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— Amerikos latviai projek 
tuoja steigti latvišką gimna
ziją. Kovai su latvių nutautę 
jimu latvių kultūrininkai nu
mato JAV-se steigti pilno sąs 
tato latvių gimnaziją, maž
daug 300 mokinių Pagrindi
niai investitacijai reiktų apie 
200.000 dolerių, vėliau kasmet 
po 100 o 00 dolerių. Latviukui 
tūrininkai pabrėžia, kad lat
viai šitą reikalą turėtų įvyk 
dyti savo pačių pajėgomis, be 
svetimųjų pagalbos. Tokia 
gimnazija būsianti latvybės ži 
dinys ir padėsianti sulaikyti 
latvių jaunimą nuo išfeautėjimo.

— Latvių delegacija į vir
šūnių konferenciją. Europos 
latvių spaudoje svarstomas 
klausimas, kaip pabaltiečiams 
reiktų laikytis viršūnių konfe

Tarptautine politika vis su tais 
pačiais sunkumais

rencijos metu Paryžiuje. Lat
viai yra numatę į Paryžių pa 
siųsti delegaciją, į kurią įeitų 
įvairių pakraipų asmens. De
legacija bendradarbiautų su 
panašiomis lietuvių ir estų 
delegacijomis, siekiant paveik 
t® viršūnių konferencijos dele 
gacijas Pabaltijo tautų laisvės 
kryptimi.

— Išnaudoja mokinių darbo 
jėgą. Latvių mokytojų laikraš 
.ty.j.e «Skobtą jii ąvįze^ buvo 
atspausdinti kritiški pasišaky 
mai, kad Latvijos kolchozai, 
masiniai pasinaudodami moki 
nių darbo jėga, mokinius iš
naudoja Už sunkų trijų mė
nesių darbą mokiniai kai kur 
gavę lik pavilgyti, bet nė 
kapeikos pinigais.

— Lenkijoje darbininkai 
streikuoja Pats Gomulka pri 
pažino, kad tam tikra dalis 
Lenkijos darbininkų yranepa 
tenkinta naujomis padidinto 
mis darbo normomis ir ma
žais uždarbiais. Poznanėje 
3.000 darbininkų net streika
vo, protestuodami prieš nau
jas darbo normas, kurios dar 
bininkų padėtį pablogina.

— Lenkų studentai nenori 
priklausyti komunistų parti 
jai. Iš 156 0'0 Lenkijos studen 
tų komunistinei «Darbo parti 
jai» priklauso vos 2%. Komunis 
tinei jaunimo organizacijai pri 
klauso tik 6% visų studentų.

— Autokatastrofose aukų 
nemažiau kaip karo melu. 
Oficialiais duomenimis, vien 
tik 1959 metais Vakarų Vokie 
tijoje autokatastrofose buvo 
sužeista arba gyvybės neteko 
daugiau kaip 400 000 žmonių. 
Jų tarpe negyvų būta 13 000 
Per 5 pastaruosius metus Va 
karų Vokietijoje autokatastro 
tose gyvybės neteko daugiau 
kaip 64.000 žmonių.

— Smarki sukolchozinimo 
kampanija varoma Vokietijos 
sovietinėje zonoje Iki tol bu 
vę dar šiek tiek savistovūs 
ūkininkai visokiomis priemo
nėmis verčiami eiti į kolekty 
vus (Landwirtschaftliche Pro 
duktionsgenossensc haften). 
Tų naujųjų kolchozų gamyba 
būna tačiau mažesnė, negu ta 
me pačiame plote savistovių 
ūkininkų. Kolchozinė tvarka, 
nelemtai stabdanti, pvz, Lie
tuvos žemės ūkio k estėjimą, 
panašiai blogai pasireiškia ir 
Vokietijos sovietinėje zonoje.

RUOŠKIMĖS LIETUVES MOTINOS PAGERBIMUI
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Iš Užverstu Lapu
ANTANAS DUTKUS

Emigracijos Sukakties Proga

Ruošiamasi minėti lietuvių 
emigracijos Brazilijon sukak
tį. Šiam lietuvių tautos istori
niam įvykiui --- masiniam bė 
gimui iš savo krašto atžymė
ti — pasirinkta 1960 metai ir 

’norima su ves ti tik pas k u tin?ų 
35 metų lietuviu gyvenimo ir 
veiklos Brazilijoj balansą 
Kaip iš pranešimų spaudoje 
matosi, tai nebus knisamasi į 
tolimesnę praeitį Bus užmirš 
ti anie lietuviai kurie tautos 
kilnojimosi dramą pradėjo tra 
giškesnių įvykių eigoje, leis
damiesi iš savo krašto įvai
riais keliais, slapta, dar ca- 
ristinės Rusijos laikais ir plau 
kė nežinomon ir . negirdėtom 
Brazilijon jau prieš 75 metus 
Palietę šio krašto žemę, am
žinai žaliuojančių ir žmogaus 
rankų dar nepaliestų miškų 
pavėsyje, kūrė sodybas grio 
vė miškų plotus, paversdami 
juos dirbamais laukais ir. to
li nuo gimtojo krašto naują 
gyvenimą statė Jie nebus pa 
minėti, nors ir daug tautinio 
lietuviško atsparumo pavyz
džių yra palikę.

Nedaug metu norima atžy
mėti Užversti lapai dar ne
spėjo dulkėmis apsidengti Gy 
vi dar šios epochos liūdinin 
kai,pa+ys galės skaityti ir jaus 
ti, pradėjusiuose gelsti užvers 
tuose lapuose, savo gyvenimo 
dramą kurią pradėjo, palikę 
savo gimtąjį kraštą, su tuščiu 
pakeleivio krepšiu, plikomis 
rankomis ir užmerktomis aki 
mis, nešini tik dvi stiprias, 
sveikas ir raumeningas ran
kas, kurių pareikalavimas bu 
vo, taip pat, toks mažas, kad 
ir jų rankų vertė viešoje dar 
bo biržoje, beveik neturėjo 
kainos.

Užmiršę pirmuosius lietuvių 
žingsnius Brazilijoje prieš 75 
metus, gal manau, norima tiks 
liau, gyvenančių liudininkų 
šviesoje, atkurti, su visomis 
išgyventų dienų žymėmis ir 
gyvai prisiminti paskutinių 35 
metų sunkų lietuvių kelią nau 
jame pasaulyje, svetimoje ap 
linkoje, neprigimtose lietuvio 
būdui gyvenimo sąlygose, is
toriniu žvilgiu, tiksliau būtų 
emigracijos pradžią laikyti 
tuos metus, kada ji prasidė

jo, arba — kada pirmųjų lie
tuvių koja palietė Brazilijos 
žemę.

Jeigu jau norima pašvęsti 
net visus 1960 metus lietuvių 
bėgimui iš savo tėvynės pri 

'■ TinriUâL tas
kauksmai laiko ir sąlygų tą 
įvykį tinkamai atžymėti, su 
visomis savo detalėmis lietu 
vių kūrimosi eigą aptarti ir 
išanalizuoti, teigiamas ir nei 
giamas lietuvių judėjimo sa
vybes apibrėžti ir, pagaliau, 
35 metų balanse parodyti ko 
siekta kas padaryta ir kaip 
toli nueita ekonominiame,tau 
tiniame ir kultūriniame kely 
ir, tokiu būdu, palikti Brazili 
jos lietuvių gyvenimo pavei
kslą būsimoms kartoms ir pa 
ruoštą, be falsifikacijų, me
džiagą emigracijos istorijai

Ruošdamiesi lietuvių emi
gracijos sukaktuves minėti, 
iš anksto reikia turėti tam 
darbui planą ir aiški jo vyk 
dymo programą Nes, pagaliau, 
reikia žinoti ką minėsime ir 
kaip prisiminsime praleisto 
beveik pusę šimto metų Bra
zilijoj Karnavališkomis eise 
norais miesto gatvėmis nenus 
tebinsime nieko, nebent at
kreipsime vieno k to gatvės 
praeivio dėmėsį Minėjimo ti 
kslas turi būti kitas, jo reikš 
mė turi rištis su lietuvių gy
venimo praeisimi ir atsispin
dėti praeities šešėliuose emi 
grantiška būtis iš pirmųjų 
dienų.

Ne kartą buvo pastebėta šio 
laikraščio puslapiuose, jog 
sukaktuvinėse metuose reikia 
iškelti lietuvių pastangas ir 
veržimąsi i geresnį ar švie
sesnį rytojų, į ekonominį ne
priklausomumą. kultūrinį au
klėjimą ir tautinį atsparumą. 
Be abėjo tai ir būtų pagrin
dinis minėjimo programos vei 
ksnys. apie kurį rikiuotus! ir 
kiti, šalutiniai ir ne taip rei
kšmingi bet tampriai surišti 
su 35 metų lietuvių ryžto ir 
darbo žygiais.

Neturime savų bankų koo
peratyvų bei kitų ekonominio 
pobūdžio įstaigų. - pasigenda 
vienas šio laikraščio kores- 
ponkentas, — bet, — sako,— 

(tęsinys 6 pusi.)

Gyvybiniai tarptautinės po 
litikos reikalai ne vienu cen 
timetru nepasistūmėjo pirmyn 
nežiūrint Kruščiovo vizitų A- 
merikon, Prancūzijon ir į ki
tus kraštus. Tai matome iš 
visos eilės faktų. Tarp jų pa
minėtina jau senai vykstanti 
Šveicarijoje nusiginklavimo 
konferencija Nors jau daug 
mėnesitĮ praėjo, daug įvairių 
projektų buvo paduota svars 
tymui, tačiau nusiginklavimo 
ir atominių sprogdinimų su-

— Vakarų Vokietija daro 
žygius gauti Ispanijoje karo 
aviacijos lakūnų apmokymo 
bazes. Užsienio reikalų minis 
toris Von Brentano (numato
mas Adenauerio įpėdinis), par 
Ramentui pranešė, kad atsi- 
klaus generolo Franco, ar jis 
iš esmės sutinka pradėti dery 
bas šituo reikalu.

