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Rinkimai Argentinoje
Kovo m 27 d. Argentino
je buvo rinkimai. Buvo per
rinkta, atnaujinta dalis parla
mento ir savivaldybių. Rinki
mai praėjo be didesnių inci
dentų. Balsuotojai pasisakė
daugumoje už opoziciją, prieš
dabartinės did»elio taupumo
ir pinigo pastovumo politiką.
Tačiau vyriausybė parlamen
te dar tebeturės daugumą
balsų.
Peronistai, jų balsai balti,
surinko arti pusantro milijo
no balsu. Buvo tikėtasi, kad

daugiau balsų gaus. Spėjama,
kad dalis peronistų balsavo
už kairiąsias, socialistines
grupes.
Komunistai liko paskutinė
je vietoje, surinko vos 200
tūkstančių balsų.
Po rinkimų dar vienur ki
tur pasireiškus terorizmo vei
ksmams, Argentinoje vėl pas
kelbtas ypatingos padėties sto
vis, kurio metu teroristus ga
Ii teisti kariuomenės teismas
net mirties bausme.

Dideli Potvyniai
Dar tebegrasina Brazilijos
šiaurės miestams ir kaimams.
Lietūs žymiai sumažėjo Cea
rá estade bet labai stipriai
lyja Piaui ir Rio Grande do
Sul estaduose. Iš eilės mies
tų gyventojai kraustosi į aukš
tesnes vietas
Dideli potvyniai šiomis die
nomis baudžia ir Šiaurės Ame
rikos gyventojus, ypač Iowa
ir Nebraska valstijose. Ten

upės patvino iš lietaus ir snie
go tirpimo Misouri ir Kan
sas upių potvyniai iš dauge
lio vietų gyventojus privertė
išsikelti. Prie potvynių dar
prisidėjo labai stiprios au
dros, huraganai, tornadai ir
ledų lietus. Ledai krito žą
sies kiaušinio didumo. Tūks
tančiai gyventojų buvo pri
versti pasitraukti iš savo na
mų.

«--Vokiečiu Politikos Pažiūra Rytu
- Europos Klausimais
(E) Kovo 4 Baltijos Namuo
se N<-w Yorke Pavergtųjų Sei
mas suruošė priėmimą Vokie
tijos parlamento ir jo užsie
nio reikalų komisijos nariui
von Guttenberg. Tai yra vie
nas iš labiausiai pasižymėju
sių Vokietijos jaunųjų politikų.
Priėmime taip pat dalyvavo
Vokietijos ambasadorius JAV
ir Vokietijos gen konsulas
New Yorke, taip pat New Yor
ko didžiosios spaudos kores
pondentai ir vokiečių spaudos
atstovai, be to, eilė amerikie
čių politikų ir visuomenės ats
tovų. Šeimininko pareigas vyk
dęs Lietuvos delegacijos pir
mininkas V. Sidzikauskas ir
svečias von Guttenberg pasi
toei ė sve- •- n;imo žodžiais.
Von Guttenberg, atsiliepda
mas į V. Sidzikausko pareiš
kimą, išryškino kelias veda
mąsias Vakarų politikai gai
res Vakarų santykiuose su
Sovietų Sąjunga:
1. Vakarų politika turi būti
ofenzyvinė;

2. Vakarų politika negali ap
sirėžti tik daliniais — vienos
ar kelių valstybių - intere
sais, o buri bazuotis globaliniais sprendimais, nes arba
laisvė triumfuos visame pa
saulyje, ar sovietinis totalizmas;
3. Vakarų politikos sėkmių
gumas reikalauja laisvojo pa
šaulio solidarumo, kuris įmano
mas tik Europos solidarumu;
4 Viršūnių konferencija ga
lės būti pozityvi tik tada, jei
ji paženklins sovietinės inter
vencijos ir sovietinės kontro
lės Centro ir Rytų Europoje
galo pradžią;
5 Vakarų politika Sovietų
Sąjungos atžvilgiu turi būti
reali, t.y turi rem is patva
riais principais pirmiausia
tauhj laisvo apsisprendimo
principu.
Savo ir savo grupės (Vokie
tijos krikščionių demokratų)
vardu v. Guttenberg užtikrino,
kad Vokietijos politika niekad
nebus žalinga savo kaimy
nams.

Krusciovas dar Prancūzijoje
Kaip buvo iš anksto plane
numatyta ekskursija Kruščio
vo po provinciją baigėsi. Grį
žo Paryžiun. Čia turės pasi
kalbėjimą su spaudos atsto
vais kurio su nemažu įdomu
mu laukiama. Taip pat kalbė
sis tarptautinės politikos klau
simais su De Gaulle. Prancū
zijos prezidentas savu autori
tetui prieš KrušČiovą susti
printi yra pasiryžęs Saharos
dykumose šiuo momentu, kaip
žinių agentūros praneša, ato
minę bombą susprogdinti. Su
šitokiais argumentais masko
liai rimtai skaitosi. Kruščiovas

visko matė ir girdėjo Prancū
zijoje. Matė komunistus gat
vėse su raudonomis vėliavo
mis, girdėjo internacionalą
dainuojant; matė vėliavų su
užrašu: «Kruščiovas Vengri
jos žudikas», «Kruščiovą pa
karti» ir 11..
Prancūzijos katalikiškoji vi
suomenė Kremliaus raudonąjį
carą boikotavo. Net garsiosios
katedros, kurias Kruščiovas,
kaipo m<eno paminklus lankė
buvo aptamsytos ir kai kurie
meno kūriniai išnešti
Su veiklesne opozicija vy
riausybė iš anksto “susitvar
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čius šių lėktuvų dieną ir nak
tį budi ore, pasiruošę bet ko
kiam netikėtinumui.
ŽEMĖS REFORMA
BRAZILIJOJE

Apie žemės reformą daug
metų kalbama ir rašoma, ta
čiau praktiškai lig šicd dar
nieko nėra padaryta. Pasku i
niu metu žemės reformos ide
ją populiarino Brazilijos vys
kupai, kai tarp kitų aktualių
reikalų savo konferencijose,
įvairiuose Brazilijos miestuo
se kėlė ir žemės reformos
reikalą.
Praktiškus žygius žemės re
formos reikalu padarė šiomis
São Paulo
Amerika paleido pirmą prekybinį laivą «Savanah» varo dienomis
mą atomine energija Jame telpa 21 tūkstantis tonų prekių. gubernatorius prof. Carvalho
Tikisi perplaukti 30<i tūkstančių mylių per trejus metus su Pinto. Jis paruošė žemės re
formos įstatymą ir jį pasiuntė
tuo pačiu kuru - atomine energija.
São Paulo valstijos parlamen
tui persvarstyti ir tvirtinti.
Žemės reforma, ypač Brazi
“M.L.” bendradarbei p Halinai Mošinskienei ir šeimai,
lijoje
yra labai painus reika
mirus mielam tėvui, uošviui ir seneliui
las. Neužtenka atrėžti žemės
sklypą in jį atiduoti kaboklui
gydytojui ANTANUI DIDŽIULIUI
bežemiui. Pirmoje eilėje yra
numatyta skatinti maža priva
reiškia nuoširdžios užuojautos
tinė žemės ūkio nuosavybė.
“MUSŲ LIETUVOS” Kolektyvas
Pavyzdžiui yra įstatyme nu
matyta, kad savininkai iki 50
hektarų bus atleisti nuo že
mės mokesčių Paskui juõ di
desnė
nuosavybė, tuo didesni
Pranešame, kad š m. kovo mėn 11 d Lietuvoje
bus
mokesčiai.
Mokesčių di
po trumpos ligos mirė mūsų brangus tėvelis, uošvis ip
dumas
priklausys,
ar žemės
senelis gydytojas ANTANAS DIDŽIULIS sulaukęs 77
savininkas
žemę
naudoja
ir
metų amžiaus.
koks
nuošimtis
yra
dirbamos
Giliame nuliūdime paliko 1 ietuvoje žmoua Serafi
žemės ir 11.. Surinkti pinigai
ma Didžiulienė ir duktė gydytoja Irena Jurevičienė, ažemės mokesčius bus nau
už
nūkės; Rūta ir Giedrė; J.A.V. sūnus Inž Algirdas Di
dojami
žemės ūkio kėlimui ir
džiulis su žmona. Brazilijoje duktė Halina Mošinskienė
žemės
reformos
pravedimui.
su vyru ir anūkai Jurgis, Liudvika Janina ir Antanas.
Pirmoje eilėj bus dalinama
MOŠINSK1Ų ŠEIMA.
pačios valdžios nuosavybė. To
liau bus imama didelių savi
kė“ ištremdama į salas.
rėš Amerikoje Strateginės O- ninkų žemė už ją atlyginant.
Kadangi žemės reformos
Kruščtovo pats didysis tiks ro Komandos. Tai yra galin
reikalas
yra sudėtingas, todėl
las lankymosi Prancūzijoje giausia laisvojo pasaulio ap
ir
žemės
reformos įstatymas
yra sukelti nepasitikėjimą sigynimo sistema. Ją sudaro
užtruks
ilgokai
parlamente.
tarp Prancūzijos ir vakarų 20 astuonių motorų bombar
Bet
tikimasi,
kad
dar šiais
Vokietijos Tai jis pabrėžė davimo lėktuvai, ir tūkstantis
metais
bus
galutinai
priimtas.
keletą kartų savo kalbose. šešių motorų, sprausminių (a
Girdi vėl Vokietijoje atgimsta jato) lėktuvų, skraidantieji
na c i amas ir vėl Vokietija iš tankai, taip pat sprausminiai, MARŠALAS LOTT AIŠKIAI
provokuos naują karą, naujas visa eite helikopterių, žval
PASILAKĖ.
žudynes Minister į pirmininką gybos lėktuvų, naikintuvų ir
Adenaueri Kruščiovas laiko t. t..
Šiomis dienomis kandidatas
Hitlerio politikos tęsėju.
į
respublikos
prezideatus mar
“Smegenys” šitos galingos
šąląs
Lott
pasisakė
vidaus ir
apsigynimo sistemos yra Ne
užsienio
politikos
klausimais,
— Genevoje nusiginklavi braskos valstijoje, Amerikoje
mo konferencijoje kol kas nie akmeniniame požemyje, ku kokios jis laikytųsi, jei būtų
ko nauja. Įvairūs pasiūlymai rios jokios atominės bombos išrinktas
svarstomi. Šiomis dienomis bu nepasieks. Čia yra generali Kai del komunizmo pasisakė,
vo susitikę Vašingtone Angli nis štabas. Iš Čia yra koman kad jis yra jo priešas. Su Ru
jos ministers pirmininkas ir duojamos 4Ū oro bazių Ame sija neatnaujins diplomatinių
prez Eisenhower Juodu tarė rikos teritorijoje ir 20 bazių santykių, kol nesikeis krašto
si kokios pozicijos laikytis išsklaidytų įvairiuose konti vidaus tvarka.
Gi kiti du kandidatai šiais
Ženevoje nusiginklavimo klau nentuose.
klausimais
vengia aiškiai pa
Sime Principiniai visi prita
Centro
su
bazėmis sužino sisakyti, tikėdamiesi,
kad ko
ria nusiginklavimui ir sustab jimas labai greitas • neilgiau
munistuojantieji
už
juos
bal
dymui naujų atominių bombų kaip trisdešimts sekundžių
suos.
Baudonukai
gal
ir
ati
sprogdinimui. Bet visas sun
trunka.
Čia
yra
aparatai
ku

