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LAIMĖJ VEEYECJE

VELYKOS
Velykos - pergalės, išsilais

vinimo šventė. Sename įsta
tyme per Velykų šventes mi
nėdavo išrinktosios tautos iš
silaisvinimą iš Egipto vergi
jos. Naujame • Kristaus prisi 
kėlimą, mirties nugalėjimą. 
Velykos yra ir kiekvieno dva 
sinio prisikėlimo šventė, 
džiaugsmo šventė. Bažnyčia 
su džiaugsmu šią dieną k vie 
čia Viešpatį garbinti: «Tebū
na džiaugsmingai švenčiamos 
dvasiškos paslaptys. Tesugau 
džia šventieji trimitai praneš 
darni didžiojo Valdovo perga 
lę. Tesilinksminair žemė ap
šviesta krentančiais į ją spin
duliais ir amžinojo valdovo 
šviesoje paskendusi teįsitiki- 
na, kad pasaulyje jau 
nebėra tamsos. Tesidžiau
gia ir motina Bažnyčia, 
sn tokiais šviesiais išpuoš 
ta spinduliais, o šie skliautai 
teskamba nuo galingų susirin 
kusių balsų Su didžiausiu dva 
sios pakilimu apgiedokime Die 
vų, Tėvą ir jo vienatinį Sūnų; 
mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 
kuris atlygino už mus amži
najam Tėvui Adomo padary
tą skolą, o jo brangusis krau 
jas nuplovė senuoju nusikal
timu užtarnautą bausmę. Šios 
nakties metu Kristus sutrati 
kęs mirties pančius, išėjo iš 
pragarų kaip nugalėtojas. Ko 
kia neįkainuojama yra dva
siškos meilės didybė ..

Žmonijos atpirkimo darbą 
Bažnyčia tęsia šiandien ir jį 
vykdins ligi pasaulio pabai
gos, kol bent vienas žmogus 
bus žemėje, nes Kristus mirė 
ne vien už ano meto žmones, 
bet už visų laikų ir visus, vi 
sų tautų. Užtat pasaulio at-pir 
kimo žygis yra visuotinis lai 
ko ir erdvės atžvilgiu. Kiek
vienos didelės idėjos įgyven
dinimas reikalauja ir didelės 
aukos. Pasaulio atpirkimas bu 
vo pati didžiausia idėja. Už 
tat ji buvo reūkalinga ir pa
čios didžiausios aukas - ne 
žmogaus, bet Dievo Sūnaus 
aukos.f

Bažnyčia vykdydama žmo
nijos išganymo misiją, paties 
Kristaus jai patikėtą ji turi 
eiti ir eina Kristaus nueitu 
keliu - kančios ir pergalės ke 
liu. Be Didžiojo Penktadienio 
sutemų ir be Golgotos nebūtų 
buvę džiaugsmingo Prisikėli
mo rytmečio. Tas pat karto
jasi Bažnyčios gyvenime nuo 
pat jos įkūrimo. Ji yra perse 
kiojama, kankinama, liejamas 
jos tikinčiųjų kraujas, bet po 
to ateina džiaugsmingos per 
galės rytmetys.

Šiandien Bažnyčia anapus 
geležinės uždangos gyvena 
Didžiojo Penktadienio trage 
diją, sūtemų dienas Krikščfo 
nybė kovoja su mūsų dienų 
pagonybe, ir kartu didžiausia 
pasauliui grėsmė, komuniz
mu. Anksčiau ar vėliau ko
munizmas grius. Kristaus įs
teigta bažnyčia dar galingiau

suspindės savo tikinčiųjų pa 
rodytu didvyriškumu. Komu
nizmas yra idėja, kuri gali 
būt nugalėta tik kita idėja, 
krikščionybės idėja. Idėjos 
nėra sunaikinamos, nugalimos 
kalėjimais moderniškiavsiais 
ginklais Šių dienų kovoje 
pats stipriausiais ir lemian'is ■ 
ginklas nėra atominis, kuris 
gali tik pasaulį sunaikinti, bet 
krikščionybės jėga amžiais 
nenugalima Lemiamas mūšis 
vyksta idėjiniame fronte. To 
del pasaulio atnaujimas Kris 
tuje, jo karalystės Įgyvendini 

mas paskirų žmonių širdyse 
ir tautose yra tikrasis perga 
lės laidas prieš komunizmą.

Šiomis dienomis iš gautų iš 
Lietuvos laiškų matyti, kad 
ten pasilikusių tikėjimas yra 
gyvas ir bažnyčiose lankosi 
labai daug žmonių.

Męs čia, laisvame krašte 
giedodami giliai prasmingą 
giesmę Linksma diena .. mels 
k«ime Dievo, kad ta linksma 
diena, laisvės diena, greičiau 
priartėtų ir mūsų brangiai tė 
vynei Lietuvai.

Brazilijos politinių partijų krizis
Šiuo metu Brazilijos daugu 

mas politinių partijų išgyve
na didelį krizį, kurį iššaukė 
nevienodas partijų vadovybių 
nusistatymas kandidatų į pre 
zidentus atžvilgiu.

Udenistų (UDN) tarpe kilo 
didelis sumišimas, kai iš Eu
ropos grįžo deputatas Carlos 
Lacerda ir per savo dienraš
tį .«Tribuna da Imprensa» pra 
dėjo smarkiai atakuoti parti
jos pirmininką Pinto Maga
lhães. Taip susvyravo ir par
tijos kandidato į vicepreziden 
tus Leandro Maciel kandida
tūra. Partijai gręsia skilimas.

Socialistų partijoje irgi nė
ra vienybės. Pradžioje parti
ja palaikė Janio Quadros kan 
didatūrą į prezidentus. Bet 
praėjusią savaitę įvykusiame 
partijos suvažiavime, nutarta 
131 baisų prieš 87, pa
laikyti maršalo Teixeira Lott 
kandidatūrą São Paulo esta 
do socialistų partijos vadovy 
bė yra pasiryžusi, nepaisant 
visuotinio partijos suvažiavi
mo. palaikyti Janio Quadros.

Socialdemokratų (PSDj par 
tijoje, Rio Grande do Sul so
cialdemokratai nepasiduoda 
partijos nutarimams. Vietoj 
Teixeira Lott palaiko Janio 
Quadros.

— Brazilijoje skleidžiami 
gandai, kad 21 d. balandžio 
opozicija ruošianti sukilimą, 
tikslu sutrukdyti vyriausybei 
į naująją sostinę persikelti.

— Santos uoste streikuoja 
darbininkai bandelei yra po
licijos saugojami.

VAŠINGTONE RUOŠIASI 
DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJAI

Balandžio m 12 d. prasidė
jo Amerikos. AngMjos. Pran
cūzijos, Vokietijos, Italijos k 
kitų kraštų vyriausybių atsto
vų konferencija Šioje konfe
rencijoje turės būti smulkiai 
aptarti ir išnagrinėti visi klau 
simai, kurie bus iškelti viršų 
nių konferencijoje Paryžiuje 
gegužės mėn. Vakarų diplo
matai į viršūnių konferenciją 
nori eiti vieningi. Atrodo, kad 
rasti bendrą kalbą nebus sun 
ku.

i stotinos ^bienoA
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ĮDOMIA IR ĮVAIRIA PROGRAMA ATLIKS S PAULO 
LIETUVIŠKŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIAI.

PO PROGRAMOS BUS BENDRI ŠOKIAI IR BUFETAS.
ĮĖJIMAS LAISVAS!

Minėjimo Rengėjui V. Zelinos Lietuviška 
Mokykla ir Moksleiviai Ateitininkai

Trabalistai (PTB)irgi pasi
dalino. Vieni už João Gou
lart ir Teixeira Lott, kiti už 
Fernando Ferrari su Janio 
Quadros.

Krikščionių demokratų gre 
tose kol kas ramu.

Brazilijos komunistams yra 
įsakyta palaikyti Teixeira Kott 
kandidatūra.

Social progresistų pastogė 
je irgi nėra vienybės. Kaiku 
rie deputatai nepatenkinti ve 
dama partijos vadovybės lini 
ja. Pats partijos pirmininkas 
Adhemar de Barros, kartu ir 
São Paulo miesto prefeitas, 
yra smarkiai susikirtęs su di 
deliu partijos šulu ir vicepre 
f eitu Cantídio Sampaio.

