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įskelti

Tauteles...

Ryškus vhruščiovo vaidmuo — 1943 m. sovietai prisibijoję
Pabaltijo gyventojų nuotaikų
Nikita Chruščiovas dažnai
dedasi esąs taiką mylintis,
žmogiškumą pabojau is, as
mens kultą smerkiąs. Pasau
liui skelbiama, kad jis pir
mas pasmerkęs Stalino kultą,
jis pirmas iškėlęs Stalino įvyk
dytas piktadarybes.
Tačiau ar visi žino, kad
šiaurės Kaukazo, Čečėnų. Ingušų ir kitų tautelių visi gy
ventojai iki paskutinio buvo
ištremti Sibiran iš jų gyvena
mųjų vietovių? Kitų tautelių
žmonės buvo sušaudyti įų
pačių žemėje. Kuo jie galėjo
būti pavojingi Sovietų Sąjun
gai, kurioje yra per 200 milionų gyventojų, o tų taute
lių atstovų tebuvo vos apie
du milionu? Tuo tarpu ko
munistų spauda ir propagan
dininkai dieną, naktį kalė,
kad Sovietų Sąjungoje įsiga
lėjusi tautų brolybė, lygybė,
laisvė .
Žodžiai žodžiais, tačiau
1913 1944 m. Sovietijoje kilo
klausimas, kad tas tauteles
reikia sunaikinti, nes jos ke
liančios nerimą, neprisitaiko
sovietų santvarkai, o karo
metu laukiusios ateinant vo
kiečių.
Atmintina, kad 1943 m. va
sario 11 d, taigi prieš 20 me
tų. visasąjunginės komunistų
partijos politbiuras jau kon
krečiai svarstė klausimą apie
tų tautelių iškėlimą iš jų gy
venamų vietų. Visų narių
principe buvo sutikta, kad tos
tautelės yra baustinos, gyven
tojai reikalinga ištremti į Si
birą Politbiuro nariai — Mo
lotovas, Ždanovas, Voznie
sienskis, Andriejevas ir Kosy
ginas buvo įsitikinę, kad tas
tautelių iškėlimas tiirįs būti

pradėtas nedelsiant. Mikoja
nas dar pritaręs, kad taute
lės baustinos, tačiau, jo nuomone, bausmę g'Įima atidėti,
nes dar nebuvo pasibaigę
karo veiksmai. Hitleris dar
nebuvo parblokštas Mikojanas dar iškėlė klausimą —
svarbu, kaip j tai galės rea
guoti Lietuvos, Latvijos ir
Estijos gyventojai? Esą, jie
galį sukilti, pasipriešinti, pa
jutę, kad naikinamos mažos
tautos, kad ir jiems netektų
sulaukti tokio likimo
Anuomet Stalinas, jo deši
nioji ranka Nikita Chruščio
vas, Ka-ganovičius pritarė Mi
kojano nuomonei.
Kai tik karo frontuose iš
ryškėjo persvara sovietų ka
riuomenės naudai, kai laukta
sovietų laimėjimo rytų fron
te, generol ii Sierovui (žino
mam lietuvių deportacijų vyr.
vykdytojui) buvo duotas įsa
kymas pasirengti tų tautelių
gyventojų iškėlimui iš šiauri
nio Kaukazo, be to, pasirū
pinti ir Krymo totorių iškel
dinimu Planas buvo įvykdy
tas visu stropumu Už pasi
darbavimą Sierovas buvo ap
dovanotas Suvorovo ir Kutuzovo ordinais. Tas niekingas
gyventojų iškėlimas buvo įvyk
dytas dalyvaujant 700 saugu
mo valdininkų ir su Nikitos
Chruščiovo pritarimu.
Dabar Chruščiovas kratosi
padarytų niekšybių ir kaltę
suverčia Stalinui Tačiau yra
į Vakarus pabėgusių nemaža
aukštų sovietinio saugumo pa
reigūnų ir karių, jie atiden
gia daug dar viešai nežino
mų piktadarybių ir paryškina
Chruščiovo vaidmenį.
E.

