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TRAGIKOMIŠKI REIŠKINIAI RYŠIUM SU
CHRUSCIOVO VIZITU PRANCŪZIJOJE
Chruščiovas dėl gripo ne Daugelyje Prancūzijios bažny
galėjo kovo 15 dieną į Pary čių Chruščiovo lankymosi me
žių atskristi. Kelionė atidėta tu būsią specialios pamaldos
iki kovo 23 d Jis paliksiąs už sovietų pavergtų kraštų
Prancūzijoje 12 dienų (iki ba kenčiančias bažnyčias. Pran
landžio 3 d.), ne 14 dienų, cūzijos lenkai jau pastarosio
kaip buvo numatyta ankstes mis dienomis buvo suruošę
eilę gedulo pamaldų už sovie
niame kelionės plane.
tų nužudytas Katyno aukas.
Iške'tos sovietinės vėliavos
Chruščiovas nepatenkintas
kai kur buvo nudraskytos.
E.
Ryšium su jo numatyta ke
lione ir pačioje Prancūzijoje
ir už jos ribų atsitiko ir liūd Egzilinių veikėjų masinis trė
nų ir komiškų dalykų Pir mimas ir paėmimas policijos
miausia, paaiškėjo, kad Chruš
priežiūron
čiovas esąs labai nepalenkia
tas prancūzų vyriausybės ne
Prancūzų vyriausybės sau
noru leisti jam važinėji ir gumo organų -«atsargos prie
vaikščioti, kur tik jis pano monės» prieš svetimšalius, yrės. Paryžius buvęs sudaręs pač žymesnius egzilinius vei
aštuonis įvairius kelionės kėjus, pasirodo, buvo kur kas
maršrutus, bet Maskva visus platesnio masto, negu kad bu
juos atmetė, priėmė su rezer vo pradžioje žinoma Kaip jau
vu tik devintąjį. Bet ir juo pranešta, iš Paryžiaus ir kitų
Chruščiovas nesąs patenkin Prancūzijos vietovių į K rsitas — per mažai numatyta ką ir kitas salas ištremta dau
propagandinių manifestacijų. giau negu 700 asmenų, kurių
Vis dėlto Chruščiovas gali ti sąrašas sudarytas prancūzų
kėtis rasiąs progos «susitikti ir sovietų saugumo pareigū
su masėmis» Prancūzų komu nams bendrai susitarus. Bet
nistai iš provincijos átgabe- pasirodo, kad be ššo skaičiaus
... - no arba numatė atgabenti 2o dar keli tūkstančiai sveti mša
40 (L0 partiečių «simpatijoms» lių (kalbama apie 3.000) ry
Chruščiovui pareikšti.
šium su Chruščiovo vizitu pa.
imti
griežton policijos priežiū
Kai kelionė buvo daugiau ron. Jie
tori vieną arba porą
savaitei atidėta, Paryžiaus kartų į dieną prisistatyti ati
viešbutininkai ėmė bombar tinkamai policijos nuovadai.
duoti komunistų partijos įs Ir šioje grupėje yra pabaltie
taigas. reikalaudami nuosto čių jų tarpe ir vieno diplolius atlyginti, nes kambariai matijio atstovo sūnus... Ke
liko tušti Porą dienų prieš pir liems kitiems žymesniems pa
nykštį atvykimo terminą bu baltiečiams policijos priežiū
vo Paryžiuje jau ir daug vė ra. tarpininkaujant prancūzų
liavų iškabinta, ir jas teko užsienio reikalų ministerijai,
vėl nuimti. Pasirodo, kad pa atšaukta is dėlto liko kar
čiuose prancūzuose toli gra tus įspūdis, kad (matyt sovie
žu ne visi su simpatijomis lau tų saugumo generolo Sacha
kia Chruščiovo Kai kurie pro rovo reikalavimu) į policijos
vincijos burmistrai iš anksto priežiūron numatytai asmenų
pareiškė, kad jie Chruščiovo sąrašus pateko iš pradžių ir
atvykimo metu vėliavas iš asmens, turį šiokį tokį diplo
E.
kels gedului pusiau stiebo. matinį statusą.
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São Pauk) lietuviai įvairio
mis progomis privačiuose pa
sikalbejimuose yra iškėlę ne
vieną kartą gražių, visiems
naudingų sumanymų, projek
tų. !š jų pažymėtini; lietuvių
klubo suorganizavimas į kurį
lietuviai liuoslaikiu galėtų su
sirinkti susitikti irgeroje aplin
kūmoje laiką praleisti Brazi
lijos lietuviai taip pat šiandien
yra pajėgūs organizuoti ir ki
tas ekonomines organizacijas,
pav. banką kooperatyvą. Prof.
Ant Stonis yra iškėlęs suma
nymą steigti popieriaus fabri
ką.
Tačiau šiuo tarpu apsistosi
me tik prie lietuviško klubolietuvių namų suorganizavimo.
Šio klausimo iškėlimas ypa
tingai pasidarė aktualus sąry
šyje su Liet. Sąjungos Brazi
lijoje patalpų Mokoje likimu.
Liet. Sąjunga greitu laiku tu
ri vienaip ar kitaip Mokos
pastato likimą išspręsti.
Minėti pastatai lietuvių klu
bui tiktų. Sąjungos valdyba
klubui leistų jais naudotis,
žinoma su tam tikromis sąly
gomis bei garantijomis.
Šitas klausimas buvo iėkel
tas ir diskutuotas ,paskutisia,me Liet. Bendruomenės val-

Kovg m. 30 d. sueis dveji
metai, kai paliko šią ašarų
pakalnę A.A. kun Antanas Au
senka - Dom Estanislau O.S.B.
Paliko šį pasaulį staigiai, ne
lauktai pačiame savo pajėgu
me ir talento subrendime
Visi dar prisimena jo turi
ningus, gerai paruoštus pa
mokslus, straipsnius laikrašty
je. didelį uolumą tarnauti sa
viešiems. Jis buvo vienas lie
tuvių misijcnierių' paskirtas
dirbti São Paulo lietuvių
tarpe.
Kas velionį pažinojo, kiek
vienas su pagarba ilgesiu,
— Maroke. Agadir mieste
gailesčiu širdyje jį prisimena. apylinkėje vėl drebėjo žemė.
Kovo m. 30 d , bus aūlaiky Sunaikinti trys kaimai.
tos šv. mišios egzekvijos, ku
— Kruščiovas jau Paryžiuje.
riose veliowes šeima kviečia Sutinkant
Prancūzijos komu
pažįstamus ir draugus da nistai kėlė ovacijas Buvo gir
lyvauti.
dėti šaukiančių prieš.

NUSPRESKIME!
dybos posėdyje. Nutarta kreip
tis į Liet. S-gos valdybą, mi
nėtų patalpų reikalu. Kaip jau
minėta. Liet. S-gos pirm-kas
kp. J. Čiuvinskas principiniai
sutinka su pasiūlymu.
Pastatų remontui, klubo įrengimui yra reikalingos lė
šos Jas turėtų sukelti busi
mieji klubo nariai. Lietuvių
Bendruomenė su keliais tūks
tančiais kruzeirų ižde šitokio
darbo negali apsiimti. Šitoks
klubas turi susiorganizuoti iš
visų suinteresuotų ir sutin
kančių mokėti nustatytą mo
kestį. Todėl šiuo reikalu Vi
la Zelinoje 2 d. balandžio, 19
vai šaukiamas visų suintere
suotų lietuvių šiuo reikalu su
susirinkimas. Šis susirinkimas
turės nuspręsti ar bus kas
nors konkretaus organizuoja
ma, ar ne, nes Liet. Sąjungai
reikės duoti atsakymą, kuri
visuotiniame narių susirinki
me, 10 d balandžio spręs Mo
koj esančios nuosavybės to
limesnį likimą.
Todėl visi suinteresuoti šių©
reikalu kviečiami 2 d. balan
džio į Vila Zelina pasitarti ir
nutarti ką nors daryti ar ne.
■
■*
Frei. p, •*
Ragažinskas

mų pjesės «Vedybų sukaktis»
premjera. Žiūrovai veikalą
šiltai sutikę.
«SOVIETINĖS RADIJO
TRANLIÁCIJOS ATITRÚKUSIOS NUO GYVENIMO»