duos
balsus,
bet
katalikiška
kumas glūdi kontrolėje Ypač
Rusija tos kontrolės bijo. Ta rių dėka per kelias minutes visuomenė atiduos savo bal
čiau yra ženklų rodančių, kad gali susižinoti su visomis gan są už aiškiai apsisprendusį.
ir nusiginklavimo klausime klų rūšimis išsklaidytomis vi
bus išeita iš mirties taško. same pasaulyje.
— Janio Quadros jau Hava
Šis tas norima padaryti prieš
Todėl priešas, kuris norėtų noje. Su Fidel Castro stipriai
didžiųjų susirinkimą Paryžiu pulti Ameriką privalo skaity pasisveikino, atrodytų, kad
tis su šia jėga ir pramatyti toks tokį pažino. Nors ir Ja
je gegužės m. 16 d.
pasekmes. Apsigynimo prie nio Quadros savo kelionę Ku
120 TŪKSTANČIŲ LAKŪNŲ monės, ginklai nuolat moder bon teisina, tačiau šiuo mo
ninami Kariai atrenkami pa mentu jam yra nenaudinga,
NUOLAT BUDI
tys geriausi ir stipriausi. Ka dalis balsuotojų del jo neap
Šiomis dienomis sueina 14 ro lėktuvai gazolinu yra aprū sisprendim© ir nepastovumo
metų nuo suorganizavimo Šiau pinami ore. TaiS tikras skai rinksis kitą kandidatą.
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Būsimoje Viršūnių Konferencijoje Ne
išvengiamai Bus Paliestas ir Tautu
Apsisprendimo Klausimas
JEI CHRUŠČIOVAS DARYTŲ KĄ SAKO, LIETUVA JAU
BUTŲ ATGAVUSI LAISVĘ

(E) Kai dabar iki Rytų-Va
karų viršūnių konferencijos
beliko jau tik du mėnesiai,
netikrumas dėl jos darbotvar
kės ir iš viso dėl jos galimu
jdu yra kur kas didesnis, ne
gu buvo prieš 6 mėnesius. Ypač Chruščiovas savo gau
siais. dažnai aštrokais pareiš
kimais dar daugiau pą gilino
prarają tarp Rytų ir Vakarų
nusistatymų Atrodo, sukietė
jo jo nusistatymas Vakarų
Berlyno ir apskritai Vokieti
jos klausimu Lygiagrečiai so
vietinė propaganda paleido ei
les nesąmonių apie tariamą
Vak. Vokietijos ruošimąsi ka
ro žygiui Vokietijos sovieti
nei zonai atvaduoti..
Bet kaip tik Berlyno ir Vo
kietijos klausimo dėka būsi
moje viršūnių konferencijoje
neišvengiamai turės būti pa
liestas ir tautų apsisprendimo
klausimas. O tai yra klausi
mas, kuris labai gyvai liečia
ir Lietuvą ir kitus pavergtus
kraštus. Vokiečiai, tardanaie
si su savo Vakarų alijantais
dėl būsimų konferencijų gai
rių, pastaruoju metu tautų ap
sisprendimo klausimą stato į
pirmą vietą. Lietuvių ir kitų
pavergtųjų tautų veiksniai,
ruošdamiesi būsimoms konfe
rencijoms ir ieškodami būdų
į jos dalyvius padaryti pagei
daujama kryptimi įtakos, tau
tų apsisprendimo klausimą
taip pat nuolat kartoja ir ra
gina Vakarų.valstybes konfe
rencijose neapsistoti vien tik
ties Berlyno ir Vokietijos klau
Simais.

Pabaltijo tautų klausimas jau
šioje viršūnių konferencijoje?
Kad politinė atmosfera tuo
atžvilgiu nėra mums jau taip
nepalanki, kaip kad dažnai
ir patys būgštaujame, paro
dė, t.k , ir JAV užsienio rei
kalų ministério Herterio pa
lankus mums pareiškimas, ku
rio aidų dar ir dabar išgirs
tame įvairiuose pasaulio kam
puošė. Taip pat įsidėmėtinas
ir «New York Times» komen
taras, kuris yra paprastai at
sargus savo žodžiais :
«Tarp daugelio kitų savo
užsiangažavimų, Vakarai tu
rės ir šį reikalą (Pabaltijo

tautų klausimą) turėti galvo
je, kai susirinks po trijų mė
nesių į viršūnių konferenciją
su Chruščiovu».
Kitaip tariant. «NYT» pasi
sako už tai, kad būsimoje vir
šūnių konferencijoje Paryžių
je gegužės mėn., būtų iškel
tas ir Paryžiuje, gegužės
mėn., būtų iškeltas ir Pabal
tijo valstybių klausimas.

KOMUNIZMO DOKTRINA
APIE RELIGIJĄ

Tai, kas pirmiausia krinta
į akis, yra nepaprastai išvys
tyta propaganda Kadangi pa
gal komunizmo mokslą gera
yra visa tai, kas tarnauja ko
munizmui ir partijai, tai ir
propagandoje melas yra pla
čiai vartojamas bei nuolat ka
lamas, nes vieno komunistų
teoretiko žodžiais «melas pa
kartotas du kartu dar vis lie
ka melu; bet pakartotas šimtą
tūkstančių Kartų daugeliui jau
bus tiesą».
Bropagandoje prieš religiją
daaniaus&a girdime dvi, rodos
viena kitai priešingas tezes:
a) Religija ir visa kas su ja
surišta, yra blogis; b) Komu
nizmas religijos atžvilgiu lai
kosi korektiškos ir tolerantin
gos politikos, duodamas reli
gijai laisvę.
a) Dar 1909 m Leninas ra

Šventosios Upe
Vai,
Kur
Lyg
Lyg

srauni Šventosios upe,
taip riedi, kur plaukų
tie norai įsisupę,
dainos aidai lauke?

Savo ilgos propagandinės
kelionės Azijojie metu. Chruš
čiovas ne kartą iškilmingai,
skelbė azijiečiams tautų ap
sisprendimo. nesikišimo į ki
tų tautų reikalus ir panašius
skambaus obalsius. Būdamas
Afganistane, Chruščiovas pa
reiškė:
«Mūsų laikysena yra pagrįs
ta Lenino nustatyta tautybių
politika, pagal kurią kiekvie
na tauta turi teisę pati apsi
spręsti ir savo tautinius klau
simus spręsti pagal savo tau
tos valią».
Deja, Chruščiovas čia netu
rėjo galvoje nei lietuvių, nei
latvių, nei estų tautų ir jų tei
sės apsispręsti, bet
paštu
nų tautelę, kuri šiuo metu gy
vena Pakistano ribose iri ku
rią pretenzijų reiškia Afga
nistanas. Pakistanas eina kar
tu su Vakarais, Afganistanas
bičiuliaujasi su Maskva, tad
Chruščiovas ir remia paštūniečių tauteles ir Afganista
no pageidavimą apsispręsti,
kuriai valstybei paštūniečiai
turėtų priklausyti. Kalbėda
mas apie paštūniečių taute
lės siekimus, Chruščiovas tie
siog užsikarštmęs dėstė: «Paš
tūniečių reikalavimai yra pil
nai teisėti. Jie atitinka ir Jung
tinių Tautų dėsnius. Mūsų sim
pati jos yra paštūniečių j r af
ganų pusėje», pareiškė Chruš
čiovas. Jei jis tokias pat sim
patijas reikštų pabaltiečiams
ir jiems taip pat sutiktų tai
kyti Jungtinių Tautų dėsnius.
Lietuva seniai jau būtų atga
vusi laisvę...

Vai. palauk, gimtoji upe!
Taip gražu tėvų laukuos
Ant šakos gegelė tupi.
Ga4 ji dainą iškukuos.