Federaliniame parlamente 
buvo pranešta, kad Janio Qua 
droš vardu Šveicarijoje yra 
atidaryta sąskaita, kurion įvai 
rios firmos yra įdėjusios pen 
kis milijonus dolerių. Kai Ja 
nio Quadros bus išrinktas, jis 
toms firmoms turės atlyginti 
suteikimu reikalingų paleng
vinimų. Taip šia žinia norima 
Janio Quadros sukompromi
tuoti prieš rinkikus. Pats Ja 
nio Quadros šias žinias pa
neigė ir prašė kaltinimą įro
dyti.

— Italijoje vėl vyriausybės 
krizis Tambroni atsistatidino. 
Prezidentas Gronchi tariasi 
su parlamento grupių vadais. 
Spėjama, kad parlamentas gal 
but bus paleistas ir paskelbti 
nauji rinkimai Kairiosios ir 
dešinės partijos neranda ben
dros kalbos.

— Kubos drama dar nesi
baigė. Viduje nėra nei tvar
kos, nei ramybės. Oriente pro 
vincijoje nužudytas kapitonas 
Tamayo, vienas Fidel Castro 
bendradarbių. Nemaža karimn 
kų bėga iš Kubos Amerikon. 
Bijo teroro. Santykiai su Ame 
rika dar tebėra įtempti.

—- Iš komunistų valdomos 
Vokietijos į Vakarus pabėgo 
apie tūkstantis gydytojų. Ne
maža ir inžinierių yra pabė
gusių. Todėl Rytų Vokietijo
je yra jaučiamas didelis trū
kumas specialistų.
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— Vilniaus universiteto rėk 
toriaus J. Kubiliaus duomeni
mis, to universiteto staciona
riniame, neakivaizdiniame ir 
vakariniame skyriuose dabar 
mokosi daugiau kaip 5 8C0 stu 
dentų. Dirbą 412 profesorių, 
docentų ir dėstytojų, iš kurių 
39,ū turį mokslinius vardus ir 
laipsnius Skundėsi, kad stu
dentų «idėjinis» auklėjimas 
susiduriąs su sunkumais Jau 
nimą reikią daugiau mokinti 
«internacionalizmo» sugyveni 
mo su «broliškomis tautomis» 
(suprask: su rusais).

Namai su baldais, bet gyven
tojai negali juose apsigyventi

Raudonosios armijos pros
pekte Vilniuje naujakuriams 
yra pastatyta keletas namų, 
kurie pasižymi tuo. kad yra 
su naujais baldais Gavę apsi 
gyvenimo orderį naujakuriai 
baldų kombinate gauna dar 
pažymėjimą, kad yra už bal 
dus apsimokėję ir po to jau 
gali naujuose butuose apsigy 
venti. Tačiau su tais namais 
išėjo taip, kad jie jau ilgą 
laiką stovi tušti. Mat, statybi 
ninkai savo darbą buvo taip 
paskubomis atlikę, kad tuoj 
reikėjo remontą daryti. Be to 
naujieji nuomininkai nėra pa 
tenkinti ir rastais butuose bal 
dais, už kuriuos jau iš anks
to yra sumokėję Spalvotuo
se prospektuose visa buvę 
gražiau atvaizduota, negu pas 
kiau tikrovėje pasirodė Sie
ninės spintos tokios mažos, 
kad nėra pakankamai vietos 
visos šeimos narių rūbams su 
kabinti. Prospektuose buvę at 
vaizduoti ir kilimai bei kiti 
papuošimai, kurių tikrovėje, 
tačiau, nėra. Atsakingieji pa 
reigūnai naujakurius raminą: 
«Nesinervinteit, palaukit, na
mai nepabėgs».

Per laikraščius ieško 
profesorių ir docentų

Vilniaus Valstybinis pėda 
goginis institutas per iaikraš 
čius ieško katedrų vedėjų, 
profesorių ir- docentų politi
nės ekonomijos, filosofijos, 
Sovietų Sąjungos istorijos ru 
sų kalbos, rusų literatūros, 
chemi jos, teorinės fizikos, ma 
tematinės analizės ir anglų 
kalbos dėstymui.

Kauno HES apsaugosianti 
miestą nuo potvynio

Vadinamoje «Kauno jūroje» 
prie HES jėgainės dabar esą 
sukaupta apie 113 kb. vaa- 

dens, bet joje numatyta apie 
462 mil. febm Šio pavasario 
potvynio metu reikiamas kie 
kis būsiąs papildytas Jei pa
sirodysią reikalinga, dar prieš 
potvynį iš «Kauno jūros» bus 
nuleistas tam tikras vandens 
kiekis. Įtvarai įrengti taip, 
kad ir potvynio metu galima 
praleisti daugiau vandens ir 
ledų Vis dėlto kauniečiams 
bus įdomu įsitikinti, ar tikrai 
naujieji įrengimui apsaugos 
juos nuo negeistinų potvynio 
pasėkų.

— Vilniaus «Tiesa» ir Vii 
niaus radijas kovo 24 d. pik
tai puolė Lietuvos dvasiškius, 
kurių dalis tariamai susidėję 
su nacionalistais ir karo me
tu net talkininkavę masiniuo
se žudymuose.

— Jei Vilniaus radijas ko 
vo 26 d paskelbė tikras ži
nias. tai Šiaurės Atlante sil
kes žvejoja šiuo metu apie 
100 Lietuvos žvejybinių trale 
rių. Dalis Lietuvos žvejų gan 
do žuvį prie Nėufudlando Ka 
nados artybėje, (rietuvos žve 
jų laivynas yra visasąjungi
nių įstaigų žinioje, kurios ir 
žuvį skirsto).

MŪSŲ LIETUVA

Džiaugiasi krikščionys, 
nors Velykos liesos 
Per pasaulį eina 
Jis. rankas ištiesęs.

Tad pamato dangų 
didelis ir mažas, 
o aut stalo tartum 
po marguti gražų.

Pro sargybų postus, 
pro vielas ir grotus 
Jis aplanko žmogų 
Saule vainikuotas.

Kristus prisikėlė, 
girdim linksmą žinią. 
Kiekvienoj lūšnelėj 
spinduliai auksiniai.

Gieda Aleliuja 
choras prie vargonų. 
Ant altoriaus akys 
nuostabiai malonios.

Stasys Laucius
VELYÍWJ

— Energetikos ir elektro
technikos instituto ir Hidroe
nergijos sektorius jau eilę 
metų tyrinėja Nemuną ir ki
tas Lietuvos upes ypač atsi
žvelgiant į tai, kaip jos gali 
būti panaudotos energijai gau 
ti Pereitais metais buvo iš
leistas tų tyrinėji nų pirmasis 
rinkinys Dabar esą baigiama 
antroji dalis, kuri nagrinėja 
Lietuvos upių potencialinius 
resursus. Leidinyje «Nemuno 
nuotėkis» Nemunas nagrinė
jamas smulkiau. Leidinys ne
trūkias pasirodysiąs. Čia esą 
nagrinėjami eilės metų Neinu 
no stebėjimai ties Smalinin
kais, Lampėdžiais, Birštonu.

— Kovo 25 d «Kauno iū 
ros» (prie naujosios hidrojė- 
gainės) vandens gilumas sie
kiąs 12 31 metrų. Per parą 
vanduo kilęs puse metre Ne 
mune žemiau Seredžiaus jau 
būta ledų susikimšimo Van
dens lygis Jurbarke ir Tilžė
je peršokęs 5 metrus Kuršių 
mariose tą dieną ledai dar te 
besilaikę, tik pakraščiuose bu 
ves pastebėtas atolydis. Kur
šių marių rajone šiemet pasi
rodę nepaprastai dideli paukš 
čių pulkai (Per Kuršių marias 
eina didysis paukščių kelias 
iš pietų į šiaurę ir rytus).

i960 m. balandžio 16 d.

gerai įvertinę. Po to jis ko
vo 28 d. pradėtas viešai rody 
ti Maskvos kinuose. Filmo ti
tulas «Gintaro pilis». Scenari 
jų paruošusi Maskvoje gyve 
nanti lietuvė dramaturge be
gina Januškevičienė. — Lie
tuvoje pradėta demonstruoti 
lietuviškas filmas «Gyvieji 
didvyriai» Tai filmas su poli 
tinėmis tendencijomis.

