3 000 lietoviškų 
arklių. Veislinių arklių numa 
tyta siųsti ir j Kiniją.

— Panevėžio kraštotyros 
muziejuje atidaryta tarprajo
ninė keramikos dirbinių ir 
audinių paroda sujungta su 
pardavimu Ukmergės. Pasva 
lio, Biržų, Panevėžio, Rokiš
kio, Mažeikių ir kitų rajonų 
liaudies menininkai išstatė 
apie 2.0C0 kūrinių, kas rodo, 
kad Lietuvos liaudies 
dailininkai ir šiais laikais yra 

Nsujojo Va 1st. aukštojo ir vi
dur. mokslo komiteto kole

gijos sudėtis
Kolegiją sudaro: Pirminin

kas Kuzminskis; nariai: že
mės ūkio min. Vazalinskas, 
švietimo min Gedvilas kultu 
ros min. Banaitis. Vilniaus uni 
versiteto rektorius Kubilius, 
Kauno med. instituto direkto 
rius Januškevičius, be to šde 
įvairūs pareigūnai: Putrimas, 
Martinaitis, Pranckaitis Žabu 
Ms, Krikščiūnas, Vyšniauskai 
tė, Bielovas.

Australija 
Nors ir toli nuo tėvynės - 

vystomas lietuviškas tautinis
gyvenimas. Vasario 16 ii gra 
žiai buvo apvaikščiota ir toli 
mojo Australijoje, kur gyvena 
apie 2.00 lietuvių seimų <viso 
apie 9 000 lietuvių), išsisklai- 
dusių po didžiulį žemyną. 
Puz . Adelaidėje po iškilmin
gų pamaldų katedroje Lietu
vių namuose įvyko minėjimas, 
į kurį susirinko apie 300 tau 
tiečių.

— Vasario 16-tos minėjime 
Argentinos sostinėje - LCno 
dalyvių Lietuvos nepriklauso 
mybės minėjimas Buenos Ai
res buvo suruoštas Kudirkos 
vardo salėje. Organizavo Ar
gentinos Lietuvių Organ iz i ei jų 
ir Spaudos Taryba (ALOST). 
Prisirinko apie 1 000 žmonių. 
Buvo paskaityta ir vienbal
siai priimta rezoliucija, reika 
laujanti okupantų išsikrausty 
mo iŠ Lietuvos ir diplomatinių 
santykių atnaujinimo tarp Ar 
gentinos ir laisvosios Lietu
vos rakalbose buvo raginta 
mokyti vaikus lietuviškai, iš 
laikyti lietuviškas šeimas, da 
lyvauti lietuviškose organiza 
cijose. Buvo ir graži meninė 
dalis, kuri pradžiugino visus 
dalyvius. — Vietos spauda 
atsispaudino Lietuvos laisvės 
reikalavimus ir lietuvių pas
tangas atgauti nepriklauso
mybę Lietuvos vardą išgarsi 
no ir radijas.

— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje turtas siekia da
bar daugiau kaip 3,3 milijonus 
dolerių, kaip aiškėja iš pas
kelbtos metinės apyskaitos, 
'lai stambiausia Amerikos lie 
tuvių apd.raudos organizacija. 
SLA Pildomosios tarybos no
minacijose balsavimuose daly 
vavo 2167 nariai. Daugiau 
balsų gavo: Prezidento parei 
goms P. P. Dangis, viceprezi 
dento J. Maceina, sekreto
riaus M. J. Vinikas, iždininko 
N. Gugienė, iždo globėjų E. 
Mikužiutė ir S. Bredis, dakta 
ro kvotėjo Dr S. Biežis. Gruo 
džio mėnesį naujų narių įrašė* 
apie 600.

— Kolumbiečiai buvo supa 
žindinami su Lietuvos lais
vės reikalu. Jau Vasario 16 
d. išvakarėse per Medellino 
radijo stotį buvo transliuoja
ma kun. M. Tamošiūno pas
kaita apie Lietuvą ir jos troš 
kimus Laisvajam pasauliui 
buvo priminta, kad Lietuvai 
padaryta skriauda turi
atitaisyta Vasario 16 d. per somybę, eisiąs, turbūt, per

tą pačią radijo stotį buvo duo 
damas pusvalandis, kurį per
transliavo ir universiteto ra
dijo stotis. Buvo duota lietu
viškos muzikos — Pagrindi 
nis minėjimas įvyko vasario 
21 d.

— Į Kolumbiją atvyks Čiur 
lionto ansamblis. Medellino 
lietuvius pasiekė žinia iš USA, 
kad šių metų rugpjūčio mene 
syje ruošiasi atvykti į Pietų 
Ameriką o kartu ir į Kolum 
biją Čiurlionio ansamblis. Ko 
lumbijos lietuviai tuo labai 
džiaugiasi, žada savo visoke 
riopą pagalbą čiurlioniečiams 
ir jų su dideliu entuziazmu 
laukia nes jeigu jau mūsų 
lietuvių krepšininkų maža gru 
pelė tiek daug triukšmo Pie
tų Amerikoje sukėlė ir visų 
akis atkreipė, tai tuo labiau 
atvažiavęs Čiurlionio ansam
blis.

— Atvyks ir solistai. Birže 
lio mėn. yra laukiami iš USA 
solistai A. Stempužienė ir Ba 
ranauskas Baras. Jų koncer
tai turėti) įvykti keliuose di
desniuose Kolumbijos mies
tuose.

Lietuviška stovykla. Šių 
metų liepos mėn. yra ruošia 
ma studentams ir paskutinių
jų metų gimnazijos moksle! 
viams lietuviška stovykla Ba 
ranguilijoje Jos metu laukia 
ma svečių studentų iš USA.

— Šveicarijos lietuvių susi 
rinkimas ir Lietuvos draugų 
pareiškimai Maža, po visą 
Šveicariją išsiskleidžiusi lie
tuvių kolonija bent Vasario- 
16 dienos proga susirenka į 
vieną vietą, šį kartą Berne. 
Dalyvavo daugiau nei pusė 
visų bedruomenės narių.

Priešpiet buvo išklausytos 
mišios studentų koplytėlėje.

Po to Bristolio viešbutyje 
buvo Šveicarijos lietuvių ben 
druomenės susirinkimas.

Pasiryžta šveicarus daugiau
supažindinti su Lietuva, apie 
kurią jie kartais mažiau ži- 
ųo. negu apie Afrikos taute
les Hr. A. Gerutis, dr. A. Na 
rakas ir kt. pasižadėjo ir to
liau paruošti straipsnių Švei 
carijos spaudai Lietuvos tolau 
Simais.

Pažymėtinas ir pačių švei 
carų dalyvavimas Lietuvos 
vardo populiarizavimė. Jau mi 
nėjimo išvakarėse vieno Ber 
no laikraščio vyr. .redakto
rius. dr. Baur, padarė išsamų 
pranešimą apie Pabaltijo kraš 
tus Minėjimo dieną popiet 
viešoje paskaitoje dr Sager, 
Rytų instituto Berne direkto
rius? kalbėjo apie Pabaltijo 
toraštų praeitį ir dabartį svar 
stydamas kartu klausimą, kas 
darytina, kad komunizmo ga
lia silpnėtų Pabrėžė, kad ne 
kariški veiksmai nulems atei 
tį. bet greičiau ūkiniai ir ki
tokie veiksniai. Lemiamos rei 
kšmss galį turėti ir tai, kaip 
pavyks pašalinti vargą neiš
sivysčiusiuose, atsilikusiuose 
kraštuose Paskaitininkas iš
reiškė originalę mintį, kad 

nepriklau-būti kelias į Pabaltijo

— Amerikos prezideno pa
reiškimu. prieš Kubą nepa
vartos ekonominio spaudimo. 
Priešingai, kilusį konfliktą 
draugišku susitarimu nori lik 
viduoti.

— Spauda praneša, kadBra 
žili jos prezidentas Kubitschek 
yra pasiūlęs savo tarpininka
vimą tarp Amerikos ir Kubos 
santykiams išlyginti.'

— Prea Eisenhower pareiš 
kė, kad gegužės mėn. per di 
džiųjų konferenciją yra pasi
ryžęs iškelti Vokietijos klau
simą.

— Vak Vokietijos ministe- 
ris pirmininkas Konrad Ade 
nauer siūlo, kad Vakarų Ber 
lyne pravestų gyventojų atsi 
klausimą, ar jie, kad dabarti
ne padėtis pasiliktų, ar kad 
būt pakeista. Tokį pat atsi 
klausimą siūlo pravesti ir ry 
tiniame Berlyne, komunistų 
kontroliuojamoj miesto daly 
ir taip pat Rytų Vokietijoje. 
Amerikos politikai šiuo pa
siūlymu yra susidomėję Po 
atsiklausimo Vakarų didieji, 
žinodami gyventojų nusistaty 
mą galėtų stipriau laikytis 
prieš Kruščiovą.

■ ' .........
— Ženevoje, nusiginklavi

mo konferencijose sena isto 
rija kartojasi. Vakarai turi 
savo pasiūlymus o Kremlius 
savo. Galimybių susitarti ne
matyti.

PRANCŪZIJOJE
Reikalai nėra geri nei na- 

mieje, nei Afrikoje. Namuo 
se yra nepasitenkinimo, že 
mės ūkio padėtis yra sunki, 
ūkininkai nepatenkinti. Jie rei 
kalauja sušaukti parlamentą 
ir ten žemės ūkio reikalus 
svarstyti. Deputai savo rinki 
kų reikalavimus turi patenkin 
ti. Reikalingas parašų skai
čius parlamentą sušaukti jau 
yra surinktas. Parlamentas su 
shrinks Prez. De Gaulle ne
nori šaukti parlamento, nes 
jam metams laiko yra duotos 
ypatingos teisės. Todėl tarp 
parlamento ir vykdomosios 
valdžios yra nesutarimas.