Tokios derybos pradžioje 
metų susilaukė protesto. Ta
čiau nepaisant protestų Vo
kietija ves toliau derybas. Sa 

;vo meta tai bus pranešta Šiau 
■■ rėš Atlanto Gynimo Organiza 
" cijai. Vokietija reikalinga Is

panijoje bazių, kad ji galėtų 
atlikti jai patikėtas Šiaurės 
Atlanto Organizacijos parei
gas Savo sąjungininkų atsi- 
klaus tik oficialiai pradedant 
derybas. To reikalauja dip<o 
matinis taktas Vakarų Vokie 
tija greitu laiku turės ginklų 
sandėlius beveik visoje Euro 
poje. Jau pasirašė sutartis su 
Belgija. Olandija, vedamos de 
rybos su Prancūzija, Danija, 
Norvegija.

— Komunistinės Kinijos ži 
nių agentūros praneša, kad 
Kinija baigia fabrikuoti atomi 
nę bombą, kuri gal būt bus 
sprogd narna liepos mėnesį. 
Rusai šita žinia nėra paten
kinti. Nors vienur ir kitur y- 
ra komunistinė tvarka, tačiau 
Kremlius nenori kad Kinija 
turėtų visus moderniuosius 
ginklus, nes žino, kad tuomet 
su kinieč ais bus sunkiau su
sikalbėti.

— Komunistinės Kinijos pa 
siuntinybės Londone virėjas 
Kou Teh Lou pabėgo ir papra 
šė politinio pabėgėlio teisės 
gyventi Anglijoje. Virėjas pa 
siuntinybėje dirbo šešerius 
metus. Buvo labai griežtai 
prižiūrimas. Niekad nebuvo 
išleistas miestan Pasinaudo
jęs susirinkimo metu pasiun
tinybėje, išspruko gatvėn ir 
į pasiuntinybę daugiau nebe
grįžo. Jo žmona ir vaikai gy 
vena Kinijoje.

— Kruščiovas grįžęs iš 
Prancūzijos, kalbėdamas Mas 
kvoje pareiškė, jei Vakarai 
nesutiktų pakeisti Berlyno ju 
ridinės padėties, tai galėtų 
privesti prie karo.

— Lėktuvo katastrofoje ko 
vo 15 d. Kolumbijoje žuvo ir 
lietuvis .Adolfas Čiuoderis. 

stabdymo sprendime jokios 
pažangos nėra padaryta. Rei 
kalai šiandien yra toje pačio 
je vietoje, kaip ir pirmą kon 
ferencijos dieną. Jei iš esmės 
visi sutinka, kad reikia nusi
ginkluoti, tai visas reikalas 
užkliūva kai yra paliečiamas 
kontrolės ir saugumo klausi
mas. O be kontrolės ir saugu 
mo patikrinimo yra neįmano
mas nusiginklavimas. Ypač 
tos kontrolės bijo komunisti
nė Rusija. ‘

— Prancūzijos prezidentas 
De Gaulle lankosi Anglijoje. 
Vizito tikslas yra painformuo 
ti apie Kruščiovo vizito pa
sekmes ir aiškiai apspręsti 
Vakarų poziciją viršūnių kon 
ferenoijoje gegužės mėnesį.

— Lietuvos atstovas Pary
žiuje Dr. S. Bačkis persikelia 
tarnybai į Lietuvos pasiunti
nybę Vašingtone.

— Vakarų Vokietijoje irgi 
jau pradA4- ----'yti į kolcho
zus. Iš ūkininkų atimama že
mė. Daug kur ūkininkai prie
šinasi. Žinoma, komunistų pro 
paganda skelbs, kad vokie
čiai «savanoriškai su džiaugs 
mu» keliauja į kolchozus. Va 
karų Vokietijos vyriausybė 
prieš Rytų Vokietijos sukol- 
ehozinimą pareiškė griežtą 
protestą.

— Vakarų Berlyno senatas 
-taryba nutarė rezervuoti sau 
teisę, reikiamu momentu pra 
vesti gyventojų atsiklausimą- 
plebiscitą. Toks plebiscitas 
numatomas yra prieš viršūnių 
konferenciją. Gyventojaiturėš 
pasisakyti ar jie pritaria da
bartinei Vakarų Berlyno pade 
čiai ligi Vokietijos sujungimo, 
ar nori, kad Berlyno okupa
cijos statutas būtų pakeistas.

Vakarų Vokietija yra pasi 
ryžus nekeisti Berlyno statuto 
ligi Vokietijos suvienysimo. 
Tokio pat nusistatymo yra ir 
didelė dauguma Berlyno gy
ventojų. Maskva nori pakeisti 
teisinę Berlyno padėtį, žino
ma savo naudai.

— Čilės prezidentas Lleras 
Camargo lankosi Šiaurės Ame 
rikoje. Savo kalboje parlamen 
te pabrėžė reikalą skubios 
Pietų Amerikai ekonominės 
pagalbos.

— Vakarų Vokietijos vyriau 
sybė pareiškė protestą Mask 
voje prieš Kruščiovo nepa
grįstus kaltinimus Vokietijai 
Prancūzijoje lankymosi metu. 
Kruščiovo pastangos sukelti 
Prancūzijos neapykantą Vo
kietijai nepavyko. Prez. De 
Gaulle labai aiškiai pramatė 
Kremliaus raudono jo caro pro 
pagundos tikslą.

— Vakarų Vokietijos minis 
teris pirmininkas Adenauer 
savo kelione Amerikon, kaip 
pareiškė spaudos atstovams, 
yra patenkintas.
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— Vilniuje įsteigta dar vie 
na aukštoji technikos moky
kla: «Visuomeninės techninės 
kūrybos institutas». Pareiški
mus stoti į tą institutą pada
vė 200 asmenų, daugiausia ra 
cionalizatoriai, naujų gamy
bos būdų išradėjai, gamybos 
pirmūnai ir pan. Pamokos bus 
2 - 3 kartus savaitėje, po dar
bo. Institutą būsią galima 
baigti per 2 metus, gaunant 
visuomeninio racionalizato
riaus ir instruktoriaus, tech
niko bei inžinieriaus diplo
mus.

— Vilniaus «Tiesa» prane
šė, kad Tauragės mieste, vie
name privačiame bute, pra
dėjęs veikti pirmasis (!) tele
vizoriaus aparatas. Sekantį 
aparatą ketina pasistatyti pir 
moji vėdurinė mokykla. Tuo
met visame Tauragės mieste 
bus jau du televizoriai...

— Žurnalas «Mūsų sodai», 
pradėjęs eiti prieš keletą mė 
nėšių, turįs jau 30.000 nuola
tinių skaitytojų. Aiškiai ma
tyti, kad tokius žurnalus gy
ventojai daugiau mėgsta, ne
gu politinius leidinius, kurių 
mažai kas skaito.

— Vilniaus partinės konfe
rencijos metu buvo iškeltas 
toks būdingas sovietinei ūkio 
tvarkai faktas, kad «Elfos» fa 
brike tam tiKro žymeklio pa
gaminimas kainuojąs 5 ru
blius, bet gaminio parduoda
moji kaina esanti — 55 ka
peikos .

— Kaip iš sovietinės statis 
tikos matyti, Lietuvoje jau 
nuo 1959 metų nebegamina- 
mas langams stiklas. Kodėl 
— nežinoma. Iš kitos pusės 
Vilniaus radijas neseniai per 
davė žinią, Kuuąuioaės ir bu
tų savininkai yra skatinami 
vieton stiklo langams kai kur 
panaudoti tam tikrus šviesą 
perleidžiančius plastinius la
pus...

BŪTINAI NORI IŠVENGTI 
KALBŲ APIE RYTŲ EURO
POS TAUTŲ LAISVE 
Šaltokas Chruščiovo priėmi
mas Paryžiuje. — Nepaprasta 
atentatų baimė. Papildomos 
kratos pas egzilus

(E) Chruščiovo priėmimas 
Paryžiuje kovo 23 d. nevyko 
taip, kaip daug kas iš anksto 
buvo spėjęs. Objektyvių ste
bėtojų teigimu, visas Chruš
čiovo sutikimas buvęs šalto

kas. Gatvėse, kuriomis Chruš 
čiovas važinėjo pirmąją savo 
vizito dieną, toli gražu nebu 
vo tų gyventojų masių, apie 
kurias iš anksto buvo rašoma. 
Nors komunistų vadovybė au 
tobusais atgabeno tūkstančius 
savo narių, turėjusių sudaryti 
«entuziastingo sutikimo» įspū 
dį, Chruščiovo pravažiavimo 
laiku niekur nebuvę pastebėti 
ypatingo masių tirštumo. Dar 
labiau į akis kritęs gyventojų 
abojumas svečiui iš Krem
liaus Chruščiovui pravažiuo
jant. retai kur stipriau buvę 
girdėti «Valio Nikita». Ir rau 
donų vėliavų bei transparentų 
nebuvo tiek, kad būtų sudarę 
ypatingą įspūdį. Prancūzų de 
šinieji naktį į kovo 23 vyriau 
siose Paryžiaus gatvėse buvo 
išklijavę daug raudonos spal 
vos plakatų su šūkiais: «Valio 
de Gaulle» (o ne «Valio Ni
kita»).

NEPAPRASTOS SAUGUMO 
PRIEMONĖS

Sovietų saugumo generolo 
Sacharovo įsakmiais siūty 
mais, saugumo priemonių Pa 
ryžiuje imtasi iki kraštutinu
mo. Be 13.-. 00 policininkų ir 
kelių tūkstančių ugniagesių 
buvo sumobilizuota tūkstan
čiai karių ir kriminalinės po 
licijos vaidininkų. Dar prane 
šama, kad Paryžiaus policija 
Chruščiovo atvykimo išvaka
rėse griebėsi papildomų sau
gumo priemonių prieš kai ku 
riuos egzilinius veikėjus, pa
darydama namuose kratą. Trė 
mimas į Korsiką ir policijos 
priežiūra tiems, kurie nebuvo 
ištremti matyt laikyta nepa 
kandamomis priemonėmis, 
nors jau ir prieš tas ankstes 
nes priemones plaukia pran
cūzų vyriausybei vis dar na*1 
ji protestai iš vidaus iružsie 
nio. (Žiniomis iš Korsikos, ten 
36 tremtiniai buvo paskelbę 
bado streiką, proiestuodami 
prieš blogas gyvenimo sąly
gas. Ryšium su tuo kai kurių 
pasaulio laikraščių redakcijos 
buvo nusiuntę savo korespon 
dentus į Korsiką).