Antrasis Pietų Amerikos Lietuviu Kongresas...
Antrasis Pietų Amerikos Lie
tuvių kongresas šiais metais
vasario 22-25 d. buvo suruoš
tas vienoj iš mažiausių Pietų
Amerikos valstybių, simatiškoje Urugvajaus sostinėje ir
demokratiškiausioj
Lotynų
Amerikos šaly. Šiame krašte
taip pat mažiau yra lietuvių,
hegu kaimyniniuose kraštuo
se — Brazilijoj ir Argentinoj.
Ir laiko pasiruošimui buvo
nedaug, mažiau negu šeši mė
nėšiai. Tačiau kongresas pa
vyko daug geriau, negu bu
vo tikėtasi.
Kongreso programoj buvo
trys dalys: 1) aplankymas ša
lies ir sostinės valdžių; 2) oii-

dalioji dalis; 3) meninė, spcr
tinė bei pramoginė programa.
Kongreso atsto\ai buvo pri
imti respublikos prezidento
-užsienio reikalų ministério,
Montevideo miesto prefeitūros atstovų, padėta vainikas
prie General Artigas pamin
klo, sueita į kontaktą su spau
dos atstovais. Svarbesni vie
tos diėnraščiai talpino netrum
pus kongreso aprašymus.
Kongresas buvo pradėtas
23 d. 10 vai tėvų jėzuitų pa
rapijos salėje. Jį atidarė Kon
greso rengimo komiteto pir
mininkas Vyt. Dorelis.
Pirmiausia buvo renkamas
darbo prezidiumas. Pirminin

kauti išrenkamas V. ,Dorelis,
vicepirmininkauti — V. Petrai
tis, sekretoriauti — H.Mošins
kienė. Garbės prezidiumam
Lietuvos atstovas Urugvajuje
A. Grišonas, Prel. P. Ragažinskas, Dr. J. Sungaila, Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas, Sirutienė
(JAV, Chicago).
Rezolkicijų komisijon išrin
ko: A. Balčiūną, H. Mošinskienę, kun J. Giedrį, inž ZBačelį ir inž. St. Babronį. To
liau sekė sveikinimai, kurių
buvo gana daug, žodžiu ir
raštu, iš arti ir toli.
Popietiniame posėdy C. Juk
nevičius (Buenos Aires) skai
tė numatytą kongreso progra
moj vienintelę paskaitą —
lietuvybės išlaikymas Pietų
Amerikoje.
Koreferentais buvo; H Mošinskienė ir K Čibiras. Refe
rentas savo pranešime nuto
lo nuo temos Tikrumoje at
pasakojo Argentinos lietuvių
kultūrinę veiklą, Po koreferentų kalbų diskusijoje akty
viai dalyvavo kongreso atsto
vai. čia iškelti klausimai bu
vo panaudoti rezoliucijų ko
misijos.
Vakare (šeštadienį 23 d va
sario) atstovams ir bendrai
svečiams buvo suruošta vaka
rienė su gražia menine pro
grama Vakarienėje dalyva
vo ir žymių Urugvajaus poli
tikų.
Šios pat dienos popiety ats
kirai posėdžiavo jaunimo ats
tovai.
Vasario mėn. 24 d. 10 vai.
pamaldos lietuvių tėvų jėzu>
tų parapijos bažnyčioje. Mi
šias laikė prel. P Ragažins
kas, pamokslą p sakė kun
A. Steigvila, savaitraščio <Lai
kas» redaktorius. Giedojo Ar
gentinos lietuvių choras
Po pamaldų buvo krepšinio
žaidimas tarp Montevideo «Vy
ties» ir Buenos Aires «Kovo»
kurias pastarasis laimėjo. Po
krepšinio žaidynių parapijos
salėje buvo bendri pietūs. Po
piefc pasivažinėjimas po mies
tą ir užmiestį miesto savival
dybės autobusais, specialiai
kongreso dalyviams prisiųs
tais. Šią pat dieną, pavakare
kongreso atstovai aplankė
Lietuvos atstovą, p A. Grišo
ną prie Urugvajaus vyriau
sybės.
Vakare, apie 21 vai. Hotel
Parque del Prado salėje, bu
vo plati meninė programa ir
šokiai Meninę programą su
darė chorų, solisčių dainos
ir tautiniai šokiai. Programa
buvo labai ilga. Joje dalyva-

(pabaiga 6 pusi.)
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

PORTO ALEGRE LIETUVIAI
ŠIO NUMERIO LEIDĖJAI

Kilus nepaprastam brangu
mui, «Mūsų Lietuva» vien iš
skaitytojų jokiu būdu neišsi
laiko ir pernai jau buvo pa
vojaus jai užsidaryti, kaip už
sidarė ne vienas Brazilijos
laikraštis. Bet kilus minčiai,
kreiptis į pasiturinčius lietu
vius, kad taptų leidėjai įneš
dami stambesnę sumą pini
gų, pernai metais «M.L.» ge
rai išsivertė Atsirado pakan