šė: «Marksizmas yra materia
lizinas. Būdamas toks, jis taip
yra negailestingai priešiškas
religijai, kaip 18 me amžiuje
enciklopedistų materializmas
arba Feuerbacho materializ
mas Tai neabejotina. Tačiau
Markso ir Engelso materializ
mas eina toliau už enciklope
distus ir Feuerbachą. taikyda
mas materialistinę filosofiją
istorijos sričiai. «Mes turime
kovoti su religija - Tai yra
viso materializmo ir, vadinasi,
marksizmo abėcėlė. Marksiz
mas eina toliau. Jis sako: rei
kia mokėti kovoti su reli
gija, o tam reikia materia
iistiškai aiškinti masių ti
kėjimo ir religijos šaltinį Ko
vos su religija negalima apri
boti abstrakčiai ideologiniais
pamokslais, negalima jos su
vesti į tekius pamokslus; šią
kovą susieti su konkrečia prak
tika klasikinio judėjimo nu
kreipto į socialinių religijos
'šaknų pašalinimą».
«Religija yra liaudies opiu

Sniečkus Surado

Lietuvoje Naujus

«Nacionalinius

vyks patraukti savo pus0n
«žymesnius sluoksnius, ypač
jaunimo». Bet užsienio lietu
vių spauda rodanti buržuazi
nės nacionalistinės ideologi
jos griuvimo reiškinius. «To
je spaudoje vis daugiau pasi
girsta nusivylimo ir nevilties
balsų >.
Sniečkus cituoja Jono
Deksnio laišką

Kai pribėgai sesę Nerį
Dar toliau ji nuvilios.
Bangos rikdo, gelmėn neria,
Lyg ieškodamos dalios.

Jei Chruščiovas elgtųs pagal
Lenino ir savo žodžius...

Krikščionybės likimas komunizmo režime
(tąsa)

P. Vaičiūnas

Priešus:

Komunistus»

Kova ideologiniame fronte Lietu
ves komunistams sunkiai vyksta

(E) Lietuvos komunistų par
tijos suvažiavime pirmasis
sekretorius Sniečkus savo kai
bose daug laiko skyrė kovai
ideologiniame fronte Tai, ga
Įima sakyti. Lietuvos komu
nistiniams vadams vi>ena skau
džiausiu sričių F ra m o r ė s sri
tyje susilaukė šiokių tokių
pasiekimų, šiaip taip. nors ir
labai lėtai, išsijudina žemės
ūkio gamyba, -- bet ideologi
niame bare — nė iš vietos.
Lietuvos gyventojų masėms
įdiegti komunistinę ideologi
ją — nepasiseka ir tiek

rai pripažino, kad Lietuvos
komunistai tąją kovą veda —
Maskvos nurodymais.

mas» - štiš Markso posakis
yra visos marksistinės pašau
lėžiūros religijos atžvilgiu ker
tinis akmuo. Marksizmas ver
tina visas šių laikų religijas
ir bažnyčias. ir betkokias re
ligiens bendruomenes kaip
buržuazinės reakcijos organi
zacijas, siekiančias pavergti
darbininkų klasę išnaudojimui
ir apkvaišinimui».
«Religija rūšis dvasinės bal
takės, kurioje kapitalo ver
gai skandina savo žmogiškąjį
pavidalą, savo reikalavimus
bent kiek deramo žmogui gy
venimo».
«Proletarinė diktatūra turi
iki galo sugriauti ryšius tarp
išnaudotojų, dvarininkų bei
kapitalistų ir religinės propa
gandos kaip masių tamsumo
palaikymo, organizavimo Pro
letarinė diktatūra turi nenu
krypstamai faktiškai vaduoti
darbo žmonių mases nuo reli
ginių prietarų, siekdama to
propaganda ir masių sąmonin
gurno kėlimu».
Taip mokė Marksas ir Lėni
nas Jų sekėjai ir orarbintojai
nė per plauką neatsitolino

nuo šių tezių, jas, kad ir ki
tais žodžiais nuolat kartoda
mi. Rusijos komunistų parti
jos centro komiteto 1954 m.
nutarime sako; «Buržuazinėje
bendruomenėje bažnyčia yra
atrama ir priemonė valdančia
jai klasei pavergti ir išnaudo
ti darbininkus Bone Brujevič
veikale « Svoboda soviesti
SSR» 1954 m rašo: <Mej nie
kad neužmirštame ir nepriva
lome užmiršti, kad religija
yra savos rūšies dvasinis nar
kozas, kuris žmones savo re
ligine pasaulėžiūra užnuodija,
hipnotizuoja, apakina, apkur
frina ir pažemina». Neatsilieka
ir Lietuvos garsiakalbiai ko
munistėliai»: Religija yra ga
jausia praeities atgyvena. Ją
palaiko bažnytinė organizaci
ja, patyrę kadrai, įpročio jė
ga ir 11.»... (P. Pečiūra).
O juo religija yra tobules
nė, kilnesnė, tuo komunizmui
ji yra pavojingesnė.
Ant šių principų ir tezių
yra paremta visa komunistų
propaganda visuose kraštu o
se, visomis kalbomis leidžia
mo j '■> a n t i reli gi n ėję lite ra lū ro

Kaipo įrodymą, kad «lietu
viškųjų buržuazinių naciona
listų» tarpe vyksta irimas.
Sniečkus cituoja «Tiesoje» pa
skelbtą Jono Deksnio laišką.
Tasai «buvęs vadovaujančių
nacionalistinių organizacijų
narys» atskleidęs tam tikrus
reiškinius ir pasisakęs, kodėl
jis nubraukęs santykius su na
cionalistais. Šie gi užsienyje
sako Sniečkus stengiasi «su
kars y i neapykantą tarp bro
liškų mūsų šalies tautų. Čia
Sniečkus, žinoma, turi galvo
je rusus, kuriems savo kal
boje daug kartų giliai ir pa
garbiai nusilenkia. Rusofilas
Sniečkus nuėjo net iki tokios
nesąmonės, kad t o vietų Są
junga esanti «lietuvių tautos
laisvės ir tikros nepriklauso
mybės tvirtovė».

Nauji priešai: Nacionalistiniai
komunistai

Sniečkus ragino dar labiau
galąsti ginklą ir jį nukreipti
Bulavą netik iš pareigų, bet -tiek prieš tiesioginius bur-\
ir iš partijas išmetė
žuazinės nacionalistinės ideo
logijos skleidėjus, kurstan
Duodamas pavyzdžius, kaip čius tautų nesantaikų, panau
partija kovojusi sunacionaliz dujančius nacionalistinius bei
mo ir revizionizmo pasireiš religinius prietarus kovai
kimais. Sniečkus pasakė, kad pr’eš mūsų ideologiją, tiek ir
Vilniaus universiteto rektorius prieš tokius buržuazinės ideo
J. Bulavas buvęs pašalintas logijos skleidėjus,kurie dangs
netik iš pareigų, bet ir iš par tosi apolitiškumo, nacio na
tijos, ir būtent «už nacionalis 1 i n i o komunizmo, re
tinius iškraipymus». Pedagogi vizionizmo, kosmopolitizmo
nio instituto direktoriaus pa skraistėmis». Sniečkus ragi
«Buržuazinės ideologijos,ną- vaduotojas Laužikas už tą pa na skiepyti jaunimui «gilią ne
tį «nusikaltimą» taip pat at apykantą» visiems tiems pa
cionalizmo pasireiškimai»
leistas iš pareigų, o «už nacio sireiškimams.
Vienas iš svarbiausių prak naiistinio pobūdžio klaidas»
Kovai su komunistine ideo
tinių uždavinių šiuo metu a pašalinta iš katedros vedėjos
logija
buržuaziniai nacionalis
not Sniečkaus esą «kova už ir dėstytojos pareigų Lukšie
tai
panaudoju
ir religinius
naują žmogų su komunisti nė
prietarus.
Tad
aktyvios
anti
niais būdo bruožais, kova, su
Mėginimai idealizuoti praei religinės propagandos nesą
kapitalizmo atgyvenomis žmo tį buvę pasmerkti, pareiškė
galima susilpninti Skatina tai
nių sąmonėje». Partinė propa Sniečkus.
ganda, pripažįsta Sniečkus,
«Yra žinoma, kad buržuazi propagandai daugiau panau
čia esanti lyg bejėgė: ji ati niai nacionalistai, kaip vieną doti ir grožinę literatūrą bei
trūkusi nuo gyvenamo. Po vi pagrindinių savo ideologijos meną. Nepakankamai stipri
sasąjunginės kp centro komi kovos priemonių, visada mė nami meninės kūrybos ryšiai
teto nurodymų Lietuvos ko gino panaudoti buržuazines su gyvenimu, su dabartimi.
munistai ‘suaktjvino kovą koncepcijas įvertinant kultu Aštrios kritikos susilaukė lei
dyklos. Iš kitos pusės Snieč
prieš įvairius buržuazinės ide tini palikimą bei istoriją»
kus atskleidė ir rusų litera
ologijos pasireiškimus ir jų
Buržuaziniai nacionalistai
skleidėjus». Čia Sniečkus atvi esą tikėjosi, kad jiems- pa
(pabaiga 3 pusi.)
je ir spaudoje. Šios rūšės pro
paganda yra varoma nuo pat
komunizmo atsiradimo, bet
ypačiai jam įsigalėjus, nevie
uodu įtempimu įvairiais niu
ansais, ir ji niekad nesiliaus,
kol bus komunizmas Antireli
ginė propaganda, garantuota
sovietinės konstitucijos, įeina
į pagrindinius komunistinės
statybos uždavinius.
Kai laisvasis pasaulis kūrė
žmogaus teisių chartą ir pa
brėžė keturias pagrindines
laisves (tarp jų įsitikinimų
bei religijos laisvę), komunis
tų propagandoje iškilo naujas
Šūkis: religijos laisvė Sovietų
kraštuose. A. Kolosov savo
veikale «Religija i C er ko v
SSSR» 1947 rašo: <Marksizmas-leninizmas galutinai at
meta kovą su religiniais įsiti
kinimais prievartos būdu ir
nesiekia religinių organizaci
jų veiklą kaip nors apriboti
ar uždrausti», O Bonč-Brujevič minėtame veikale tvirtina:
«Mūsų revoliucijos istorijoje
nėra nė vieno pavyzdžio, kur
būtų kas nors nukentėjęs del
savo relfgi'ių įsitiL n’rru ..