Chruščiovo atvykimo valan 
dą įvyko dar toks incidentas- 
Autisovietiniai prancūzai gat 
vėse. kuriomis turėjo Chruš
čiovas važiuoti, buvo išbarstę 
aštrių vinių padangoms sus 
progdinti Policija vos Lik spė 
jo gatves nušluoti. Chruščio 
vui vykstant Jš aerodromo į 
miestą, prieš jo automobilį 
važiavo minų ieškojimo ma 
šina...

Pranas Lembertas

JAUNYSTE
Tremties Jaunimui

Srovė upelio krištolinė,
Skaidrieji saulės spinduliai, 
Šypsnys bebrėkštančios aušrinės — 
Jaunystę mena man nūnai.

Jinai gležnutė, kaip drugelis, 
Kvapi, kaip žiedas jazminų, 
Į saulę stiebias, kyla, Kelias, 
Lengvučio pūko grakštumu.

Jinai graži, kaip rožės žiedas, 
Kaip palmė tyrų išdidi.
Balta. kaip baltas pirmas sniegas —
Kaip vasaros diena kaitri.

Jinai jautri, skaisti, be vylių
Ir ieškanti širdy širdies.
Be žodžių banalių: «Jus myliu!» — 
Bet siela kupina ugnies.

Jinai dėl savo idealo
Kaip aras dėl vaiki} kovos!
Ir eis j pat pasaulio galą 
Ieškoti skirtos sau dalios!..

Srovė upelio krištolinė, 
skaidrieji saulės spinduliai. 
Šypsais bebrėkštančios aušrinės — 
Jaunystę mena man dažnai .

Nori sutrukdyti kalbas apie 
Rytų Europos tautų 

laisvės klausimą

Pirmomis Paryžiaus vizito 
valandomis Chruščiovas savo 
kalbose prancūzus ypatingai 
kurstė prieš Vak. Vokietiją, 
atvaizduodamas ją tokią lyg 
ji ruoštųs naujam karo žygiui 
Į Rytus.

Bet užvis svarbiausias 
Chruščiovui uždavinys buvo 
— tarptautinių komentatorių 
teigimu — paveikti De Gaulle 
būsimoje viršūnių konferenci 
joje užimti «neutralę» poziciją, 
nesirišant perdaug su kitais 
Vakarų aliįantais. Už tą «neu 
tralumą> Chruščiovas, be abe 
jo, siūlys De Gaudei įvairių 
«paslaugų» prancūzams rūpi
mais klausimais Kas Chruš 
čiovui ypatingai rūpi, tai ati
dengė kaip tik šiomis dieno 

mis Maskvoje leidžiamas už 
sienio politikos žurnalas «Tar 
plautinis gyvenimas» Naujau 
Siame to žurnalo numeryje 
yra straipsnis «sovietų Sąjun 
ga ir Prancūzija», kuriame su 
rašyta visa tai, ko Maskva ti 
kiši iš Prancūzijos. Vienas 
įsakmiausių reikalavimų — 
vengti visų pasikalbėjimų ir 
derybų Rytų Europos tautų 
dabartinės būklės ir tų tautų 
laisvės klausimais. Ypač tie 
klausimai — Maskvos pagei
davimu —' neturėtų atsidurti 
būsimoje viršūnių konferenci 
joje, apie kurios paruošimą 
tarp Chruščiovo ir De Gaulle 
dabar būsią be abejo tartasi.

Ryšium su tuo puolamas ir 
buv. Prancūzijos ambasado
rius François Pencet (kuris 
neseniai aiškiai pasisakė už 
E y tų Europos tautų laisvę). 
Kai De Gaulle prieš kurį lai 

ką buvo pasisakęs už Oderio 
Neissės linijos pripažinimą, 
Chruščiovas dabar tikisi iš jo 
išgauti ir kitų Rytų Europos 
plotų padėties pripažinimą.

Žmogaus Teisių Konferencija 
Siūlo Sustiprinti Svetim

šalių Apsaugą

(E) Kovo 18 d. Ženevoje pa 
sibaigė Jungė. Tautų Žmogaus 
teisiu komisijos konferencija, 
kurioje dalyvavo 18 valstybių 
atstovai (Apie jos pradžią jau 
buvo anksčiau pranešta). Da 
lyvavo ir Sov. Sąjungos dele 
gatai. ir dar atskirai Ukrai
nos atstovas. Sovietinio bloko 
delegatų dalyvavimas, žino
ma, pasunkino konferencijai 
priimti aiškesnius nutarimus 
svetimšalių apsaugos ir azy- 
lio teisės klausimais.

Vis dėlto priimtas projektas 
naujos azylio teisės deklara
cijos, kuri pateikiama Jungt. 
’’ auto pilnačiai galutinai pri 
imti Diskusijos deltos dėklą, 
racijos truko visą savaitę

Naujoji azylio teisės dėklą 
racija turėsianti politiniam at 
bėgėliui ar tremtiniui paieng 
vinti rasti kraštą, Kuriame jis 
galėtų apsigyventi

Priimtos kelios rezoliucijos 
•ir dėl tautinių bei religinių 
mažumų apsaugos.

Žmogaus teisių reikalui vi
same pasaulyje giliau įsąmo 
ninti įvairiuose kraštuose bus 
ruošiami regionaliniai kursai.

— ACEN delegacija Bonno 
je turėjo posėdį kovo 17 d. 
Iš VLIKo Vykd. Tarybos daly 
vavo p-kas J Glemža ir dr. 
P. Karvelis. Delegacijos vado 
vybė pateikė veiklos apžval
gą pabrėždama teigiamus po 
iitikos reiškinius, žiūrint iš 
pavergtųjų tautų taško. Tarp A 
kitko buvo paminėto kad Fed. 
Vokietijos kancleriui dr. Ade 
naueriui bei užs. reik, minis 
teriui von Brentano lankantis 
Amerikoje, su jais turėjo pa
sikalbėjimų ir pavergtųjų tau 
tų atstovai ACEN vadovybė 
pakartotinai lankėsi JAV užs. 
reik ministerijoje, siekdama 
pavergtųjų tautų reikalą išlai 
kyti aktualiu ypač šiais ju
drios pasaulio politikos lai
kais — Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas (ACEN) yra nu 
sistatęs savo darbą kiek ga
lint suaktyvinti.

Tą pačią dieną ACEN dele 
gacijos nariai turėjo pasikal
bėjimą su kai kuriais žino
mais Fed, Vokietijos parlamen 
to nariais politikais (at-st. 
Kraft, dr. Kruegėr ir kt).

Krikščionybės likimas
(tąsa)

SOVIETINIAI ĮSTATYMAI 
APIE RELIGIJĄ

Įdomi yra evoliucijaSovie- 
ių Sąjungos konstitucijos apie. 
124 paragrafą, kur kalbama 
apie religiją 192 5 m. konsti
tucijos sakoma: «Kad patikri 
nūs piliečiams sąžinės laisvę, 
Bažnyčia yra atskirta nuo 
Valstybės ir mokykla nuo Baž 
nyčios. Visiems piliečiams be 
skirtumo pripažįstama religi 
nės ir antireliginės propagan 
dos laisvė*.

Liaudies Komisarų Taryba 
1929 m gegužės m. 18 d. prie 
mė įstatymą apie religines 
Bendruomenes. Ta proga bu
vo pataisyta konstitucija, ku
rioje įrašyta štai kas: «Kad 
patikrinus piliečiams sąžinės 
laisvę, Bažnyčia yra atskirta 
nuo valstybės ir mokykla nuo 
Bažnyčios. Visiems piliečiams 
garantuojama įsitikinimų ir an

komunizmo režime
tireliginės propagandos lais
vė».

Pagaliau 1936 m. konstitu
cijoje 124 paragrafas jau taip 
suredaguotas: «Kad patikri
nus piliečiams sąžinės lais
vę, Sovietų Sąjungoje Bažny
čia yra atskirta nuo valsty
bės ir mokykla nuo Bažny
čios. Pripažįsiama visiems pi 
liečiams religinių kultų prak 
tikavimas ir antireliginės pro 
pagandos laisvė.

Konstitucijos 124 paragra
fas apima visas tikybas: pro- 
voslavų, katalikų, protestantų, 
muzulmonų, žydų. įvairių sek 
tų. Jis beveik pažodžiui įtrauk 
tas į visų SSSR respublikų 
konstitucijas. Satelitų kraštuo 
se betgi kai kur yra kitoks 
formulavimas, pavyzdžiui Len 
kijos konstitucijoje kalbama 
apie religiniu funkcijų (ne 
kultų) laisvę.

Tuoj galima pastebėti, kad 
kulto laisvė p ipažjstama ūk 
piliečiams Kon titucija nemi
ni nei dvasiškijos nei bazny

tinės hierarchijos, nei Bažny 
čios kaip organizacijos Ka
dangi Bažnyčia yra atskirta 
nuo valstybės, tai įstatymo 
dvasiai ir raide* jos nėra.

1929 m. buvo išleistas įsta
tymas (pataisytas ir papildy 
tas 1931 m.) apie religines 
bendruomenes. Jis nustato 
štai ką:

«Tikintieji, kurie sudaro re 
liginę bendruomenę, arba gru 
pę. gali, a) atlikti religines 
apeigas; b) organizuoti ben
dras maldas ir besimeldžian
čiu sueigas; c) valdyti kulto 
reikmenis; d) sudaryti juridi
nius privataus pobūdžio ak
tus, liečiančius kulto reikme
nis ir religinių apeigu atliki
mą; f) paskirti kunigus religi 
nių apeigų atlikimui».