Visasąjunginis kp centro
komitetas aštriai kritikavo
— Kovo m 27 d. Argentino
sovietinio radijo ir televizijos
transliacijas. Jos esančios at
je bus rinkimai. Kaikuriose
silikusios,
atitrukusios nuo gy
provincijose bus renkami sa
LIETUVIŠKAS VEIKALAS
venimo, paruoštos «negabiai
vivaldybių atstovai ir depu
ir šabloniniai» ir nesužadinan
ESTŲ SCENOJE
tatai.
čios klausytojuose jokio in
Peronistai ir komunistai
Viename Estijos teatre įvy tereso. Dažnai transliacijos
ko lietuvio J Grušo 3 veiks- panašios viena kitai, perdaug
mes tuščius-baltus balsus.
ištęstos, pripildytos nuobo
džiais skaičiais ir nudėvėtom
Raginimas Is Anksto Ruoštis Steigiamojo Seimo
frazėm Kalti esą pirmoje ei
DEVEIKIŲ ŠEIMAI gilaus liūdesio valandoje, del
40 Metu Sukakčiai
Įėję radiofonų darbuotojai, bet
ir tie, kurie radiofonams tei
JUOZO DEVEIK1O mirties,
(E) Lietuvos Steigiamasis je; (3) pranešimuose iškeitina
kia medžiagą. Žinių agentū
Nfêfèeimas susirinko 1920 metų Steigiamojo Seimo reikšmė
reiškiame gilios užuojautos
rai «Tass» duotas įsakymas
X. IžMe^užės 15
Kaune, viso 112 Lietuvos valstybiniame gyve
žinias greičiau persiųsti radio
TŪBELIŲ ŠEIMA
'Hmitos rinktų atstovų, Lietu
fonams.
Numatyta radiofonų
vos valstybės santvarkai ir nime ir įstatymų leidimo sri
bendradarbiais
kviesti žymius
jos teisiniams pagrindams nu tyje, be to pabrėžtina St Sei
menininkus, mokslininkus ir
statyti. Nuo to laiko jau pra mo įnašas nustatant demokra
šiaip savo srities specialistus.
ėjo 40 metų, bet Steigiamojo tinę krašto santvarką, kuri
DEVEIKIŲ ŠEIMAI liūdinčiai del
Seimo atliktas darbas ir šian laidavo Lietuvos piliečiams
— Frankfurte kovo 13 d.
dien byloja apie lietuvių tau pagrindines laisves ir teiąęs
JUOZO DEVEIKIO mirties,
įvyko Hessen o krašto vyriau
tos subrendimą ir ryžtą gy tikėjimo, politikos švietimo,
sybės suruoštas valstybinis
venti laisvai savoje nepriklau
kartu liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame.
ūkio,
darbo
ir
kitose
srityse.
aktas
pasaulio pabėgėlių me
somoje demokratiniai tvarko
TOLAIKIŲ
ŠEIMA.
moję valstybėje.
tams atžymėti. Dalyvavo Vo
Visas šias St. Seimo užti
kietijos, Austrijos Anglijos ir
Steigiamojo Seimo darbams krintas laisves dabartinis tau
įvertinti ir jo 40 metų sukak tos priešas — Sovietų Sąjun
kitų kraštų politikai.
čiai paminėti kviečiame pla ga, okupavusi kraštą, panai
Žinoma vengrų socialdemo
Visiems mums pareiškusiems užuojautos gilaus
čiąją lietuvių visuomenę, po kino. o dabar melagiugai-fekel
kratų veikėja Anna Kethly
liūdesio valandoje, atsiskyrus su šiuo pasauliu
litinius sambūrius ir organi bia pasauliui apie tariamą lie
mūsų brangiam šeimos nariui
zacijas sudaryti minėjimo ko tuvių «laimę» gyventi Mask
(buv. ministeris revoliucinia
mitetus, kurie: (l) paruoštų vos globoje. Reiktų šis skir
me Vengrijos ministerių kabi
A A. JUOZUI DEVEIK1U1,
atitinkamus pranešimus apie tumas pabrėžti ir nurodyti, ko
nete, dabar gyvenanti egzilė
Steigiamojo Seimo reikšmę; kios iš tikrųjų tvarkos lietu
dalyvavusiems laidotuvėse ir septintos dienos šv.
je) įsakmiais žodžiais ragino
(2) sušaukti gegužės mėn mi vių tauta norėjo, siekė ir tu
mišiose, nuoširdžiai dėkojame.
laisvąsias tautas daugiau
nėjimo susirinkimus, kuriems rėjo, kai ji buvo laisva.
DEVEIKIŲ
ŠEIMA
domėtis pavergtosiomis Euro
pateiktų paruoštus praneši
VLIKo Prezidiumas.
mus ir paskelbtų juos spaudo
pos tautomis.
— Argentinoje dar tebevy
ksta kratos terorizmo centrų
ir teroristų vadų gaudymas.
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— Vasario 16 Urugvajuje
buvo įvairiais aktais plačiai
paminėta Montevideo lietuvių
kolonijoje: radijo bangomis,
spaudoje iv Lietuvios pasiun
tinybėje.
Vasario 15 d. prieš komu
nizmą kovojančių tautų komi
teto radijo programa per Voz
del Aire buvo išimtinai pas
kirta Lietuvos nepriklausomy
bei paminėti. Šiemet greta
min. dr. K. Graužinio ir komi
teto pirmininko J. P. Marti
nez Bersetche kalbų, sv<eėkinimus perdavė kaimyninių pa
vergtų tautų, kaip latvių ir u
krainiečių atstovai ir parte,
montaras Horacio Polla. Reikš
minga, turininga ir gražios
formos buvo A. Barsanti, bu
vusio Argentinos atstovo Lie
buvoję paiskaita. Pavaizdavęs
nepriklausomos Lietuvos pa
žangą ir pasakęs savo atsi
minimų iš tragiškosios sovie
tinės okupacijos dienų, Bar
santi išreiškė viltį, kad «toji
darbšti ir kultūringa šalis ne
tolimą dieną vėl atgaus lais
vę. Viso pasaulio lietuviams
jis palinkėjo stiprios vilties
ir tikėjimo ateitimi. Pažymė
tina, kad radijo Voz del Aire
savo nuolatinėse antikomunis
tinėse programose, kurių tarp
tautinėm politinės apžvalgos
komentatorius yra lietuvis C.
Verax, nuolat prisimena Lie
tuvą. Vasario 16 proga visą
mėnesį per šią stotį buvo pa
skelbta visa serija paskaitų
apie Lietuvą. Tėvų Jėzuitų
vedama radijo programa per
Excelsior taip pat gražiai su
kaktį paminėjo.
Tradiciniame priėmime Lie
tuvos pasiuntinybėje šiemet
buvo daug svečių. Urugva
jaus vyriausybės vardu pas
veikinti buvo atvykęs aukš
tas užsienio reikalų ministerijos pareigūnas prof TV, L.
Cao ir ponia Marta Blanco
Acevedo.
Visuomeninis minėjimo ak
tas įvyko Liet. Kultūros Druu
gijos patalpose vasario 20 d.
naktį. Kaip kasmet, lietuviai
iš miesto ir apylinkių susirin
ko šimtais ir pripildė didelį
kiemą. Čia po atviru dangu
mi visa eilė kalbėtojų; Min.
dr K. Graužinis, kun dr. P.
Daugintis, J.P. Martinez Ber
setche J. Jazauskas ir kiti
įvairiais požiūriais kalbėjo apie šventės prasmę ir tėvy
nės padėtį. Po to sekė graži
meninė dalis.
Sekmadienį iškilmingas mi
šias už Lietuvą atlaikė kun.
dr. P. Daugintis, pasakyda
mas patriotinį pamokslą.

ŽALGIRIO SUKAKTIS
o viską dominuos didžiulis pa
minklas. kuris jau dabar yra
ruošiamas iš milžiniškų gra
nito blokų Be to, Lenkijcįe
yra jau baigiamas statyti spe
cialus tų kautynių filmas (pa
grindan paėmus Sienkiewicziaus romaną) ir ruošiama
eilė propagandinių ir, gal būt
mokslinių laštų apie tas kau
tynęs. Lenkų išeivija ypatin
gų užfeimojimų šiuo atžvilgiu,
berods, neturi Ji žada sukak
tį paminėti daugiausia atski
romis akademijomis kolonijo
se.
Berods dar pereitų metų
pradžioje, išgirdęs apie len
kų planus, Lietuvoje Žalgirio
minėjimo mintį iškėlęs sp»eciaūu straipsneliu «Tiesoje»
prof Dundulis. Pr m spalio
mėn. LTSR mokslų akademi
jos prezidiumas nutarė minė
jimą ruošti, kaip - tautų drau
gystės šventę», nes esą kryį
žiuočiai buvę sutriuškinti «lie
tuvių, rusų lenkų, ukrainie
čių. baltarusių, čekų ir kitų
tautų, jungtiniu pajėgų Ma
tyt. tokius šūkius nurodė vi
sažinanti partija Esą, «numa
toma stambiausiuose respu
blikos miestuose surengti va
karus, populiarias mokslini»
kų paskaitas apie istorinės
pergalės reikšmę Vilniuje įvyks mokslinė konferencija,
skirta jubiiėjinei datai, bus
atidaryta paroda, pasakojanti
apie lietuvių ir slavų bendrą
kovą prieš riterių ordinus».
Istorijt s institutas rut šiąs
mokslinį darbą "Lietuviu ko
va prieš kryžiuočius Be abe
jonės viskas bus pravesta iš
keliant tariamą rusų milžioiš
ką vaidmenį šiose kovose ir
Žalgirio kautynėse.
Mūsų išeivijoje apie šią su
kaktj dar mažai tekalbama.
Kiek iš spaudos tekopaslebė
ti, berods, šiokių tokių užsi
mojimų teturi tik Čikaga. Vi
sur kitur tyla Ir centriniai or
ganai to klausimo dar nekė
lė, o laiko juk nebeliko
nei pusės metų. Be
to, reikėtų dar pasvarstyti,
kada tiksliausia būtų sukak
ties minėjimus organizuoti.
Liepos mėn vidurys — tikro
Lietuvos šventės nepamir ji data -- juk tikrai nepato
šo daugelis ambasadų ir pa gus metas dėl vasaros karš
siuntinybių, atsiųsdamos Lie čiu ir atostogų Tad ar ne
tuvos ministeriui sveikinimus vertėtų paskelbti bent «Žalgi
ir linkėjimus. Jų tarpe buvo rio pusmetį'? Ir per tą pus
Šv. Sosto Nuncijus. J Ameri metį kažinkokių milžiniškų
kos Valstybių. Anglijos, Vak. užsimojimų mes negalėsime
Vokietijos ir kit sveikinimai. įvykdyti, visam pasauliui lie