ĮVAIRIOS žinios iš
OKUPUOTOS LIETUVOS
Lietuvos rašytojus verčia 
imtis «šiuolaik nių temų»

Jau kuris laikas, ypač po 
Chruščiovo pasisakymo rašy
tojų suvažiavime Maskvoje 
ir po Lietuvos Rašytojų są
jungos valdybos plenumo po 
sėdžio, Lietuvos rašytojai yra 
įsakmiai raginami naudosi sa 
vo kūriniam i «šiuolaiki
nes» temas. Plenumas buvo 
nutaręs mobilizuoti Lietuvos 
rašytojus literatūriniai apra 
šyti sovietinio dabar ies gyve 
nimo reiškinius Konkrečiai 
buvo minėtas net septynme
čio planas, kurio atskirus ba 
rus rašytojai privalą atvaiz
duoti meniškomis priemonė

— Kovo 26 d. Maskvoje įvy 
ko «peržiūra» filmo sukurto 
pagal lietuvių liaudies pada
vimą apie Jūratę ir Kastytį. 
Maskvos filmų žinovai filmą

mis. Esą. nebegalima atidėlio 
ti nūdienius pavaizdavimus, 
kol bus išsemtos visos praei
ties temos. Rašytojų politru- 

(pabaiga 3 pusi)

Iš Užverstu Lapu
ANTANAS DUTKUS 

Emigracijos Sukakties Proga

(tąsa)

Pirmieji emigracijos bandy 
mo metai, po svetimu dangu
mi, nedavė dar laiko nei at
sipeikėti nei plačiau pažvėlg 
ti, kai užklupo sunkios eko
nominio krizio ir nedarbo juo 
dos ir beviltiškos dienos, pa
likdamos skaudžių žymių te- 
pradedančiam savo mantą 
tvarkytis emigrantui Ir pra
eives pergyvenimai vertė su
simąstyti ne vieną mūsų tau
tietį. Ne vienam atidarė akis 
ir paskatino imtis žygių bei 
priemonių, kuriomis būtų ga
lima sušvelninti bei paleng
vinti emigrantišką buitį Vi
same pasaulyje ir visų tautų 
kartojamoji «tiesa-vienybė ga 
lybė» lietuvių emigrantų taip 
pat buvo suprasta ir pagal ją 
buvo pradėtas judėjimas ry
tojaus netikėtinumams sutik
ti ir bendrai, vienybėje, lie

tuvių emigrantų ateitį kurti. 
Sunkieji metai paskatino lie
tuvius burtis ir organ zuotis 
į kooperatyviniais pagrindais 
tvarkomą bendrovę. Ši min
tis savo laiku buvo idealizuo 
jama gana plačiai ir vykusiai, 
kooperacwés idėjos entuzias
to Felikso Čemarkos. kad tik 
ją įgyvendinus lietuviškoje ko 
lonijoje idėja rado platų ir 
teigiamą atgarsį visoje Bra
zilijoje. pas miesto ir interio 
ro lietuvius. Darbas buvo pra 
dėtas gana rimtai, nes visi 
buvo užsidegę jungtis j koo
peratyvus. Bet, deja, darbui 
Įpusėjus, atsistojo prieš jį rim 
tos ir sunkiai nugalimos kliu 
tys. O kokios tos kliūtys bu
vo, iš kur jos išė jo ir kas jas 
statė, kad sugriovus pradėtą 
darbą, gali pasakyti ir nušvi
esti pats organizatorius it ne
nuilstamas ano meto koope- 

racinės idėjos kultivuotojas 
Feliksas Čemarka. Tai būtų 
atsakymas minint 35 metų 
emigracijos sukaktį, į ne vie 
no pf.statytą klausimą — ko
dėl mes neturime bent vie
nos kooperatyvinės bendro
vės. Užtenka F Čemarkai 
trumpai apibūdinti vieną jo 
darbų eigoje epizodą su São 
Paulo Kooperatyvų Departa
mento direktorium, kad idea 
tifikavus tuos stabdžius kurie 
sąmoningai griovė kiekvieną 
kolonijoje gausią idėją ir ko 
kšomis priemenėmis buvo ar
domas kiekvienas lietuviškas 
darbas.

Užsukta kenkimo mašina ge 
rai veikė ir tiksliai piovė Bra 
zilijos lietuvių kultūrinėj ir 
ekonominėj dirvoj pasirodžiu 
sį kiekvieną diegą Kenkimo 
ir viską griaunančios maši
nos vairuotojai nėra parodę 
mažiausio pagarbos bei soli
darumo jausmo lietuviui emi 
grantui. kuris klupdamas ir 
keldamas, ėjo vingiuotu sun
kiuoju keliu į naują gyveni
mą Nerūpėjo jiems, kad lie
tuviai turėtų gerai organizuo 

tas kultūrines ir ekono'min-es 
institucijas. o priešingai — 
troško matyti lietuvius susis
kaldžiusius, dvasiniai nusku
rusius, ekonominiai bejėgius, 
be šviesesnių perpektyvų atei 
čiai be giedresnių prošvais
čių rytojuj

Atvertę prisiminimų begels 
ta nt Į lapą, kuriame gui už
vožtas 35 metų lietuvių gyve 
nimo kelias ir. beskaitydami, 
pamatysime, suprasim ir įsiti 
kinsime, kodėl mūsų gyveni
me yra tiek daug plyšių, di
delių spragų juodų dėmių. 
Tik pažvelgę į praeitį, galėsi 
me atsakyti j tuos klausimus, 
kuriuos ne vienas kartoja, 
bet neįstengia įspėti.

Ne vienas, be abejo, numo 
jęs ranką pasakys, kad ne
verta apie praeitį kalbėti už 
versti lapai tetrūnyja sau. nes 
padėties nepagerins Kas bu 
vo — praėjo. Šiandien gyven 
kime ateitimi ir apie praeitį 
linksmai čiulbėkime Apie tai 
ne vienas jau yra prasitaręs 
ir pataręs nekelti dumblo iš 
stovinčio vandens, kad jo ne 
sudrumsčius. Bet išmintingi 

žmonės tvirtina, jog praeitis 
yra geriausias mokytojas, ku 
ri aiškiausiai nušviečia dabar 
tj. o t>aip pat parodo kelius 
ir ateičiai. Beja juk visokių 
iškilmių progomis. lietuviai 
šią tiesą nuolat kartoja, gie
dodami himną «Iš praeities 
tavo sūnūs, te stiprybę se
mia».

Žvelgdami į praeitį, matysi 
me, kad nestigo lietuviui emi 
grantui pastangų dirbti ir kul 
tūrinio darbo dirvoje Susi- 
klausimo ir solidarumo atmos 
feroj buvo dirbama visų emi 
grantų labui Kiekvienas lie
tuvis tada nešiojo savyje pa 
reigos jausmą: prisidėti savu 
įnašu į statomą kultūrinio rū
mo pastatą Nebuvo abejingų 
šiam darbui nei vieno Tauti 
nė pagarba tada jam dikta
vo. kad neatsiliktų su savo 
duokle ir kuo galėdamas pa 
remtų kolektyvinį darbą. Il
giausi mūsų tautiečių sąrašai 
liūnjja, kaip visi vienodai au 
kojosi bendram reikalui gal
vodami. kad po eilės metų jų 
pastangos atsispindės gražiu 
atspalviu ir pagarbos pavyz-
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J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Iš tūkstančio kryžių pasaulio Golgotoj 
tik vienas vienužis išganymu žiba;
ir sauté, ir žvaigždės, ir židintis džiaugsmas 
tik vieno medinio kryželio kūryba.

Dar vakar jį nešė pečiai nukankinti, 
ir pajuoktas linko, kaip palmė prieš rytą, 
o šiandien jau žemė, grandis susitraukius, 
jam garbę paklojo ikšiol nematytą.

Žiedų anktybųjų vainikų vainikai; 
altoriuose žvakės, ir bokštai pragydo, 
kad jau surūdijo delne kalavijas, 
ir meilė sujudino širdis po skydu

Ir Jo tasai užneštas kryžius į aukštį, 
į melsvąją, klaikiąją kalno viršūnę, 
paskelbę, kad tiesą mes amžių nešiojam 
keliuose pasaulio, trūnijančiam kūne.