Tačiau p«a,gal įstatymą, re
liginės bendruomenės nėra ju 
ridiniai asmenys, todėl jos ne 
gali: a) į-teigti savišalpos ka 
Sis ligonines, prieglaudos na 
mus, užeigos namus maldinto 
kams, kasas religinių patar 
navimu mokesčiams rinkti ir 
laikyti; bl organizuoti koope
ratyvus, žemdirbių amatninkų 

ir panašias draugijas, vartoti 
fondus ir kulio reikmenis ki 
tiems, ne religinių apeigų tiks 
lams: c) organizuot uis Idos 
sueigas atskirai vaikams, jau 
nimui, vyrams, moterims ir pa 
našiai; d) organizuoti suei
gas, ratelius literatūrinius va 
karus darbininkams, tarnauto 
jams su tikslu pamokyti juos 
religijos dalykų; e) organizuo 
ti ekskursijas, vaikų darže
lius, jaunimo iškilas; f) atida 
ryti bibliotekas skaityklas; g) 
steigti sanatorijas ir medici
nos pagalbos punktus.

Žodžiu, išskyrus apeigas 
bažnyčioje bet kuri bažnyti 
nė mokomojo, auklėju mojo, 
karitatyvinio pobūdžio veik
la yra griežtai uždrausta Šio 
įstatymo uždraudimo šviesoje 
suprantamas komunistinės 
spaudos budrumas ir jaudini 
ma-is «Tikybinės organizaci 
jos laužo įstatymus, nes jos 
,kuria uždraustas bencruome- 
nės ir -ektas Štai sektan ai 
įsidrąsino ir dažnai organizuo 
ja meno ir literatūros vaka
rus. būreliais iškilauja, orga

nizuoja pašalpines kasas, su
maniai vykdo saviveikiios už
davinius

Tuo pačiu keliu eina pro- 
voslavai ortodoksai, katalikų 
bažnyčia, ir mahometonų (mu 
suįmonų) tikybiniai veikėjai». 
Tain rašo Komjaunimo Tiesa 
1959 m. sausio m.

Įstatymas, ne pripažindamas 
hierarchijos, visiškai ignoruo 
ja atskirų konfesijų kanonus 
ir bažnytinės teisės nuosta
tus. įstatymui yra tik pilie
čiai, kurie sudaro rel ginę ben 
druomenę; jie vieni turi tei
sę dalyvauti krašte ir apygar 
dos (dažniausia valdžios įsa
kytuose) suvažiavimuose, sva 
rstyti valdžios patiektą pro
gramą. Užtat komunistinėje 
terminologijoje nerasime po- 
>akių: bažnytinė vyresnybė, 
vyskupija, vyskupas. Tik įs
tatymų interpretacijoje randa 
mi išsireiškimai; taip vadina
mi vyskupai, taip vadinama 
bažnytinė valdžia, vyresnybė. 
Iš to plaukia svarbiausia ir 
galutinė išvada: įstatymais vi 
siškas Bažnyčios pajungimas. 
Valstybei ir nuo jos malonės

2



3 pusi.

LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI
A. Mikelionienės Straipsnis

Šokiai yra taip seni, kurių 
pradžios negalima nustatyti, 
nei archeologinėmis iškaseno 
mis, nei jokiais kitais moksli 
niais tyrinėjimais.

Viena sena legenda sako: 
pirmą šoki šokęs Adomas su 
Ieva Rojuje, kad savo džiau 
gsmą, laimę ir padėką Kūrė
jui išreiškus. Tai graži legen 
da, bet ji pasako, kad kaip 
tik žmogus galėjo suprasti 
džiaugsmą, pradėdavo šokti; 
kiti artimieji prisidėdavo kad 
tas džiaugsmas būtų didesnis, 
ir jau šokdavo keli Taip ir 
prasidėjo bendri, arba grupi 
niai šokiai.

Mažas vaikelis vos pasto
vas ant kojelių, mamai dai
nuojant, .juda pagal dainos 
taktą Vadinas šokiai įgimtas 
dalykas.

Atrastos pačios primityviau 
sios laukinės tautelės turi sa 
vo charakteringus šokius, pri 
taikytus įvairiomis pramogo
mis.

Virš minėta šokių istorija, 
taikintina ir mūsų tautiniams 
šokiams. Jie vystėsi, keitė sa 
vo formas pagal laiko, bei gy 
venimo sąlygas, neišeidami iš 
lietuviškos dvasios, neišėjo iš 
tradicinio lietuvių būdo, pali
ko tais pačiais tautiniais mo
tyvais.

Jau viduramžiais daugelis 
žymių keliautojų ir tyrinėto
jų stebėjosi lietuvių būdo ge 
romis ypatybėmis, sąžiningu
mu, darbštumu, sumanumu ir 
svarbiausiai tai, kad mokėjo 
gražiai linksmintis.

Čia pažymėsiu vieną iš Si
mono Gruenau (1520) aprašy
mą apie legendinį Lietuvos 
valdovą Vaidevutį Pažymi, 
kad jis valdęs kraštą pagal 
10 įsakymų, iš kurių paskuti 
nis taip skamba: «Kiekvienas 
turi būti meilus ir mandagus 
su savo kaimynam, o tautos 
sveikatingumui išlaikyti, kiek 
vienas turi būti linksmas ir 
mokėti šokti». Kaip matome, 
jau prieš kelis šimtus metų 
viena iš svarbiausių meno ša 
k’i, buvo šokiai, kuriais ryš
kiausiai išreiškiama tautos bū 
das. jos charakteris, gyveni 
mo nuotaika, taukinis meno 
supratimas, kultūrinis lygis 
ir 1.1.

Šokiai ypatingą vaidmenį 
turi jaunuomenėj Neįsivaiz 
duojama jaunystė be šokių ir 
datuos. O kur gi rasi geres
nę progą ir pakankamdi drą 

visiškas tikinčiųjų priklauso
mumas.

Imkime konkretų pavyzdį. 
Prileiskime, kad religine ben 
druomęnė arba parapija turi 
1 (ĖJO asmenų tikinčiųjų Kul
to pastatas bažnyčia priklau
so valstybei Kad būtų gali
ma ja naudotis religinėms a- 
p .‘igoms, 29 asmenų (papras
tai darbininkai, nes kitų ka 
teger jų piliečiai negaus lei
dimo). paduoda vietos valdžiai 
prašymą užregistruoti jų ben 
druomenę Gavę registraciją, 
turi sudaryta sutartį del baž
nyčios naudoj’mo. Sutarties 
sąlygos yra kie os ir pats lei 
dimas nevisada yra duoda 
mas. O kaip su kunigu? Ka
dangi įstatymas nepripažįsta 
hierarchijfos, tai patys tikin
tieji turi pasirinkti ir pris a- 
tvti kandidatą į klebonus. Vie 
tos valdžia tyrinės, ar jis yra 
priimtinas; priešingu atveju 
reikės rinktis k tas. Lietuvo
je buvo pavyzdžių, kad išti
sais metais parapijos likdavo 
be kunigo, nes vis nepa
vykdavo rasti valdž:ai priim 
tinas kandidatas. O joks ku
nigas negali e ti savo parei

Laimėjo «Laiko» IV Premiją 

sos prisipažinti «myliu», jeigu 
ne šokių metu. Vargas tam 
berneliui ar mergelei kuri 
šokti nemokėdavo. Jaunimas 
juos «liurbiais» vadindavo. Dau 
gumoje viengungiais likdavo, 
stikliuke ir kituose bloguose 
palinkimuose laimės ieškoda 
vo.

Visi mūsų tautiniai šokiai 
yra natūralūs, surinkti iš se
nelio jiems patiems pašokant. 
Nekurie šokiai atkurti pagal 
dainos žodžių turinį, melodi
ją ar apibudinimą žodžiais.

Lietuviai, kaip senų tradi
cijų tauta, tad ir šokiai, dau 
gumoje tradiciniai; tai yra į- 
vairių švenčių bei kitų spe
cialių įvykių: krikštynų, ves
tuvių, Velykų, Sekminių, ru
gių piovimo, pabaigtuvių, Ka
lėdų Užgavėnių ir kitų.

Šiame trumpame rašinėlyje 
apibudinsiu pačius charakte
ringiausius ir visų daugiau 
mėgiamus šokkis.

«KEPURINE». — Krikštynų 
ir vestuvių šokis, kuriuo pra 
našaujama ir klūkiama, kad 
pirmg-imys arba sekantysis bū 
tų berniukas, gi linkint mer
gaitės kepurių vietoje panau 
dodavo skareles.

«MALŪNAS». --- Nuo seno
vės Lietuva lyg nusėta malū
nais. Kur plačios lygumos, 
ten ant pakilesnių vietų suka 
si vėjiniai malūnai, kur aukš 
ti kalneliai, tarp jų vingiuoja 

. sraunūs upeliai, ten vandens 
srove sukami malūno ratai. 
Bet pasitaikydavo, kad jokio 
vėjelio, net drabulės lapai ne 
juda. Arba nuo sausros bei 
didelio šalčio upeliuose van
duo išsenka. Tada maldavo 
kamaros kampe stovinčiomis 
girnomis. Todėl ir šokis Ma
lūnas visame krašte buvo la 
hai populiarus; jį šokdavo žie 
mą ir vasarą.

«KUB'LA^». — Senos lietu
viškos klėtys išsaugojo daug 
senų įvairios formos ir pas
kirties kubilų. Jie buvo nau
dojami kraičiui sukrauti, grū
dams supilti, midui bei alui 
gaminto ir 11 Šokis Kubilas 
gražiai atvaizduoja patį kubi 
lą Šis šokis, kaip ir kubilų 
gaminimo amatas, po visą 
kraš'ją buvo labai pasklidęs 
ir mėgiamas.

«kalvelis». — visų labai 
mėgiamas Velykų. Sekminių, 
bendrai pavasario šokis čia 
primenama, kaip artojėlis su 
nauja žagre verčia pirmąją

gų jei nėra įregistruotas ir 
gavęs tam leidimą.

Net vyskupai, kuriems pri 
pažįstama ne valdymo, o tik 
vyskupiškų apeigų funkcija, 
turi būt parinkti ir valdžiai 
pristatyt! t kine ųjų suvažiavi 
mo. Per tokia procedūrą ir 
registrac ją religinės bendruo 
menės, kulto tarnai kungai 
ir vyskupai patenka į absoliū 
tinę valdžios kontrolę, kuri 
atydžiai seka tikinčiųjų gyve 
nimą ir jų veiklą.