Pati didžiausia bėda yra Afri 
kos kolonijose, Arželijoje. Par 
tizaninis karas prieš prancū
zus vėl sustiprėjo. Kovoja u? 
visišką išsilaisvinimą Anks
čiau duoto De Gaulle pasiūly 
mo arželiečiai nepriėmė. Atro 
do, kad prančūzai turi tik dvi 
išeitis: arba visiškai pasitraukt 
iš Arželijos, arba pradėti tikrą 
karą prieš partizanus iki ga
lutino jų sunaikinimo. Šiuo 
metu abidvi priemonės yra 
nepriimtinos: nei pasitrauki
mas, nei ginklu likvidavimas 
tautinio arželiečių fronto, tai 
daug gyvybių aukų pareikalau 
tų. Prancūzija jau senai stovi 
šitame užburtame rate iš ku 
rio nė didžiausio pasitikėjimo 
Prancūzijoje vyras De Gaulle, 
nėra suradęs išėjime.

laimėjimą visų afrikiečių šir
džių. Paskaitoje dalyvavo 
spaudos atstovai, kurie Lietu 
vos minėjimus ir paskaitas 
aprašė.
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Okupuotoj Lietuvoj ir “plačioj 
Tėvynėj” pasidairius

Karolis Marksas nieko nau 
jo nesugalvojo «kurdamas» 
socializmą-komunizmą. Kaip 
kiekvienas jo tikybos žmo 
gus turėjo gerai mokėti BibM 
ją, ar tai ką mes vadiname 
Šv. Istorija. Paimk patriarkus: 
Abraomą, Izaoką ir Jokūbą. 
Tų laikų valstybė — patriar- 
katas. Viskas yra patriarko, 
«valstybės», ar tos valstybės 
galvos. Bet ir žmonės, tauta 
yra jo sūnūs, anūkai ar pra- 
anūkai. Taigi patriarkas, tė 
vūnas, senelis yra visiems ly 
gus, net kartais labiau prisi
riša prie anūkų ar proanūkų, 
negu tiesioginiai prie savo 
kraujo padaro, savo vaikų. 
Tai puiki, ideali ’valstybė», 
kur įgimtas jausmas, instink
tas valdo visą logiką, visą 
dialektiką.

Kad tai suprastum geriau 
nereikia skaityti Markso «Ka 
pitalo»; užtenka pažiūrėti kaip 
elgiasi, sakysim katė su savo 
naujagimiais ar žvirblis su tik 
išperėtais žvirbliukais.

Visai kitas daiktas kai «pa 
triarkas» pavirsta į 2 CO mili
jonų «Tėvynę» ir pats patriar 
kas pasidaro partija, gauja, 
šaika. ar atributu proletariato 
diktatūra.

Dikta ura reiškia valdo nie 
keno nesiklausdama, o prole 
tariatas Krušėiovas ir kompa 
nija. Seimai, tarybos, rusiškai 
vadinamos «sovietam» dabar 
jau ir kitomis kalbomis vadi 
narni sovietais, ir negali ture 
ti kito vardo, nes galvai, pa- 
triarkui Kruščiovui tik gali 
pabart* — pasovietovat, vie 
ną vienintelį žodį «tak» taip, 
arba «tak» sinonimą Ųda». 
Tat, tak, tak-da, da, da-tai vi 
sa sovietų kalba.

Dabar jau daugelis čionykš 
čių lietuvių gauna savo girai 
nių fotografijas. įsidėmėkite 
gerai į veidus, rūbus ir apys 
tovas. Visos šukės, net sudau 
žytos bonkos dedamos ant sta 
lo, kad «perteklių» parodyti.

Vienoj gautoj fotografijoj 
matyti žadintuvas - «budelnin 
kas», kuris neina, nes dabar 
žiema, rodo '6 vai., kai iau 
naktis, tamsu, o fotografija 
traukta dienos šviesa.

Nepriklausomos Lietuvos lai 
kais nežinau kas ir kokiais 
sumetimais įvedė madą, vadi 
namus tautinius rūbus To 

kiais tautiniais rubais puošės 
16, 17, 18 ir ligi pirmosios pu 
sės devynioliktojo šimtmečio 
visos tautos, ypač lietuvių kai 
mynai. Kas taip laikosi tos 
mados, turėti] laikytis ir «Tau 
tinés» žagrės, spragilo, sta
klių (vienoj tautų parodoj čia 
mačiau lietuvę audžiant su 
tokiomis staklėmis), lyg lietu 
vių jau būtų sukrauta į muzė 
jų. Tautinius rūbus, spragilą, 
ir 11. rodyki m, kai kalbėsime 
apie lietuvių tautos istoriją.

Visi labai gerai žinome, kad 
Lietuvoje labai trūksta rūbų, 
audeklo. Tai matyti iš laiškų, 
kuriuose prašoma drabužių, ir 
iš fotografijų. Bet maskoliai 
pašėlusiai gudrūs. Čia siunčia 
«Tėvynės Balsą’, kuriame pil 
na visokių grupių, kuriose ro 
domas jaunimas aprengtas 
«Tautiniais- rūbais, tik šoka 
tik garbina maskolius

Nesvarbu, kad 99 procentai 
yra nuskurę, bet propagandai 
yra audeklo, net ir «tauti
niams» rūbams. Tuo dar ir 
«paguodžia» kai kurį naivišką 
tautieti.

Maskoliai atėmė iš Lietuvos 
ūkininkų žemę, sujungė į di
delius dvarus, vadinamus kol 
kozus, ūkininkus pavertė bau 
džiauninkais. Viskas yra «pa 
triarko» Kruščiovo ir jo šai- 
kos partijos. Žmogus neturi 
nuosavybės 
ir pats yra «kriepostnoj», tai* 
yra maskolių nuosavi be Tik 
kokiems galams «Tėvynės Bal 
se» dedama paveikslų: Petras 
N. prie nuosavų namų, Jurgis 
N. nuosavame bute. Kaip, ko 
kiu būdu? Tada galima šaky 
ti, kad buvo uždaryti nuosa
vame kalėjime, čia mūsų Sibi 
ras, mus išsiuntė į mūs pri
verstino darbo stovyklą. Mūsų 
nuosavi enkavedistai mus suė 
mė ir greit sušaudė mūsų pa 
čiu kąiėjime. Puiku. Viskas 
mūsų nuosava! Mūsų tėvynė, 
mūsų KruščiovaSi mūsų nuo 
savi budeliai, mūsų pači'” kar 
tuvės ir mūsų maskoliai.

MŪSŲ l.IĘTUYA
Vincas Jonikas

NERIMAS
Tamsa kaip atklanės. Tik vėjai mainos 
Ir lietūs lakasi stikluos.
Išalkęs nerimas užeina
Sielon, kaip dargana priklus.

Kadais nelankęs jis, o naktys degė
Ugnim padangės rubinų,
Širdis tik buvo dar neregė —
Šunytis keletos dienų.

Jinai nematė, kas kaip žvaigždės švietė
Ir šaukė į save vardu,
Kažkas saldesnio už avietes

' Dar buvo lūpom negardu.

Dabar tos atklanės ir vėjai liko, 
Lietaus plakimas i stiklus.
Ir toj tamsoj prigludus tyko
Pantera ištiestu kaklu.

Lietuvos So vi etini «ros Vądsjns Labai Mejiadbo Heiterio Paieiskimas Pabaltijo laisvės Klausimu
Karčiai reagavo, ners ir su 10 dienų pavėlavimu

JAV užsienio reikalų minis 
terio Hertėrio pareiškimas Va 
sarta 15. d proga apie Ame
rikos palanką nusistatymą Pa 
bal \jo valstybių nepriklauso 
mybės klausimu, kaip ir buvo 
galima laukti labai nepatiko 
Lietuvos sovietiniams vadams 
ir propagandininkams Truko 
10 dienų, kol jie atgavo kva 
pą ‘ir Vilniaus «Tiesoje» išs
pausdino atsakymą Herteriui 
per keletą skilčių (vasario 25 
d. laidoje). Tą pačią dieną ii 
gas straipsnio ištraukas per
davė Vilniaus radijas.

Esminius faktus nutyli

Straipsnyje rašoma, Herte- 
ris tuo savo pareiškimu nėrė 
jęs įpilti ledų Į šakojo karo 
katilą ir tik pakartojęs impe 
rialistų teigimus Jis ryžosi 
Paba lijo tautoms «piršti lais
vę. kuri Lietuvos-darbo žmo 
nėse nieko daugiau negali su 
keiti kaip pasipiktinimą» (). 
Buržuazinės Lietuvos laisvė 
duodavusi «milijonus pelno 

JAV monopolijoms . Tokių ne 
sąmonių straipsnyje apstu.

Kad Lietava buvo perduota 
dr pirkta Molotovo-Libbentro 
po gėdinga sutartim jau-1919 
metais, straipsnyje nė žode
liu neužsiminta Ne Stalino ir 
Hitlerio sutartis apie Pabal 
tij'o kraštų pasidalinimą nulė 
mė permainas Lietuvoje, bet, 
girdi, «prieš 20 metų nusikra 
čiusi nelaisvės lietuvių tauta 
pradėjo naują tarybinį gyve 
nimą. Straipsnio autoriai apie 
sovietinius šarvuočius, okupa 
vusius Lietuvą, nieko neužsi
mini. bet už tai kartoja bol
ševikinį melą kad 1940 m. 
liepos mėn. t uta, «vieningu 
balsavimu išrinkusi liaudies 
seimą», paskelbusi kad ji «vi 
siems laikams pasirinko tik 
tarybinį kelią», drauge su di
džiąja rusų tauta», tartum 
straipsnio autoriams nežino
ma, kad lietuvių tauta nieko 
bendro nenorėjo turėti su Ru 
sija nei praeityje nieko ben
dro nenori turėti nei ateaty- 
je. Visiškai nepažindami Lie-
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tuvos liaudies tikrųjų troški
mų, ir visa statydami aukš
tyn kojom, straipsnio autoriai 
plačią burna teigia:

«Kaip besistengtų ponas 
Herteris, nėra pasaulyje to
kios jėgos, kuri priverstų Pa 
baltijo darbo žmones išsiža
dėti savo laisvės ir vėl ver
gauti išnaudotojams».