3

3 pusi.

ĮSPŪDŽIAI NESENIAI APSI
LANKIUS ŠIAULIUOSE
Palyginimai su gyvenimu
Lenkijoje

Vienai iš Lietuvos kilusiai
Lenkijos pilietei pernai pavy
ko gauti leidimą aplankyti gi
mines Lietuvoje Jirašo:«Spa
lių mėnesį buvau nuvažiavu
si į Šiaulius, pas savo bro
lius. Pasilikau ten dvi savai
tes Pasakysiu tiesiog: nepa
tiko man ten! Aiškus daly
kas, kad broliai ir sesuo la
bai džiaugėsi, kad po dvide
šimts metų vėl teko pasima
tyti. Bet visas gyvenimo bū
das ten man nepatiko Nieko
neliko iš mūsų senos Lietu
vos! Daug kas surusėjo! Krau
tuvėse kalbama kai kur tik
rusų kalba. Krautuvėse kai
kur visų pirma aptarnauja ru
sus, o mūsiškiai turi ramiai
laukti eilės Prekės! Vienas
šlamštas! Nieko gražaus nė
ra. Gražus daiktai tai tik di
deliuose miestuose! Žmonių
apsirengimas pilkas ir men
kas Moterys tik su skarelė
mis ant gaivos, jokios skry
bėlaitės neteko pamatyti! Aš
pati buvau su ruda skrybelai
te nuvažiavusi, bet brolienė
man tuojau davė skarelę ant
galvos užsidėti, kad neišsis-

MŪSŲ UETUVA

Vytautas Kastytis
DU VEIDAI

Balta skarelė
Raukšlėm pražydus,
Geltonos kasos
Jaunystės šyde.

Balta skarelė
Palaimina kelią,
Geltonos kasos
Į žygį palydi

Balta skarelė
Mums rūpestį kelia,
Geltonos kasos —
Sielvartą didį...

APIE PELĖDĄ PASIREIŠKIA
VISOKIŲ NUOMONIŲ

LIETUVOS PAŠTUI SUĖJO
400 METŲ

Kelmė - Senyva
Vieta Lietuvoje

Pelėda jau nuo seno buvo
laikoma išminties simboliu O
civilizacijoje atsilikę tikėda
vo, kad pelėdos ūbavimas pra
našauja mirtį Pelėda yra bū
dingas nakties paukštis, nes
silpnai matydama dienos švie
soje, yra ypatingai žvali tam
soje Ūbaudama, jinai baugi
na gyvūnėlius, o kada tie, ne
įprasto garso išgąsdinti, pra
deda bėgti, pelėda juos tam
sumoje užmato ir sugauna
Jos akys gali plačiai praplės
ti lėliukę, puikiai užmato ar
ti ir toli esantį daiktą. Pelė
dos plunksnos yra išsiskirian
čiai minkštos ir švęlnios. to
dėl ji gali labai tyliai skris
ti. Per parą ji suėda tiek
maisto, kiek pati sveria.

Mes esame taip įpratę prie
laiškų siuntimo ir gavimo, jog
mums neateina į galvą min
tis, jog ne taip dar seniai to
kių privilegijų žmonės visai
neturėjo ir patys turėjo rū
pintis savu rašinių pristaty
mu į tolesnes vietoves.
Pav valstybinis paštas Lie
tuvoje atsirado tik prieš ke
tvertą šimtų metų, tai yra
1560 m., kai tarp Vilniaus, Ka
raliaučiausi Krokuvos, Vene
cijos ir kitų miestų pradėjo
važinėti specialūs kurieriai,
gabendami laiškus tan <r at
gal. Už tokį patarnavimą kiek
vienas turėjo mokėti nuo 3
iki 15 skatikų už siuntinį.
Šiais laikais tai būtų nuo 10
centų iki 50 centų.
Verta pažymėti, jog Lietuva
turėjo atskirą pašte nuo Len
kijos ir piemieji jo viršinin
kai buvo atvykę iš Holandijos «specialistai» - Berent
Fogt, o po jo Re-ikrold Bizing.
Pašto išvežiotojams buvo ūžti
krintąs saugumas ir su jais
dažnai keliaudavo sargybi
niai. Iš Vilniaus į Varšuvą
paštas pasiekdavo anais Sai
kais į septynias dienas, tai
yra veik greičiau, negu da
bartiniu laiku. Mat, bajorų
viešpatavimo gadynėje nebu
vo įprasta cenzuruotl ir foto
grafuoti laiškus, siunčiamus
iš Lietuvos į kitas šalis Da
bar, sovietinėje sistemoje, tas
praktikuojama dbe išimties

Prieš 700 Metų Kelmėj Jau
Stovėjo Tvirta Pilis

KAD PAGAMINTI SVARĄ
MEDAUS BITELĖ TURI
ATLIKTI 40.000 KELIONIŲ

Lkp suvažiavimą baigiant,
Sniečkus ir vėl pasakė ilgo
ką kalbą, ir vėl išėjo kovon
prieš buržuazinius naciona
listus.
Labai susijaudinęs Snieč
kus polemizavo su JAV užs
reik min. Herteriu dėl jo pa
reiškimo Lietuvos laisvės
klausimu. Girdi, Herteris pa
kartojęs lietuviškųjų buržua
zinių nacionaüítu šmeižtus apie sovietinę valdžią Lie?u>vo
je. Herteris kiršinąs Idetuvjų
tautą prieš Sovietų Sąjungos
broliškas tautas. Amerikos ka
piialistai trokštą Pabaltijo
valstybes vieną po kitos j sa
vo nagus paimti..

kirčiau nuo kitų moterų Da
žytų lūpų ar nagų niekur ne
teko pamatyti. Vyresnis bro
lis — inžinierius — buvo jau
po karo nusipirkęs sau auto
mobilį. bet jam dabar atėmė!
Prie savo namo jis turi gan
didelį sodą Vieną gražią die
na atėjo ir pasakė, kad čia
bus statyba ir atėmė pusę so
do. nepasakydami nei «ačiū»
nei «atsiprašau»! Ateina, pa
siima ir baigta! Jei kas turi
kokį geresnį drabužį tai sle
pia nenorėdamas, kad kas su
žinotų Ant langų daug kur nė
ra užuolaidų. Mano brolis
man sakė, kad i’r pas mus
čia Lenkijoje bus taip, kaip
Lietuvoje, bet mes turime vii
tį, kad visgi taip nebus.. Mes
Lenkijoje tuo tarpu visi gyve
name, galima sakyti, laisvai,
žmonės pas mus gražiai ir
gan elegantiškai apsirengę o
mūsų krautuvėse vis didesnis
pasirinkimas. Tiesa, viskas la
bai brangu, bet yra! Lenkijo
je iš piliečių niekas neatima
ma ir nuosavybė neliečiama.
Yra net privatiškų krau uvių,
nors daugumas valstybiniu ar
kooperatyvinių Pas mus Len
kijoje labai daug kas pasku
tiniais metais įsigijo privatin ų automobilių ir gatvėse
vis daugiau jų važinėja Vie
nu žodžiu, padėtį Lenkijoje,
negalima prilyginti padėčiai
Tarybų Rusijoje ir Lietuvoje
Mes manome, kad rusams ne
pasiseks lengvai savo tvarką
pas mus įvesti».

Žmogus jau priešistoriniais
laikais buvo išmokęs laikyti
bites ir kopti medų, 'lai pa
tvirtina Valencijos provincijo
je. Ispanijoje, užtiktame urve
išlikę sienose piešiniai, vaiz
duoją. kaip laukinis žmogus
atima iš bičių medų
Lietuvių dainose, padavi
muose bei senose pasakose
medus yra dažnai paminimas,
lygiai kaip ir iš medaus dary
tas svaiginantis gėrimas «sal
d*us midutis»
Amerikon bites maždaug
prieš 300 metų atgabeno pir
mieji kolonistai. Vietinės lau
kinės bitės buvo negausios ir
kraudavo labai mažai medaus,
indėnai pasaldymui tevartoda
vo tik klevo sulą Iš Europos
atvežtos bitės Amerikoje pui
kiai pritapo, bet spiečius leis
damos jos išsisklaidė po vi
są kraštą Indėnai bites vadi
no «b Itųjų žmonių musėmis»,
o ateiviai tas išsisklaidžiusias
bites uoliai medžiodavo ir la
bai vertindavo.
Medus yra saldus limpan
tis skystis bičių pagamintas
iš gėlių nektaro Medus susi
daro iš 77 nuošimčių cukraus
ir turi tik 18 nuošimčių van
dens Bevaisant, medaus destrozė Labai greitai patenka į
žmogaus kraują ir tuo būdu
sudaro energijos bei šilumos
šaltinius. Medus kaip cukraus
pakaitalas. rekomenduojamas
ligoniams, sportininkams ir
protinio darbo žmonėms.
Nuo skirtingų irįvairiųnuo
medžio žiedų nektaro medus