Šią vasarą liepos 15 d su
eis 550 metų nuo Žalgirio kau
tynių. Kaip žinia, šios kauty
nės užbaigė pusantro šimto
metų užsitęsusį senosios Lie
tuvos kovų su kryžiuočiais
laikotarpį, padarė kryžiuočių
ordiną Lietuvai nebepavojin
gą ir išviso maždaug užbaigė
šiame Europos regijone ger
maniškojo pasaulio veržimą
si į rytus. Įvairiai vadinamos
(Tannenbergo, Gruenwaldo,
Žalgirio, Eglėkalnio) šios kau
tynės yra bene pats šviesiau
sias mūsų tautos senosios is
torijos įvykis ir jau vien dėl
jo auklėjamosios reikšmės ne
tiktų tą sukaktį praleisti ne
paminėjus. Ir juo labiau, kad
su dideliais užsimojimais pa
minėti ją ruošiasi lenkai, ruo
šiamasi ją prisimint ir Lietu
voje.
Kai prieš 50 metų buvo mi
nima šių kautynių 500 metų
sukaktis, lenkai Krokuvoje pa
statė impozantišką Jogailos
paminklą (pianisto Paderews
kio fundacija), plačiai prisi
minė ją spaudoje bei viešuo
se aktuose. Jaunutė Lietuvos
inteligentija tada tą sukaktį
tepaminėjo tuomet dar jauno
istoriko Jono Yčo referatu
Lietuvių Mokslo D jos šuva
žiavime, kuris buvo taip pat
išspausdintas draugijos orga
ne «Lietuvių tauta»
Šiandien lenkai minėjimą
ruošia valstybiniu mastu Ka
daugi kautynių laukas yra da
bartiuės Lenkijos ribose, jį
visą užsimota paversti tų kau
tyniu lauko parku muzėjumi. Visas plotas tarp Tannen
bergo ir Gruenwaldo, kuria
me vyko kautynės (jų fronto
ilgis buvo apie 3klm.») dabar
yra kasinėjamas ieškant anų
kautynių palaikų, kurie bus
eksponuojami ten pat pasta
tytame muzėjėly, numatyta pa
vaizduoti taip pat kariuome
nių dislokaciją ir viską taip
sutvarkyti, kad tik kuo dau
giau butų galima pa'raukti tu
ristų Išvedami net specialūs
keliai turistams privažiuoti,

Krikščionybės likimas komunizmo režime
Įvadas

Kalbėti apie krikščionybės
likimą komunizmo režime nė
ra lengva dėl šių priežasčių:
1. Komunizmo taktika jo
kioje kitoje srityje nėra tiek
dialektinė, t.y elastiška, vis
besikeičianti, kaip iš atžvil
gio į religiją.
2. Komunistų manevrai, jų
propaganda, siekianti įrodyti
religijos laisvės buvimą ko
munistinio režimo kraštuose,
yra tiek intensyvi, tiek suk
ta ir rafinuota, kad ji kartais
suklaidina net ir komunizmui
priešingai nusistačiusius žmo
nes, kurie spaudoje, dažnai
po apsilankymo už geleži
nės uždangos, duoda neteisiu
gą, iškreiptą vaizdą.
3. Vakarų pasaulyje komu
nizmas yra daugiau pažįsta
mas kaip politinės laisvės ir
demokratijos priešas Net ir
tie, kurie manosi pažįstą ko
munizmą pagrindiniai, įžiūri
jame tik socialinę doktriną,
tiktai politiniai ekonominę sis

temą, išleisdami iš akių dva
sines ir ideologines proble
mas. Šios krypties pasėkoje
iki šiol neturime rimto moks
linio instituto, kuris išimtinai
tyrinėtų komunizmo santykių
su religija problemas, rinktų
faktus ir parodytų pasauliui
tikrąjį komunizmo veidą, ku
ris kaip idėja, kaip filozofijia,
kaip materializmas yra visiš
kas antgamtės ir dvasinių ver
tybių paneigimas. Komuniz
mas yra savotiškos akcijos
mistika, kuri iš esmės grąso
krikščioniškojo Apreiškimo
esminėms vertybėms. Šiuo at
žvilgiu komunizmas,kaipateiz
mu pagrįsta sistema. Vakarų
pasauliui yra mažai pažįsta
mas, nors Katalikų Bažnyčios
vadovybė paskutiniais dešimt
mečiais taip aiškiai stengėsi
pasauliui atskleisti komuniz
mą. kaip tik iš šios pusės.
Iškelti ir išryškinti pagrin
dinį komunizmo bruožą — jo
santykius su religija bendrai
ir krikščionybe ypatingai yra
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būtina, nes daugelio krikščio
nių galvosenoje, delapsileidi
mo ir neveiklumo, komun'z
mo pavojus Vakarų krikščio
niškai kultūrai kykas daugiau
iš politinio ir ekonominio taš
ko Paprastai kovoje su ko
munizmo doktrina iškeliamos
ir išryškinamos marksistinės
tezės, pabrėžiant komunizmo
praktiką ir priemones, kurio
mis jie siekia tikslo, nuoša
liai paliekant komunizmo a
teistinį ir antireliginį pobūdį.
Šitokios kovos krypties pasi
rinkimo šviesoje galima su
prasti kodėl komunizmas Va
karuose randa šalininkų ir
gerbėjų, net ir katafikų tar
pe, nepaisant Bažnyčios pa>s
merkimo ir įspėjimo (pav. Ita
lijoje). Komunizmas Vakarų
krikščioniškame pasaulyje ne
pakankamai pažintas iš savo
nega’yvinės
pusės
dva
siniu ir ir religinių verlybių
atžvilgiu
Visa tai, kas atsitiko po
1946 m. tuose kraštuose, ku
rie pateko į komunizmo re
ples rodo, kad kova su reli
gija. jos išpažinėjų persekio
jimas yra nuolatinis ir pagrin
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Vytautas Kastytis

Qtyvenimui brikelėm
Suoš pavasarį beržai prie kebo,
Berželiai žaliakasiai,
Už tavo ryto laisvą dalią
Ant kryžiaus vargo sąnarius ištąsėm.
Atplaukia sielvartu patvinę upės,
Atliula visos marios,
Mums mūsoji kančia nerūpi,
Mums savo žemėj skursti gera.

'f

Čia bėralinės duonos riekė
Saldžiu medum pakvimpa.
Dangus įamžint mūsų meilę liepė,
Įamžinkim buitim prasminga:

Norėčiau būti grumsteliu artojo pirštuos,
Kada prieš sėją žvilgsnis tiria.
Pakils visi didžiulės netiesos užmiršti,
Gyvi ir nuoskaudoj už laisvę mirę.
Kur kryžkeliuos keliai kelian sueina,
Kur neviltis kryžiuojas,
Vienu balsu užtrauksim naują dainą----Ateinam netiesos pamint po kojų!
Byrės raupsuotieji stabai nuo mūsų žingnių,
Smuikeliai laimint kelsis.
Neverkit motinos, mums žūti linksma! Palaimą džiaugsmo ašarom išmelsit.

Žaliuos laukuos mediniai kryžiai rymos,
Mažyčiai kauburėliai.
Jūs akyse mums didis pagyrimas:
Norėjom mirt.\yvenimui prikėlei!
Baddernpass 45. L 27.

Jesko Vaisto nuo Vėžio Grybuose ii Beržuose
Pastaruoju laiku visa eilė
amerikiečių makslin’nkų tyri
nėja grybus ir beržo žievę,
ješkodami juose vaistų nuo
vėžio ligos Floridos universi

tuviškosios pažiūros į. tuos
įvykius į tuos įvykius neišaiš
kinsime. tačiau tautinio auklė
jimo požiūriu naudinga tai pri
siminti bei iškelti ir savo, ypač savojo jaunimo tarpe.
T. Žib.
dims komunizmo siekimas
Klasikinės komunizmo tezės
apie reikalą statyti socialist!
nę bendruomenę ar valstybę,
pirmiausia pašalinant ir panai
kinant visokios rūšies religi
nius «prietarus», niekad nebu
vo atšauktos ar pakeistos.
Viena, kas yra nauja, palygi
nus su praeitimi, tai nepa
prastai apgalvota organizaci
ja, taktika, stiprus pritaiky
mas dialektinio metodo. Da
bartinis krikščionybės perse
klojimas kraštuose už geleži
nės uždangos, rodo esant sti
prią. centralizuotą ir moksHš
kai išdirbtą sistemą.
Yra pastebėta, kad komu
nistai užimtuose krantuose,
vis tiek ar tai slavų, ar pabaltiečių, ar lotynų ar ven
grų tautas, panaudoja tuos pa
čius dialektiniu materializmu
pagrįstus metodus Tas irgi
įrodo, kad centriniai smege
nys, kurie duoda direktyvas
iš vieno centro visiems kraš
tams.
Tai, kas atskiruose kraštu o
se įvairuoja ir gali laikinai
įvairuoti — yra metodų tai
kymas praktikoje, nes mark

teto fr Biocheminis Institutas
Texas valstijoje pasiuntė sa
vo atstovus į Europą, kur irgi
atliekami panašūs tyrinėjimai.
Prof Charles H. Becker, ku
ris yra nuvykęs į Lenkiją, bu
vo paklaustas koks progresas
yra jau padarytas šioje srity
je. Jis atsakė:
«Esame gal būt jau arti su
radimo to nepaprasto vaisto
prieš tą ligą, kurios iki šiam
laikui nesisekė nugalėti. Tiek
tai galiu pasakyti tuo reikalu.
Sandara