(pabaiga iš 2 pusi)

kai reikalauja daugiau dėme 
šio kreipti ir į kovą su «bur
žuazine nacionalistine ideolo 
gija» Kaip instruktuoja V. Ra 
daitis «Tiesoje» (61 nr), tą 
kovą reikia vesti bent jau sa 
tyriškais atvaizdavimais, at
skleidžiant «buržuazinio na
cionalizmo, jų ideologų, jo pro 
paguotojų žlugimą» Be lai 
kraštinių feljetonų nieko tuo 
atžvilgiu iki šiol neturima, 
skundžiasi Kadaitis. Ir kovo
je prieš religinius prietarus 

džiu augančioms kartoms. Bet 
deja, tos gražios viltys ir sva 
jonės sudužo į skeveldras. 
Gražaus darbo ir įdėtų pas
tangų tik tamsus šešėlis te
liko

Tik São Paulo miestas yra 
priglaudęs apie 20tūkstančių 
lietuvių. 35 metų darbo bei 
veiklos liudininkų. Visi jie, 
kaip sakoma, «gerai įsikūrę», 
tačiau gyvena tik savu gyve 
nimu, rūpinasi tik asmeniš
kais reikalais. Patirtis rodo, 
kad tarp tų tūkštančių jau ne 
bėra jokio ryšio Atsipalaida 
vę iš bendrų tautinių ryšių, 
bejausmiai ir šalti paliko lie 
tuviškai dvasiai Lietuviška 
mokykla, kurioje mokslas siū 
lomas už dyką, nebevilioja, ji 
liko tuščia. Visuomeninių sam 
būrių organizacijų, nors ir 
bandoma kai kur pasigarsinti 
jomis, veikia tik põpieryje ir 
tinka tik šiaudinius didvyrius 
gimdyti. Šiandiena, akis dū
rinti karti realybė, prašyte 
prašosi aiškaus atsakymo, ku 
ris nušviestų šių pasekmių vi 
sas priežastis. Juk priėjome 
lietuviško darbo kelio galą 
Apgaudinėti savęs, nėra nau 
dos nei mums patiems, nei ki 
tiems Išvežkime iš Vila Ze- 
linos Prel. kun Pijų Ragažins 

satyra galėsianti veiksminga 
būti Klerikalizmas dabar ei
nąs ranka rankon su buržua 
ziniais nacionalistais Užvis 
sunkiausiai bus Lietuvos ra
šytojams įvykdyti Rudaičio 
reikalavimą—sukurti «žavintį, 
gilų savo jausmais ir minti 
mis bendraamžio kovotojo už 
komunizmą paveikslą» Sun
ku bus tai atvaizduoti dėl to, 
kad tokio paveikslo tikrovė
je visai nėra Partijos ck nu 
stato, kokie įuri būti jaus
mai, kokios mintys.
nKSaanOWMa -irr-nrri ■ i i i Il

ką, ir turėsime baigtą lietu 
viškos veiklos vaizdą! Tada 
tik lietuviškos kolonijos lai
vo tariamiems kapitonams ir 
beliktų pasukti į Britų Hondu 
ros pelkes ir «atsarginę Lie
tuvą» kurti Neapgaudinėkime 
savęs ir neklaidinkime kitų 
nerimtais gandais bei kliede 
jimais apie stiprias, net sep
tynias organizacijas, kurių vi 
siškai nėra.

35 metų emigracijos sukak 
ties proga, kai kas bando ape 
liuoti į patriotinius lietuvio 
jausmus, kad pažadinus jį nau 
jam darbui — statyti «tau 
tos namus». O statyti kaip? 
Be abejso, panašiu būdu, kaip 
tas buvo daroma ir prieš 35 
metus, kada lietuviai aukojo 
ir aukavosi «tautosnamų» sta 
tybai, įsigydami net penkis 
didingus pastatus, kurie Metu 
vių pasididžiavimui, pavydą 
kėlė kitų tautų emigrantams. 
Juk tai buvo tikrieji «tautos 
namai», kuriuos statė mūsų 
tauta, kad emigrantai ir jų bū 
simos kartos turėtų nuosavą 
pastogę, iš po kurios dvelktų 
lietuviško darbo šiluma, mei 
lė lietuvių tautai, savo žmo
nėms, savajam kraštui Visa 
tai buvo įgyta pačių Metuvių 
čia ir Lietuvoje gyvenančių

KAI MINSKAS BUVO 
LIETUVOS DALIS

Minskas šiuo metu skaito
mas «tarybinės» Baltgudijos 
sostine turi arti 50 000 gy
ventojų Tačiau iki 1772 me ų 
jis buvo Lietuvos dalimi ir 
skaitėsi pagal savo didumo, 
a tru po Vilniaus miestu.

Tyrinėjimai parodė, jog iki 
6 to šimtmečio po Kristaus, 
ten buvo apsigyvenusios lie
tuvių giminės, kurias vėliau 
nustūmė toliau į rytus slavai, 
ypatingai krivyčiai. Tačiau lie 
tuviai neužsileido ir pakarto 
tinai bandė atsiimti tas sritis

Senuose užrašuose yrą pa
sakyta, jog lietuvių kunigai 
kštis Živigundas 1114 metais 
užvaldė krivičių žemę su 
«Minscum». Bet jam teko 
smarkiai kariauti su Kijevo

Lietuviškas popierius — Mask 
vos ir Ukrainos leidiniams

(E) Petrašiūnų popierio fa
brikas gavo užsakymą (ti
kriau tariant įsakymą) prista 
tyti į Maskva 600 tonų geres 
nio popierio leidiniams užsie 
no kalbomis. Be to lietuviš
kas popierius didesniais kie
kiais bus teikiamas Ukrainai, 
ukrainiškai enciklopedijai 
leisti.

brolių pastangomis, talkos bū 
du Na. o kur šiandieną visa 
tai yra? Kokiais keliais nuė
jo ir kodėl tokio liūdno Ii 
kimo susilaukė? Milijoninio 
«tautos namų1 turto likučiai 
bel’ko, lyg audros sukrėsti, 
sukrėsti, savo liūona išvaiz
da, praeivį gązdina. Pagaliau 
paaiškėjo, kad tie likučiai sto 
vi ant svetimos žemės, nors 
ji, žemė, buvo dovanota São 
Paulo lietuviams, o tik buvu 
šieji kolonijos ir turto «glo
bėjai», matyt, patriotinių jaus 
mų vedini, žemę pasisavino.

. Šitokį ir anoki Brazilijos 
lietuviu gyvenimo šešėliai, mi 
nint šias sukaktines, suve
dant 3.- metų balansą, turėtų 
būti išsklaidyti, su pilietiška 
ir tautine lietuviška drąsa tu
rėtų būti pasakyta; jog. pir
maisiais kūrimosi metais, po 
priedanga gražių žodžių, pa 
puoštu tėvynės meile ir pa
triotizmu. buvo neapgaudinė
jami Sukrautas ant «tautos 
namų» visų lietuvių įnašas, 
virto privatine atskirų asme
nų nuosavybe.

Pirma negu kalbėti apie 
naujus «tautos namus», su tau 
tine drąsa įsipareigokime ati 
dengti senųjų «tautos namų» 
mistišką uždangą ir parody

kunigaikščiais, siekusiais 
praplėsti savo valdžią 
Lietuvos žemėse Vėliau, 
dėka Rimgaudo 1235 m. 
laimėtam mūšiui su sla
vais, Minsko srytis pasi 
liko lietuvių globoje.

Didysis Lietuvos Kuni 
gaikštis Vytenis pastatė 
Minske dvi medines pi
lis. apsuptas upėmis ir 
giliu grioviu. Vėliau atsi 
rado mūrinė pilis: Šios 
tvirtovės atlaikė baisų to 
torių užpuolimą 13 tam 
šimtmetyje, vadovaujant 
Kardanui. Prie Erdvilo? 
ir Mindaugo šis miestas 
pradėjo išbujoti, jr virto 
lietuvišku. 1441 metais 
jis gavo laisvojo miesto 
privilegijas.