Herteris niekaip nenorįs už 
miršti Pabaltijo kraštų, iš ku
rių amerikiečiai siurbę mili
jonus (?) «Herteris linki Pa
baltijo tautoms turėti valdžią 
pagal savo norą». Bet tas lin 
Išėjimas esąs pavėluotas, nes 
«Pabaltijo tautos kaip lik da
bar turi tokią valdžią, kokią 
jos nori».

Herteris esąs «nepatenkin
tas. kad Lietuva yra Sovietų 
Sąjungos sudėtyje». Bet So
vietų Sąjunga esanti «tautų 
laisvės ir nepriklausomybės 
tvirtovė», kuri «tikriausiai gi
na tas tautas nuo JAV». Jei 
ne ji, Lietuva ir kitos Pabal
tijo tautos būtų užgrobtos a 
merikiečių. Šios kelios cita
tos rodo, iki kokių nesąmo
nių nušnekėjo Lietuvos sovie 
tiaiai ir komunistiniai vadai, 
bereikšdamf savo nepasiten
kinimą, kad Amerikos vyriau
sybė naujai pasisakė už Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių laisvę.

ŽMOGAUS TEISIŲ
APSAUGAI SUSTIPRINTI 
konferencija
Suplaukė tūkstančiai skundų

Vasario 29 d. Ženevoje pra 
sidėjo Jungtinių Tautų Žmo-j 
gaus teisių komisijos sesija, 
kuri tęsis iki kovo 18 d Tai 
jau 16-ji tos komisijos sesija. 
Ji yra apsvarsčiusi, nutarusi 
ir paskelbusi daug rezoliucijų 
žmogaus, teisių apsaugos klau 
Simais tačiau praktikoje ma 
žai kas įgyvendinta. Tad ieš 
koma naujų būdų žmogaus 
teisių reikalui pastūmėti į 
priekį.

Žmogaus teisių komisiją 
šiuo metu sudaro 18 valstybių 
delegatai: Argentina, Austrija, 
Belgija, Kinija (tautinė), Danį 
ja, Prancūzija Indija, Irakas, 
Libanonas, Meksika. Pakista 
nas, Filipinai. Did ž. Britanija. 
JAV, Venezuela. Lenkija, So 
vietų Sąjunga ir Ukraina nes 
kaip tik sovietinio bloko ki aš 
tuose žmogaus teisės yra kuo 
mažiausiai apsaugotos

(pabaiga 3 pusi.)

Lietuvis Išeivis
J. MATULIONIS - PLB

(Tęsinys)

PLB kaipo visų lietuvių or
ganizacija yra virš visų poli
tikų, ideologijų, grupinių in
teresų, religinių įsitikinimų ir 
praktikavimų. Todėl joje su
telpa visi.

Ji tvarkosi demokratiniais 
pagrindais. Tai yra kol kas 
tobuliafasias principas vidaus 
tvarkymosi reikaluose. Tobu
lesnis nėra, nors jis ir neiš
sprendžia opozicijos opumo. 
Bet šiandien atrodo, kad to 
aštrumo, koks buvo pas mus 
prieš kelis metus jau ir neli 
ko. Jeigu ir iškyla savotiški 
nelygumai, tai jų priežastys 
glūdi kur kitur, ne Bendruo
menėj. Bendruomenės princi
pas yra sveikas. Tik reiktų 
pritaikinti jį tobulai ir prak
tikoj.

PLB jungia asmenis, jun
gia ir organizacijas. Šis dve
jopas praktiškas apjungimas 
neizoliuoja nei mažiausios 
grupės ir jei rinkimai kartais

ir Jo Politika
Valdybos pirmininkas

nėra palankūs, tai per orga
nizacijų įsijungimą ši spraga 
išlyginama Šis principas ga
na tobulai Kanados LB yra 
vykdomas ir tik linkėtina, 
kad ir ateity būtų jis tobuli
namas einam ir siekiant vi
suotinio apjungimo.

Bendrúomenis
ir politinis darbas
PLB organizacija formaliai 

yra laikoma išbaigta įvykus 
PuB Seimui 1958 metais Niu
jorke.

Ji pasiliks tokį laiką, kol 
bus išeivių kituose kraštuo
se. ne Lietuvoj. Lietuvai išei
davus ir atkūrus savo nepri
klausomą valstybę PLB pasi
liks ir toliau. Tik tada ji. tu 
rėdama tamprius santykius su 
savo metropolija, galės žy
miai geriau tvarkytis Nes 
kultūrinis bendradarbiavimas 
tikrai vyks.

Bet kol Lietuva yra paverg 
ta, nėra lai- RV0 m- 

pėsčio dėl padėties Lietuvo
je Mes nesame tokios pažiū 
ros, kaip neseniai rašė vie
nas daktaras, lankęsis Lietu 
voj, tvirtinęs, kad Lietuva ne 
santi pavergta Jis kalbėjęs 
su kolehozininkais, su darbi
ninkais, su valdininkais ir pro 
fesoriais ir esą visi patenkin 
ti. Deja, daktaras nežino, ką 
tai reikštų, jei dabartinės Lie 
tuvos gyventojas pareikštų 
savo nepasitenkinimą, arba 
pareikštų nuomonę, kuri ne
sutinka su komunistų nusta 
tyta generaline linija Lietu
vos gyventojas po kalėjimų, 
konclagerių ir Sibiro yra iš
dresiruotas savo nuomonės 
ir savo minčių nesakyti, nors 
ir daktarams. Jis sako taip, 
kaip rašo «Tiesa», kuri su tie 
sa (rašoma iš mažos raidės) 
nieko bendro neturi

Mes laikome, kad Lietuva 
yra ruso bolševiko okupuota, 
mūsų pareiga yra padėti tau 
tai išsilaisvinti iš okupanto 
nagų ir vėl atstatyti savo vals 
tybę, nepriklausomą nuo vi
sų ryšių su betkokia valsty
be.

Yra laisvinimo organai, kaip 
VLIKas, ALTas. yra ir mūsų 

valstybiniai organai — d’plo- 
rna tin ė s atstovybės, kurių ir 
yra tiesioginė pareiga rūpin
tis Lietuvos laisvinimo veika 
lais. Bet faktas lieka faktu, 
kad visa žmonių masė pri 
klauso Bendruomenėms. Tai 
pats reikšmingiausias užnuga 
ris. kuris pateikia ir lėšas ir 
sudaro tą masę, kuri labai 
dažnai yra reikalinga betko- 
kiems veiksmams atlikti.

Ne Bendruomenės reikalas 
šiandien yra kištis ten, kur 
darbas dirbamas, kur frontas 
yra gyvas. Bet mes labai gy 
vai jaučiame, kai kas nors 
ten tuose frontuose pajra. 
Pvz., kad ir dabartinė padė
tis, kada yra susiskaldymo 
politiniame darbe, kada gru
pės išėjo iš VLIKo. Tas Tak 
tas įneša nedarnumo ir į ben 
druomeninį darbą, įneša ne
reikalingos trinties ir sukelia 
nedarbingų nuotaikų, kurios 
neprisideda prie mūsų sugy
venimo vietoje. Todėl labai 
yra suprantamas susirūpini- 
nimas Ir bus \ suprantamas 
tas posmas mūsų PLB Valdy 
bos pirmojoje deklaracijoje, 
kur yra pasakyta, kad mes 
sieksime politinės vienybės; 

bus suprantama, kad paskuti 
nis Amerikos apylinkių ir apy 
gardų suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją/prašant Bendruo 
menės organų imtis žygių po 
litinei vienybei atstatyti.

Bendruomenei išvengti poli 
tikos, nors ir kiti organai tai 
dirba, nebus įmanoma Šis 
griežtas pasiskirstymas ypač 
žymus Amerikoje. Ten politi 
nį darbą dirba ALTas. Bet ir 
ten politika maišosi Pvz. vy 
ko Detroite minėtas suvažia
vimas. Atėjo visa eilė sveiki 
nimų, kaip viceprezidento, se 
natorių, kongreso narių, gu
bernatorių, ir natūralu kad 
jie sveikino reikšdami politi 
nes mintis Jiems panašiai bu 
vo atsakyta. Atėjo ir spaudos 
atstovai, ir tai kaip tik prieš 
Chruščiovo atvykimą į Ame 
riką. Natūralu, kad pirmasis 
klausimas buvo,, o kaip su 
Chruščiovu? Nejaugi sakysi, 
kad tai ne mūsų reikalas ei 
kite klausti ĄLTo ar pana 
šiai Buvo painformuota apie 
mūsų nusistatymą ir laikraš
čiai pirmadienį išėjo su lietu 
vii; nuomone pirmuose pus
lapiuose. Ot, ir nesiversk no 
liti-ka!
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Šioje sesijoje t.k. bus stei
giamos k<ai kurios naujos ins 
t'itucijos. Jų tarpe: Žmogaus 
teisių seminarai visose pašau 
lio šalyse. Pirmi tokie semi
nariniai kursai įvyks Japoni
jos sostinėje gegužės mėne
sį. Čia bus svarstomi žmo
gaus teisių santykiai su bau- 
džiamaja teise. Žmogaus tei
sių santykiai su baudžiamuo 
ju procesu bus svarstomi se 
minare, kuris įvyks Vienoje 
birželio 20 iki liepos 4 die
nos. Kiti seminarai lies kitus 
žmogaus teisių požiūrius. 
Jungtinės Tautos tiems semi 
narams šiais metais\ paskyrė 
100 000 dolerių.