sistinė doktrina pataria ben
druosius marksizmo princi
pus vartoti ar taikyti atsižvel
giant į istorines aplinkybes, į
masių mentalitetą, tradicijas,
papročius Bet ir tokia elas
tiška taktika savo esmėje pa
silieka ta pati, nes pagrindo
turi tą patį tikslą, tą pačią
materialistiniai dialektinę dok
triną, iš kurios yra išveda
mos praktiško veikimo nor
mos.
Tatai galima ryškiai paste
bėti komunizmo kovoje su re
ligija paskutinių 10 metų bė
gyje. Neatsisakydami nė vie
no iš savo principų, kuriais
remiama kova su religija, ir
vartodami įvairius šūkius:
mokslo, «religija yra žmonių
tamsumo padaras, ji atitrau
kia žmogų nuo realybės, tei
sybės», religija tarnaujanti
kapitalizmui žmones išnaudo
ti, ar pagaliau socialinės pa
žangos — religija kaip opiu
mas migdo ir nuodija žmogų
viršžemiškais pažadais ir lai
ko jį išnaudotojų vergijoje»,
— betgi kai kada paboja ir
vietos aplinkybių. Nors turi
ma prieš akis galutinis ko-
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Prieš pat savo mirtį, DLK.
Gediminas padalino Lietuvos
administravimą septyniems sa
vo sūnams Vyriausias jų —
Montvidas gavo Kernavę ir
Slonimą, Narimantas — Pins
ką, Algirdas — Krėvę ir Vi
tebską, Jaunutis — Vilnių,
Kęstutis — Žemaitiją ir Tra
kus, Karijotas — Naugarduką
ir Liubertas — Volyniją.
Nesunku suprasti, kodėl Ge
dimkias pavedė valdyti vaka
rinę Lietuvą Kęstučiui, ga
biausiam savo sūnui. Toji da
lis buvo dažniausiai ir smar
kiausiai puolama kryžiuočių.
Pastarieji galutinai užkariavę
prūsus, siekė užgrobti ir pa
vergti visą Lietuvą, o pirmo
je eikėje Žemaitija
Viešpataudamas nuo 1345 iki
1382 metų Kęstutis buvo veik
nuolatiniam kare su kryžiuo
čiais. Senose chronikose yra
užrekorduota apie 140 žygių,
kuriuos padarė Kęstutis gin
damasis ar puldamas vokiečių
ordiną Jo šūkis buvo: Žemai
čiai neužleis priešams nei vie
nos pėdos savo tėvų žemės».
Taigi, jau toks Kęstučio at
kakiumas ir drąsūs žygiai ga
Įėjo padaryti Kęstutį legenda
rine figura Žemaitijos istori
joje. Bet tai dar ne viskas.
Kęstutis kaipo žmogus irgi
buvo šviesi asmenybė. Istori
kas Dlugošius apie jį sako:
«Kęstutis, nors pagonis, buvo

SNIEGAS

KĘSTUTI?

šaunus vyras. Iš visų Gedimi
no sūnų jis buvo sumaniau
sias, žmoniškas ir tiesiakal
bis».
Vokiečių magistro Winrich
von Kniprode chronikoje pa
sakyta: «Kęstutis buvo karin
gas ir teisingas Jei su ma
gistru padarydavo taiką, tai
jos tvirtai laikydavos». Susi
laukti iš savo priešo tokių at
siliepimų. tai nebuvo jau taip
lengva.
Kęstutis nejieškojo asme
niškos garbės ir kunig titu
las jam mažai ką reiškė. Ne
buvo jam kada naudotis ir
puošniom gyvenimo aplinky
bėm, nes daugiausia laike jis
praleido ant arklio. Jis gerbė
seną lietuvių tikėjimą ir jo
būde atspindėjo geriausios
mūsų protėvių ypatybės. Jis
giliai at»jautė žmonių reika
lus, bendravo su jašs ir vedė
paprastą mergaitę iš Palan
gos — Birutę Jis žuvo ne
nuo priešų kardo bet tapo
nužudytas Jogailos, kuriam
jis perdaug pasitikėjo.
Turint tą viską mintyje, ne
sunku suprasti kodėl žemai
čiai per tiek šimtmečiu šlo
vino ir gerbė Kęstutį Kęstu
tis buvo jų užtarėjas, gelbė
tojas in prietelius Jis iškė'ė
jų vardą, sustiprino juos dva
siniai ir politiniai, gynė jų
kalbą, papročius ir pačią Že
maitiją praminė «šventa že
me». Toks tai ištikro buvo
Kęstutis.
Sandara

Pavergtųjų Tautu Atstovu Žygiai Vašingtone
a

B. Brazdžionis

TAIP GERBĖ IR

ŽEMAIČIAI

I960 m. kovo 26 d.
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Kreipimasis į vyriausybės ir parlamento atstovus.—
Nauji memorandumai

Jau vasario mėnesio gale
Pavergtųjų Europos Tautų Ge
neralinio komiteto nariai bu
vo nuvykę į Vašingtoną ir
turėjo pasikalbėjimų su dide
le eile JAV Senato ir Atstovų
rūmų atstovų (tiek daugumos,
tiek mažumos partijos) bei jų
lyderiais. Kongresmenams ir
senatoriams buvo įteikta do
kumentuota medžiaga paverg
tųjų Europos tautų rūpimais
reikalais Panaši medžiaga
jau prieš tai buvo įteikta ir
JAV užsienio reikalų miujste
rijos Europos reikalų skyriui.
Pasikalbėjimuose su įtakin
gais JAV politikais išryškėjo
įvairūs JAV Kongreso galimu
mai padėti pavergtųjų tautų

reikalui ryšium su būsima
viršūnių konferencija, ar tai
pravedant naują rezoliuciją,
kad tariant su Sovietais buti
niai būtų keliamas pavergtųjų
tautų klausimas, ar tai suruo
šiant specialius debatus Kon
gM’ese ir Senate, per kuriuos
būtų Įsakmiai pabrėžtas Ame
rikos nusistatymas t-uo klau
simu. einant į minėtą konfe
renciją, arba padėti pavergto
sioms tautoms kitokiais bū
dais
Daug vilčių dedama į tai,
kad įtakingi JAV politikai pa
veiktų JAV prezidentą ir vy
riausybę mums pageidaujama
kryptimi. Buvo ir bus kreip
tasi taip pat ir į kitų Vakarų

vos tikslas socialistinėje san
tvarkoje visiškas religijos lik
vidavimas, nes religija turin
ti žūti kartu su kapitalistine
santvarka, nes ji sudaranti
kapitalizmo sudėtinę dalį, ko
munistai kaitalioja laikinai sa
vo tiktiką ir metodus pagal
laiką, vietą ir aplinkybes. Tos
aplinkybės yra šios:
a) KATALIKŲ SKAIČIUS, jų
organizacinis kompaktišku
mas ir religinio gyvenimo in
tensyvumas krašte. Tuo išaiš
kinama, kodėl likvidavus Ka
talikų Bažnyčią Kinijoje, Bul
garijoje, Rumunijoje, to ne
buvo padaryta Lietuvoje, Len
kijoje, Jugoslavijoje, Vengri
joje.
b) TIKINČIŲJŲ APEIGOS.
Pavyzdžiui Rumunijoje vie
naip pasielgta su katalikais
rytų apeigų, vėl kitaip su ka
talikais lotynų apeigų.
nl VIETOS KOMUNIZMO ĮSI
STIPRINIMO LAIPSNIS. Vie
nas iš pagrindinių marksiz
mo principų yra tas, kad lik

viduojant kuriame nors k*raš
te Bažnyčią, reikia atsižvelg
ti. kad tas nepakenktų sovie
tizacijai ir krašto ekonomi
niam-ūkiniam planui. Todėl
pavyzdžiui, ten kur komuniz
mas jau stipriai įleido šaknis
'Rusijoje), kova su religija
buvo daug radikalesnė negu
ten. kur reikėjo išgyventi eko
neminę krizę, pav. Vengrijo
je Tokiais krizės metais dva
siškija ir tikintieji yra dargi
pakviečiami bendradarbiauti,
atsišaukiant į patriotinius jaus
mus ir tėvynės meilę.
d) ĮSPUD S KOKĮ RELIGI
JOS PERSEKIOJIMAS SUKE
LIA UŽ IENYJE Pav. tuose
kraštuose, kurie yra atskirti
neperžengiama geležine už
danga, kur mažiau bijoma bur
žuazinio pasaulio reakcijos,
ten daug drastiškiau kovota
su religija, regu pav. Rytų
Vokietijoje, kuri turi šiokius
tokius ryšius su laisvuoju pa
šauliu, bent per tūkstančius
pabėgėliu į Vakarus
e) PSICHOLOGINIAI FAK-

Po tavim — griuvėsiai, pelenai ir kraujas,
O kur tu — platus pasaukis, šventas, naujas.

Po tavim — keliai, į šaltą žemės kapą,
O kur tu —- pasaulis Dievo rūmais tapo.
Po tavim svajonės, kaip žiedai nuvytę,
O kur tu — kitų pasaulių vartai švyti.

Tyli tolių toliai; tyli dausos, tyli-----Ir einu kaip vaikas į svajonių pilį.
Ir dangus, palenkęs skliautą krištolčnį,
Mena mano žiemės tolimą tėvynę.

valstybių vyriausybes, sten
giantis pasiekti kad mums
rūpimas klausimas vienokioje
ar kitokioje formoje atsidurtų
viršūnių konferencijos dar
botvarkėje.

— Baltų Taryba savo pas
kutiniame posėdyje savo svar
stymuose peržvelgė bendrą
politinę pa rėtį ir Pabaltijo
kraštuose darydama iš to ta«n
tik-ras išvadas Susirūpinta
priemonėmis kurių reiktų im
tis akivaizdoje artėjančios vir
šūnių konferencijos. Be to
buvo tartasi dėl tinkamo Pa
baltijo kraštų sovietinės oku
pacijos 20 metų sukakties mi
nėjimo Baltų Taryba yra nu
mačiusi išleisti dar šiais me
tais Pabaltijo valstybių paver
gimo dokumenti] rinktinį vo
kiečių kalba ir darinformaci
ne knygą apie Pabaltijo kraš
tus, taip pat vokiečių kalba.