Sovietų krovose nėra buvę
jokio religinio persekiojimo
Jis yra vis kai negalimas.
Bažnyčios atstovai kartais bū
na nuteisiami, bet ne del reli
ginęs veiklos, o tik del savo
veiklos prie4; iaudį: tai vei
klai pridengti jie naudojosi
religija Dvasiškija, kaipo to
kia, niekad Sovietų Sąjungoje
nebuvo persekiojama».
Šios rūšies propagandai tu
ri tarnauti dva-siškijos vizitai
vici ų pas kitus okupuotuose
kraštui se, turistų vedžiojami
po likusias bažnyčias, kaikurie leidiniai, aukštų dvasinin
kų «savanoriški» pareiškimai
užsienio spaudos atstovams
ir pan.. Šiuo propagandos ar
kliuku turėjo joti ir rusų «Gy
voji bažnyčia», ir lenkų «pa
triotai» kunigai ir kitų taraštų
sovietiniam režimui palankūs
įvairių konfesijų dvasiškiai.
Gali kai kam atrodyti, kad
šitokios taktikos ir tokios ko
munizmo užimtos linijos švie
soje. rel giniai įsitikinimai pa
liekami kiekvieno tikinčiojo
privačiu re-ikalu. už kurį nie
k<is negali nukentėti Tačiau

komunizmo kova nebūtų pilna
ir visuotinė jei religiniai įsi
tikinimai iš tikrųjų būtų lai
komi privačiu kiekvieno rei
kalu Lenino raštuose šiuo
reikalu randame tokią teze:
«Mes reikalaujame, kad reli
gija būtų privatus reikalas
valstybės atžilgiu. bet mes
jokiu būdu negalim laikyti re
ligijos privačiu reikalu mūsų
pačių partijos atžvilgiu Parti
niu požiūriu socialistiniam
proletariatui nėra privalus
dalykas. Negalime abejingai
žiūrėti į tamsumą religinių
įsitikinamų pavidalu. Todėl kò
va su religiniais prietarais ne
gali būt laikoma privačiu rei
kalu» i ačiau Leninas pabrė
žia, kad ši kova neturi būt
partijos svarbiausiu uždavi
niu. o tik įeiti į bendruosius
partinės kovos rėmus. Todėl
ji kartais gali sulėtėti, būti
swsilpninta kai iškyla kiti
svarbesni partijos uždaviniai.
Juoba, jei ta kova būtu ken
ksminga partijos .-lėkimams,
tada- netgi galima bendradar
biauti su dvasiškija ir tikin
čiaisiais. Kaip matysime ši
lanksti dialektinė taktika kar

tais labai ryškiai pavartojama
bendrų politikos tikslų atsiekimui Tada ji gali kai kam
atrodyti kaip esminis konauniz
mo taktikos pakeitimas k an
kstesnių principų korigavimas
ar visiškas jų atsižadėjimas.
Ištrkrųjų kovos priemenių
pasirinkime komunistai nebu
vo konsekventiški. Iš karto
jie manė, kad religiją galima
sunaikinti joga, kad ji/žlugsianti drauge su kapitalizmo
ir buržuazijos žlugimu. Bet.
kai 1937 m. gyventojų suraši
nėjime pasirodė, kad apie 3o
nuošimčių gyventojų miestuo
se ir 6o nuošimčių kaimuose
prisipažino esą tikintieji, ban
dyta dar kartą persiokiojimais šaudymais ir trėmimais
naikinti tikinčiuosius Bet kai
ir tas negelbėjo, ištraukta se
na Lenino tezė apie reikalą
kovoti su religija « moksliš
kais ginklais
Tas rodo, kad komunizmas
moka pagal reikalą kombinuo
ti ir keisti ginklus neatsisa
kant bendros politikos ir galu
tinio tikslo - sunaikinti reli
giją.

(pabaiga iš 2 pusi.)
tūros antplūdį Lietuvoje' Per
ataskaitinį iaiką Lietuvoje bu
vę išleista daugiau kaip 100
rusų klasikų. Rusijos ir kitų
«broliškų respublikų» kūrinių.
O iš viso sovietiniu laiku to
kių raštų išversta į lietuvių
kalbą jau daugiau kaip 900
pavadinimų.

«Atkirtis Herteriui»

Kelmė jau iš seno garsi sa
vo turgais, kur suvažiuodavo
pirklių net iš Vokietijos. Pa
rį apylinkė buvo tirštai apgy
vendinta ir priešistoriniais iai
kais. Pačioj Kelmėj yra se
nas kapinynas, kur randama
senų istorinių iškasenų.
13 šimt. Kelmėje yra buvu
si tvirta pilis, o Vytauto lai
kais, buvęs didžiųjų kunigaikš
čių dvaras, kuriam priklausė
25 kaimai Juos vėliau įsigi
jo kaimiečiai paimdami savo
nuosavybėn. Ten yra sena mū
rinė kalvinų bažnyčia, klebo
nija, mokykla. Be to, dvare
buvo didelė biblioteka, kur
buvo retų brangių knygų, net
ir garsioji Chilinskio lietuvių
kalba biblija, kurią pats ano
meto dvaro savininkas Gruževskis buvo padovanojęs Vii
niaus universitetui Minimas
dvarininkas turėjoir retą įvai
rių pinigų bei medalių rinki
nį. Kelmės dvare 1701 m. bu
vo sustojęs švedų karalius Ka
rolis 12-sis.

1830 įsteigta pirmoji spiri
to varykla. Kelmėje 1863 m.
buvo susistiprinę sukilėliai ir
kovojo su rusais. Apylinkėj
gana derlinga žemė, turtingai
ūkininkai gyvena, ypač pa
garsėjo kelmiečiai savo ar
kliais. kur iš toliausiai atva
žiuodavo specialiai į arklių
turgus. įvykstančius po Tri
T
jų Karalių. 1880 m. įkurta ug
įgauna skirtingą kvapą ir sko niagesių komanda Kultūrinė
nį. Rudens metu bičių surink veikla gana anksti ima reikš
tas nektaras turi visada sti tis. Jau 1908 m. ruošiami lie
presnį kvepėjimą.
'
tuviški vaidinimai.
Kad pagami'us vieną me
Pats Kelmės žydėjimas pra
daus svarą, bitės padaro nūo sidėjo nepriklausomybės lai
40.0C0 iki 80.000 skraidymų, kais. Veikė pilna gimnazija,
kiekviena panaši bitės kelio paštas, apylinkės teismas, tar
nė sudaro nuo pusės iki vie dytojo ir notaro įstaigos, giri
nos mylios kelio Vadinasi.tik ninkija, privati ligoninė, 2
vienam medaus svarui paga vaistinės, 4 medic, gydytojai,
minti bitės apskraidė lyg ir 3 dantų gydytojai, veterinari
du sykius apie mūsų žemę!
jos gydytoja»?, dvi pradinės
Kiekvienas amerikietis per mokyklos, o valsčiuje — 15
metus suvartoja apie vieną mokyklų, skaityklos, bibliote
svarą medaus. Yra įprasta kos, teatras, kinas, kraštoty
medumi aptepti duoną sausai ros muziejus prieglauda.
nius, jis užpilamas ant blynų
Be to, buvo 4 malūnai, 2
ir ant vaflių Su medum kep
ti pyragaičiai išsilaiko švie lentpjūvės, linų pluošto ir sė
ži žymiai ilgiau, negu kepti menų apdirbimo įmonė, dide
su bet kurios rūšies cukrum. lė garinėpieninė, alaus ir vais
vandenių varyklos dvi krak
Iš medaus lietuviai iš seno molo dirbtuvės, odų dirbtuvė,
gamindavo ne tik midų bet skerdykla ir įvairių amatų
ir kitokį svaiginantį gėrimą, įmonių. Taigi, Kelmėj visoks
vadinamą krupniką. Susicu- judėjimas virte virė ir augo
kravęs medus buvo laikomas miestelis į didesnius miestus
ilgus metus, nes puikiai išsi su savo gražia, garbinga
laikydavo ir negesdavo.
praeitimi.
Sandara
Sandara
h

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

66 J €> F II 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 d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------
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Redaguoja Redakcine Komisija1
Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis. i
Julija Jurgelevičiūtė Danutė Jurevi- .
čiūtė ir Genovaitė Svinkūnaitė.

Rašius siusti — «Jaunystės Autui
Caixa Rosią I 4118
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Sã’i Biulo.

A Llorente S. J.

Argi aš pasakosiu savo
nuodėmes kitam?
(tęsinys)

D'rs tiesioginiai pasakytų...»

KO KRISTUS NEPASAKĖ.
Yra aišku, kad Kristus sutei
kė savo apaštalams ir jų įpė
diniams galią nuodėmes atleis
ti. Tačiau nerandame Evange
lijose parašyta, ked tai būtų
vienintelis kelias žmogui susi
taikyti su Dievu. Šito bent tie
sioginiai nėra pasakyta.

Psichologini tikrumą, kad
mūsų nuodėmės yra atleisti >s
galime turėti tik mes katilikai.
SVETIMOTERE Visi mes
prisimename Šv. Rašto pasa
kojimą apie aną nelaimingą
moterį sugautą svetimoteriau
jant, kurią pariziejai ir rašto
žinovai nuvedė pas Kristų.
Pagal įstatymą tokia moteris
turi būti užmušta akmenimis.
Kristus jiems tarė: «Kas iš
jūsų laisvas nuo nuodėmės te
gu pirmas meta j ją akmeni.
«Pasakoja Evangelija, kad vi
si, kurie kaltino aną moterį,
vienas po kito pasišalino, o
Kristus pasilenkęs rašė smė
lyje-.