Perkėlus Lietuvos sos 
tinę į Vilnių, tarp jo ir 
Minsko buvo pravestas 
platus vieškelis, kuris 
vėliau tapo vienu gar
siausių visoje Europoje.
Užėmus Minską rusams, 

1772 metais, tas miestas
pradėjo nykti. Vyriausio 

tribunolo skyrius buvo panai 
kintas, mokslo akademija už 
daryta pilys išgriautos. Rusi 
fikacijos banga užliejo ir tą 
miestą.

Sandara

LENKAI SAVO FILME APIE 
ŽALGIRIO MŪŠĮ LIKVIDAVO 

VYTAUTĄ

Atžymėjimui 550 metų su
kakties nuo Žalgirio mūšio, 
Lenkijoje dabar yra baigiama 
gaminanti filmas «Kryžiuo
čiai», kuriame bus atvaizduo 
tas tas svarbus istorinis įvy
kis Filmas bus pirmą sykį 
parodytas liepos 15 dieną ta 
me pačiame mūšio lauke.

kime jau subrendusiems ir į- 
sigyvenusiems emigrantams, 
kas po ja slepiasi, arba —- 
kas slėpėsi tada, kada jie bu 
vo statomi ir visų, dar silp
nučių emigrantų, pagalbos ir 
paramos buvo šaukiamasi.

O kiek juose tad buvo su
krauta ir dvasinio turto — 
knygų! Neapsiriksime pasakę 
ir tai, jog anuomet Lietuvoje 
nebuvo nei vieno leidinio, ku 
ris nebūtų pasiekęs «tau'os 
namų» lentynų. O šiandien?! 
Tik beverčiai sekmadieniniai 
laikraščių priedai ir kitos bro 
šiūros baigia trūnyti drauge 
su, kadaise, didingais namais 
kurie tiek daug vilčių ir pa
sigrožėjimo teikė São Paulo 
lietuviams.

Prieš antrąjį pasaulinį ka
rą, kol nebuvo nutraukti nor 
malus ryšiai su senąja mūsų 
tėvyne Lietuva, kada pas mus 
kolonijoje iš vienos pusės, —• 
virte virė visuomeninis ir kul 
tūrinis judėjimas ir jungė vi
sus emigrantus solidarumo ir 
pakantos ryšiai šviesesniam 
išeivių rytojui siekti, o iš an 
ros pusės. - valdžios ir DUL 
Ro pastatyti tarnautojai, ne
rūpestingai gyvenimą vary
dami ir kolonijos turtą alin 
darni, veikė priešinga koloni-
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Keista tačiau, kad tame 
krutamame paveiksle nefigu- 
ruoja Vytautas Svarbiose re 
lėse yra Jagaila, didysis kry
žiuočių mistras, Zbiška, įvai
rūs kiti asmenys, bet Vytauto 
jų tarpe nematyti. Atrodytų, 
kad Žalgirio mūšyje lietuviai 
visai nedalyvavo.

Iš to jau galime spręsti 
kiek bus tame krutamam pa
veiksle istorinės tiesos ir kiek 
lenkiškos propagandos.

Juk visiems yra žinoma, 
jog Žalgirio mūšyje vyriau
siu jungtinių pajėgų vadu bu 
vo Vytautas; jis kai buvo su
daręs visą mūšio planą ir pats 
vėsą laiką buvo kovos vidury 
je, tuom tarpu kaip Jogaila 
pasiliko užpakalyje ir dides
nę dalį dienos praleido koply 
čioje besimelsdamas.

Dabar gi lenkai savo filmo 
je istorinę tiesą apverčia au
kštyn kojom ir visą kreditą 
už kryžiuočių sumušimą pris 
kiria sau. o kitiems — nieko. 
Tai yra tikra šelmystė ir ap 
gaudinėjimas žmonių !

«LIETUVOS PRAMONĖS GA
MINIAI Į 43 ŠALIS»

Vilniaus radijas kovo lo d. 
pranešė, kad Lietuvos pramo 
nes gaminiai šiuo metu eks
portuojami net į 43 įvairius 
kraštus (Deja, iš to eksporto 
Lietuvai ne tokia nauda, kaip 
Maskvai, kurios sąskaita vi
sas eksportas vyksta. Mas
kva nustato ir kiekius ir kai 
nas visų Lietuvoje pagamina 
mų eksportinių prekių. O jei 
kuri nors įmonė dėl kurių 
nors priežasčių neišpildo Mas 
kvos nustatyto plano, atsakin 
gieji įmonės ar gamybos va
dovai yra — baudžiami, apie 
ką jau ne kartą yra buvę pra 
nešta Vilniaus «Tiesoje»).

jo I ryptimi smerktinais ke
liais, tada, labai dažnai, mus 
lankė iš Lietuvos visokį sve
čiai, oficialūs ir pusiau ofi
cialūs vizitatoriai, kurie, ar
tai įpareigoti, ar savo noru, 
norėjo iš arti pamatyti ir pa
žinti mūsų gyvenimą, ir, žino 
ma, sugrįžus, tarti autoritetin 
gą žodį viršūnėse. Negailėjo 
jie tada duoti mums gražių 
gražiausių patarimų, kad gy
ventume vienybėje, susiklau
sytume, nekeltume vieni prieš 
kitus nesusipratimų ir šmeiž 
tų bangos, kad mylėtume vie 
ni kitus, kaip brolis brolį ir 
dirbtume produktyvų lietuviš
ką darbą kolonijos naudai ir 
savo krašto garbei. Daug to
kių saldžių patarimų esame 
girdėję iš R. Skipičio, M. Šal
čio. K. Kasakaičio, J. Aukš
tuolio, gen. V. Nagevičiaus ir 
kitų lūpų. Nors jie iš arti ma 
tę ir stebėję Bazilijos lietuvių 
gyvenimą ir jų pastangas, ba 
tačiau išvadas pasidarydavo 
apie mus iš surinktų informa 
ei jų konsulate. Iš tokių šalti
nių surinktos žinios, be abe
jo, ir vaizdas apie mus turė
jo išeiti kuo blogiausias, iš 
kurio atsispindėjo intrigos, 
šmeižtai, kerštas ir kitos blo 
gybės>, ėdančios Brazilijos Jie
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M L.» skyrius jaunimui.
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Rašius siusti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118

São Paulo. I

Juozas Mikštasv

u Žvakė
Ateikite pas Mane visi pavargę, nusiminę.
Suklupę po sunkia gyvenimo našta.
Išgirsite iš Mano lūpų linksmą, džiugią ž nią — 
Bus išklausyta lūkesčių malda karšta.

Nurims tamsybių audros. Žemėje užteks jums vietos:
Tauta tautos ir brolis brolio nežudys
Sutirps vienybės laimėj visos širdys šaltos, kietos, 
Ir jungs jus Mano meilės kupina Širdis.

Skubėkit pas Mane visi šviesių vilčių netekę,
Išeikit iš nerimo beribių klaikumų.
Paimkit į rankas negęstančią Velykų žvakę —
O ji atvers duris jums amžinų namų.

Velykų Žvake

Taip, kaip daugelis vaško 
gabalėlių, kruopščiai darbi
ninkių bičių surinktų, sulieti 
į vieną žvakę, lygiai taip 
Kristus su savo tikinčiaisiais 
sudaro vieną bažnyčią. Žvakė 
šviečia ir šildo. Taip ir kiek 
vienas tikintysis turi šviesti 
ir šildyti. Šviesti savo pavyz 
džiu ir žodžiais skelbiant 
Kristaus mokslą: «Kas klauso 
mano žodžių, tas nevaikšto

Prisikėlusio Kristaus Simbolis

tamsybėse». Šildyti, tai yra 
išpildyti tą didįjį Kristaus įsa 
kymą: «Mylėsi Dievą visa sa 
vo širdimi, o savo artimą kaip 
patį save.»

Kristaus mokslas atneša 
šviesos į žmogaus gyvenimo 
problemas. Kristaus mokslo 
šviesoje kiekvienas daiktas, 
kiekvienas įvykis įgauna sa 
vo tikrąją vertę: viskas yra 
sutverta žmogui, o žmogus

Kristaus Triumfo Šventėje nuoširdžiai linkime 
gausios Prisikėlusiojo palaimos mieliems broliams ir 
sesėms ateitininkams ir visiems maloniems «Jaunystės 
Aidų» skaitytojams.