— Baltų Tarybos pasitarime
su Ukrainiečių tautinio komi
teto vadovybe Miunchene da
lyvavo iš paba’tiečių VLIKo
VT p kas J Glemža ir VT
nariai Dr P Karvelis ir J.
Kairys, latvių atstovas R Lie
p:nš ir estų atstovai pulk. Ja
kobsen ir Bušman Iš ukrai
niečių dalyvavo jų tautinio
komiteto p-kas Liwyckyj ir
prof. Jurčenko Pasidalinta ži
niomis ir nuomonėmis apie
padėtį ir nuotaikas Pabaltijo
kraštuose ir Ukrainoje.

ma apie galimumą šią vasarą
suruošti Švedijos estų ekskur
siją į Estiją ryšium su ten
vyksiančia dainų švente. —
Privačiuose laiškuose iš Lie
tuvos buvę teirautasi, ar neat
vyks ekskursija iš Vakarų ir
į Lietuvos dainų šventę, kuri
taip pat šią vasarą įvyks To
kių ekskursijų perspektyvos
atrodo abejotinos.
— Vokiečių politikai domi
si pavergtųjų tautų klausi
mais. Būdamas Amerikoje,
Fed. Vokietijos parlamento
Užsienio komisijos narys ir
žymus CDU frakcijos veikė
jas K. Guttenberg turėjo pasi
kalbėjimų ir su Pavergtųjų
Europos Tautų Seimo veikė
jais. Taja proga Baltijos rū
muose New Yorke buvo su
ruoštas jam priėmimas. Pasi
kalbėjimuose pasidadnta nuo
monėmis apie būsimą viršū
nių konferenciją, apie Fed.
Vokietijos politiką Rytų Euro
pos klausimais ir kitomis ak
tualiomis temomis.
— Pabaltijo diplomatų Lon
done pasitarimas įvyko vasa
rio 22 d Estijos pasiuntinybė
je Dalyvavo Estijos min. A.
Torma, Lietuvos min. B. K
Balu is ir Latvijos min, K.
Zarinš. Pasiuntiniai pasidalijo
nuomonėmis apie dabartinius
politinius įvykius, kiek jie
gali liesti Pabaltijo kraštų
laisvės reikalą.

dar yra 419 kolchozų, kur nė
ra jokios partinės organizaci
jos — Moterų partijoje esą
12 813.

KĄ ANTANAS MIŠKINIS
VEIKIA
Iš Lietuvos sov. spaudos
sužinoma, kad poetas Antanas
Miškinis dabar gyvenąs Vil
niaus Antakalnyje, rašytojų
bendrabutyje. Praėjusiais me
tais daugiausia laiko skyręs
vertimams. Išvertęs amerikie
čių poeto Vitmeno «Žolės la
pus». Toks stambus to poeto
poezijos rinkinys lietuvių kai
ba išėjęs pirmą kartą ir skai
tytojų esąs mėgiamas. Dabar
verčiąs Šekspyro «Dvyliktąją
naktį». Tai bus dalis stambes
nio Šekspyro raštų leidinio,
kurį leidžia Grožinės literatu
ros leidykla. Daug nemigo
naktų įdedąs į naujus eilėraš
čius. Rašąs «labai sunkiai».
Ruošiąs naują savo kūrinių
rinkinį. Planuojąs parašyti di
dėlę lirinę poemą. Žadąs dar
ir vaikams parašyiš eilėraš
čių.

131.000 komjaunuolių
Komjaunimo organizacijai
Lietuvoje dabar priklauso apie 131.000 narių. Daug jų yra tik «popieriniai» komjau
nuoliai.
Kova prieš oro užteršimą

Naujosios Akmenės cemen
to fabrikas išleidžiamom pro
kaminus dulkėm, užteršia ne
tik fabriko rajoną, bet ir vi
są apylinkę, tuo sudarydamas
žalą žmonių sveikatai ir ki
tais atžvilgiais. Jau prieš ku
rį laiką ant cemento malūno
buvo įmontuoti tam tikri įren
girnai, kurie turi dulkes su
rinkti elektriniais siurbliais.
Tačiau ikšiolinės priemonės
pasirodė nepakankamos. To
dėl numatyti nauji įrengimai,
kurie cementines dulkes su
rinks tokiu būdu, kad jas bus
galima panaudoti trąšoms.
(Reikia pažymėti, kad kova
prieš užteršimą cemeatinėm
dulkėm yra vedama visame
pasaulyje. Vakarų valstybėse
veikia specialūs įstatymai
prieš oro užteršimą, kurie ver
čia tokius fabrikus įrengti dul
kių neutralizatorius).

NAUJASIS «POLITBI URAS»
/
Lietuvos kp 12-jame suva
žiavime buvo ir vadovybės
«rinkimai». Stalinistas Anta
nas
Sniečkus ir šį kartą vėl
— Ekskursija iš Vakarų į
išrinktas pirmuoju sekretorių.
Lietuvoje
nėra
nė
2%
Lietuvos dainų šventę ? Ži
Antruoju sekretorium išrink
komunistų
niomis iš Švedijos, ten kalba
tas B. Šarkovas, kitais sekre
Iš Lietuvos kp suvažiavi toriais V. Niunka, J. Maniumo mandatų komisijos p ko šits, A. Barauskas.
Lkp ck biuro nariais išrink
TORIAI VIDUJE IR UŽSIENY Novicko pranešimo («Tiesa»
JE. Kai komunistai Čekoslo nr. r>2) matyti, kad Lkp tikrų ti: A Barauskas, F. Bieliaus
vakijoje griebėsi drastiškų narių turi 46 381 ir kandidatų kas, K. Kairys, J. Maniušis,
priemonių sulikviduoti Kata 7.943. taigi viso 54.324. Lietu V. Niunka J. Novickas, J. Pa
likų Bažnyčią, sukėlė didelę vos kp nariai skaitosi visasą leckis, A. Sniečkus, B. Šarko
liaudies reakciją ir pasipikti junginės kp nariais. Taigi vas, M. Šumauskas, G Zima
nimą. Tada kova buvo sulėtin Lietuvos kp, tikrai ėmus, yra nas. Tąjį biurą ir reikia ska
ta. Bet kai viskasinutilo, ko tik visasąjunginės partijos da lyti vyriausiuoju partijos or
va vėl buvo sustiprinta ir ves linys Nuo paskutinio kp su ganu.
važiavimo komunistų skai
Centro komiteto nariais iš
ta toliau.
čius padidėjęs 5 210 nariais ir rinkta net 116 asmenų ir 49
Nepaisant taktikos įvairu kandidatais. — Iš suvažiavi kandidatai, bet ck plenumas
mo. kuri padiktuota išoriniais mo pranešimų aiškėjo, kad susirenka tik retkarčiais.
veiksniais, esmė lieka vis ta
pati visuose kraštuose — ben
dras planas, bendras tikslas,
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
nors ir įvairiame praktiška
me taikyme Galinga organi
“JTOFI J A”
zacija su savo studijų biu
rais. su psichologijos labora
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
torijomis patiekia visiems
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
'
kraštams išdirbtą techniką ir
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
strategiją kaip vesti kovą su
valdiškiems egzaminams (habilitação)
religija, j pač krikščionybe.
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
Apie tą techniką ir strategi
truota «Departamento do Ensino Profissional»
ją kalbėsime vėliau. O dabar
Pamokos vyksta vakarais
susipažinsime su bendrąja ko
munizmo doktrina religijos
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę klausime.
------ Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro -----(Bus daugiau)
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«JAUNYSTĖS

AIDAS.

• M. L.» skyrius jaunimui.
I

Redaguoja Redakcinė Komisijai

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis,
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi
čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui», i

Caixa Postai 4118

São Paulo.

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS, norėdamas paskatinti jau
nimą domėtis lietuviška literatūra, ugdyti ir ieškoti naujų
literatūros talentų, 'skelbia

JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSĄ
Laimėtojams skiriamos šios premijos:
/
1. Už geriausią prozos kūrini — 150.00 dol.
2. Už geriausią poezijos kūrinį — 150 00 dol.
3. Už geriausią prozinį rašinį — 150. t© dol.
PROZOS KŪRINYS gali būti apysaka, faljetonas. trum
pa novelė ar kitas prozos veikalas, savo esme priklausąs
grožinei literatūrai. Netrumpesnis kaip 20C0, bet neilgesnis
kaip 8000 žodžių.
POEZIJOS KŪRINYS gali būti eilėraštis ar jų grupė, ar
ba poema epinio, lyrinio ar humoristinio žanro, netrumpesnė kaip 200, ir neilsesnė kaip 15C0 žodžių
PROZINIS RAŠINYS turi būti nei’gesnis kaip 4000 žg
džių. Autoriaus užduotis: originalus minčių dėstymas apie
kurį nors lietuviškos kultūros ar visuomenės pasireiškimo
būdą.
Premijuoti rašiniai visu pirma bus atspausdinu MŪSŲ
VYČIO žurnale. Vėliau jie galės būti kartojami kitoje spaudoje.
Konkurse gali dalyvauti lietuviai visokių pažiūrų (iš
skyrus komunistinių), priklausą bet kokiai jaunimo organiza
cijai. O taip pat ir tie. kurie nėra tokių organizacijų nariai,
bet jaučia lojalumą Lietuvai ir jos kultūrai, nevyresni kaip
30 metų.
Kūrinių temų pasirinkimas yra laisvas
Rašiniai turi būti pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame
voke turi būti nurodyta autoriaus pavardė, vardas, adresas
ir gimimo data
Rašinius siųsti Jury Komisijos Sekretoriui Romui Keziui, 130 Hendrix St, Brokdyn 7, N. Y . USA. Rašiniai gauti
po 1960 m. rugsėjo 15 d nebus Jury Komisijos vertinami.
Jury Komisijos sąstatas: Pirmininkas - Dr. Henrikas
' Lukaševičius, nariai - rašytojai: Nelė Mazalaitė, Stepas Zaborskas, Leonardas Žitkevičius ir Romas Kezys.
»» 4» ■»» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 44» 4» 4» 4»

A Ltorente S. J.