Reikia pastebėti, kad kada
Kristus suteikia Apaštalams
šita galią, nesako jiems eiti
ir visiems žmonėms, be jokio
atsižvelgimo atleisi nuodė
mes — jiems duoda galia įas
sulaikyti, tai yra jas neatleisti.
Ką Jis tuo nori pasakyti? —
Šita galia Apaštalams duota
yra teisminio pobūdžio Ir jei
gu Apaštalai teis nusidėjėlį,
yra reikalinga, kad jį ir pa
Kada visi büvò pasišalinę,
žintoj, tada, sulig aplinkybių, Kristus paklausė moteriškės:
arba atleis jo kaltę arba ne. «Kur yra tie, kurie tave kal
— Iš čia plaukia reikalingu tino? Niekas tavęs nepasmer
mas išpažinti savo nuodėmes. kė?» Jinai atsakė: «Niekas,
Viešpatie» Tada Kristus jai
IŠPAŽINTIES NETIKSLU
pasakė: «Ir aš tavęs nepas
MAS? Jeigu daleistume, kad
merkiu. Eik ir daugiau nebe
išpažinti savo nuodėmes ne
nusidėk».
būtoj buvę reikalinga, tada,
Argi galėjo būti labiau ti
nors mums atrodytų ir labai
keista, atgailos sakramentas, kra šita vargšė nusidėjėlė,
psichologiniu atžvilgiu, būtų kad jai ir atleista jos nuodė
buvęs klaidingas jau nuo pat mė? Juk ji savo kaltės atlei
dimą buvo girdėjusi iš paties
savo pradžios
Viešpaties Jėzaus.
Tą dalyką pastebi mums ne
Panašiai atsitinka ir su mu
kas kitas kaip mūsų broliai
protestantei, kurie tame ne mis. Praeiną šimtmečiai ne
turi sau jokios naudos. Štai sumažino Kristaus duosnumo,
ką rašo viena murmonų misi nei nutildė jo balsą Kiek vie
jonierė (tai tik vienas iš tūks noj klausykloje yra nemato
tančio pavyzdžių): «Ilgus me mas, tylintis asmuo, kuris,
tus iš pažindavau savo nuode taip pat, klausosi šitos pasmes Dievui tiesiog, bet niekad lapčiausios sielos kalbos, ka
neturėjau nė mažiausio žen da ji atidaro tolimiausias, la
klo, kad jos man būtų atleis biausiai saugojamas duris. Ir
tos. Dėlto esu pergyvenusi šitas asmuo yra mūsų Išgany
daug neramių valandų. Man to jas Kada Jo tarno ranka
atrodė, kad mano nuodėmės, pasikelia virš mūsų pasilen
lyg Demoklo kardas, grasina kusių galvų, laukiančių išri
mane paskandinti amžiaus šimo ir girdime jo žodžius:
pragare. Jeigu aš būčiau ka «Aš tave išrišiu iš tavo nuo
talike, psichologiškai jaus dėmių .» savo sielos akimis
čiausi tikra, kad man yra at matome iš naujo aną svetimo
leistos mano nuodėmės Kuni terę puolusią ant savo veido
go išrišimo žodžiai, kryžiaus Jeruzalės gatvės dulkėse ir
ženklas. - prisiminimas Kris matome iškeltą ją laiminan
čią ranką ir girdime balsą:
taus žodžių : — kam nuode
mes atleisite, tam jos bus «Tavo nuodėmės tau atleis
atleistos.. — visa tai man grą tos... Eik ir daugiau nenusi
žūntų ramybę ir tikrumą, kad dėk».
mano nuodėmės po gerai at
(bus daugiau)
liktos išpažinties yra at
leistos Išpažinimas savo nuo
dėmių tiesiog Dievui mane
palieka didelėj abejonėj. No
rėčiau kad ir Dievas man ką

GRAŽINA PAŽĖRAITĖ
konkurso keliu priimtai val
dišką Sąo Paulo universitetą
Filosofijos Fakultetą, kur stu
dijuos gamtes mokslus. Jos
tėvai Ona ir Edvardas Pažtlai, buvę mokytojai - visuo
menininkai. pardavė savo biz
nį Caieiras mieste ir apsigy
veno savo naujoj rezidenci
joj to pat miesto ribose. Jų
sūnus Edvardas jau antri me
tai mokosi Puassunungoje ei
damas aukštesnį kursą ir ve
terinarijos praktiką. Baigęs,
stos Veterinarijos fakultetam
Kaipo geras mokinys, jis at
leistas nuo mokesčio už moks
lą. Pažėrų jauniausioji atža
la Rūtelė. 9 metų būdama,
baigė pradžios mokyklą an
tra mbkane. Be to, ji mokosi
baleto ir drauge su Gražina
skambina pianinu. Abi daly
vau ja Cia. Melhoramentos ku!
tūros draugijos ruošiamuose
parengimuose Dalyvavo jos
ir lietuviškoje scenoje Moko
je ir V. Beloje.

ALGIMANTAS ŽIBĄS,

JOANA BRATKAUSKAITÉ

Cnos ir Alfonso Žibų sūnus, sėkmingai baigė Escola Téc
giin. 1935 IV 2 Lietuvoje, kon- nica de Comercio «Alvares
kurt-o keliu priimtas į São Penteado» buhalterės teisė
Fan o Universitetą Filosofijos mis Mano dirbti ir toliau lan
Faki Itetą. Algimantas yra bai ky-i konservatoriją (Conser
gęs 7 metų technikos kursą vatorio Dramatico Musical),
Getuljo Vargas technikos mo kurioj lanko piano klasę sep
kykki.e, o universitete pasi’-in tintus metus Joana — veikli
ko studijuoti fiaikos-matema- ateitininkė, dalyvauja paren
t'kos mokslus. Algimantas yra gimuose, juose vaidincama,
kultūringas jaunuolis, kuris šokdama tautinius šokius ir
i etik ryžtingai siekia mokslo, grodama pianinu Jos tėvai
i et ir aktyviai dalyvauja lie Vera ir Jonas Bratkauskai,
tuviškoje veikloje. Jis yra ak pramonininkai, susipratę lie- •
tyvus ateitininkų susirinkimuo tuviai. J. Bratkauskas jau vi
s e, tautinių šokių grupėje, y- sa eilė metų aktyviai dirba
ra vaidinęs įvairius vaidme Lietuvių Sąjungoje Brazilijo
nis jaunimo vakaruose. Kai je, yra valdybos narys. Be
to turįs grąžią taisyklingą to jis yra Brazilijos Lietuvių
tarseną, Algimantas yra nuo Bendruomenės Tarybos na
lėtinis radijo Tėvynės Garsai rys. Joanos brolis Robertas
pranešėjas
mokosi gimnazijoje.
------ ---- oOo------- ——
------------- o O o—------- —

GYDYTOJO PATAR MAS
p.

Halinai Mosinskíenei

mirus Lietuvoje jos brangiam tėveliui, reiškia
nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių Kalbos Mokiiiai ir Mokytojai
— Šį sekmadienį 14 vai Jau
nųjų Ateitininkų susirinkimas.
Dalyvavimas visiems būtinas.
Susirinkime dalyvaus T. J.
Giedrys S. J.

Juokai
FOTOGRAFO MANDAGUMAS

— Taip gerbiamasis, jei no
ri išgyti, tai turi prisilaikyti
dietos ir dar sykį dietos. Tu
ri valgyti daug daržovių, mank
šytis ir surūkyti tik Jeną ci
garą į dieną. Supranti tams
ta? Vieną cigarą. .
Po kelių savaičių grįžta pa
cientas ir atrodo dar blogiau.
Na, ir kaip? — klausia
gydytojas.

Filmų žvaigždė. Marlene Die
trich neseniai aplankiusi sa
— Šį sekmadienį ■ KANČIOS
vo fotografą Paryžiuje, atliko
SEKMADIENĮ - 7.3o vai. va keletą nuotraukų. Gavusi jas
— Su ta dieta, tai labai ge
kare Jaunimo Kryžiaus keliai
rai, bet te biauru cigarą, t i
lietuvių bažnyčioje. Laukia atlydžiai pažiūrėjo ir sako:
«Prieš desėtką metų jūs pa tegul paibeliai ima! Niekad sa
me viso lietuviškojo katalikiš
kojo jaunimo tuose kryžiaus darydavot daug geresnes nuo vam gyvenime nebuvau rūkęs!
keliuose. - Prašoma^ atsinešti traukas, negu dabar».
po žvakę.
į tai fotografas kukliai atsa
GREITAS PASVEIKIMAS
— Juozas Nijolė ir Rober kė:
Įėjęs į ligonio kambarį, dak
«Tuomet aš buvau daug jau
tas išvyksta į USA šeštadie
taras be atodairos klausia
nį, 9 balandžio, 7 vai. vakaro nesnis».
slaugės:
»
iš Congonhas aerodromo. —
— O kaip veikia paciento
Laimingos kelionės!
šrdis
šį rytą?
— Kun. Šeškevičius siun
— Puikiausiai, daktare, —
— Praėjusio Sekmadienio čia nuoširdžiausius sveikini
mus savo numylėtiems São
Ateitininkų ekskursijos sma Paulio lietuviams ir skundžia atsakė s'rnugė. Jis jau porą
gią nuotaiką truputį sugadino si gaunąs labai mažai žinių kartu pasakė jog įsimylėjo
iš jų gyvenimo
į mane.
pavė avęs omnibusas.
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Uincaš /Povilas Tjiibeliš

Skaitykite ir platinkite vieninteli Pietų Amerikoje
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei
na kiekvieno mėnesio pradžioje.
«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų,
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.$ 200,00.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

LIETUVIS ADVOKATAS
Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį
RAŠTINĖ''
REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133
$ PAUTO
^^auna’
5d andar - sala 11
Moinho Velho,
Fone 63-6273

GEROS ŽINIOS

■■DBZa

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 lt vai,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

wiWWilWKWiw—.mini rii^———m—»

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 pasiunč'iame naują.
Kreipkitės nas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698. Penha
Al. Bognslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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.

nv*

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A »
Rio de Janeiro

«TĖVYNĖS GARSAI»

Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Munieipi© de
Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČiUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina. 595)

RADiO;COMETA — Z.Y.R. 217. Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.
VIEN’NTF”IAI ATSTOVAI

GARSIOJO

V ANDENS

L I N D O T A

SEKMADIENIAIS

IÍ2MÃOJ CARKĮIERl >»>

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13.00 iki 14,00.
2. PAGE!DĄVIMU 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 lietuvišku plokštelių!