JAUNYSTĖS AIDAI

Velykų praga nuoširdžiai sveikina visus savo 
ateitininkus ir brangius tautiečius São Paulyje.

DĖDĖ JUOZAS

IIP A V IE SIŪLĄ J
---------------------  PAULIUS JURKUS ---------------------

(tąsa)

— Eime Onute' Man sąžinė 
priekaištautų jei aš iškeisčiau 
tave ne parodęs, kaip mes 
gyvename

Jis paėmė už rankos irišsi 
vedė į kiemą, kur senais so
dybų medžiais ir stog is liejo 
si saulė Už darželio, netoli 
klėties, sėdėjo motina supa 
mojoje kėdėje ir skaitė len 
kišką laikrašt Išgirdus mūsų 
žingsnius ji pažvelgė ir len 
kiškai prabilo:

— Ko ten eini pas mužikus! 
— kažką pastebėjusi nusiė
mė akinius ir pradėjo rūstau 
ti: — Su gintaro karoliais ! 
Juk tu ne kaimietė

— Jie man patinka! — atsa 
kiau lietuviškai ir visa sudre 
bėjau,*— jau įžeidiuėja Aš

Dievui Viskas praeina - am 
žinybė lieka <Ką žmogui pa 
dėtų jeigu jis ir visą pasaulį 
laimė ų o savo sielai kęstų 
nuostolį?»

Kristaus mokslas atneša ši 
lumos, džiaugsmo žmogaus 
gyvenimui Dievą mylime nes 
jis begalo mylėtinas: begalo 
didis, begdo geras mums —■ 
mus mylįs Tėvas! . Kaip ša'ta 
ton kur nėra meilės, nėra 
užuojautos, nėra supratimo ir 
atjautimo vienas kito, pasiti
kėjimo vienas kitu Kristus 
įdeda mūsų tarpan mus gai 
viuantį ugniakurą — nuošir
džią, brolišką meilę vienas 
kito «Iš to pažins, kad Jūs 
mato o mokiniai, jei mylėsite 

ginsiu save. Tėvelis tuoj su
pra o kad galiu beregint įtem 
pti stygas ir mane trūktelėjo 
tž rankos.

- Dieve tu mano. — galvo 
jau - kada pasibaigs tas na 
mu karas? Čia lenkiška, čia 
lietuviška čia bajoriška, čia 
mužikiška! Motna pati skal
do mūsų namus ir mane tre
mia iš jų. Bet ji mano moti
na, ir ką galiu sakyti Turiu 
būti nuolaidi ir gera, ir gera 
mu ją laimėti, kad numuose 
būtų vienas pasaulis.

Pribėgau prie jos ir pabu
čiavau

Ji nustebo mano lipšnumu. 
Susijaudinusi net apkabino, ii 
gai žiūrėjo ir tarė lietuviškai:

— Gražiai tu atrodai Anuš 
ka, bet tie karoliai! (B. D) 

vienas kitą>.
Dega Velykų Žvakė — Kris 

tus yra šviesa rodau i mums 
kelią per šio gyvenimo t m- 
sybes šviesipn amžinybėn. De 
ga Velykų Žvakė — Kristus 
yra meilė šildant mūsų savy 
meilės ir išdidumo pilnas šir 
dis savo begalinės meilės 
pavyzdž u.

Šviesda i a ir šildydama žva 
kė dega susinaikina, taip ir 
mes turime degti, susinaikinti, 
tai yra, pažaboti savo aistras, 
nugalėti egoizmą. Tada mūsų 
gyvenimas bus šviesus džiąu 
gsmo ir laimės šaltinis mums 
patiems ir mūsų broliams kar 
tu nešantiems sunkią gyveni 
mo naštą.

A. Llorente S. J.

ârgi ãs pasakosiu sav© 
nuodėmes Mtam?

Nusidėjėlių priebėga Vidu
ramžiais. kada teDingumo 
persekiojamas nusikal ėlis su 
spėdavo nusitverti už didelio 
žiedo pakabinto prie bažny
čios durų, išsigelbėdavo nuo 
persekiojimo, jis buvo sau
gus. Todėl buvo sakoma, kad 
bažnyčios turėjo neliečiamy
bės teisę, priebėgos, saugu
mo teisę ..

Modernusis pasaulis yra pU 
nas sielų neramia: jiešt.ančių 
vidinės taikos. Daug žmonių 
pergyvena vidinį sukrikimą 
pereinantį nuo psichinės r r 
fizinės žmogaus netvar'- os, bet 
daug daugiau nuo sielos ligų. 
Galėtų būti sveiki, bet juos 
kankina figa daug gilesnė li
ga, negu kad galėtų ją gydy
tojai at<ra&ti ir ją .šgydyti — 
sielos kančios yra daug skau 
desnės už bet kokią kūno li
gą Tokiems bažnyčia turi iš
pažintį, tai lyg viduramžių ge 
ležies žiedas prie bažnyčios 
durų, kurio nusitvėręs žmo
gus išsigelbsti nuo savo pa
ties sąžinės persekiojimo. Tai 
Krist-aus palikimas ir Jis «ži
no kas mums neša ramybę».

Taikos kaina. Ši Kristaus 
duodama ramybė ir taika turi 
savo kainą Tą žino kiekvie
nas Sunku yra pasakoti savo 
nuodėmes kitam žmogui. Tai 
savaime aišku.. Bet ar pagal
vojame gerai, kiek daug gan 
name už tokią mažą, paly gi 
nūs, kainą?

Buvo žmogus, kuris norėjo 
savo pinigais nupirkti sielos 
ramybę Tai mMijonierius J D. 
Rockefeller. Jis buvo sukūręs 
didžiausią pasaulio monopolį 
«Standard Oil Company».

Rockefeller neturėjo savo 
gyvenime kitokio tikslo, kaip 
tik tapti turtingas Tam atsiek 
ti kiekviena priemonė jam bu 
vo g: ra Tuo žinoma jis užsi 
traukė tiek daug keršto ir ne 
apykantos, kad vieną kartą 
Pensylvanijos žibalo laukuose 
buvo pakarta jo iškamša, nes 
prie jo paties įsiutę žmonės 
negalėję prieit .

(B. D)

tuvių emigrantų vienybės sai 
tus. Lietuvos spaudoje mes 
būdavome pastatomi į didžiau 
šių nenoramų e les, į deskia- 
sifikuotą elementą, pasiryžu
sį griauti valdines įstaigas 
bei organizacijas, kurių vadai 
ir pavaldiniai dirbo «patriot! 
nį> darbą, redaguodami <do- 
nosus» svetimos valstybės 
saugumo organams prieš sa 
vo brolius emigrantus. Bet gi 
apie tai nieko nesame girdė
ję iš mus vizitavusių asmenų 
nei spaudoje skaitę Visas lie 
tuviško gyvenimo blogumo 
svoris būdtvo sukraunamas 
ant emigranto svarstyklių lėkš 
tės. o čia gyvenę ir veikę 
valdininkai būdavo aptariami 

švelniausiais žodžiais ir ko ne 
kankiniai^ pastatomi, būdavo, 
kad turi gyventi (žinoma, už 
algą) Brazilijoje, sunkią ir var 
ginančią misiją vesti lietuvių 
emigrantų tarpe.