Argi aš pasakosiu savo
nuodėmes kitam?
(tęsinys)
Jau prieš Kristaus atėjimą
žmonija naudojo įvairių apei
gų rytualą —kai kurie net pa
ties Dievo nurodyti — kuriais
tikėjosi išsilaisvinti iš savo
nuodėmių. Pav. įvairūs apsi
plovimai aukos ir 11.. Kada
Kristus pasirodo Žmonijos Is
torijos scenoje, daug dalykų
pasikeičia. Jis žino daugiau
psichologijos negu visi psi
chologai kartu, pažįsta paslap
tingiausias žmogaus sielos gel
mes — juk jis ją sutvėrė.
Jam nesvetimi nusikaltusios
sielos kančios Pilnas gailės
tingumo ir meilės žmonijai,
jis nurodo būdą ramybei rasti
žmogaus audringai sielai, ku
rią ji prarado gyvenimo suku
riuose — Jis įsteigia Išpažintį.
Ir niekas neatatinka labiau
žmogaus prigimtį, kaip išpa
žintis. Kad pilnas dujų, įvairių
bacilų, puvėsių kambarys bū
tų malonus, atidarome duris
ir visus langus, įleidžiame
šviežio oro ir saulės spindu
liu, lygiai atidarome Kristaus
malonei per išpažintis savo
sielos puvėsių ir tamsos kara
lystės duris, kad- viskas kas
mus slegia, veda į nusiminimą
išnyktų, paliktų ją švarią, ku
pina naujos energijos, pilną
džiaugsmo ir ramybės.
Šia dieną pradeda pasaulis
jau tai suprasti. Bet turėjo
praeiti daug laiko; ypatingai

pasitarnavo prie to modernio
ji psichijatrija ištardama savo
žodį: «Nelaikyk savyje savo
neramumų šaknies Yra pa
vojinga užsidaryti savyje są
žinės išmetinėjimuose ir abe
jonėse». Rodos, nuosekliai
galvojant senai prie to reikėjo
prieiti Savo kūno ligas ati
dengiam gydyto,ui. ne-žinoji
mą profesoriui, mokytojui. Ar
gi neturėtume turėti gydytojo
savo sielos kančioms ir skaus
mams, kurie dažnai yra daug
skaudesni negu didžiausi kū
no skausmai?!
PARALIŽIUOTASIS (-po
lio lygos auka?)
Šv. Rašte skaitome štai ko
kį įdomų atsitikimą Kartą at
nešė Kristui suaugusį vyrą,
kuris buvo suparaližuotas nuo
pat kūdikystės. Matydamas šį
nelaimingą žmogų užuojautos
ir meilės kupinas, kreipiasi į
jį guodžiančiais žodžiais: «Pa
sitikėk, sūnau, tavo nuodė
mės tau atleistos» Šitie žo;
džiai iššaukė nerimą ir pas*
pyktinimą ten buvusiųjų pari
ziejų ir rašto žinovų tarpe.
«Ar girdėjote gerai? Pasakė,
tau atleistos nuodėmės Kas
kitas gali atleisti nuodėmes
jei ne pats Dievas?»
Nors jie ir stengėsi, kad
Kristus jų neišgirstų, bet jis,
kaip, sako šv. Jonas, skaity
damas žmonių mintis juos už
klausė: «Jūs pykstate, kad

DIDŽIAI GERB LIETUVI

JUOZĄ BIELSKI ir JUOZĄ VAIKŠNORĄ vardinių
proga nuoširdžiai sveikina jų idėjos draugai
ATEITININKAI

MOK. KUBIlIUNĄ gimimo dienos proga nuoširdžiai
sveikina.
V. ANASTAZIJOS JAUNIMAS.

Gilią užuojautą siunčia
f JUOZO DE/EIKIO
giminėms, ypatingai savo idėjos draugams, mirusio
dukteriai. Kazimierai ir anūkui Edvardui.
ATEITININKAI

LIETUVIU KALBOS PAMOKOS
Atostogos pasibaigė. Bom Retire lietuvių kalbos
pamokos prasideda sena, tvarką ir toje pat, prie bažny
čios, klasėje, nuo 18.3o iki 20 vai kas, šeštadienis Noria
tieji mokytis lietuvių kalbos, gali užsirašyti pamoku me
tų mokykloje arba pas p S. Remenčių, praça Carlos
Gomes N o 180 - tel 36 2843.
pasakiau, šitam žmogui — tau
atleidžiamos nuodėmės. Tad
sakykite, kas sunkiau, liepti
šitam žmogui keltas imti savo
lovą ir eiti namo, ar sakyti,
tau atleidžiamos nuodėmės?»
Abudu dalykai žmogaus aki
mis žiūrint buvo negalimi.
Tik Dievo galybė galėjo šitam
suparaližuotajam grąžinti
sveikata ir tik Dievas gali at
leisti nuodėmes Tad Kristus,
kad įrodytų, kad jis turi ga
lios atleisti nuodėmes — turis
nematomą įtaką į žmogaus
sielos gelmes
jis padaro
matomą ženklą ir kreipdama
sis į suparaližuotąjį taria:
«Kelkis, imk savo lovą ir eik
j savo namus» ligonis atsikė
lė, užsidėjo savo lovą ant pe
čių ir ramiai nužingsniavo sa
vo namų pusėn.
Kristus parodė du dalyku.
Pirma, kad yra žmoguje liga
daug sunkesnė negu matomo
ji fizinė. Toligonio giminės
atnešė jį norėdami jį išgydyti
nuo paraližiaus Kristus išgy
do pirma sunkesnę, svarbesnę
ligą. Ir antra, kad parodytų
savo galybę galint atleisti
nuodėmes ką padaryti gali
tik pats Dievas sako: «Kelkis,
imk savo lovą ir eik į savo
namus»
TAT ATSITIKO ANA NIE
KAD NEPAMIRŠTAMĄ
NAKTĮ Ir kamgi būtų galėję ateiti
į galvą panaši mintis atleisdinėti kitų žmonių nuodėmes,
jeigu Kristus jo nebūtų įga
liavęs?
Tai atsitiko ano nepamirš
tamo sekmad’en'io naktį pir
mojo ir vienintelio iš numiru
siojo prisikėlimo kuris įvyko

pasaulio istorijoje Apaštalai
buvo susirinkę Vakarienės sa
Įėję, kada staiga jų viduryje
pasirodė Išganytojas juos svei
kindanas «Ramybė jums!»
Parodė jiems savo rankų ir
kojų žaizdas taip pat ir šono
žaizdą, paskui tarė: «Kaip
mane Tėvas siuntė, taip ir aš
jus siunčiu.» Kvėpė į juos,
kas žydų tarpe reiškia kokios
nors dvasinės galics perdavi
mą: «Imkite Šventąją Dvasią,
kam nuodėmes atleisite, tam
jos bus atleistos kam sulaiky
site — bus sulaikytos »
Įvairiais atvejais savo vie
šojo gyvenimo Kristus palen
gvino nuodėmės naštą įvai
riems asmenims, ka-ip antai:
Petras, Kristaus vietininkas,
Marija Magdalena, sve;»imote
rė paraližuotasis. . Argi tad
tie, kurie neturėjo laimės su
tikti Kristų savo gyvenimo
kelyje turėtų tenkintis savo
prastu likimu?
Iš čia kyla Apaštalams duo
tos galios reikšmė - reikalin
gumas. Ir mes. kurše gimėme
daug vėliau negu kad Apašta
lai mirė? Argi Išganytojui
mes visai nerūpėjome? Argi
Jis nesiuntė Apaštalus į visą
pasaulį skelbti Linksmos Evan
gėlijos, sakydamas, kad Jis
yra su jais iki pasaulio pa
baigai?...
Apaštalai turėjo mirti ankš
čiau negu būtų galėję paskel
bti Kristaus mokslą visoms
tautoms — tuo labiau mums
gimusiems 20 šimtmetyje Juk
Kristus būdamas Dievas visa
tai turėjo žinoti Todėl visai
aišku, kad z paštalai turėjo tu
rėti savo įpėdinius, kuriems
perduotų gautąsias iš Kris
taus galias — tarp jų ir nuo
dėmes atleisti galią. Kitaip
Kristaus Išganymo Darbas pa

Prasidėjus naujiems moks
lo metams, džiaugiamės ga
lėdami Jums pranešti kad ir
šiais moksjo metais galėjome
su eikti mūsų jaunimui gali
mybę mokintis prabočių kal
bos.
Lietuvių kalbos pamokos
vyksta sekančia tva ka:
PRADŽIOS MOKYKLA pir
madieniais, trečiadieniais ir
penktadieniais nuo 11,15 iki
12 vai., lietuvių kalbą dėsto
mok. Valeikienė daugiau jos
mokantiems mok Gudivičienė mažiau mokantiems ir Se
sele Kristina jos visai dar ne
mokantiems
Antradieniais irKetvi tad e
niais tuo pačiu lailou mok K n
durienė mokina lietuviškų dai
uų. o kun Giedrys tik\ uos.
GIMNAZIJA, pirmadieniais,
trečiadieniais ir penktadie
niais 5 15 iki 6 vai po piet.
mok Mošinsfeienė dėsiu lie
tuvių kalba gimnaziją belan
komiems arba jąją jau užbai
gusiems.
visos tos pamokos vyksta
Šv. Juozapo mokykloje prie
lietuvių bažnyčios, išskyrus
mok. Valeikienės mokinius,
kurie turi savo pamokas se
selių mokyklos patalpose.
Tikimės, kad nežiūrint vi
sokių kliūčių, Jūs sudalysite
sąlygas savo vaikams lanky
ti lietuvių kalbos pamokas,
kas mums suteiks didelį
džiaugsmą.
Naudojamės proga nuošir
džiai Jus pasveikinti ir palin
keti gausios Visagalio palai
mos Jūsų gyvenime.
Lietuvių Parapijos
Klebonas

— Šį sekmadienį 27 d. ko
vo Ateitininkai rengia pi kin
ką į Jurubatubą.
Išvažiuojama iš Vita Zelinos po 7 vai šv. Mišių.
Kaina: Ateitininkams $100,visiems kitiems $120,-.