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

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

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo. BRAZIL.
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Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Telefone
63-6005
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Centrai, na Junta Comercial
Diskai. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
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HORÁRIO das 8 ás 19 horas.
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Pęa. S. José dos Campos, 1 - V. Zelina • Telefonas 63-5915 1
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Geležies išdirbiniai ir dažai viškaš ' elektros
trenkimai narna reikntenš ir žaislai?
ivaixiaasios douanoš visoms progoms.
Specialus skyrius /padi/oš ir T)elevizi/oS:
Pardavimas ir Sazini^aš taisomas.

EJCRilTOKH) CÍWAKL

J^ašcimento

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

|

JAKUTIS & L API EN IS LTD A.

Į

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

i

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
A v. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

1
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Skaitykite «Músu Lietuva»
laaHEHRHSK MS B® SIBGHM

RUA COSTA BARROS, 34-C

TEL. 63-3285

ViLA ALPINA

LIETUVOS NACIONALII
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI*

6

Antroji Medalio Pusė
Atvirai Kalbant Apie Lietuviųi.Sąju«gos Brazi lijje Reikalus

AV. ZELINA, 515 —

CAIXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA
ZILIJOJE NARIŲ ŽINIAI.

«MŪSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

Garbės pren. l.Oo© cr.:
L.S.B. Valdyba praneša, kad
JUOZAS
BALTRŪNAS,
š.m. balandžio (Abril) mėn. 10
Rėmėjo
500 cr.: Valteris
d. d. 15 v. 39 m. (3 v. 30 m.
Panušku»,
m. p.p) Vila Belos rūmuose,
400 cr.: Felikses Meilus.
rua Sto. Amazio, 57 įvyks L.
S.B. narių susirinkimas įvai
— Velykų dieną bus V. Ariems Sąjungos reikalams ap
tacio
8,30 vai lietuviams pa
tarti.
maldos
į kurias kviečiame vi
Nesusirinkus nustatytu lai
sus,
kas
negalės dalyvauti Pri
ku kvorumui, po pusės valan
sikėlimo
Iškilmėse Velykų
dos bus skelbiamas antras su
rytą
lietuvių
bažnyčioje V.
sirinkimas ir skaitysis teisė
Zelinoje.
tu bet kuriam narių skaičiui
dalyvaujant
Vyrų Brolijos Susirinkimas
Be to, L.S.B. Valdyba įspė
ja, kad tik tie nariai, kurie šaukiamas tuoj po sumos šį
apsimokėję nario mokestį, ga sekmadienį. 3 d. balandžio.
lės dalyvauti Sąjungos reika Dienotvarkėje yra numatyta
lų sprendime. Todėl nariai y- eilė svarbių reikalų, tarp ki
ra prašomi apsimokėti naršo tų Velykų švenčių reikalai.
mokestį iki susirinkimo die
nos pas S gos Iždininką p J.
Susirinkimas V. Anastacio
Jodelį darbo valandomis, rua
Inacio, 20, Vila Zelinoje.
S.m. balandžio m. 24 d., 15
vai
(3 vai. po pietų), rua Ca
L.S B. Valdyba.
macan 625, Vila Anastazijoje
kviečiamas visuotinis Dr. J.
PAGERBKIME LIETUVĘ
Basanavičiaus vardo m-los
MOTINĄ.
Globėjų susirinkimas, kuria
me bus svarstomi labai svar
Maloniai kviečiame brolius būs mokyklos pastato reika
ir seses prisidėti prie Lietu lai ir renkama nauja valdy
vės Motinos pagerbimo, ku ba. Po susirinkimo bus pasi
ris įvyks š m. gegužės mėn. linksminimas. kurio metu iš
1 d. (pirmąjį sekmadienį) V. girsite senai begirdėtas įdo
Zelinos gimnazijos salėje
mias lietuviškas dainas.
Nuoširdžiai prašome V. AVisi São Paulo lietuviai, ku
nastacio, Bom Retiro, Moinho riems rūpi šio lietuviško židi
Velho ir Parque das Nações nio išlaikymas ir tolimesnis
lietuvių kalbos mokytojus ir jo klestėjimas, maloniai kvie
mokinius prisidėti prie ben čiame š>iame susirinkime da
dro Motinos Dienos minėjimo, lyvauti, nes liečia ne sauje
paįvairinant programą savo lę žmonių, bet visus koloni
dalyvavimu.
jos lietuvius.
VALDYBA
V. ZELINOS LIETUVIU
KALBOS MOKYTOJOS
— Liet. Kat. Bendruomenės
choras
balandžio m 21 d ruo
ATSISVEIKINIMO
šia smagią išvyką, su ska
«CO CK-TAIL» niais kepsniais ir alučiu. į Ita
im, už São Miguel apylinkes.
São Paulo Konsulų Korpu Norintieji pikninke dalyvauti
sas š m. vasario mėn. 2 d , užsirašykite iš anksto, nes del
Skandinavų Klube suruošė siant nebus vietų au obuse
atsisveikinimo «cock-tail» Ita
lijos Gen. Konsului p. Minis
— Pirmą po Velykų šaunų
trui Francisco Fontanai, ku
šokių
vakarą «Alvorada» ruo
riame dalyvavo visi, svetimų
šia
Liet
Kat. Bendruomenės
valstybių reziduojantieji Kon choras balandžio
m. 23 d., Vi
sulai São Paulyje, jų tarpe ir
la
Zelinoje,
gimnazijos
salė
Lietuvos Konsulas A. Polišaije.
Pakvietimais
ir
staliukais
tis.
reikia iš anksto apsirūpinti.
KONSULŲ KORPUSO PIETUS
Svarbus Susirinkimas
Š m kovo mėn. 9 d. Auto
mobilių Klube įvyko Konsulų
Korpuso pietus, kuriame da
lyvavo visi Konsulai, jų tar
pe ir Lietuvos Konsulas A.
Polišaitis.
Garbės svečiai į anksčiau
suminėtus pietus, buvo pa
kviesti: naujai paskirtas Bra
zilijos Ambasadorius į Belgi
ją p. Dr Carlos Cyriilo Ju
nior k išvykstantis iš São Pau
io Ispanijos Gen Konsulas p.
Ministras Bernabė Toca y Pe
rez de l.a Lastra.

Svarbiu reikalu šaukiamas
šį šeštadienį. Vila Zelinoje,
mokyklos patalpose prie baž
nyčios Susirinkime bus svars
tomas lietuvių klubo organi
zavimas, bei galimybės tam
klubui naudotis Mokos moky
klos patalpomis Susirinkamą
šaukia Liet Bendruomenės
valdyba. Susirinkimo pradžia
19 vai:
— Laiškai: J. Masiuliui, Jad
vigai Bortkevičienei, U. Kuliešiūtei, A. Černiauskaitei, E.

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

ANTAN0 C'AVILCMC

Manufatura de «Betões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Teí. (recados): 63-1987, São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

Visuomenišką darbą dir
bant tenka nuolat susitikti su
mūsų tautiečiais. Bendrą dar
bą dirbdami, kartu posėdžiau
darni, kartu besitardami mes
kaskart daugiau vieni kitus
pažįstame, vieni kitus supran ,,
tame. Sakoma, kad tikrą draū
gą gali pažinti tik nelaimei
ištikus. Tai tikra tiesa Tik
nelaimėje, bendrame biznyje^ .>
bendrame kultūriniame darbe
galime gerai pažinti tuos žino
nes su kuriais turime nuola
tinius reikalus Tik čia atsi
verčia, taip sakant, žmogaus
antroji medalio pusė.
Apie 30 metų bedirbdamas
lietuvių kolonijoje sutikau ir
kartu dirbau su visokiais mū
sų tautiečiais. Kai daugelio iš
jų pasirodė «antroji medalio
pusė» vienais teko pasidžiau
gti, kitais nusivilti. Mat pra
džioje. kol žmogaus gerai ne
pažįsti, kartais susidarai anie
jį klaidingą, arba nepilną
nuomonę ir pastaraisiais lai
kais, kartu bedirbant, vienais
tautiečiais tenka tik pasige
rėti, o kitais nusivilti Mano
nuomone, pasigerėjimo ir pa
sididžiavimo verti žmonės ku
riuos man teko arčiau pažin
ti yra Klebonas prelatas P.
Ragažinskas Prof. Stonis (da
bar gyvenantis Meksikoje, ku
ris pabaigoje š.m žadąs grįž
Ii į S. Paulo), p. J Jodelis, p.
J. Sratkauskas p J. Matilionis p Mošinskienė ir dauge
lis kitų, kurių pavardžių čia
išvardinti neįmanoma dėl vie
tos stokos Pažymėjau tik au
kščiaū paminėtus todėl, kad
juos geriau pažinęs Įsitikinau,
kad jie lietuviškas darbui yra
atsidavė iš visos širdies, jokių
užkulisinių minčių.
Neteisinga būtų nepaminėti
ir tų. kuriais man teko nusi
vilti Nekalbėsiu čia kaip ats
kiraš*asmuo nes nenoriu ne
taktiškai leistis į asmenišku
mus. Kalbėsiu kaip trijų stam
besniųjų lietuviškų organiza
cijų narys, kurių pirmininkais
man teko skaudžiai nusivilti.
Pirmas iš jų buvo buvęs B.
L. Bendruomenės pirmininkas
p. J A., iš kurių daug tikėjau
si ir nusny i- u \ntras buvo
B. L Kultūros D-jos pirm p
A. Ž. Trečias. kuriuo daugiau
šia teko nusivilti bus L. S. B.
pirm p. J. Č. Prieš kelis me
tus, kaip p J Č buvo pirmą
kartą išrinktas i S gos pirmi
ninkus «Žinių» Nr 33S iš 1955
m Kovo 19 d. kažkas (bene
pa<ts pirm9) štai ką rašė:
«Visiems mums yra žino
ma, jog kaip Valstybės, taip
ir organizacijų, net ir pavie
nių šeimų gyvenime labai
daug priklauso nuo Vadovy
bės sugebiančios šiems sam
būriams vadovauti Tad ir Są
jungos gyvenimas slinko ga
na nuobodžiai, nes nuolat tru
ko jai atatinkamo sąstato Vai

Antanaitienei, Gigai Masiuly
tei., I. Katkienei. St Stefanke
vičiui, A Dirsytei, K. Sadzevičiui, Elzai ^lapelytei.