Nė žodžio taip pat nesame 
girdėję, nei skaitę ir apie nuo 
latos tada vykstančias intri
gas ir tarpusavinę kovą tarp 
pačių «kankinių» valdininkų 
už vietas, didesnes algas, ge 
resnes privilegijas Atvertę 
praeities lapus, pamatysime 
kiek daug supuvimo intrigų 
ir net fizinių agresijų būta pa 
čiame konsulate O moralinis 
atentatas prieš konsulą, . ku 
ris nors ir gerai buvo sudeng 
tas, bet neįvyko tik dėka eini 

grantų pastangoms, kurios ir 
paties konsulato būdavo visa 
da niekinamos ir griaunamos. 
Bet apie tai kitą karta teks 
pakalbėti irnaują lapą atversti

Po 35 metų, žvelgdami į 
praeities tolius ir lygindami 
dabartį su praeitimi, susida
ro įspūdis, kad gyvename lai 
kinai puošdamiesi prabėgan
čios dienos apsiaustu, kuris 
neįstengia suvylioti ir mažiau 
šiai išsiblaškiusių akių. Nusi 
grįžome nuo gyvenimo istori 
nės reikšmės epizodų ir ran 
kiojame trupinius lyg ir bū 
tų didelio mąsto įvykiai, nu
lėmę musų gyvenime daug 
reikšmingu fakto, arba džiau 
giamės gražuolių lenktynė

mis, lyg nepaprastu laimėji
mu lietuvybei. Kiekviena vė
jo sukelta ir nešama dulkė, 
priimama kaip gyvenimo pras 
mė, pasididžiavimas, džiaugs
mas. garbė O vis dėl to esą 
me pasiruošę gyventi, tat ir 
praeities gyvenimo variantus 
turime atkurti ne dabarčiai, 
bet ateičiai, iš kurių galima 
būtų išskaityti ir suprasti ti
kroji gyvenimo prasmė dėl1 
ko gyventa, dirbta, kovota, 
kas pasiekta, ko nepasiekta 
ir kodėl nepasiekta.

Žvelgdami praeitin, paste 
besime taip pat daug ir gar
bingo darbo palikta, sunkūs 
keliai nueiti šviesesniam lie 
tuvių gyvenimui takai pramin 

ti, kuriais ir šiandieną dar 
bandoma eiti. Daug to darbcfv 
pionierių jau yra pasitraukę 
iš viešojo gyvenimo visokių 
aplinkybių verčiami, tačiau 
jų energingos veiklos užžieb 
ti žiburėliai, atspindi ir mūsų 
dienose Jų taip pat užmiršti 
neprivalėtume, nes yra nusi
pelnę tinkamos pagarbos.

Dulkėmis apnešta mūsų pra 
eitis reikia atkurti realiai, 
pergyventus vaizdus įstatyti 
į tikruosius rėmus, kad jie 
primintų ne tik retėjančiai 
mūsų kolonijai, bet ir visai 
lietuvių tautai pirmuosius mū 
su žingsnius ir rūpesčius, pra 
dėjus emigrantišką gyvenimą 
šioje šalyje.
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1960 m. balandžio 16 d. MUSŲ LIETUVA 5 pusi.

TAUT! Eu! Al I

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

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

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

Uincaš Povilaš Zldbeiiš
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

REZIDENCIJA:
_ R- Abauna, 36S. PAULO Moinho Velho,

Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aurangą, maistą, medžiagas, me 
gztfnius, 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. Bogaslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

133
11

RAŠTINĖ
Rua Boa Visia, 
5° andar - sala

Dovanos Giminėms

Vinkšnaitienė, 
do Pirai, 65.
- São Paulo.

Utinga 17;00 vai., 
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai, 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

«TĖVYNES GARSAI» Į
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADiO'TCOMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1371 mg.

PRANAS & ČIA. LTDA>
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Jone: 52-0228 
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A > 

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município 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
Rua Barão
Vila Zelina

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIÕ1US 
Rua Inhagapi, 9 V. Zelina 
(prasideda iš A v. Zelina, 595)

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

S «enncteSbiRi tt - «iwdi a!iMiflwinHniiint tumi: nu «imi m m m ei« m hihf m m «> at «• tn « si m » ui ui m »»

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
IRMÃOS BAUŽYS

Regletrado na Cl RJ Ci eob o n.* 55’

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

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraí, na Junta Comerciai 
Discai, 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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VIENTWTPTAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L i n d o y a

ÍIMWf CAB2IKÍ8EM
Lindoya vanduo yrr žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postai 3967

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

SÃO P A U.L O

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
ta iiiíBiM>«DU013« ií líffli.Wiülliiliiaiifflusuirimn.ii in>iiMinWWWIMSIw<U>w nt>H|>ii»M =
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|| PREKYBOS NOAI SPRINDIS & ČIA. Į 
| Pęa. S. JosOos Campos, 1 ■ V. Zelina - Telefonas 63-5915 | 
p Çelezlzâ išdirbiniai ir dažai viškaš elektrom | 
y iren^imui namu reibmenš ir zaišlai? ' |
| ivaviiciušioš dovanoš višomš prog,omš> |
| <Specialaš šlc^riuš Padi/oš ir Tleleuizijoš: p 
y Pardavimaš ir šazinig,aš taišįpnaš. H

^Našcimento

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

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

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas Ü 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina - Tel. 63-2767 - S. Panto ■

Skaitykite «Músu Lietuva» 
uihįuumi noramaiii

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių % 
krautuvė tiktai pas I
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MARTYNO MAŽVYDO
Į
i

ĄV. ZELINA, 515 — CA1XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— Velykų rytą, į Prisikėli
mo procesiją» kaip kiekvie
nais, taip ir šiais metais ruo
šiasi atvykti daug lietuvių iš 
kitų priemiesčių.

— Verbų sekmadienyje per 
visas mišias Vila Zelinoje su 
rinkta Cr$ 8 200,00, nukentė- 
jusiems Brazilijos šiaurės gy 
ventojams nuo potvynių su
šelpti. Be to dar paskirai au 
kojo: J Baužys 500 kruzeirų,
J. Bendoraitis 200 kruzeirų ir 
kiti po mažiau. Viso susida 
rė Cr.$ lu.060,00, kurie šią sa 
vaitę buvo įteikti São Paulo 
arkivyskupijos žinion, per 
siuntimui nukentėjusiems su
šelpti, Gana daug drabužiais, 
batais buvo suaukota, kurie 
irgi jau pasiųsti.

— Balandžio mėn. 23 d. su 
mainys žiedus Jonas Petkevi 
čius su Eugenija Misiūnaite, 
Juozas Indriūnas su Helena 
Rimkyte, Jonas Pangonis su 
Maria Wilisk.

— Deveikių šeima praneša, 
kad už A. A. Juozo Deveikio 
vėlę trisdešimtos dienos šv. 
mišios bus 18 d balandžio 8 
vai Moinho Velho parapijos 
bažnyčioje. Giminės, draugai, 
pažįstami kviečiami atvykti į 
šv. mišias.

— Velykų dieną bus šv. Mi 
šios Vila Anastacio 8,30 vai. 
lietuviams negalintiems nuvyk 
ti į Prisikėlimo iškilmes lie
tuvių parapijoj Vila Zelinoj.

Kitose vilose lietuviams pa 
maldų Velykų sekmadienį ne
bus. x

«MUSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

Rėmėjo prenumeratą 500 cr;
K. Talalas,

Prenumeratą 400 cr.: Jonas 
Kamarauskas, Antanas Zalu- 
ba.

Lietuviškas Grožio Salonas

RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO
Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu

kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura
Atsilankyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 

mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

.Ala'll o de frança Catna'iff.o,

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

« V E N U S »

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

ANTANO PAVILCNIC
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. dc 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.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

•• J €> F I 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 da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ----- t

— Laiškai: L Kutkienei, Pr. 
Zagcrskienei, I. Valeikienei, 
Onai Norbutienei, J. Masiuliui, 
Onai Adomavičienei. J. Brak 
niui, P. Jakaičiui, St. Jakai
čiui, J. Seliokui, W. Urbanavi 
čiui, J. Matelioniui, D. Petrai 
tis, A. Pumputienei, V. Balčiu 
nui, V. Krumzlienei, L. Šlape 
lienei, J. Juodgudžiui, V. Rin 
ke vi čiui.

A Gazeta 20 - I I960 praneša, 
kad fiotografas Kazys Vosy
lius, šiuo metu gyvenąs Cam 
pinas mieste, buvo pakeltas 
į garbėsmarius Foto- Cine Ban 
deirante. Garbės nario diplo
mą įteikė klubo pirmininkas 
Eduardo Salvatore. Prieš kiek 
taiko buvusioje Čhioago foto 
parodoje, iš 26 Pietų Ameri
kos fotografų nusiųstų nuo
traukų, parodoje buvo jstaty 
tos K. Vosyliaus nuotraukos. 
Už meniškas nuotraukas ku
rios buvo išstatytos Buenos 
Aires Sarmiento bibliotekoje, 
komisija įvertinusi darbą, pri 
siuntė taurę.