Šios sesijos dienotvarkėje 
yra ir savavališkų areštų ir 
trėmimų klausimas. Tam rei 
kalui jau anksčiau buvo su
daryta pokomisija. į kurią įė
jo Argentinos, Belgijos, Cei- 
lono ir Filipinų atstovai Re 
miantós oficialiais ir neoficia 
liais duomenimis, sudarytas 
pranešimas apie padėtį bO-je 
kraštų. Tačiau tik 23 kraštuo 
se tie tyrimai užbaigti Galu 
tinis komisijos pranešimas tuo 
klausimu būsiąs pateiktas tik 
kitoje sesijoje.

Azylio teisė šioje sesijoje 
" taip pat bus svarstoma Dau

gelis valstybių pripažįsta sve 
timšalio azylio teisę tik da'i 
nai. Pvz., pripažįstama teisė 
ieškotis prieglaudos kitur, bet 
negarantuojama azylio teisė 
pačiame krašte. Nesitikima 
šioje sesijoje priimti naują 
konvenciją. Tikriausia, bus 
pasitenkinama deklaracija, ku 
ri valstybes bent moraliai įpa 
reigotų suteikti svetimšaliui 
prieglaudą kiek galint leng
vesnėmis sąlygomis.

Bus svarstomas ir tautinės 
bei religinės diskriminacijos 
klausimas, kartu su tuo tauti 
nių ir kitokių mažumų apsau 
ga. Dar yra kraštų, kur, pvz , 
tikybos laisvė dar nėra įgy
vendinta. Žmogaus teisių ko 
misija prie Jungtinių Tautų 
laikotarpyje nuo pereitos se 
sijos iki šios yra gavusi tūks 
tančius skundų (tiekpavienių 
asmenų, tiek grupių ir orga
nizacijų) Komisija juos surū
šiuoja ir pateikia komisijos 
delegatams, be to. medžiaga 
perteikiama ir toms vaistu 
bėms, dėl kurių skundai kelia 
mi Paprastos informacijos pa 
teikiamos viešuose posėdžiuo

J. Augustaiiytė-Vaičiunienė

GYVENIMAS
Gyvenimas tai bokštai klaidūs, 
Gyvenimas — kalnų takai, 
Vargšų krepšiai, karalių sostai — 
Čia pakilai, čia susmukai...

Gyvenimas — taurė auksinė, 
Kurią išgerti turim vis,
Ar stings, ar kais kieno krūtinė, — 
Gyvenimas — šalta ugnis.

Gyvenimas — skylėtas tiltas, 
Didžiausias meno kūrinys, 
Gyvenimas židinys šiltas, 
Kol liepsnos vėjai neišsklaidys...

Gyvenimas — džiaugsmai ir kryžiai, 
Gyvenimas — dangaus viešnia.
Mes džiaugtis tikimės sugrįžę — 
Kas verks, kas džiaugsis — nežinia.

Žeimiu Miestelis Turi Ilga ir 
Pilna Nuotykiu Praeiti

UŽSILIKĘ PILIAKALNIAI IR 
SENKAPIAI DAUG KA 

PRIMENA

Žeimiai, kurie randasi ne
toli Kėdainių., minimi, kaip 
*Zajmen» ar «Zymen», vokie 
čių kronikose jau 1317 metais 
Anuo matu didysis kryžiuo
čių Ordino komtūras, susijun 
gęs Henriko von Plozke va 
dovaujama kita Vokiečių ka
riuomene pradėjo staigų žy
gį prieš Lietuvą.

se, rimtesni skundai slaptuo
se. Skundų autoriai skelbiami 
tik tuo atveju, jei jie su tuo 
sutinka Skundžiamosios vy- 
vyriausybės gali į skundus at 
sakyti, 
bet gali ir neatsakyti Žmo 
gaus teisių komiška jų pri
versti negali Savaime aišku, 
kad daug skundų dėl žmo 
gaus teisių pažeidimo Heeia 
kraštus už geležinės uždan
gos.

\
Lietuvos vadas G-ediminas 

pasiryžo sustabdyti vokiečių 
įsiveržimą. Kryžiuočiai buvo 
jau užėmę Žemaičius paėmę 
Jurbarką bei Kauną ir ver
žėsi į Aukštaitiją.

Kunigaikštis Gediminas su
rinko nemenką kariuomenę 
ir sustojo ties upe Žemele, 
prie kurios jau artinosi ir kry 
žiuočių komtūras, turėjęs, 
tarp kitko savo eilėse ir ke
turis tūkstančius pavergtų že 
maičių. Komtūrą», bijodamas 
žemaičių išdavinio, jų dalinius 
buvo apsupęs stipria vokie
čių kariuomene ir paskyrė 
žemaičiams vietą savo pajė
gų pačiame vidury.

Ruošdamasis lemiamam mū 
šiui. didysis kunigaikštis Ge 
diminas į pirmąsias kovotojų 
eiles išstatė sąjungininkus to 
torius, pats su lietuviais at
sistojo kariuomenės centre, 
o sparnuose išstatė sargybas.

Kryžiuočiams pradėjus pul
ti, totoriai staiga išsisklaidė 
ir ėmė bėgbi. Bet kaikryžiuo 

čiai suskubo juos vytis, toto
riai staiga sustojo ir sutiko 
vokiečius strėlii] kruša. Tuo
met Gediminas su pamatine 
savo kariuomenės jėga metė 
si ant kryžiuočių. Prasidėjo 
kruvina ir permaininga kova. 
Vyras į vyrą susirėmimas tę
sėsi ilgą, kol staiga žemai 
čiai. geležim praskynę sau 
kelią, perbėgo po Gedimino 
vėliavom. Šis įvykis sukėlė 
sąmyšį kryžiuočių kariuome
nėje ir vokiečiai pradėjo trau 
ktis ir bėgti. Lietuviai juos 
vijosi iki Akmenės, Žemaiti
joje, kol priešas neperžengė 
prūsų rūbežMis.

Atkeršindamas, Ordinas, va 
dovaujamas komtūro Kripro- 
dė užpuolė Žeimius ir juos 
1363 metais visiškai sudegi
no O 1366 metais tokį užpuo 
limą vėl pakartojo.

Šešioliktojo šimtmečio pa
baigoje Žeimiuose veikė iš 
Vilniaus Jokūbo Markevičiaus 
spaustuvė, kuri atspaude ne
mažai religinio turinio kny
gų ir kitokių pasaulietiškų 
leidinių.

Žeimiai būdami tarp Jona
vos: ir Kėdainių, atsižymėjo 
ir kaipo prekybos centras, 
per kurį keliaudavo prekės 
iš Rygos ir Liepojaus į Vil
nių. Bet pravedus geležinke 
liūs, Žeimiai neteko savo pir 
mykštės prekybinės reikšmės.

Prie to pat mie te-lio yra 
keletas piliakalnių, apie ku
riuos žmonės visko pripasa
koja. Užsiliko ir senkapių, ku 
riuose buvę palaidoti žuvę 
lietuvių ir kryžiuočių kariai.

Sandara

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ J OF | j A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------  Rua na Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

— (E) Šveicarijoje renka 
aukas pabaltiečių jaunimui 
Europoje. Zuericho kantono 
skautų sąjunga Zuericho span 
doje paskelbė atsišaukimą, ku 
riame primenamas Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo kraštų pa
vergimas prieš 20 metų ir ra 
ginama susirūpinti tais pabal 
tiečiais, kuriems dėl sveika
tos ar kitų priežasčių nepa
vyko iš Europos emigruoti ir 
kurie vis dar laukia galimu
mo pataisyti savo sveikatą, 
susidaryti gyvenimo pagrindą 
ir išauklėti savo vaikus. —- 
Kartu paskelbta, kad vasario 
antroje pusėje Šveicarų drau 
gija pabaltiečiams remti vyk 
do aukų rinkimo vajų. Per 
butus eis ir aukas rinks Zųe 
richo skautai. Suplaukusios 
lėšos numatytos pirmoje eilė 
je pabaltiečių vaikų priegiau 
doms (darželiams) -ir moky
kloms paffsmti.

REIK-ą MANKŠTINTIS'

Norint išlaikyti kūną tinka 
mam stovyje ir užtikrinti jam 
reikalingo pajėgumo, turime 
daugiau judėti ir pasimankš
tinti. Jei to nedarysime, tai 
mūsų Kūno raumenys susilp- 
nės, pakriks, o mes jausimės 
nuolat pavargę ir apsnūdę.

Tie žmonės, kurie atlieka 
fizinį darbą fabrikuose ar kur 
kitur, turi pakankamai progų 
pasimankštinti. Bet He, kurie 
visą dieną praleidžia sėdėda 
mi, kaip ofisų tarnautojai ar 
ba šiaip protiniai darbuoto
jai, tiems reikia ilgiau pasi
vaikščioti atvirame ore arba 
pasinaudoti lengva gimnastika 
prieš ar po darbo valandų.

SANDARA

Mūsų kiekvienas žingsnis 
yrã politiškas. Taip laiko Lie 
tuvos okupantas, taip laiko 
kiti laisvi kraštai, taip paga
liau tikrumoje ir yra.

Mūsų buvimas čia, o ne Lie 
tuvoj, jau yra politiškas ak
tas Mūsų negrįžimas pagal 
Michailovo komiteto kvietimą 
yra politiškas aktas Mūsų 
veikimas kaip lietuvių užsie 
niuose, nežiūrint, ko mes siek 
sime, bus visur laikomas po 
litika. Mes patys tik bijomės 
tos politikos ir kaip kurap
kos slepiame savo galvas į 
smėlį, palikdami visą kūną 
politikos lauke.