— 3 d. Balandžio 2 vai. po
piet jaunųjų ateitininkų susi
rinkimas. Susirinkime daly
vaus Kun. Giedrys S.J.
— 3 d. Balandžio, Kančios
Sekmadienį ateitininkai eis
savo tradicinius kryžiaus ke
dius ir giedos graudžius verks
mus po vakarinių šv. Mišių
7,30 vai. Kiekvienas turėtų at
sinešti po žvakę.
— Praėjusį sekmadienį įvy
ko ateitininkų susirinkimas.
Susirinkime dalyvavo sve
čias Kun. Giedrys S J. Susi
rinkimas praėjo malonioj, pra
kilnioj nuotaikoj.

sibaigtų kartu su paskutinio
Apaštalo mirtimi ir jokiu bū
du negalėtų tęstis iki pasaul o
pabaigai, ką aiškiai sako Kris
taus pasakytieji Apaštalams
žodžiai ir Jo Išganymo Misija.
(bus daugiau)
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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.$ 200,00.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

Vincaš /Povilaš

Z)úbeU$

LENDORIUS

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

LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį
RAŠTINĖ
Rua Boa Vista, 133
andar - sala 11

_ n.r.r„

o,

jn U.'AJ

REZIDENCIJA:
R. Abauna, 36
Moinho Velho,
Fone 63-6273

Utinga 19,30 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

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 - žūvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha
Al. Bogaslaus-kas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

i

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me
džiagos. (Yra virš 1000 pavyz
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.
Visi siuntiniai apdrausti. Mui
tai apmokėti.
Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė,
Rua Barão do Pirai, 65.
Vila Zelina - São Paulo.
Madeiras em

geral

«TĖVYNES GARSAI»

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Enderêç© Telegráfico: « C A BI UN A >
Rio de Janeiro

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

RADiO^COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequeucia modulada) 1071 mg.

VIENTNTr" MI ATSTOVAI

il’H’i* h. »

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»

IRMÃOS BAUŽYS

Caixa Pirštai 3967
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Pça. S. José Campos, 8S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
Telefone Ô3-6OO5

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

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contraí, na Junta Comercial
Discai, na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
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HORÁRIO das b as 19 horas.
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LINDO TA

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

BHISi IRnHMHf
ii

VANDENS

Lindoya vanduo yr< ataidi žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.
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IKA4ÀOJ CARKiEKI ™

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
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini
mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!
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POVILAS AMBROZEVIČiUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
DGX>CZ>OCC>OCDOCXX^^

SEKMADIENIAIS
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Į PREKYBOS NAMAI SPRINDIS & ČIA. j
Įi ?ęa. S. Jose das Cainpos. 1 - V. Zelina ■ Telefonas 63-5915 ”
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Çeleziéó išdirbiniai ir dažai ifišbaš elelctroš
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| irenyitnui narna reifemenš ir zaišlai,
0
« ivattiaašioš douanoš višomš pro^omš.
|
ĮĮ
<§pecialaš šlcyriaš J^adi/oš ir 7)elevizi/oš: |
H
Pardauimaš ir šazinig,aš taišyMiaš.
H
íí
i'

..............................

...ssah:::“-:;;:;;:-

EJCKSTCKW CONTAEIL
.Nascimento

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

Irmãos Nascimento
RES. C.R C

SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atiaaiymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki|
tos ru-šies darbus atlieka.
I Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
| Av. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo
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HIMBHHHI S UHUaUHBI
Skaitykite «Músu Lietuva»
■aMaaaa saa MnufflHRnH

RUA COSTA BARROS,
z:::::::::::»:::::-

34-C

TEL. 63-3285

ViLA ALPINA
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SENOSIOS IMIGRACIJOS
EILĖS RETĖJA

kaip Elzbietą Balčiūnaitę La
šinskienę. VeronTą Balčiūnie
nę gyvenančią Eoa Esperan
Š.m. kovo mėn. 18 d., Moi ça do Sul; danu sobrinių: Jo
ną Julių Apdrecidą, Sergijų,
nho Velho, Belgrado gatvėj'ę Teklę. Silvijų, Genę ištekėju
55, atsiskyrė su šiuo pasauliu šią už Moacir Ferreira Zami
the Kazį, Olgą Birutę.
Laidotuvėsebuvoda' g žmonių.
Palaidotas Quarta i ctrada ka
AV. ZELINA, 515 — GAŠKA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO
puošė Septintos dienos šv.
mišios buvo 24 d. kovo Vila
Zelinoje į kurias buvo atvykę
— Š.m. kovo mėn. 20 d. 3 Irenes Adcmavičiūtės jau po
daug žmonių. Ir vėl naujas ka
vai. p.p Šv. Juozapo moky ra savaičių kai dirba. Į repe
pas
supiltas Pietų Kryžiaus
kloje, V. Zelinos lietuvių, kai ticijas susirenka virš 30 jaunų
padangėje vieno iš pirmųjų
bos mokytojos ir moksleivių choristų, antradieniais ir ket
lietuvių ateivių.
ateitininkų atstovai buvo susi virtadieniais 17,45 vai., moky
Ilsėkis ramybėje.
rinkę pasitarimui dėl lietuvės klos patalpose, prie bažny
Motinos Dienos minėjimo
čiose. Jaunučiai yra mokomi
GERB. P. REDAKTORIAU.
Nutarta suruošti Motinos ne tik dainuoti, bet ir muzi
AfA. JUOZAS DEVEIKIS.,
Dieną š m. gegužės ra. pirmąjį kos teorijos. Šiame chore ga
Tamstos redaguojamame sa
Velionis yra gimęs 11 d. lap
sekmadienį t.y. gegužės m. 1 Ii dalyvauti pradžios moky
vaitrašiyjė
Lietuva»
d., Vila Zelinos gimnazijos klos ir pirmųjų gimnazijos kričio. 1901 m Indubakių kai 559 N’, iš š m.«Mūsų
kovo
mėn. 19
salėje
klasių mokiniai.
me, Saldutiškio parapijoj Ute d. tilpo straipsnis, p. St. Van
Prie šio parengimo progra
nos valsčiuje, sūnus Justino čev«čiaus pasirašytas «BLO
mos maloniai kviečiamą pri
—
Velykų
sekmadienį
lietu
sidėti ir kitos lietuviškos mo viškų pamaldų atskirose vi Deveikio ir Marijonos Balčiu GA VALIA AR NESUGEBÉJI
naitės Eeveikienės. Brazilijon MAS-, liečią L S B. interesus,
kyklos: Moinho Velho, V. Anas lose nebus.
tasio, Bom Retiro ir Parque
atvyko 1927 m . Čia su Ona todėl man kaipo L.S.B. Pir
Prašome
visų
į
Prisikėlimo
das Nações», jei jos neturi nu Pamaldas Lietuvių Bažnyčio Pajerskaitė (kuri jau yra mi nnninkui, tebūna leista, nors
keliais žodžiais paaiškinti 'i
mačiusios paskirai šia dieną je Vila Zelinoje.
rusi)
sukūrė
šeimos
židinį
suomenei kad dė> to straips
švęsti.
Kaip
visų,
taip
ir
velionies
nio nepadarytų klaidingų iš
Būtų labai džiugu, jei kiek
—
Gimnazijos
mokytojas
pradžia
naujame
vadų.
gyvenimo
viena mokykla pasirodytų su
Henrikas
Nadolskis,
konkur

1. . Ponas St Vancevičius
savo atskiru numeriu bendra
krašte buvo nelengva. Bedirb
so
būdų,
iš
Nova
Granada
per
yra.
kaip jis pats sakosi, il
me lietuvės Motinos pagerbi
damas geležies fabrike Fun gametis
sikėlė
į
Itapolį,
netoli
AraraL S B narys bet. de
me.
dição
do
Brasil
susirgo
Sir

quara.
ja
apgailėtina
kad jis iki šio
V. Zelinos mokykla numato
go
keletą
metų.
Penkerius
laiko
dar
neišmoko
organiza
pasirodyti suvaidindami tai
cinės
drausmės
Juk
jis pil
metus
praleido
lovoje,
pt
ro