Net ir šiuose įstatyminiuo 
se rėmuose vėlesnės instruk 
vijos išryškino kai kuriuos pa 
sunkinimus. Pavyzdžiui kulto 
namai religinei bendruomenei 
perleidž anr veltui, bet ji tu 
ri įsipareigoti mokėti už juos 
mokesčius, kaip už pramogų 
vietą mokėti draudimą išlai
kyti ir remontuoti pastatą. O 
lėšos? I aisvos tikinčiųjų au 
kos. Jokiu būdu neleidžiamas 
ir smarkiai baudžiamas ii k in 
čiųju apsidėjimas mokesčiais. 
Aukas r.nkti galima tik baž 
nyčiose pamaldų metu, o už 
savosios bendruomenės ribų 
reikalingas ypatingas leidi
mas.

MŪSŲ LIETUVA

J. Nevardauskas

Z)évÍ3ke PriâiminuÁ
Tarp gojų, kur Venta į vakarus sruvena,
Kur kyšo pro miškus žali kalnai,
Kur likę broliai ugneles miškuos kūrena,
Tarp alksnių ir pušelių randasi jinai 1

Stebiu pavasarį seniai matytą
Ir sveikinu sugrįžusius gandrus;
Mintim ten nueinu kas rytą
Ir Nemuno pasveikinu krantus.

Kai uždanga man nuo akių nukrinta —
Mane vėl pasitinka tūkstančiai širdžių;
Matau nuo plūgo jų rankas nutrintas
Ir dainą nenuilstančią girdžiu.

Artojai brenda lauko takeliu,
Dainoj sukilsta visas sodžius,
Dainoj ir aš save keliu,
Per rūką, rasą, aušrai pasirodžius.

vagą. Jeigu pavykdavo iš va 
ryti tiesiąją, jam visi metai 
gerai seksis, ir jo jauteliai 
bus paklusnūs, ar darbas ne
pavargs.

«RUGELIAI». — Šokami dau 
giausiai rugių piovimo pabaig 
tuvėse, taip originalus tai pro 
gai. kad pats turinys jo pas 
kirtį pasako. Dėl savo gražu 
mo mėgiamas ir šokamas bet 
kuria proga.

«MIKITA». - Be jos neap- 
seidavo jokia pramoga kur 
tik alučio hei midučio netruk 
davo. Įsismaginę seniai, imda 
vo kas pakliūdavo: lazdą, šiuo 
tą. arba net iš kampo suodi
ną kačiargą. Kartais net jau 
nieji jų vikrumu stebėdavosi.

«AUDĖJĖLĖ». — Pavasario 
šokis. Niekur mergelė nega 
įėjo įdėti tiek grožio ir širdies 
kaip audiniuose jų marguose 
raštuose ir gražiuose spalvų 
deriniuose. T^dėl ir šokis Au 
dėjėlė vienas ir gražiausių ir 
šokamas" su didžiausiu atidu
mu ir grakštumu Mergaitei, 
kuriai po ilgos gavėnios nesi 
sekdavo šokti, jai nesiseks 
nei audime per ištisus metus. 
Narpliosis siūlai arba truks.

«LENCIŪGĖLIS». — Juo iš
reiškiama jaunimo sugyveni
mas, intrygos, ypač berniukų 
su mergaitėmis. Mėgiamas 
šokt’ gegužinėse, kur susirink 
davo kelių kaimų jaunimas.

«OŽELIS». — Beveik išimti
nai šokdavo piemenys Žiemą, 
pasipratindavo, o per šv Jur 
gi, gyvulių globėją, tikra? mi 
kilai pašokdavo. Tas, kuris 
aukščiau kojas išmesdavo, to 
ir gyvulėliai bus sveikesni, ė 
rinkai, veršiukai augs dides
ni. Gi jam pačiam garbė pa 
rodyti prieš didžiuosius ir 
prieš patį šv. Jurgį, kuris 
pats būdamas, taip pat vikrus 
buvo Piemenys daugiausiai 
žinių įgydavo iš savo sker
džių, kurie žinodavo šimtus 
pasakų, padavimų mįslių, taip 
pat ir šokių

Šiandien tautiniai šokiai ne 
tik pramogos dalykas, bet ir 
vienas iš ginklų už Tėvynės 
laisvę. Mes esantieji laisva
me pasaulyje, tautiniais šo
kiais sujaudinome kiekvieną 
tautietį, atkurdami jame kar
tais ir labai apgęsusią Tėvy
nės meilę. Sibire ištremtas 
mūsų jaunimas, išvargintas 
sunkaus darbo, žiauraus kli
mato, išbadėjęs, bet tauti
niais šokiais palaiko viltį, sti

— Numatytas didelis Pabal 
tijo pavergimo sukakties mi 
nėjimas. Jį ruoš bendromis 
pastangomis pabaltiečių ben
druomenės, Baltų Taryba, 
Tarptautinis komitetas krikšč. 
kultūrai ginti ir ACEN dele
gacija. Minėjimas įvyks bir
želio 11 arba 18 d Koelne 
arba Duesseldorfe. Minėjimo 
organizavimui vadovaus Tarp 
tautinis komi'etas kr k. ginti. 
Numatyta, kaip jau anksčiau 
pranešta, išleisti tąja proga 
ir įvairių leidinių Paoaltijo 
pavergimo ir laisvės temomis.

— Dar neaišku, ar šiemet 
Europoje įvyks ACEN sesija. 
Dar nėra nusistatyta, ar sesi 
ja įvyks ir kur Minima Pary 
žius ir Strasburgas.

— Sunkiai buvo susirgęs 
pmf. J. Kaminskas Kairys ir 
gydomas ligoninėje Brookly- 
ne. Bet vėlesnėmis žiniomis 
sveikata gerėja.

— Daugiau emigrantų iš Eu 
ropos į Ameriką JAV prezi
dentas kongresui pasiūlė pa
keisti kvotų įstatymą ir įsileis 
ti kasmet dvigubai daugiau 
imigrantų, negu iki šiol, bū
tent apie 300.060. — Yra gali 
musmų, kad įvairūs kraštai 
priims didesnį skaičių ilpnos 
sveikatos emigrantų, pvz., Ka 
nada. B-LFo atstovybė Miun 
chene jau registruoja tos ka 
tegorijos kandidatus (Adre
sas: Ū.L R A. München 2, Au- 
gustenstr. 46/IIL).

— Siuntinėliai į sovietinius 
kraštus be muito? Anglijos 
paštas paskelbė, kad nuo da
bar į Sovietų Sąjungą galima 
siųsti mažus, iki 2 svarų siun 
tinėlius be muito. Jie gali bū 
ti siunčiami registruoti. Turi 
būti pridėti muitinės blankai.

prina jėgas kaip nors ištver
ti., ir savo mylimą išvargintą 
Tėviškę pamatyti.

Tėvynėje likusieji šoka, kad 
neapgęstų viltys, sutrumpėtų 
laikas, greičiau ateitų aušros 
rytas, ir tada visi iš visų pa
saulio kraštų susitiktume mo 
juodami kepurėmis, lyg tame 
kepurinės šokyje, susikabinę 
į lenciūgėlį, naują Lietuvai 
ateitį kursime.

Laikas
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— Med. dr. Kazys Oželis 
mirė kovo 3 d Čikagoje. Ne
priklausomos Lietuvos laikais 
yra buvęs Vytauto Didž. uni
versiteto Medicinos fakulteto 
profesorius ir Kauno Karo Ii 
goninės direktorius.

— Pabaltiečių kultūros die 
nos, ruošiamos kasmet Baltų 
draugijos, šiemet įvyks Oy- 
nhaųsene (Vak. Vokietijoje).

— Pabaltiečių studentų die 
nos šiemet įvyks rugpjūčio 
3-7 dienomis Koenigswinter 
prie Rheiuo.

Dėl laikraščio ir pieštuko — 
reikia eiti 7 kilometrus

Akmenės statybinių medžią 
gų įmonės nuolat plečiasi, au 
ga ir darbininkų gyvenvietė. 
Bet kai žmogus nori nusipirk 
ti laikraštį, turi keliauti 7 km 
iki rajono centro. Panašiai y- 
ra ir su vidurinės mokyklos 
mokiniais, kurie gyvenvietė
je negali gauti nei sąsiuvi
nių, nei pieštukų, nei kito
kios rašymo medžiagos.

Veršelis partijos sekretoriui 
už pusę kainos

Ramygalos rajono «Lais
vės» kolchoze sausio mėne
sį trys karvės atsivedė ver
šelius. Kiekvienas veršelis 
knygose buvo įvertintas po 
210 rublių. Nepraėjus savai
tei, vieną tų veršelių nupir
ko kolchozo pirmininkas Da- 
maševičius už 114 rublių, o 
antrąjį veršelį taip pat pigiai 
nupirko kolchozo partinės or 
ganizacijos sekretorius Solo- 
gubovas už 105 rublius.

■■ 
Kauno jėgainės statytojai— į H 

Murmansko sritį

Anksčiau buvo numatyta, 
kad, darbą atlikę Kauno 
elektrinėje HES statybinin
kai, po to netrukus pradės 
darbą naujai projektuojamo
je jėgainėje prie Jurbarko: 
Bet dabar Vilniaus radijas 
praneša, kad kai kurios sta
tytojų grupės iš Kauno vyks 
į Murmansko sritį.

Amerikoje gyveną akcininkai 
ir Kauno «Drobė»

Vilniaus “Tiesoje“ (49 nr.) 
pusiau feljetoniniai aprašoma, 
kaip buvę Kauno audinių fa
briko «Drobės» akcininkai i§ 
Amerikos atsiuntę kvietimą 
dabartiniam «Drobės» direkto 
riui atvykti į Ameriką, į ak
cininkų susirinkimą ir atsis
kaityti. Rašinyje, užvardinta 
me «Žostautas dividendo ne
gaus», savaip atvaizduojami 
karo meto, ypač 1944 metų 
įvykiai Kaune ir .nuotykiai su 
«Drobės» fabriku po karo.