O pagaliau politikos darbą 
dirbti taip suprantant, reiškia 
dirbti savo tautos naudai. 
Kaip gryniausią politikos dar 
bą dirbančią Bendruomenę, 
galėčiau priminti Italijos Lie 
tuvių Bendruomenę.

Italijos Bendruomenė netu 
ri lietuvybės išlaikymo proble 
mos, nes ten beveik nėra lie 
tuvių vaikų. Toji bendruome 
nė yra ir neskaitlinga, skai 
čiumi daug mažesnė negu ki 
tos. Bet padėtis ten susidarė 
savotiška. Romoj yra du cen 
trai — Italijos valstybės cent 
ras ir Vatikanas. Ir štai mū 
ųs Bendruomenė iš kiekvie 

no lietuviško žygio daro poli 
tiką, iš kiekvieno lietuviško 
minėjimo ar šventės sudaro 
politišką kapitalą. Jie ten ne 
dirba nei kultūrinio darbo, ar 
ba dirba labai mažai. Nėra 
pas juos švietimo reikalų. Y- 
ra tik kova su Komunizmu. 
Lietuviai gyvena ir Italijos 
nuotaikomis, nes ten nuo pat 
karo pabaigos vyksta didžiu 
lė kova tarp komunistų ir vi 
sų kitų. Lietuviai toje kovoje 
dalyvauja aktyviai ir paverg 
tos Lietuvos komunistinimas, 
jos kančios, jos patyrimas y 
ra pavyzdžiu italams, kovo 
jaut su komunizmo pavojumi. 
Literatūros apie Lietuvos pa 
tyrimą laike bolševizmo tik 
vienais rinkimais buvo išpla 
tinta už šimtus tūkstančių do 
lerių vertės, vien plakatų 7 
milijonai egzempliorių. Ir vi 
sur figūravo Lietuvos vardas.

Tai geriausias pavyzdys 
kaip Bendruomenė įsitraukia 
į politikos darbo laukus. Ir ar 
galima tą smerkti? Priešingai, 
tie žmonės yra verti, išeinant 
iš Lietuvos interesų, augščiau 
šio pagyrimo.

Kiekviename krašte LB-nė 
turi ir turės skirtingas sąly
gas ir turi prisitaikinti prie 
jų Bet taikantis prie jų, B 

nė turi dėti pastangų maksi- 
mum supažindinti savo kraš
tą ir vyriausybę, ir parlamen 
tą. ir visą spaudų ir visą vi
suomenę su Lietuvos reika
lais. Pvz. šią vasarą vykę A 
merikos jaunimo sporfrinMikų 
gastrolės po Pietų Amerikos 
valstybes, padedant vietos 
B-nėms davė geriausios pro 
pagandos apie Lietuvą. Tai 
buvo tik sportas, ne> politika. 
Bet rezultatas buvo politiš
kas. Ir taip visur.

Mes ir Kanadoj nepilnai iš 
naudojame galimybes politi
ne prasme Galėtum reikštis 
aktyviau ir karpe kanadiečių 
ir tarpe politikų, ir spaudo
je. Bendruomenė turėtų sist© 
matingai šia sritimi rūpintis 
ir daryti mums reikalingos 
įtakos. Pvz. Hamiltono ben
druomenė labai gerai pada
rė, kada, rengiant Kanados, 
Lietuvių Dieną, pasirūpino iš
spausdinti ir išplatinti brošiū 
rą apie Molotovo Ribentropo 
pakto sukaktuves. Taip, tai 
buvo politinis darbas. Bet kas 
gali pasmerkti, kad Bendruo
menė kišasi į politiką? Kol 
Lietuva yra ir bus pavergta, 
kiekvieno lietuvio yra šven
ta pareiga rūpintis jos išva
davimu, rūpintis propaganda 

apie Lietuvą, rūpintis kovoti 
su komunistine įtaka visuose 
frontuose. Kiekviena lietuviš 
ka organizacija turi būti lie
tuviška tvirtovė kovoje už 
tautos laisvę, kovoje su mū
sų krašto okupantu.

O PLB, jungdama visus lie
tuvius, išeivijoje savaime rū
pinsis ir dabos visų lietuviš
kų reikalų Lietuviškame dar 
be neturi būti spragų. Kur to 
ji spraga susidarys, ten ateis 
Bendruomenė. Bendruomenė 
yra jauna, stipri, su ambici
jomis organizacija. Mums gy 
venimas rūpi visoje jo pilna
ty neišjungiant nei politikos. 
Yra svarbu, kad mūsų darbe 
būtų darnumas, kad būtų sis
tema, kad nebūtų taip, kad 
vieną d-arbą dirbti yra pasi
šovę keli, o kito niekas ne
siima Yra reikalingas tam 
tikras ir pasiskirstymas, ir 
suderinimas, ir sutapimas. To 
dėl ateity, gal ir netolimoj, 
reiktų šaukti platesnio mas
to pasitarimus, kad tie visi 
mūsų darbai būtų aptarti ir 
būtų pasiekta tvirto susitari
mo ir tarp veikslių ir ne
veiksnių.

Esu tvirtai įsitikinęs, kad 
šita mūsų taip vadinama po
litika, taip suprasta, negali 

susilaukti iš nieko jokio prieš 
taravimo. Kaikas net tvirtina, 
kad rūpinimasis Lietuvos iš
laisvinimu išviso nėra politi
ka, o mūsų šventoji paredga, 
kiekvieno lietuvio pareigu. O 
tuo labiau, kada mes susibu
riame į didesnius ar ir visai 
didelius vienetus. Nesirūpinti 
ir nedalyvauti tautos vadavi
me jau būtų nusikaltimas. 
Čia nėra alternatyvos: daly 
vauti kovoje -ar stovėti nuo
šaly. Nesvarbu kokiu būdu' 
joje dalyvauti: darbu, pinigu, 
veiksmu, raštu ar žodžiu. 
Svarbu dalyvauti.

Mes pažinom ir kitas tautas

Per paskutinius 20 metų 
mes sutikome daug tautų bei 
jų atstovų. Mes matėme -dau 
gelį ir savoj žemėj būdami. 
Su jais esame susitikę ne 
švenčių proga, ne iškilmes 
švęsdami Esame bendravę 
kasdieniniuose reikaluose, ka 
da buvo ir vargo ir skaus
mo visur perdaug. Mes tada 
davėme pastogę, davėme ir 
duonos.

Daug tautų esame sutikę 
anose žiaurios tautų kovos 
laukuose, kada likimo svyr-
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Dievo Apvaizda žmogų sut 
vėrė šeimos gyvenimui. Žmo 
gaus laimė ir džiaugsmas sly 
pi šeimos židinyje. Ne turtas, 
garbė, aukšta vieta, ar kiti 
jausmus ar žmogaus savigar 
bą tenkiną dalykai sudaro 
žmogaus laimę. Žmogus lai 
mingas jei jis savo šeimoje 
laimingas. Jis nelaimingas — 
jeigu savo šeimoje nelai
mingas.

Visi gyvenimo vargai, rū
pesčiai, nepasisekimai yra

Tu nebijok, kai skris miškais išėlę audros, 
Ir žvaigždės blėstančios liūdnai mirksės. 
Nors paukščiai verks rytojaus nesulaukę,
Tu nebijok —
Sukursime kartu mes laužą ateities.

Tu nebijok, jei dienos bus pavargę ir sunykę. 
Nerasi prieglobsčio nei guodžiančios nakties. 
O sunkūs debesys laikys glėbyj didingą kalną, 
Tu nebijok —
Nes meilė švelnią ranką mums išties.

A. Ltorente S. J.

Argi aš pasakosiu savo 
nuodėmes kitam?

(tęsinys)

Konsultas pas psichijatrą 
paskatino mano draugą aplan 
kyti mane. Tiesa, psichoana
lizė t y. siel®s stovio nagri
nėjimas, kuris vyksta pas psi 
chiatrą, tai ne tas pats kas 
išpažintis, lygiai kaip katalikų 
praktikuojama išpažintis nėra 
žmogaus dvasios gydymo k e 
lias, kuris pavaduotų moder
niosios psichiatrijos metodus 
Išpažintis sakramentas, t.y. 
regimas ženklas-simbolis įs- 

žmogui nebaugūs, jeigu jis 
ar ji jaučiasi surišta ( tas) 
stipriais tikrosios meilės ry
šiais su savo gyvenimo draw 
gu. ištikimu gyvenimo džiau 
gsmo ir skausmo dalininku- 
— Eina per gyvenimą vienas 
kitą remdami, vienas kitą 
guosdami ir stiprindami, o šir 
dis neapsakomos laimės ir 
džiaugsmo sinfonijos pilna...

Šilų mintį gražiai išreiškia 
poetė Roma Jaloveckaitė - 
□apšienė: 

teigtas Kristaus Dievo Malo 
nei įgyti, ir sodėl priklauso 
antgamtinei sričiai, Ji nebuvo 
įsteigta nenormaliam žmogaus 
proto ar jausmų stovio gydy 
ti Ji yra Įsteigta gauti nuo
dėmių atleidimą

Nežiūrint visų skirtumų, iš 
pažintis yra labai artima mo 
dėmiosios psichiatrijos meto 
dams Kaip praėjusiais laikais 
išpažintis -«moderniųjų» žmo
nių buvo atakuojama, tai 
šiandien beveik visi pripažįs 
ta kaip didžiai naudinga, net

Kun. JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ
jo Vardo dienoje sveikina nuoširdžiai atsi
dėkodami už jo didžią meilę ir tėvišką globą

ATEITININKAI ir MOKINIAI

LIETUVIU KALBOS PAMOKOS
Atostogos pasibaigė. Bom Retire lietuvių kalbos 

pamokos prasideda sena tvarka ir toje pat, prie bažny
čios klasėje, nuo 18,S0 iki 20 vai kas šeštadienis Norin 
tieji mokytis lietuvių kalbos, gali užsirašyti pamoku me
tų mokykloje arba pas p S. Remenčių, praça Carlos 
Gomes N o 180 - tel 36 2843

reikalinga, kad gavus ramy 
bę bei dvasios pusiausvyrą, 
atdengti savo širdį kitam, iš 
si pasakoti, išsiliek. .