— Praėjusį sekmadienį Liet.
dienai skirtą scenos vaizdelį,
rai
galėjo
kreiptis
į
sąjun
Kat
Bendruomenės
choro
iš
moksleiviai ateitininkai papil
dydamas labai daug kautry
gos
valdybą,
patiektu
savo
pa
dys programą tautiniais šo važiavimas į Santos buvo šau bės ir susitaikydamas su Die
tarimu
bei
projektus
kuriais
nūs. Nelijo jūra rami, o kas vo valia.
kiais ir choru.
S ga būtų naudingesnė mūsų
Šiuo reikalu sekantis pasi svarbiausia - gera nuotaika.
Nuliūdime palike tris duktė kolonijai, gesai žinodamas,
tarimas numatomas š. m. ba
— Viktorijai Vingrybei, gyv. ris: Kazimierą (Klimašauskie kad Sąjunga yra juridinis as
landžio mėn. 17 d 3 vai. p.p.
Sename
Malūne, padaryta o- nę), Apoloniją ir Veroniką, muo, ką jis ir pats savo strai
V. Zelinoje, šv. Juozapo mo
peracŲa. Seno Maėūno gyven žentą Klimašauską, anūkę. psnyje pripažįsta Jeigu jau
kykloje.
tojai linki greit sustiprėti.
taip ir pasidarytu, tai visue
Brolius: Lietuvoje Kazimierą menė pilnai galėtų tvarkyti
V. Zelinos Lietuviškos
Mokyklos Mokytojas
— Laiškai: J. Seliokui, P. vedusį su Tekle Kandratavi- ir p. Vancevičiaus biznį, jei
Šukiui, J Baužiui M. Slautie- čiūte; Brazilijoje - Joną De tokį turėtų nes jis taip pat
— Braz. Lietuvių Beodruo- nei, K. Sadzevičiui, St. Ste- veikj vedusį su Monika Šil yra fizinis ir juridinis asmuo
menės Tarybos prezidiumo ir fankevičiui Aug ErmonaiGe- kiškaite; dvi seseris: Teklę
Savo straipsnyje p Vance
Valdybos posėdis bus 30 d. nei, I. rb. Kuliėšiūtei. M. Vinkš
vičius nori pasirodyti didelis
ištekėjusią už Kazio Mačiule Sąjungos interesų gynėjas, o
kovo 20 vai. Vila zelinoje Ta naitienei, V. Bilevičiui.
vičiaus, Anelę, ištekėjusią už tuo tarpu net į visuotinį na
rybos nariams daiyvavimas
yra laisvas.
— Parque das Nações lie Silvos Meidūno. Švogerį Kazį rių susirinkimą neatvyko (tą
tuviai svarsto galimybes įsi Tolaikį ir švogerienę Juzę dieną buvo užimtas privačiu
«MUSŲ LIETUVOS» PRENU gyti žemės sklypą, ant kurio Pajerskaitę ir kitus gimines baliuku), vengdamas, kad ne
būtų susirinkime pavesta bent
statytų lietuvių namus.
MERATORIAI IR RĖMĖJAI
kokias pareigas eiti. Tada ne
reikėtų p. Vancevičiui užsiim
Garbės prenum. 1.000 cr.,
— Paieškomas Juozas Čer
JUOZAS SELIOKAS, KOS niauskas, sūnus Igno, iš Pala, tekėjusią). Lietuvoje sūnų ir ti tuščiais plepalais, tuo er
bažio. Linkmenų apylinkės. daug kitų giminių/ Septintos zinti visuomenę ir padorius
TAS MEŠKAUSKAS,
šv. mišios egzekvijos Sąjungos narius Jis kviečia
Rėmėjo prenum. 5.0 cr.,
Paieško Elena Černiauskienė. dienos
bus
ateinantį
antradienį ko visuomenę Sąjungą gelbėti, o
Ant. Serbentą, Petras Šu
vo
29
d.
8
vai
Vila Zelinoje.
pats nė piršto nepajudina Skys,
— Kovo m 17 d. mirė An
gos būklei pastiprinti Jo
Prenumeratą 400 cr.,
tanas Miknevičius, 45 m. am
—
Kovo
m.
29
d
7
vai.
bus
straipsnis
sukelia nenoromis
Bolis Rimkus,"
žiaus, kilęs flš Kauno. Buvo šv. mišios egzekvijos už Ka
įtarimą,
ar
nėra čia kur nors
300 cr : Alb Raulickis,
nevedęs.
trę
Batutienę
Balučių
ir
Bal
šunelis
pakastas?
Vardan tei
200 cr.: Povilas Kozakas,
Septintos dienos šv. mišios
Juozas Paukštis.
buvo 25 d. kovo V. Zelinoje. trūnų šeimos kviečia gimines sybės turiu pasakyti, kad p.
ir pažįstamus atvykti į pa Vancevičius advokatauja vie
nai organizacijėlei, kuri ne
— Kovo m. 23 d. Santa He maldas.
— J. Morkūną išvažiavus
iŠ Lietuvos 1932 m. pajieško Iena ligoninėje mirė JUOZAS
sūnus Juozas Kreiptis į «M. ZAGORSKIS. 73 m amžiaus,
kilęs iš Alytaus. Palaidotas
TOKIŲ PROGŲ RETAI PASITAIKO...
L.» administraciją.
Vila Formoza kapuose. Nuliu
IŠnuomuo.iamas, veltui SITIO —NEDIDELIS KETU— Jaunučių choras vado dime paliko čia Brazilijoje
R Ų ALKIERIŲ ŪKIS, su elektros šviesa su geru gyve
vaujamas muzikos mokytojos žmoną Pranę, dukterį Aną (iš
namu namu, su prudu tinkamu antims auginti ir keli
barakonai vištoms auginti. Vos 4 klm. nuo Franco da
Rocha geležinkelio stoties.
Dr. AYRTON LORENA
Del sąlygų šiuo adresu:
|
K.
Naruševičius
Rua Áracajú 174, apt. 73, Higienopolis.
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

/

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą
.Malio de frança Catnaigo,

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

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

ĄIĮMTĄNO PÀVILCNIO >

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.

Lietuviškas Grožio Salonas

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.

perseniausiaipasisiūlė Mokos
rūmams valdyti penkių metų
laikotarpiui, prikeiindamapru
džiai įvairiausių gėrybių. L.
S Valdyba paprašė garantijų
tiems pažadams ištesėti. Čia
ir kilo audra ir po to šis « y
musis» p. Vancevičiaus sti alps
nis Sąjungos Valdyba, nega
vusi atatinkamų garantijų, ne
sutiko perleisti minėtai orga
nizacijei Mokos rūmus valdy
ti, nes, jei tas būtų atsitikę,
tai parts p. Vancevičius kita
me straipsnyje iškoneveiktų
Valdybą už jos mažą savo rei
kalų ir turto globą. Garanti
jos yra, visur reikalaujamos,
todėl ir S-gos Valdyba nega
lėjo kitaip pasielgti. Iš viso
matosi, kad tai yra sukelta
grynai asmeninių kombinaci
jų pagrindu, bet ne Tėvynės
ir lietuvybės meile beiSąjun
gos reikalų gynimu.
2.. . Sąjunga kiekvienais me
tais renka naują Valdybą Ne
suprantu, kodėTp. St Vance
vičius, toks didelis autorite
tas ir toks senas S gos narys,
iki šiolei nebuvo išrinktas Są
jungai vadovauti, o tuo tarpu
išrenkami į Valdybą net po
kelius metus iš eilės žmonės,
anot p. Vaoėvičiaus. nesuge
bą Sąjungą valdys; ir net su
b’ogais tikslais (taip straips
nis užvardintas) o tuo taipu
tokie «autoritetai», kaip strai
psnio autorius, pasilieka ne
išrinkti ir neįpareigoti Sąiun
gos turtui vaidyti bei globoti.
3.. Lietuvių S gos Brazdi'
joje Valdyba yra paruošusi
projektą S-gos tortui valdyti
ir jeigu šis projektas bus vi
suotmo narsų susirinkimo pri
imtas ir patvirtintas, tada S
pos rūmuose vėl atgytų lietu
viškos mokyklos lituanisti
kos kursai, vaikų darželiai,
suskambėtų iš jaunų krūtinių
lietuviškos dainos. Sąjunga at
gautų savo senobinę garbę ir
grįžtų prię tų tikslų, kurie y
ra numatyti jų įstatuose ir
tradicijose, o turtas ir toliau
tarnautų kartų kartoms lietu
vybės reikalams.
4.. . Jeigu ir yra daromi
kai kurie S-goję pertvarky
mai, tai to reikalauja pats gy
venimas Šiandien viskas tu
ri būti atlikta mūsų pačių jė
gomis. Visi S-gos rūmai turi
beveik po 30 metų amžiaus
ir reikalingi stambių remontų,
kurie šiuo laiku kainuosią
šimtus tūkstančių kruzeirų.
Vila Belos rūmai su mažais
pataisymais kainavo S - gai
virš 100.000 00 kruzeirų, o ką
kalbėti apie pagrindinius re
mentes (gaila, kad p Vance
vičiaus aktinių stikliai per sil
pni tokiems mažmožiams pas
tebėti). kur yra valstybiniai
ir s»a vi vaidybiniai mokesčiai,
gatvių grindimas, kanalizacijų
jk* vandens įvedimai, registra
ciją, kuri šiemet S-gai kaina
vo virš 20 tūkstančių kruzeirų.
Ir iš kur tie pinigai privalo
susidaryti? Atrodo, kad tas
viskas p Vancevičiui nėra ži
noma, o jeigu iš tikrųjų jis ti
krai įdomaujasi Sąjungos pa
dėtimi, tą viską lengvai būtų
sužinojęs S-gos Valdyboje.
5.. . Baigdamas šį trumpą
mano paaiškinimą noriu pa
brėžti, jog S gos Vadovybė
ateityje į jokią polemiką dau
giau neis, ntes nėra laiko užsiimdinėti bergždžiomis disku
sijomis, nes ir taip S gos rei
kalai kiekvienam Valdybos
nariui atima daug brangaus
laiko ir pinigų, o jeigu kas
iš narių turi atliekamo laiko,
tai begaliniai būsime dėkingi,
jei jie prisidės savo produktingu darbų, bet ne demago
gija. S gos Valdyba, taip ir
S-gos nariai privalo visi dėti
savo pastangas, kad Sąjungos
reikalai susitvarkytų kuo
greičiausiai ir, kad Sąjunga
ir toliau būtų naudinga Dievui,
lietuvybei ir Tėvynei.
Kpt. J. Čiuvinskas
L.3.B PIRMININKAS