Ką padarys su Raudondvario 
pilim

Raudondvario pilis (prie Ne , 
vėžio) per karą buvo išdegu
si Dabar ruošiamasi ją restau 
ruoti ir joje įrengti patalpas 
Lietuvos žemės ūkio mecha- 
nizavimo ir elektrifikavimo 
institutui Pilies salėse bus į- 
rengtos 9 laboratorijos, 9 oran 
žerijoje naujų mašinų demons 
travimo salė Be to. įrengiama 
pagalbinės dirbtuvės ir kons
trukcijų sa^ės Raudondvario 
plote bus pastatyta izotopų la 
boratorija, vidurinė mokykla, 
vaikų darželis, lopšelis, ambu 
latorija, pirtis skalbykla, par 
duotuvė, gyvenamieji namai 
Viso Raudondvario rajone nu 
matyta pastatyti porą šimtų 
įvairių pastatų.
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Argi aš pasakosiu savo 
nuodėmes kitam?

. JURGIS S.

TOLIMA MOTINA

(tęsinys)

GAILESTINGUMO 
TRIBUNOLAS

Teisėjo akyvaiadoje — Kai 
einame išpažinties, atsiklau
piame klausykloje ir trumpai \ 
pasakome kunigui savo klai
das. Kunigas duoda išrišimą 
ir sako: «Už atgailą padarysi 
tai ir tai». Atsitraukiame nuo 
klausyklos jausdamiesi, kad 
buvome teisėjo akyvaizdoje. 
Taip ištikrųjų ir yra. Tik vie 
nas skirtumas, kad šitas teis 
mas vyksta visai skirtingai 
nuo pasaulinio teismo.

Prileiskime, pavyzdžiui kad 
papildžiau kokį nusikaltimą. 
Sąžinė neduoda man ramybės 
ir aš nueinu į policiją. Mane 
nuveda pas teisėją Pilnas gai 
lesčio dėl padaryto nusikalti 
mo, viską teisėjui pápasakoju. 

r? z Kas atsitinka? Pirmiausia, visi 
žmonės sužino mano prasižen 
girną Mano pasakojimu abe- 
juojama. Gal aš būsiu labiau 
nusikaltęs negu papasakojau?

Mane pasodina į nusikaltė
lių suolą Iš čia seku ilgą pro 
cesiją įvairių teismo valdinin 
kų, bei teismo dalyvių: nus
kriaustasis, kriminalinė polici 
ja, teisėjai, prokuroras ir t.t. 
Galop visi patvirtina mano žo 
džius. Aš kalbėjau tiesą Bet 
argi dėlto taip susijaudins 
žmonių įstatymas, kad mane 
paleis laisvą? Juk yra kilnu 
prisipažinti prie savo klaidų! 
— įstatymas sušvelnins man 
bausmę, atsižvelgdamas kad 
aš pats prie savo kaltės prisi 
pažinau, tai tiesa, bet... mane 
pasodins į kalėjimą

Paslaptis — Jeigu aš nuei
čiau pas kunigą vietoj ėjus 
pas teisėją ? — koks skirtu 
mas! Visų pirma, niekas kitas 
nesužinos apie mano prasižen 
girną. Kunigąs yra įpareigotas 
absoliučiai tylai ne tik pagal 
savo sąžinę., bet jam gręsia 
didžiausios bažnytinės baus
mės, jeigu jis kada nors, kad 
ir mažiausią dalelę, savo ar 
kitų reikalams, panaudotų tai 
ką jis girdėjo per išpažintį, 
kad tuo galėtų ir išgelbėti ką 
nors nuo mirties ar nuo ko
kios kitos didelės nelaimės. 
Turime tokių istorijoj daug 
pavyzdžių. IŠPAŽINTIES PAS 
LAPTIES KANKINIŲ.

Padarytasis nusikaltimas lie 
ka paslaptyje tarp kunigo, nu 
sidėjelio ir Dievo. Niekad ne 
.minimas išpažintyje svetimas 
vardas. Nuodėmės sakomos 
trumpai, nutylimos aplinkybės 
kurios išduotų kitą asmenį. 
Jos sakomos neasmeniškai, 
objektyviai. Nusidėjėlis išsi
renka kunigą sulig savo noro. 
Atsiklaupia kitoj pusėj grote 
lių skiriančių jį nuo kunigo. 
Girdima tik balsas — užker
tamas kelias bet kokiam žin 
geidumui.

Atleidimas ir gailestis — 
Kunigas nereikalauja liūdima 
kų Aš esu kartu prasikaltėlis 
ir liudininkas. Niekas nepa
žemina mano garbės abejo
damas mano žodžių tikrumu. 
Kunigas, darydamas kryžiaus 
ženklą, sako; «Aš tave išrišiu 
iš tavo nuodėmių vardan Die 
ve Tėvo, Sūnaus ir Švento
sios Dvasios».

'BŪTŲ DiIDŽIAUSIA KLAIDA 
jei kas manytų, kad užtektų 
vien tik išpažinti savo Rial- 
das', kad gautų jų atleidimą. 
Jeigu taip būtų, tai teisingai 
sakytų tie, kurie nesuprasda 
mi atgailos sakramento sako, 
kad išpažintis, suteikdama 
taip lengvai nuodėmių atlei
dimą. paskatina žmogų nusi
dėti Atliksi išpažintį - vi; kas 
tvarkoj Taip galėtų sakyti 
tik tie, kurie žiūri paviršuti 
niškai. nemato atgailos sakra 
mento širdies Jo širdis yra 
nuoširdus gailestis už papil
dytas nuodėmes ir tvirtas pa 
siryžimas jų daugiau nedary
ti. Neužtenka vien tik kuni 
gui išpažinti savo kaltes Rei 
kalinga daugiau Negaunamas 
nuodėmių atleidimas, jeigu nu 
sidėjęs žmogus neteri nuošir
daus gailesčio surišto su tvir 
tu nusistatymu negrįžti atgal 
į nuodėmės kelią.

Dar ne viskas. Yra dar vie 
nas dalykas. Kam iš vaikų ne 
pasitaikė bežaidžiant kad ir 
netyčiom, išmušti kaimynui 
langą? Kiek rūpesčio būdavo 
tą langą vėl sutaisyti. Pana 
šiai yra irsu išpažintimi. Rei 
kia užmokėti už «išmuštą lan 
gą», tai yra atlyginti padapy 
tą blogį. Jeigu kas pavogęs 
pinigus laikė juos ilgesnį lai 
xą, turi grąžinti juos su nuo 
šimčiais ar tai pačiam savi
ninkui ar tai jo vaikams. Ir 
jeigu vietoj pinigų, nuskriaus 
tų artimą dar labiau, nuplė
šęs jo garbę --- turi ją atitai 
syti, nors tai jam kainuotų 
daug rūpesčio ir nemalonumų.

Palieka dar vienas atlygini 
mas», tai yra kun go užduoto
ji atgaila, kuri šiais laikais 
yra labai maža. Tai greičiau 
yra tik simbolis, ženklas žmo 
gaus geros valios Dievo Ma
lonės pagalba daugiau nekar 
toti klaidingo žingsnio, veng 
ti nuodėmės ir stengtis atsi
lyginti jau čia žemėje nuode 
me užtarnautas bausmes.

Yra lengva gauti nuodėmių 
atleidimą bet visad ir visur 
reikalinga gera, teisi valia.

i

(bus daugiau)

Brangioji Motina, kur tu šiandien randiesi 
Nuliūdusi, sidabru pražydusiais plaukais? 
Ar Tau dar šlama beržai pakelėse, 
Žalioj sodyboj, Nemuno krantais?

Tavo veidu gal tik ašara stiklinė 
Nurieda, mąstant apie mus: 
Ir neturi niūniuoti kam lo šinę, 
Likimui blaškant tremtyje vaikus.

Tu rymai gal prie lango karčiuos prisiminimuos, 
Maldoj gal ieškai kelio vedančio pas mus:
Ar lauki prie pakrypusių vartelių
Mus vieškeliu pargrįžtant į gimtus namus,..

Gal tave skriaudžia, nėra kam užtarti, 
Gal tu apdriskus, vargšė, alkana?
O gal su ryšuliu žengi keliu Golgotos 
Tolyn į šiaurę, sniegą brisdama...

O gal senai ilsies žaliajam šile:
Tyli ir jau be skausmo drąskančio širdies,

Ir laimini mus Motinos ranka iš žydriiĮ dangaus tolių, 
Prašydama Aukščiausiojo globoti mus visus.

Taip kryžių Tu neêi šia ašarota žeme, 
Papuošdama Jį meile ir žemiškais vargais. 
Širdis gi Tavo plaks Tavo vaikams lig toliai, 
Kol Jos nenusineš į Dangų angelai.

------------------ PAULIUS

(tąsa)

Kažkas švelniai palietė pe 
čius. Krūptelėjau. Tėvelis! Jis 
tyliai atėjo iš namų ir sura- 
oo mane

— Kas tau, Onut? — paklau 
s ė jis švelniai

įsikniaubiau į jo krūtinę ir 
pravirkau.

— Aš čia svetima, nereika 
linga, -- kuždėjau pro ašaras. 
— Reikia vėl išvažiuoti. .

Tėvelis ats sėdo šalia, užde 
jo ranką ant peties ir pri
glaudė.

— Ar tau širdį traukia at
gal?

— Aš čia svetima, svetima. 
Su manim, kaip su viešnia ei 
giasi.

— Tuoj viską suprasi, Onu 
te. Aš čia didžiausias kaltiniu 
kas Aš slėpiau visa nuo ta
vęs Mes turime jaunimo kuo

JURKUS------------ -----

pą Vienybe pavadinta Šian
dien jos šventė Eime. Onute, 
pamatysi, ką mes padarėme. 
Tada tu man pasakysi: ką pa 
sirenki. ar mus, ar anuos...

Jis paėmė ma>no ranką, tvir 
tai suspaudė ir atkėlė nuo že 
mės.

NORĖJAU gražiai apsireng 
ti. Visi pensionatai išmokė rū 
pestingumo Nuolatos man kar 
tojo: išeidama į žmones, ži
bėk, nors tavo siela ir verktų.