Materijoj paskendęs žmo
gus tikėjo kad jo laimei rei 
kalinga daug pinigų, draugų, 
sveikatos, malonumų, laisvės 
ir 1.1 Dabar vis aiškiau mato 
ma. kad žmogui visa tai neat 
neša laimės. - avo laimę ne 
šiojasi žmogus savyje, savo 
sielos gelmėse ir būtent, 
jo santykiuose su Dievu. Rem 
damiesi t-a žmogaus dvasios 
savybe, pripažįsta šių laikų 
psichiatrai — net k nekatali 
kai - neįkainuojamą išpažin 
ties vertę, jos gerąją įtaką į 
žmogaus gyvenimą.

Iš kur pareina išpažinties 
gydomoji galia, kurią pripa
žįsta nsichijatrai? Pasitaiko, 
kad žm 'gus, kankinamas praė 
jusio gyvenimo klaidų, po ge 
r ai atliktos išpažinties sako: 
.« Kad ta’ būtų tęsęsi ilgiau, 
būčiau išėjęs iš proto». Mat, 
nuodėmė yra vienas iš sti
priausių žmogaus pergyveni
mų. Nuodėmė, arba moralės 
dėsnių peržengimas yra ausi 
kaitimas, kuris palieka žmo
gaus dvasioje baisų kaltės 
pajautimą — jis yra krimina 
las. nusikaltėlis!.

Ypatingai aiškiai mums tai 
atvaizduoja senovės religijų 

pažiūros į nuodėme. Taip pat 
ir literatūroje. įvairiais am
žiais. net iki .mūsų dienų, la 
bai dažnai pasikartoja tema 
«nuodėmė» Taip pat įvairūs 
istoriniai įvykiai mums tvirti 
na. kad šitos rašytojų temos 
yra paimtos iš gryno gyveni 
mo kaip, pavyzdžiui, Romos 
Imperatorius espesianas, ku 
ris praleisdavo ištisas naktis 
vaikščiodamas nes nekaltai 
nužudytų aukų prisiminimas 
neduodavo jam užmigti.

Nereikia jieškobi tokių pa
vyzdžių tolimoje istorijoje. 
Kiekvienas iš savo patyrimo 
žinome, kad mūsų vidinę ra
mybę ir mūsų laimę sugilau 
na praeities kalčių prisimini 
mas. Kad ir kaip kas stengiasi 
save įkalbėti esant nekaltą, 
paskandinti praeitį — vieną 
dieną šitas juodosios praei
ties prisiminimas išsiveržia į 
paviršiu viską naikinančia jė 
ga Tas prislėgtas žmogaus 
sielos stovis turi didelę Įtaka 
ir į žmogaus nervų bei šir
dies sistemą, Vienom Ameri
kos Jungtinių Vali-tybių žymus 
gydytojas, širdies lygų speci 
jalsstas tvirtina, kad jo ligo
nių 68% gavo širdies ligą dėl 
sąžinės išmėteinėjimų. Taip 
pat buvo visame pasaulyje 
komentuojamas įvykis, kai 
viena motina užnuodijo savo

1160 m. kov o,

«JAUNYSTĖS AIDAS»

<M. L.» skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija;

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis. !
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Ju-revi 

eiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui», !

Caixa Postai 4118
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— Kun Juozas Šeškevičius 
sveikina visus jaunus ir se 
nūs iš tolimosios Amerikos. 
Sakosi esąs visų išsiilgęs

ATEITININKAMS
Sekmadienį, kovo 2o dieną 

po 9 vai šv. Mišių bus visuo 
tinis mėnesinis susirinkimas. 
Susirinkime dalyvauti kviečia 
me visus jaunuosius atehinin 
kų bičiulims. Nariams daly
vavimas būtinas.

Valdyba

DĖMESIO JAUNIME!
Kovo 27 dieną, sekmadienį, 

Ateitininkai rengią PIKNIKĄ 
į Jurubatubą ir kviečia visus, 
ypač jaunimą jame dalyvauti 
Užsirašyti sekmadienį 20 ko 
vo pas Valdybos narius

— Parque das Nações keli 
kilnus lietuviai užsimojo rea 
lizuoti daugelio ilgų metų 
troškimą įsteigti savo nuosa 
vą LIETUVIŲ ŽID NĮ, ape 
kurį suktųsi lietuviškas ttauii 
nis ir kultūrinis veikimas.

Tikimasi, kad tas jų užsi
mojimas ras atgarsio kiekvie 
no lietuvio širdyje.

žindantį kūdikį. Tie nuodai 
buvo susiformavę jos kūne 
iš didelės neapykantos kurią 
jautė savo vaiko tėvui. Ar tai \ 
yra galima? Sakoma kad taip. 
Neramios sąžinės išmetinėji
mai. spaudimas, mūsų dvasios 
pergyvenimai, turi didelę Įta 
ką ir į mūsų fizinį gyvenimą, 
ne tik į dvasinį sielos stovį

Tokia jau yra mūsų siela. 
Paliekant nuodėmės įtaką 
nuošaliai kada mus prispau
džia nusiminimas, rūpesčiai 
ir nematlonumai jieškome sau 
palūkimo draugo kuriam iš 
pasakojame visas savo bėdas, 
jam išliejame savo sielos 
skausmą. Jeigu jis ir negali 
mums padėti bet vien tas pa 
sidalinimas savo rūpesčiais su 
kitu palengvina mūsų sielos 
naštą, jaučiamės daug len 
viau. (B. D )

tys svyravo ir ateitis buvo ne 
tikra.

Tėvynės netekę, esame 'ke 
liavę per Europos tautas, kur 
mus vieni glaudė ir guodė, 
kiti nuo savę.sstūmė: vieni 
laikė mus likimo broliais ir 
šelpė šiitu žodžiu; kiti ir į 
kiemą nenorėjo įsileisti, ne 
rodė savo šeimos židinių, 
šykštėjo ir žodžio ir para
mos.

Taigi pažinome tautas. Ir 
likosi atminimai — tai švie 
sūs, tai kartūs

Ir taip perėję per tautų mi 
nias kietų bandymų dieno
mis. mes esame pajėgūs ly
ginti jas ir rūšiuoti.

Ir lyginame jas tarpusavy. 
Lyginame jas ir su savo tau 
ta. Su savo tauta neturtinga, 
nedidele. Lyginame ne gerus 
laikus imdami, bet tas sun
kiąsias dienas, ilgąsias nak
tis, be vilties laikus, laikus 

baimę nešančius. Lyginame 
tada, kada ir duonos trūko, 
ir laisvės nebuvo, o ir pasto 
gė buvo laikina pašiūrė.

Ir savąją tautą imame ne 
iš savo pačių patyrimo, bet 
iš svetimųjų liūdymo. kurie 
išnešiojo po pasaulį lietuvės 
moters krikščionišką mostą, 
kada ji paskutinį duonos kąs 
nį lauždama dalino lygiomis 
savo vaikams ir svetimiems, 
užklydusiems. Svetimi liudija 
apie lietuvio, pavergto lietu
vio svetingumą, gerą širdį, 
nesibijojimą priglausti žmogų 
pakeleivį.

Svetimi liudija apie lietu
vio didvyriška laikyseną sub 
klausiose žmogui sąlygose — 
bolševikiško kaoeto sąlygo
se. liudija apie lietuvio idea
listinį patriotizmą net ir mir
ties agonijoje kartojantį «Lie 
tuva. tu mano!» T/m'ija apie 

nemeluotą žmogaus meilę, liu 
dija apie žmoniškų-žmonės- 
kiausią laikyseną žvėrių nar 
ve esant Svetimi liudija apie 
lietuvio partizano drąsą, pa 
siaukojimą ir mirtį pačiose 
karžygikiausiose sąlygose.

Ir aš didžiuojuosi esąs lie
tuvis Lietuvoj aš savo tau 
tos nepažinau. Nes tai buvo 
linksmos dienos, dienos pil
nos juoko... Tada žmogaus 
nepažinsi

Bet šiandien, kada aš galiu 
lyginti ją, mano tautą, su vi 
somis ki omis net ir didelė
mis kada skaitau kitų praša 
laičių liudymus. kada geri 
mano tautos darbai pramuša 
geležiu s uždangas ir byloja 
apie josios dvasios neišsemia 
mus lobius, ir tų žmonių kil 
nias širdis. — aš virpu iš 
džiaugsmo ir pasididžiavimo .. 
štai žmonės! Štai mano tau 
ta.,.!

Ir kada aš dabar grįžtu 
prie sėų dienų lyg iš padan
gės augštybių nusileidęs, kur 
galėjau gėrėtis savo tautos 
žygdarbiais, ją — savo tautą 
- sulyginęs su kitomis, ir ka 
da matau svyruojantį brolį; 
būti ar nebūti lietuviu, dirbti 
ar nedirbti lietuvių tautai, aš 
privalau šaukti visu balsu: 
«Ką darai broli!?»... tu nori 
pamesti tą nuostabią tautą, tą 
didvyrišką tautą?. . Tu nori 
jos išsižadėti josios sunkiose 
bandymų dienose, kada ji yra 
palikta vienui viena grurnty 
nėse — mirti ar gyventi? Ta 
da, kada ji kenčia priespau
dos dienas, persekiojimų die 
nas. prievartavimo dienas? 
Tada, kada tauta kovoja šven 
tą kovą už savo buitį?