— Praėjusiame «M L.» nume
ryje buvo pranešta, kad mirė
Antanas Miknevičius, 45 m.
kilęs iš Kauno. Tokiu pat var
du ir pavarde, tekio pat am
žiaus, tik vedęs, yra kitas as
muo, gyvenąs Rua Fabiano
Alvfes 106, kuris yra gyvas ir
sveikas.

dyboje. o ypač pirmininko,
kuris būtų galėjęs vadovauti
Sąjunga paskirties aukštumo
je Negalima pasakyti, kad
buvusios Valdybos, arba jų
Pirmininkai nedirbo, bet ko
jiems stokavo. tai atatinkamo
pasiruošimo ir patirimo šioms
taip atsakomingoms visuome
ninio bei organizacinio darbo
pareigoms. Tad ir apie Sąjun
gos veikimą ypač pastaruoju
laiku, lig ir nieko nebesigir
dėjo. Ji buvo patapusi lygi ki
toms vos bedusupjančfoms or
ganizacijėlėms Šiemet Sąjun
ga buvo laimingesne savo Va
dovybės pasirinkime, nes į
Valdybą tapo išrinkti žmonės
jau su didesniu patyr mu or
ganizaciniame darbe ir ypač
kad jos pirmininkųb ve. išrin
ktas p Kap J Čiuvinskas.
Tad dabartinis Sąjungos pir
mininkas kaipo buvęs kari
ninkas. gerai žino, kad kovos
metu pagrindinis veiksnys, tai
tarpusavio ryšio palaikymas ir
todėl, kol toks ryšis bus išlai
kytas mūsų Nepriklausomybės
atstatymo klau-inrs bus gy
ves ir produktincas. Todėl da
bartinis ajuntros Pirmininkas
iv ėmėsi pirmoje eilėje patiI rin i šį ryši kaip užseny,
aip ir čia vietoje Pirmininko
iniciatyva, buvo sušauktas vi
s v organizaci jų pasitarimas
dėl tampresnio t rpusavšoben
dradarbiavimo, kuriame jis su
si'auke visuotino pritarimo ir
todėl antras toks susirinkimas
yra šaukiamas š m Balandž.
men. 17 d Mokos mokyklos
put; Ipose O kas link užsienio

ryšio palaikymo ‘tajanga pas
velkino visus užsienyje rezi
duojančius Nepriklausomos
Lietuvos Atstovus ir VLIKĄ
Sąjungos Valdybos sveikinime
tr‘’iT'p ii bet nuoširdžiai buvo
palinkėta svarbiausio, tai svei
katos bei ištvermės Lietuvos
atstatymo darbą bedirbant.»
Ar bereikia geresnės ates
tacijos? Ir kas atsitiko po be
lių metų? Nepasakiusiu čia tų
visų negerovių, kurios užklu
po S-gą per tuos kelis me
tus. Pažymėsiu tik vieną ki
tą iš ių Išrinkus pirmininku
p. J Č jo iniciatyva buvo rū
pintasi išgauti nuosavybės do
kwnentai Vytauto Didžiojo var
do rūmų, kurie randasi. Vila
Beloie Tam specialiai buvo
įgali< ta p. M. Čiuvinskienė,
kuri tuo metu lankėsi Čikago
je. Tai Poniaiai buvo paves
ta susiekti su buvusiu Lietu
vos Konsulu S Paulyje Dr. P.
Mačiulio, kuris gyvena Čika
goję ir nue kurio priklauso tų
dokumentų sutvarkymas Pa
aiškėjo. kad p Čiuvinskienė
ne tik nieko nesutvarkė, bet
nerado reikalo pasDr. Mačiu
Ii nė užeiti nei tuo reikalu pa
sikalbėti Kaip ir kuo patei
sinti tokį nemandagų ir netak
tišką gestą, kuris, be abejo,
Dr. Mačiulį užgavo? Ir iš pa
tikimų šaltinių teko sužinoti,
kad kol p. J. Č bus S-gos
pirmininku, tol D. P. Mačiulis
nėra linkęs minėtų dokiumen
tų sutvarkyti Tas taip pat
svarbus reikalas dar nesutvar
kytas jau daugiau kaip 20 me
tų. Antra skaudi negerovė,tai
S-gos įlindimas į skolą, kuri
buvo padaryta be visuotino
susirinkimo žinios ir kurios
suma, berods, siekia, arti 130.
000 kruzeirų Kad apsaugojus
S-gos turtą nuo varžytinių dėl

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis j chirurgą dantistą
Ata'llo de Jranęa Cama'icf.o,

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

nesumokėtų mokRwfRfflwF
tinis S gos iždininkas p. J. Jo
delis pats iš savo kišenės juos
apmokėjo. Tai dar negirdėtas
mūsų kolonijoj atsitikimas,
kad vienas žmogus iš savo
kišenės padėtų tokią sumą p.
nigo. kad išgelbėti lietuviš
kos organizacijos turtą ir gar
bę. Jis už tokį gestą turėtų
būti išrinktas S-gos Garbės
Nariu Jis to pilnai užsitarna
vo. Ir reiktų padaryti visas
pastangas, kad ta skola jam
būtų galimai greičiau gražinta.
Nenoriu čia kaltinti tuos p t
mininkus, kuriais teko nusi
vilti. Jei žmogus nesugeba
tvarkyti organizacijos reikalų
tai nėra nusikaltimas ar yda.
Neleistinas ar nedovanotinas
yra tik apsileidimac, kada or
ganizacyja atsidūrė tiesiog tra
giškoje būklėje, jos pirminio
kas per visus metus nerado
reikilo sušaukti visuotiną na
rių susirinkimą ir paaiškinti
apie esamą padėtį
P aeitame «Mūsų Lietuvos»
nu neryje p pirmininkas nore
jo pasiaiškinti, bet nieko ne
paaišktao, o tik išreklamavo
mano vardą Ačiū jam už tai
Kiekviena propaganda, ypač
spaudoje, kainuoja pinigą. Ma
no vardo išreklamavimas vėl
tui yra visai geras dalykas
Su nieku nenoriu eiti j pole
miką. Ypač su tokiais rašėjais.
kurie, galbūt, geriau valdo kar
dą, negu plunksną. Noriu tik
paaiškinti, kaip Š-gos narys,
kodėl aš nubuvau renkamas į
valdybą. Vien dėl to, kad ne
norėjau Laikau save per ma
žai kompetingu vadovauti to
kiai organizacijai, kaip L S B.
O portugalų patarlė sako: «Q Cm
não tem competeucia, não se
estabeleça» (kas neturi kemteneijos, tegu neisíkuria).
Kiekvienas žmogus bedirb
damas padaro klaidų Tai yra
normalu. Bet bloga yra, kai
žmogus arogantiškai nenori
jų suprasti ir pripažinti. Yra
žmonių, su kuriais malonu pa
sikalbėti prie bonkos alaus,
bet neįmanoma sėkmingai dir
bti organizacini ir visuomeniš
ką darbą. Prie tokių žmonių
tenka priskirti ir mano pami
nėtus pirmininkus, kurių an
trajai medalio pusei pasiro
džius teko labai nusivilti. Or
ganizacijai vadovauti reikalin
ga didelio takto ir tam tikro
išauklėjimo. Kas jo neturi, tas
netinka. Rusiška patarlė teisin
gai sako: «Jesli niepop, to neo
dievajsia ryžy» (jei nesi po
pas. nesireng jo rūbais).
Ne mano reikalas organiza
cijų pirmininkus kaitinti ar
tešsti Jų pliasus ar minusus
gali pasverti tik visuotinas na
rių susirinkimas, kaip aukš
čiausia organizacijos intanci
ja Aš nuo savęs tik tiek ga
liu pridėti, kad su žmonėmis,
kurie nori kitus laikyti pas
tumdėliais ir kapitoniškai di
riguoti, ir kurie skaudžiai ap
vylia savo bendradarbius, ben
drai dirbti nėra įmanoma.
Iš S-gos Garbės Pirmininko
Lietuvos Konsulo p. A Polišaičio girdėjau, kad S gos pir
mininkas ir sekretorius nori
atsistatydinti per visuotiną na
rių susirinkimą, kuris įvyks
š. m Balandžio 10 dieną Čia
nieko tokio baisaus Kaip na
rys savo kolegoms tiek galiu
pasakyti Dr. V. Kudirkos žo
(ižiais «Jeiaudrai išlikus vers
tų stulpą vieną, kuris prilai
ko jūsų namo sieną. Namas
negrius! Jūs iš baimės neiš
lakstykit! Tiktai tą pačią die
ną vieton šito stulpo kitą pas
tatykit!»
Stasys Vancevičius
— Amerika yra numačiusi
įrengti Pietų Amerikoje ketu
riose vietose karo bazes To
kios bazės numatoma įrengti
Venezueloje. Kolumbijoje, Ek
vador ir dar kurioje nors vals
tybėje. žinoma, su tų valsty
bių sutikimu.