Puošniuose drabužiuose gi
liai slėpiau savo rūpestį Te 
gu niekas nežino, kas deda 
si many! Tvarkingai sudėjau 
plaukus. Kad jie būtų šviesės 
ni. labiau t.ktų prie mano vei 
do. kurį įdegė saulė Tamsios 
akys spindėjo nerimu, ir aš 
galvojau: jei padvelks šaltis 
į mane, aš nuvysiu, jei pasi
tiks svetimumas, iškeliausiu

SUDARYKIME VIENĄ 
LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ!

Motinos Dienos proga suda 
rykime vieną lietuvišką šeimą 
ir pagerbkime drauge mūsų 
brangiąsias motinas ir jų 
šviesų atminimą.

Parodykime pasauliui, kad 
mums MOTINOS kalba yra 
brangi ir mes ja didžiuojamės.

Motinos Dienos minėjimo 
programą užpildykime poezi 
ją, dainomis ir tautiniais šo
kiais.

Mes tikimės, kad S °aulo 
lietuviai moksleiviai prisidės 
prie bendro tos dienos paien 
gimo už ką iš anksto tariame 
lietuvišką ačiū

V. Zelinos Lietuviai 
Moksleiviai

— Kun. Juozas Šeškevičius 
pravedė Broctone oviejų sa
vaičių Misijas; Putname vie 
ną savaitę rekolekcijas mote 
rims, kitą studentėms Didžia 
ją Savaitę ves Misijas Roches 
tery. Jis siunčia visiems nuo 
širdžiausius sveikinimus ir 
prašo prisiminti jį savo mal
dose.

— Vėlykų Prisikėlimo Iškil 
mės bus 6 vai ryto. Prašoma 
viso lietuviško jaunimo, kas 
tik turi tautinius rūbus, daly 
vauti juose Velykų Procesi
joje.

— «Tu motinėlė, močiutė 
sengalvėlė, 

Gana pailsai, gana nu
vargai 

Kol mane užauginai»
Motinos Dienos Minėjimas 

įvyks Gegužės 1 mą dieną, 
sekmadienį, į kurį kviečiame 
visus mažus ir didžius

— Robertas Lunckis. Nijo
lė Vinkšnaitytė ir Juozas 
Vaikšnoras šį šeštadienį 7 
vai vakare išskrenda į USA. 
Panelė Nijolė pabus ten iki 
Ateitininkų Kongreso, gi abu 
jaunuoliai žada ten ilgiau pa 
būti, pabandyti savo laimės 
laimės šalyje. Linkime jiems 
geros sėkmės ir laimingo grį 
žimo!

— Mielas Jaunuoli. Jauuys 
tės Aidai laukia ir tavo ko
respondencijos. Pasidalyk sa 
vo mintimis, savo kilniais su
manymais, savo vargais ir 
sunkenybėmis su kitais.

amžinai. .
Į kambarį įėjo tėvas ir tuoj 

pastebėjo mano rūpestį.
— Onute, žinai mane, tavo 

visi keliai atviri... — kalbėjo 
švelniai, žiūrėdamas gerom a- 
kim.

Prisiglaudžiau pre jo kaip 
anuose metuose, kai buvau 
pirmųjų klasių mokinė. Jis ta 
da man duodavo saldainių ir 
meduolių, o dabar apdovano
jo savo begaline meile.

(B. D.)
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TAUTIEČIAI!

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

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

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698. Penha 
Al. Boguslaunkas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

5 pusi.

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

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Dovanos Giminėms

MUSŲ LIETUVA

Vincaš Povilaš. TjtibeUš
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 S. PAULO

11
R. Abauna, 36

j ód andar - sala 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.,

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADiOįCOMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg. |

SEKMADIENIAIS

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!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.
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i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
IRMÃOS BAUŽYS

Raglet-aoo no Cl RI Cl «ob o n.» 551 =•

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f
Telefone 63-6005 s

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Ois^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das
mwwwipiib (948 mie »iwiint»ii»w

------------------------------------------------------------------------------- j

Contratos de locação g
Cartas de Fiança =
Requerimentos
Balanços |
Alvarás diversos |
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes t

£
j às 19 boras. J
mt«WMii(»iui iiiittiiiBiraiW uiw if uii'1» 'inirutuí į im

EJCKITOKIf) CONTAS31L
8 

l

^Naócimento

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

Atlieka firmų atiaaiymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir- ki-
i tos rūšies darbus atlieka.
I Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
| Av. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

HimnMBBE 81111BSMOHOftiii

Skaitykite «Músu Lietuva»
IMHHHUHI llRHEffinaOKB

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em gerai 

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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.

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

VIENmT”-MI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO 7 A

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
'leiel'ones: 51-4019 e 51-2223

Lindoya vanduo yrr aeziai žinomas gėrimas, 
kurio puiku veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postai 3967 — S Ã O PA U,L O

j PREKYBOS NAMAI SPR1NDYS & ČIA.
į Pęa. S. José dos Campos, 1 ■ V. Zelina ■ Telefonas 63-5915 • •
« ijelezieâ išdirbiniai ir dažai viškaš ele/ctroš
| įrengimai mama reikmenš ir zai&lai,
y ivaviiaušioš douanoš uišomš progomš,
:: <§pecialuš šlcgriuš Padi/oš ir Zlelevizijoš:
g Pardavimaš ir šazinigaš taišumaš.

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

feissssS:

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 VILA ALPINA
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LIETUVOS NACIONAL
MARTYNO MAŽVYDO BIBL

ZELINA, 515 — CA*XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

_j___________ - . | ■ r I II ■ I ' -7-^   ■ ----------------- 1

V. Anastacio Dr. J,. Basanavičiaus vardo lietuvių 
mokyklos globėjai, š.:m. balandžio (abril) 30 d. 8 vai 
vakaro, rua Camacan, 625 rengia puiku

VAI\A.ÇÀ-K.€NC«JJA: ■
Bus labai įdomi programa. Vakaro pelnas skiria

mas mokyklos rūmų naujos tvoros statybai
' VALDYBA

— Velykų Sekmadienį 8,30 
vai. bus šv. Mišios Vila Anas 
tacio lietuviams, kurie negali 
atvykti į Prisikėlimo Iškilmes 
6 vai. Velykų rytą Lietuvių 
bažnyčioje Vila Zelinoje.

— Parque àas Nações ir 
UMngos lietuviams. Po Vely
kų jus aplankys «Mūsų Lie
tuvos» atstovas, kam bus ga
lima sumokėti laikraščio pre 
numeratą ir užsisakyti šitą 
gražų lietuvišką laikraštį.

— Halina ir Algirdas Mo- 
šinskiai praneša, kad š.m. b.a 
landžio mėn. 11 d. (pirmadie
nį) 7 vai. 4® min. Vila Zeli- 
nos parapijos bažnyčioje bus 
atlaikytos gedulingos pamal
dos už mūsų tėvo ir uošvio 
a.a. Antano Didžiulio vėlę ku 
riose maloniai kviečiame da
lyvauti mūsų šeimos draugus 
ir pažįstamus.

— Prof. Antanas Stonis grįž 
damas iš Čilės Meksikon per

(tąsa iš 1 pusi.) 

turime gerai ir stipriai ekono 
miniai gyvenančių tautiečių, 
džiaugiamės nuosavais sukur 
tais kultūriniais vienetais, kas 
ir liūdija, kad lietuviai dirbo, 
veržėsi priekin siekdami eko 
nominių ir kultūrinių vertybių.

Neginčijamai galima sutik
ti, kad individualiai paėmus, 
beveik didesnė lietuvių dalis, 
ekonominiai yra įsikūrę vidų 
tiniškai, gyvena nuosavuose, 
prieš dešimtis metų įgytuose 
butuose, dairydamiesi, jei dar 
neišėję yra į pensijos duris. 
Kiti gi versdamiesi smulkia 
prekyba bei pramone, moks
lina savo ainius, ruošdami 
jiems lengvesnį gyvenimo ke 
lią. Tai ir viskas apie «gerai 
įsikūrusius», jei neskaityti vie 
no kito, kuriems gyvenimas 
yra daugiau šyptelėjęs laime 
ir gali skaičiuoti savo mėne
sines pajamas dideliais skai
čiais. Kolonija nors ir sena, 
jos nariai darbingi ir ištver
mingi, bet ekonominėje bū
tyje toli nenužengė. vidutinės 
klasės nepasiekė, savo atkak 
lumu gyvuosius kasdieninius 
rūpesčius tik atitolino. Ne re 
tai bandoma lietuvio einigran 
to ekonominį pajėgumą artifi 
cialiai parodyti, tačiau padė
tis yra visiškai kita jo ekono 
minėje struktūroje, kuri ir to 
liau reikalauja nuolatenės ir paties tikslo? 
rūpestingos kovos už būvį.
Atsistojęs aut plikos žemės ir (B. D.).

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

Atarto de Jrança Camargo,

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

ANTANO OAVILONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof., Gustavo P. do 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.

São Paulo, sustojo trims die
noms paulistų sostinėje, iš ku 
rios jau apie pusantrų metų 
yra išsikėlęs į Meksiką. São 
Pantyje turi giminių ir daug 
draugų. Meksikon išskrenda 
9 d balandžio. Apie Velykas 
lankysis Amerikoje, Chicago 
Illinois, apylinkėse. Profeso
riui linkime laimingai sugrįž
ti Meksikon ir įvykdžius vi 
sus įsipareigojimus grįžti į 
São Paulo, kur profesoriaus 
talka kultūriniam darbe buvo 
stipriai jaučiama ir dabar y- 
ra reikalinga.