Atsimink! Tu iškeliavai skel 
bti pasauliui apie savo tautos 
didžiąją nelaimę. Tu iškelia

vai kovoti su tautos priešu 
didžiosiose žmonijos kryžke 
iėse.

Ar jau pavargai broli?
Taip, kova užsitęsė. Tautos 

nelaisvė virto ištisų metų ver 
gija. Bet kova eina Kova už 
kiekvieną lietuvio sielą, už 
kiekvieną lietuviškos žemės 
pėdą. Lietuvis pavergtas, bet 
jis nepasidavė, ginklų nesu
dėjo.

Broli, ar tu kovos vidury 
gali sustoti ir pasitraukti?

Ko pabūgai?
Ne! Ne! Ir ne!
Tu nepabėgsi iš kovos lau 

ko! Tu nepaliksi savo tautos 
jos vienatvės valandose. Tu 
su ja buvai džiaugsmo dieno 
se. tu su ja būsi ir vargo va 
landoj

Tu esi garbingos, senos iš
didžios tautos sūnus, ir tu jos 
vėliavą neši per pasaulį, kol 
tavo jėgos tau tarnaus.
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TAUTIEČIAI!

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

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

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

Povilas Tjãbèlis ■
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 „ R. Abauna, 36o • P jA U. j O

andar - sala 11 Moinho Velho, y
Fone 63-6273

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ 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 pasiunčiame naują.
Kreipkitės nas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
AL Boguslau c-k as, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 463 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ' PRANAS & CIA. LTDA.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 10 vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 19,30 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa H vai,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

Dovanas filminėms
Įvairiausios angliškos me

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megztiniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Želi na - São Paulo.

«TĖVYNES GARSAI» ; S
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

ji 
RADIO^COMETA — Z.Y.R, 2iy, Vidutinėmis bangomis i 
1.130 kels. Mikrobangomis (frequeneia modulada) 1071 mg. |

S E K M A D I E;N IA I S

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13,00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI: /
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25 t
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini- į 

mus su plokštelėmis! / . I
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

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

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B I U N A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČ ES 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina. 
(prasideda iš Av. Selina. 595)

a m Kbiiinsnn ni« auti Htim nim ii m «' u: it; tu n ® a » in iiiuih«

í ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
Í IRMÃOS BAUŽYS
§
3 ftewtoVftóo no Cl Ci oob o n.® 551

5 Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Žolina - S. Paulo
= Telefone 63-6005

J Aberwas de firmas
2 Encerramentos de firmas
? Transferene.las de firmas
S Citrai. na Junta Comercial
J Pis4’•at. na Junta Comercial 
g Pscritas Fiscais 
“ Escritas Comerciais
š HORÁRIO das

Contratos de locação
Cartas de Fiança
F eq u e ri men tos
Balanços
A*varás diversos
Seguros we Foszn e 
Seguros de acidentes

às 19 hor?«.
-■ WI5 w 3 WillI»QjigjjtIjitgj<IWia48'15 IBTOIW 'Ilf'S lOlFSCIDž

E/CRIJORI© CCSTAJBIl

JtfaScimento

Irmãos Nascimento
RE6. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen-

I tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki-
Įį tos rūšies darbus atlieka.
į Juridinis Departamentas — Nejudomo tūrio pardavimas
| Av. Zalina. 831 — Vila Zalina - Tel 63-2767 - S. Paulo Į

H 3131»afSgS II

Skaitykite «Músu Lietuva»
giBKsamraas šnarant e

VIEPTA1AI ATSTOVAI GAKSIOJO VANDENS LINDO! A

IÍKMÀOJ CAKKiEKI m.

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

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

Caixa Postal 3967 SÃO PA U.L O

. • * " -i -n , «.««n - - * « * «• nua« a a»» n n a ■ .Lrea»im mmww *ex.a .««kd n&Bta »««« oinmci nana it? b •■ui -=-
' •*” -.n »..t . . ■ -»u •«■'•«iiuil<i*iiii£kc«"UHU3haaK«aiiaaa »mo ;ic»5uabi ■ ««..< ««uatuni *o»«.s?aoMSiiinsx« «mt

’’ ii

j PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & ČIA. jj
| Pęa. S. lošė fcs Campos, 1 ■ 'I. Zolina ■ Telefonas 63-5815 | «« v v

B QelezieS išdirbiniai ir dažai viskas elektros | 
| irentyimUi namu reikmenS ir žaislai,.
| įvairiausios dovanos visonts progoms. y

| Specialus skirias dZadi/oS ir ^elėvizi/oS: | 
| Pardavimas ir SazinicpaS laistymas. |

IH3UI

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

Niaarv

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO'

AV. ZELINA, 515 — CAÍXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

BLOGA VALIA AR 
NESUGEBĖJIMAS

São Paulo lietuvių koloni
ja yra vienintelė pasaulyje, 
kuri nemokamai gavo kelis 
pastatus kultūriniams ir švie
timo reikalams. Kai kitų ko
lonijų lietuviai suko galvas 
kaip ir kur įsigyti nuosavas 
patalpas mokykloms, susirin
kimams, parengimams ir ki
tiems kultūriniams reikalams, 
São Paulo lietuviai, buvusio 
Lietuvos Konsulo Dr. P. Ma
čiulio dėka, tokias ir net ke
lias patalpas gavo be dides
nio galvosūkio. Tiesa, pradžio 
je, bestatant tas patalpas, vie 
tos lietuviai noriai prisidėjo, 
kas auka, kas darbu, kas ki
tu būdu. Bet tas jų prisidėji
mas buvo mažas, palyginus 
su didelėmis pinigų sumomis, 
kurių reikėjo sklypų užpirki
mui bei namų statymui. Tų 
patalpų statymo laikais São 
Paulo lietuvių kolonija buvo 
labai neturtinga Geriau pasi
turinčių lietuvių mažai buvo, 
todėl ir parama iš lietuvių ko 
lonijos pusės tam reikalui ne 
galėjo būti žymi. Tas dideles 
pinigų sumas sumaniai ir sek 
mingai išrūpino ir sudarė Dr. 
P. Mačiulis būdamas Lietuvos 
Konsulu São Paulyje nuo 1929 
iki 1935 m. vidurio.

Kaip kiekvienas veltui gan 
tas daiktas yra mažiau verti
namas, taip ir lietuviški pas
tatai mūsų kolonijos nebuvo 
tinkamai branginami ir verti 
narni. Tiems pastatams globe 
ti ir jais rūpintis dar 1951 m. 
pabaigoje Dr. P. Mačiulio ir 
kitų vietos lietuvių iniciaty
va buvo suorganizuota Lietu
vių S-ga Brazilijoje, kuri ir 
iki šiandien tas pareigas ei
na, būdama taip pat ir juridi 
nė jų savininkė. Iki paskuti
niojo didžiojo karo pradžios 
lietuviškų pastatų išlaikymas 
nesudarė didelės problemos. 
Bet prasidėjus karui ir nntru 
kus santykiams su Lietuva pa 
dėtis darėsi kaskart sunkes
nė. Dalis to turto buvo nevy
kusiai parduota, kad apmokė 
ti susidariusias skolas. Likę 
trys pastatai. Mokos, Vila Be 
los ir Vila Anastazijos rajo
nuose ir toliau buvo globoja
mi Lietuvių S gos Brazilijoj.

Per dvidešimtį paskutinių 
metų Liet S goję keitėsi žmo 
nės, keitėsi valdybos, bet iš 
sunkios padėties, kaip iš to 

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. eonj. 101 - Tel. 35 0062

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

AltiTAIMC DAVSLONIC)
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.

užburto rato, nebuvo išeita. 
Amžinos bėdos ir vargai. Li
kęs lietuviškų pastatų turtas 
šiandien siekia virš desėtko 
milijonų kruaeirų ir nesuran
da būdų, kaip jį išlaikyti be 
nuostolių. Vieną tokį pastatą 
nuo praeitų metų paėmė glo
boti ir rūpintis Lapos ir Vila 
Anastazijos lietuviai, susibū
rę Dr J Basanavičiaus var
do lietuvių mokyklos globėjų 
būrelį Jiems per metus lai
ko pasisekė sudaryti virš 
130 000 kruzeirų sumą ir gra
žiai sutvarkyti lietuviškus rū 
mus, kurie randasi Vila Anas 
tazijoj Camacan gatvėje Su 
dviem pastatais Mokoje ir Vi 
la Beloje padėtis liūdna. Kad 
juos išlaikyti pernai Liet S- 
ga Brazilijoj išnuomavo Dr. 
V. Kudirkos vardo rūmus Mo 
kos rajone ir savo būstinę 
perkėlė į Vytauto Didžiojo 
vardo rūmus Vila Be»loje. Iš
nuomavimas tiek nepasisekė, 
kad nuomininkus, kurie už 
kelis mėnesius nesumokėjo 
nuomos, reikėjo iškraustyti 
per teismą Dabar rūmai, jau 
berods trečias mėnuo stovi 
tušti I iet. S gai padaryti di 
deli nuostoliai ir ji šiandien 
yra a sidurtssi labai sunkioj 
padėty. Daug kam iš šalies 
žiūrint ir nežinant visu tų ap 
linkybių kokiose S gai tenka 
dirbti, neaišku kodėl tokia pa 
dėtis tęsiasi jau metų me 
taisx Daug kas net Įžiūri, kad 
tai esanti bloga valia S gos 
vadovų. Man kaip vienam iš 
senesnių S-gos narių teko 
dirbti (nevadovauti) prie įvai 
rių S-gos valdybų ir turiu 
viešai pabrėžti, kad blogos 
valios niekur nepastebėjau. 
Buvo ir yra. tai reikia atvi
rai pripažinti, nesugebėjimas 
tvarkyti S gos reikalų Tai 
du labai skirtingi dalykai.