Kai gyveno Rio de Janeire, 
buvo prezidentūros fotogra
fas. Taip pat dirbo ir švieti
mo ministerijoje, ypač kai rei 
kėdavo fotografuoti meno pa 
minkius. Pav. S. João Del Rey 
mieste vienos bažnyčios me
no kūrinių fotografavimas Iru 
ko visą mėnesį K. Vosyliaus 
atelier Campinas mieste yra 
Rua Benjamim Constante 1473, 
antrame aukšte, pačiame 
miesto centre. Sveikiname p 
K. Vosylių su laimėjimais !

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.

Pirmas po Velykų pasilinksminimas,

LINKSMAS ŠOKIU VAKARAS

bus balandžio m. 23 d. Vila Zelinoje, gimnazijos 
salėje. Ruošia Liet. Kat. Bendruomenės choras Pakvie
timais ir staliukais iš anksto pasirūpinti.

i.
— Velykų Prisikėlimo Iškil 

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

— Šv Juozapo Vyrų Broli
ja balandžio mėn. 24 d. orga 
nizuoja išvažiavimą prie jūrų. 
Norintieji važiuoti užsirašy
kite iš anksto pas valdybos 
narius.

— Liet. Kat Bendruomenė 
choro išvažiavimas į Itaim. 
prie S. Miguel Paulista, bus 
21 d. balandžio. Dar yra ke
lios vietos. Norintieji dieną 
praleisti gamtoje paskubėki
te užsirašyti.

— Liet. Kat Bendruome
nės choro valdyba praneša 
choro rėmėjų dėmesiui, kad 
balandžio m 23 d choras ruo 
šia vakarą Tačiau gyvenimo 
aplinkybės neduoda galimy
bės visiems rėmėjams pakvie 
timus nunešti Į namus Nega
vusieji jiios gates gauti prie 
įėjimo pas choro valdybos na 
rius.

— Gautomis žiniomis, vila- 
zeliniečiai: Nijoiė Vinkšnaity 
tė. Robertas Lunskis ir Juo
zas Vaikšnoras sekmiugai a - 
skrido 10 balandžio New Yor 
kan Į Congonhas buvo susi 
rinkęs didelis būrys giminių, 
draugų ir pažįstamų, ypač jau 
nimo, palinkėti laimingos ke
lionės Šią savaitę dar New 
Yorke praleis Paskui vyks į 
Chicago, kokiai dienai sus
todami Pittsburghe pamatyti 
didžiausios pasaulyje plieno 
industrijos.

— Juozas Tijūnėlis ir Algis 
Žibąs išlaikė egzaminus į São 
Paulo valstybinį universitetą 
Vienas studijuos ekonominius 
mokslus, o kitas fizikų. J. 
Tijūnėlis yra L K. Bendruo
menės choristas Abudu pri
klauso ateitininkams. Linkime 
sėkmingai baigti studijas

— Jaunučiui pradėjo krep 
šinio treniruotes kurios būna 
sekmadieniais po piet ir va 
kare ir pirm dieniais vaka 
re. Norintieji lošti krepšinį 
prašomi užsirašyti pas prel 
P Ragažinską Neužilgo bus 
pradėta dar viena viena krep 

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

. VAiXAKA-rOIMCtKTA
Bus labai įdomi programa. Vakaro pelnas skiria

mas mokyklos rūmų naujos tvoros statybai
VALDYBA

šiniui bei volleeib^l aikštė ei 
mentuoti.

— Br. Lietuvių Bendruome 
nės Valdybos posėdis šaukia
mas 20 balandžio m 2G vai. 
Vila Zelinoje aptarti svar
biems reikalams Kadangi bus 
tariamasi a i e tolimesnį vei 
kimą, tai ir Tarybos prezidiu 
mo narių dalyvavimas yra 
būtinas.

— Kompozitorius Juozas 
Strolia, apie pora metų gyve 
nęs São Paulyje, buvęs Liet. 
Kat. Bendruomenės chorve
džiu prieš trejetą mėnesių bu 
vo persikėlęs į Rochester N. 
Y., vargoninkauti vesti vieti
nės lietuvių bendruomenės 
choro. Amerikos spauda rašo, 
kad paskutiniu metu jau per 
sikėlė į Chicago. į Aušros 
Vartų parapiją vargoninkauti.

— Muzikas J. Stankūnas ir 
buvęs ilgametis Vila Zelinos 
vargonininkas bei Liet. Kat. 
Bendruomenės chorvedis, jau 
kelinti metai gyvena Linden 
N.J mieste, kur vienoje ame 
rikonų parapijoje vargonin 
kauja.

— Iš Lietuvos praneša, kad 
kovo m. 18 d. Prienuose mirė 
kun Stasys Šilingas, kilęs iš 
Zanavykijos. Sveikatą pakirto 
karo metu kalėjimai. Šių me 
tų pradžioje Amerikoje staiga 
mirė kun J. Mockus. 57 m. 
amžiaus, kilęs iiš Rudaminos 
parapijos, Vilkaviškio vysku
pijos.

— Kun. Juozas Šeškevičius 
nuo Velykų apsistos Chicago 
je pas savo gimines. Laiškus 
galima rašyti šiuo adresu: 6838 
So Campbell Ave. Chicago 29, 
Illinois, U.S.A..

— Dr. Petras Mačiulis, bū
vės Lietuvos konsulas São 
Pauly, šiuo metu gyvenąs 
Šiaurės Amerikoje, Chicago 
miesto, yra įgaliojęs Stasį 
Vancevičių tvarkyti Vila Be
los mokyklos nuosavybės do
kumentus.

— Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoje susirinkimas praėjusį 
sekmadienį Vila Beloje truko 
apie keturias valandas, buvo 
protarpiais karštas Nariai nu 
siskundė susirinkimo pirmi

ninku, kuris vagi^ 
zicijai» arba 
arba leido tik labai trumpai, 
kaip tuo tarpu «pozicija» ga 
Įėjo kalbėti kiek ir ką norė
jo, net nesiskaitydami su išsi 
reiškimais Mokos mokykla, 
18 balsų prieš 14 buvo nutar 
ta išnomuoti. Gaila, kad tokio 
likimo susilaukė Lietuvos pi 
nigais ir São Paulo lietuvių kul 
tūriniams reikalams statyti 
pastatai.

Koresp.

— Maskva paskutiniu me
tu pradėjo smarkų puolimą 
Vakarų Vokietijos. Vakarų Vo 
kietija reaguoja irgi stropiai 
į Kremliaus puolimus Minis- 
teris pirmininkas Adenauer 
reikalauja, kad prieš viršūnių 
su važiavimą Paryžiuje būt pra 
vestas Vakarų Berlyne ple
biscitas, kuriuo patys gyven 
tojai pasisakys del savo liki
mo.

—- Rytų Vokietijoje ūkiniu 
kų prievarta varymas į kol
chozus tebevykdomas.

— Latvijos surusėjimas. Jau 
buvo pranešta, kad pagal pas 
kutinį gyventojų surašymą 
Latvijoje latvių tautybės žmo 
nių yra tik apie 62% (prieš 
karą buvo 75,5%). Kaip pra
neša Stockholme leidžiamas 
latvhj sovietikos informacijų 
biuletenis «Okupėta Latvija», 
Latvijos komunistų partijos 
šių metų suvažiavime iš 494 
pilnateisių delegatų latvių tau 
tybės delegatų buvę tik 248, 
taigi tik pusė visų delegatų 
Rusų tautybės delegatų buvę 
200, kitų tautybių 46. Šį skai
čių akistata Latvijos sur> sė
jimą dar daugiau išryškina, 
negu gyventojų surašymo duo 
menys.

Lenkijoje vienam partiečiui 
tenka 29 nepartiečiai.

Lenkijos «Jungtinė darbi
ninkų partija» (taip vadinasi 
lenkų komunistų partija) turi 
šiuo metu ne ką daugiau kaip 
1 milijoną narių. Turint gal
voje, kad Lenkijoje yra per 
30 milijonų gyventojų, vie
nam partiečiui tenka 29 ne
partiečiai — Lenkijoje vis 
dėlto komunistų skaičius pa
lyginamai didesnis, negu, 
pvz., Lietuvoje. Ok. Lietuvo
je vienam partiečiui tenka 
apie 50 nepartiečių.

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeraią apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

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

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

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

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

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

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

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

VI. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo? 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.
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