LAIMINGOS KELIONĖS

Šį šeštadienį, balandžio m. 
9 d. 19 vai iš Congonhas ae
rodromo išskrenda Amerikon 
Nijolė Vinkšnaitytė, Juozas 
Vaikšnoras ir Robertas Luns 
kis, visi vilazeliniečiai jau
nuoliai. Tai jaunos ir stiprios 
pajėgos, kurios vienu ar kilu 
būdu buvo įsijungusios į kul.ū 

tik savo pastangomis skynę 
kelią į gerbūvį, turi pagrindo 
džiaugtis, kad nesuklupo ke 
lyje, kad išėjo dvasiniai ne
sužaloti ir minimalinį savo 
tikslą pasiekė

Kitaip, bet gi, atrodo ben
druomeninis bei kolektyvinis 
Brazilijos lietuvių veidas Fer 
35 metus lietuviai nesukūrė 
nė vieno ekonominio vieneto 
nė vienos kultūrinės bt i so
cialinės institucijos, kurios 
jungtų išsisklaidžiusius lietu
vių emigrantus ir reprezen
tuotų lietuvišką koloniją. Ko
dėl taip įvyko, kad lietuviai 
šioje srityje atsiliko nuo kitų 
tautų emigrantų? O juk lietu
vis nemėgsta būti paskutiniuo 
ju ir visuomet stengiasi jei 
nepralenkti, tai bent lygiomis 
atsistoti su kaimynu. Tačiau 
šiame reikale jisai atsi’iko. 
Vadinasi prisipažindami. tu/ 
rime pasisakyti, jog BraziĮi 
jos lietuvių laimėjimai nėra 
pilni ir ne taip jau dideli y 
pač visuomeninėmis, beodro 
kolektyvo, akimis žiūrint.

Kodėl mes neturime bent 
vienos kooperaty^inės ben
drovės, dėl kurios ne vienas 
rašo ir šią kolonijoj spragą 
nurodo? Argi lietuviai nemo
kėjo suprasti ir įvertinti, ko
kią didelę jėgą turi ekominia 
me gyvenime daugumos ben
dravimas. siekiant vieno irto 

rinį lietuvių gyvenimą. Jų bu 
vimas ir darbas čia būtų , la
bai reikalingas. Bet juos vi
lioja platesni horizontai ir pla 
nai. Kaip ilgai pasiliks Ame
rikoje, apsispręs į ten nuvy
kę. Linkime laimingos kelio
nės ir taip pat laimingo sugrį 
žimo Esame tikri, kad ir Ame 
rikoje įsijungs į lietuviško 
jaunimo kultūrines gretas ir 
São Paulo jaunimą tinkamai 
atstovaus Laimingos kelio
nės ir iki malonaus pasimaty 
mo São Paulyje.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA 
ZILIJOJE NARIŲ ŽINIAI.

L.S.B. Valdyba praneša, kad 
š.m. balandžio (Abril) mėn. 10 
d. d 15 v. 30 m. 3 v. 30 m 
m. p.p ) Vila Belos rūmuose, 
rua Sto Amazio 57 įvyks L.
S.B narių susirinkimas įvai 
riems Sąjungos reikalams ap 
tarti

Nesusirinkus nustatytu lai
ku kvorumui, po pusės valan 
dos bus skelbiamas antras su 
sirinkimas ir skaitysis teisė 
tu bet kuriam narių skaičiui 
dalyvaujant

Be to, L S“ B. Valdyba įspė
ja. kad tik tie nariai, kurie 
apsimokėję nario mokestį, ga 
lės dalyvauti Sąjungos reika
lų sprendime Todėl nariai y- 
ra prašomi apsimokėti nario 
mokestį iki susirinkimo die
nos pas S gos Iždininką p J. 
Todelį darbo valandomis, rua 
Inacio, 20, Vila Zelinoje. j

// L.S B. Valdyba. / 

/ / P A I Š E K O M I : ' ’

/ /l. Alenčikas Juozas, sūnus 
Jono.
'/ 2. Dudianietz Ambrojy, su
muš Ludviko,
' 3. Šinkiene Ona ir Antanas,

4 Vaitas Vik oras, sūuus 
Antano, gim. 1£21 m ,

5 Valančauskas Aleksan
dras. gim. 1942 m..

6. VaJtekaitis Pranas, gim. 
1914 m,

7. Vaitkevičius Antanas, 
gim 1925 m.,

b. Viškauskaite Alia, gim. 
1926 m.,

9. Žukauskas Jonas, 76amž 
sūnus Motiejaus,

10 Aftekaitás Vincas.
11. Ancevičienė (Meškauskai 

tė) Justina, gim. 1874 m ,

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“JO.'FIJA”.
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 oa Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N Ū S »
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.

12 BieMukienė Stasė, gim. 
Marijampolėje,

13. Bataitis Pranas, gim. 1929 
m , sūnus Prano,

14 Bitinas Jonas, g. 1923 m.,
15 Bulkaitis Jaunutis, gim. 

1925 m,
16 Bartkus Adomas, gim. 

1927 m, sūnus Jono.
17. Bernatavičius Jonas, g. 

1925 m., sūnus Jono,
18. Driaunevičius Jonas, gim. 

1917 nl, sūnus Juozo,
19. Čekas Andrius su šeima,
20. Frenkelienė Ludmila (Ka 

rulinaitė\ gim. 1905 m..
ieškomieji arba juos ži

nantieji, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUÂNIA, 
R. Dom José de Banros, 168, 

Cx. Postal 7249 - 8. Paulo 
— Brasil —

«MŪSŲ LIETUVOS* PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI
Rėmėjo prenum. 6<:0 cr.: 

Kazys Vosylius.
5o0 cr : Petras Jakaitis,
400 cr : Pranas Lukoševi

čius, Jurgis Baltušmkas

— Mykolas Skadas gydosi 
ligoninėj Casa de Saude.

PRIĖMIMAS PAS AUSTRIJOS 
7 GENERALINĮ KONSULĄ

/ Š m balandžio mėn 2 d. 
(Austrijos Generalinis Konsu
las São Paulyje p. Otto Hel
ler su Ponia, savo rezidenci
joje: t ua Brigadeiro Molo, 
176, suruošė Austrijos Minis- 
terių Tarybos Vice-Pirminin
kui p. Dr Bruno Pitterman 
pagerbti «cock tail», į kurį, 
be vietos valdžios ir koloni
jos atstovų, dar buvo pakvies 
tas bei dalyvavo ir São Pau 
lo Konsulų Korpusas, jų tar
pe ir Lietuvos Konsulas A. 
Polišaitis su Ponia.

— Balandžio m. 3 d Šv. 
Juozapo Vyrų Brolijos susi 
rinkime tarp kitų reikalų bu 
vo vaidybos perinkknas, kad 
valdyba gerai dirbo, tai palik 
ta ta pati Tik perrinktas se 
kretorius kuriuo išrinktas Ka 
zys Rinkevičius Brolija nuta 
rė suruošti išvažiavimą į San 
tos 1 d gegužės. Kadangi tą 
pat dieną bns Motinos Dienos 
minėjimas, tai išvažiavimas 
atkeltas į 24 d balandžio.

Norintieji d» 
vime nieko nA^ 
rašykite pas 
bos narius, nes vietų yra ne 
daug.

— Jaunučių krepšinio tre
niruotės vyks sekmadieniais 
po piet ir pirmadieniais va
kare.

— Organizuojamam lietuvių 
sporto klubui renkamas var
das Tarp kitų pasiūlytų var 
dų daugiausia pritarimo ran
da «Vytis».

— Laiškai: V. Urbanavičiui, 
J. SeliokiH. A. Lazdauskui. K. 
Talalai, J. Masini, J. Juodgu- 
džiui, H. Kraujalienei, J. Kli
šiui.

PAMALDŲ TVARKA DIDŽIĄ
JĄ SAVAITE VILA ZELINOJE

DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ
Šv. Mišios 7 vai. vakaro, 
DIDĮJĮ PENKTADIENĮ pa

maldų pradžia 3 vai. po piet.
DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ pamal 

dų pradžia 9 vai. vakaro.
VELYKŲ Rytą Prisikėlimo 

procesija bus 6 vai. ryto.

ŠUŠELPKIME NUKENTĖ
JUSIUS

São Paulo kardinolo parė
dymu Verbų sekmadienį viso 
se bažnyčiose bus renkamos 
aukos Brazilijos šiaurėje nuo 
potvynių nukentėjusiems su
šelpti.

Aukos gali būti pinigais ir 
drabužiais. Aukas įteikti kle 
bonijoje.

— Bus smagu ir linksma 
Liet Kat. Bendruomenės cho 
ro ruošiamame

ŠOKIŲ VAKARE

balandžio 23 d Vila Zelinoje, 
gimnazijos salėje. Iš anksto, 
apsirūpink staliufcu ir pakvie 
timu.

ŽINIOS IŠ RIO DE JANEIRO

Šv. Kazimiero šventė buvo 
gražiai paminėta per lietuvis 
kąją radijo valandėlę «A Voz 
da Lituania kuriai vadovauja 
lietuvių misijonierių direkto
rius kan. Z. Ignatavičius.

Rio de Janeiro Lietuvių Ka 
talikių Moterų Draugija buvo 
sušaukusi iškilmingą metinį 
susirinkimą, kuriame buvo iš 
rinkta nauja valdyba. Buvo 
padėkota buvusiai valdybai už 
pagyvenamą lietuviškos ve* 
klos, ypač už dalyvavimą lie 
tuviškoje radijo valandėlėje. 
Kolonija tikisi, kad naujoji 
valdyba ir toliau eis tuo pa
čiu Moterų Draugijos nusista 
tytu keliu, dirbant Dievo ir 
Tėvynės garbei.

Susirinkimas buvo užbaig
tas skaniomis lietuviškomis 
vaišėmis.

DAUG GINČŲ DEL
SOSTINĖS PERKĖLIMO.

Atrodo, kad dar kurį laiką, 
kaip Carlos Lacerda yra pa 
sakęs, Bra-zilija turės pusan
tros sostinės. Faktinai visos 
įstaigos dirbs kaip dirbusios 
Rio de Janeire, o į Brasilia 
bus persikelta tik simboliškai. 
Didžiausia kliūtis stoka būtų 
ir susisiekimo priemonių bei 
kelių. Ministerijų galvos bus 
naujoje sostinėje, o įvairūs 
departamentai - senoje. Par
lamentas irgi del tų pačių 
priežasčių nenori keltis. Mil 
žiniškas panigų sumas reikia 
išmesti ne tik statybai, bet 
ir peisikéhimui.
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