Dabar S gos valdyba vėl 
galvoja išnomuoti Dr V. Ku 
dirkos rūmus Mokoje. Tai bū 
tų didelis smūgis visai lietu
viškai veiklai l iet S gos Bra 
žili jo j valdyba padarytų ne
atsargų žingsnį jei išnuema 
vimo reikalą spręstu be vi«uo 
tino narių susirinkimo sutiki
mo ir nepagalvojusi apie ki
tus būdus ir priemones, ku 
rių reiktų imtis, kad išbristi 
iš skolų, kurios pasidarė dėl 
to nepavykusio išnuomavimo.

Man kaip senamS gos na
riui labai nemalonu čia tuos 
faktus pažymėti. Nenoriu jais

— Šį šeštadienį šv. Juozapo 
šventė. Šv. Mišios bus: 7, 
7,45, 8,30 ir 19 vai..

— Juozų tarpe «M. L.» turi 
daug nuoširdžių rėmėjų pla
tintojų. skaitytojų. Būtent, 
kun. kapelionas Janilionis Šv. 
Juozapo Vyrų Brolijos pįrm- 
kas Baužys, Liet. S-gos Br. 
pirmininkas kap. Čiuvinskas, 
Tatarūnas, Buzaitė, Tijūnėlis, 
Matelionis, Skorupskis. Bal
trūnas, Šiaudžionis, Janlaaus 
kas, Gaigalas, Stasiukynas, 
Repšys, Meškauskas, Galve
nas, Petrauskas. Navickas, Žy 
gas, Švėgžda, Kamarauskas, 
Skurkevičius. Sadzevičius. Va 
siliauskas, Bendžius, Augulis, 
Zrgorskis, Perednis, Kiaušinis. 
Miliauskas Lapinskas, Rama 
nauskas, Valaitis, Gavėnas, 
Juzėnas, Juodelis, Petnys, 
Lenktaitis. Linkevičius, Vove 
riunas. Sukonas, Melanas, Dau 
tartas. Lukoševičius, Vengrys, 
Vaitiekaitis, Žarnauskas, Gri
gas, Kupstaitik, Šiaučiulis, Po 
likaitis. ZinevičiuG Madeika, 
Maskilis, Balis. Juodgudis, 
Rukšėnas, Kirkilas, Jočius, 
Špotas, Trwkauskas, Jocienė, 
Trinkūnas, Ruškys, Balsevi
čius, Gavėnas, Karpavičius ir 
kiti Visus Juozus sveikinam 
ir linkime sėkmės gyvenime.

— Šį sekmadieni choristams 
ir su jais kitiems vykstan 
tiems į Santos šv. mišios bus 
atlaikytos 5 vai ryto Išvažia 
vimas 5 30 vai Pasivėlavusių 
nebus laukiama.

nieko Užgauti ar kam nors ką 
prikišti. Noriu tik atkreipti 
dėmesį visų geros valios lie
tuvių, kad laikas ir seniai jau 
laikas visiems susirūpin 
ti lietuviškų pastatų oadėtimi 
ir reikalais, o nelaukti kad 
saujelė žmonių visą naštą neš 
tų ant savo pečių. Nuošir 
džiai trokštu kad tos čia pa 
darytos mano pastabos nelik 
tų «balsu šaukiančiu tyruose», 
o suburtų į didelę lietuvišką 
talką visus, kurie dar save 
laiko lietuviais ar jų drau
gais. Kad bendromis jėgomis 
būtų išlaikomi lietuviški pas 
tatai kultūros reikalams, tam 
kam jie buvo statomi o nepa 
verčiami kokio svetimtaučio 
sandeliu ar dirbtuve Čia rei
kalas ne vieno ir ne kelių 
žmonių, bet visų lietuvių. Tad 
vyrai. Į talką, visi kas tik 
gali!..

STASYS VANCEVIČIUS

TOKIŲ PROGŲ RETAI PASITAIKO...

Išnuomuojamas, veltui SITIO —NEDIDELIS KETU
RI ALKIERIŲ ÚKIS. su elektros Šviesa, su geru gyve 
namu namu, su prudu tinkamu antims auginti ir keli 
barakonai vištoms auginti. Vos 4 klm. nuo Franco da 
Rocha geležinkelio stoties.

Del sąlygų šiuo adresu:
K. Naruševičius Rua Aracajú 174. apt 73, Higienopolis.

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

3)i. .Malio de Sranęa Catnaig.o,

kuris nesenai atidarė «avo konsultoriją Vila Zelinoje 
RUA MANAIAS, 2-D. Priima: pirmadieniais, antradieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

■
Lietuviškas Grožio Salonas

«VENUS »
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas. plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura

Atsilankyte p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

— Batučių ir Baltrūnų šei
mos praneša, kad už a a Ka 
trę Batutienę mišios egzekvi 
jos bus 29 d. kovo 7 vai. Vila 
Zelinoje.

Už a a. kuh Antaną Ausen 
ką - Dom Eshanįs!au mišios 
egzekvijos bus 30 d. kovo 7 
vai, Vila Zelinoje.

— Iš Lietuvos paieško Juo 
zo Černausko, sūnaus Igno, 
kilusio iš Linkmenų apylin
kės. Ieškomasis, arba apie jį 
žinantieji prašomis pranešti 
«Mūsų Lietuxai».

«MUSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

Garbės pren. 1 000 cr.:
PETRAS ŠIMONIS, MEČYS 

PALECKIS,
Rėmėjo pren 500 cr :
Apolin Jočys, Mot. Strikai 

tis. Jonas Milčiukas, Ant. 
Kairis.

Prenumeratą 400 cr :
Kostas Kasčionis, Br. Kaz

lauskienė, Magd. Karaškienė 
Juozas Petnys.

— Šv. Juozapo parapija dė 
koja nuoširdžiai p. M Palec
kiui už 5.000 cr auką Lietu
vių bažnyčios reikalams.

— Laiškai: J Masiui. Ste- 
fankevičiui K Viliūnui, A. 
Kairiui. J Juzėnui. O. Masių 
lytei, K Sadževičiui V Tata 
rūnienei, S. Pakalniui, A. Laz 
dauskui. A Ermanaitienei, U. 
Kutiešiūtei. J Kirkilui. J. Ma 
siuliiui, A. Dirsytei. J Gudana 
vičienei, St Jurgelevičiui.

— Tarp žymių egzilinių vei 
kėjų ištremtų iš Paryžiaus į 
Korsikos salą kad Kruščiovas 
Paryžiuje galėtų jausti sau
gus yra buvęs Lietuvos diplo 
matas, ir publicistas Dr. Ed. 
Turauskas

Iš viso Korsikon ištremta 
apie 1000 «pavojingų» svetim 
šalių Užtremtinių apgyvendi 
nimą ir išlaikymą prancūzų 
valdžia viešbučiams mokanti 
iki 25 markių parai Taip pat 
pasižadėjo ištremtiems atly
ginti visus darbo nuostolius. 
Prancūzų vyriausybė gavo 
daug protesto iš vįso pasaulio.

Priėmimas pas Ispanijos 
Generalinį Konsulą

Ispanijos Generalinis Kon
sulas São Paulyje p. Minis
tras Bernabė Toca y Pėrez 
de 1 a Lastra š m. kovo mėn 
2 d. Automobilių Klube. Rua 
Formosa, 367, suruošė atsis

veikinimo cocB
be vietos valdž^n^^mi 
kolonijos atstovų, dar buvo 
pakviestas bei dalyvavo ir 
São Paulo Konsulų Korpusas 
- jų tarpe ir Lietuvos Konsu 
las A. Polišaitis su Ponia.

PAIEŠKOMI:

1. Brazas Benadas, kilęs iš 
Raseinių apskr.,

2. Briedis Albertas, gim. 
1901 m. sūnus Petro,

3. Gavėnas Antanas,
4. Lebedis Aleksas , gim. 

1914 m. sūnūs Igno, ir brolis 
Juozas,

5 Kasinavičius Jonas, gim. 
1925 m.,

6 Kusas Alfonsas, gim. 
19zl m.,

7. Linda Vincas, gim. 1915 
m., sūnus Miko,

8. Linkevičius Bronius, gim. 
1920 m. sūnus Felikso,

9. Motejūnas Viktoras,
10. Rudaitis Antanas, gim. 

1904 m., sūnus Juozo,
11. Raulickis Boleslovas, 

gim. 1920 m.,
12 Šuras Juozas, g. 1902 m.,
13 Peteraitis Petras g 1920 

m Tauragėje, sūnus Petro,
14. Pinkevičienė Vladislava, 

gim 1919 to.
15. Petrauskas Vytautas, gim 

1924 m. Šiauliuose,
16. Remeikis Vincas.
17. Rešutauskas Mykolas,
Is. Raulickis Boleslovas, g. 

1920 m.,
19. Sadauskas Jonas, gim. 

1904 m Ukmergėje,
2o Salyklis Vytautas, ’ gim. 

1924 m.,
21. Turčinskis Izidorius, g. 

1885 m.,
22. Turčinskis Agota, Barbo 

ra ir Zofija.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUÂNIA, 
Rua Dom José de Barros, 168, 
Caixa Postal 7249, S. Paulo

— Brasil —

♦$» **♦ «J»

SKUBUS PRISTATYMAI IR 
PERVEŽIMAI

Aleksandras Jančevski turi 
ka mini jone čių išnuomavimui. 
Šapos N°. 42-10-92.

Tel. 63-6068.
Rezidencija: Av. Zelina N*’ 

444, Vila Zelina — São Paulo.

«MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
užsisakyti

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos, asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

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

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,

Tėvą J. Bružiką prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

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

VI. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mol 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

«5* «£* +J»♦$» «J» ♦$»

- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.
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