— Kruščiovo žentas Alek
sei Adžebei, kartu su kitais
turistais buvo priimtas Popie
žiaus viešoje audiencijoje
Adžebei paklaustas apie di
plomatinių santykių atnaujini
mą su Vatikanu, atsakė, kad
geras daiktas būtų Aleksei
Adžubei yra «Izvestijų» redak
torius.
— Prez. Kennedy yra nepa
tenkintas per lėtu rusų armi
jos iškraustymu iš Kubos.

— Vatikano radijas prane
šė, kad komunizmas nors yra
pakeitęs savo taktiką, tačiau
esmėje yra likęs tas pate;
ateistinis, Todėl visi gandai
apie diplomatinių santykių
atnaujinimą tarp VaPkano ir
Sovietų Rusijos neturi pa
grindo.

— Vak. Vokietijos ministe
ris pirmininkas Konrad Ade
nauer ruošiasi pasitraukti.
Ieškoma jo vietai įpėdinio.
Šiuo reikalu deryboms vesti
visus įgaliojimus turi krikš
čionių demokratų lyderis par
lamente Von Brentano.
— Rusijoje vis tebešaudo
už išeikvojimus Paskutiniu
metu kelis tariamus popierio
kontrabandistus sušaudė. Gri
ežtos bausmės rodo sunkią
ekonominę Sovietų Rusijos pa
dėtį Jei prekių bei maisto
produktų būtų pakankamai,
tuomet nebūtų nė taip vadi
namos jodos rinkos, slaptos
rekybos. Juoda ri_»ka klesti
ten, kur yra prekių trūkumas.
Taip yra Rusijoje.

— Prez Kennedy ruošiasi
izoliuoti Kubą ir kontroliuoti
jon įvažiui jančius ir išvažiuo
jančius Nori užkirsti kelią
visokiems agentams, kurie iš
Kubos vyksta į įvairius loty
nų Amerikos kraštus komu
nistinės propagandos vesti.
— JANIO QUADROS iš An
glijos jau grįžo, į kur buvo
nuvykęs po praėjusių metų
spaliaus mėnesį nepavykusių
rinkimų. Ir toliau politiniame
gyvenime žada dalyvauti.

METAI

karnai leidėjų ir visos sunk~
nybės išnyko. Bet šiemet jau
sunkiau atsiranda leidėjai,
nes pernykščiams leidėjams
vėl duoti naujas sumas pini
gų nėra taip lengva. Dėl to
kilo, mintis leisti laikraštį ko
lonijomis, arba susidėjus ke
liems asmenims į krūvą. Per
nai tokią praktiką pamėgino
broliai Ralickai ir Vila Anastacio Dr. Basanavičiaus Mo
kyklos būrelis. Bet atskiros
vilos dar nejudėjo. Teisybė,
tarėsi Parque das Nações lie
tuviai, bet dar tos minties ne
įvykdė.
Pirmutinė lietuvių kolonija
šiemet pralaužė ledus ir da
vė pavyzdį toli gyvenantieji
Porto Alegre lietuviai. Jie su
metė pakankamą sumą ir per
T. Bružiką įteikė «M.L.» admi
nistracijai. Garbė Porto Alegriečiams ir ačiū už tokią
pagalbą. Dabar lauksime iš
kitų lietuviškų kolonijų Visų
pirma iš Parque das Nações,
nes jau rengiasi tai padaryti,
paskui iš Casa Verde, iš Agua
Rasa, Bom Retiro, Moinho Ve
Iho, Rio de Janeiro ir kitų.
Taip pat iš paskirų grupių,
susidėjus į krūvą O pavieniai
asmenys irgi labai prašomi
daryte leidėjais, kadangi šie
met vėl dvigubai viskas pa
brango, tai dėl to ir leidėjams
pakilo nuo 12 iki 15 tūkstan
čių, tuo tarpu kai pernai bu
vo dar 10 tūkstančių kruzeirų. Laikraščio skaitytojai pra
šomi tuojau atsiųsti už lai
kraštį ne tik už šiuos metus,
bet- ir už praėjusius, nes dar
didelis skaičius neatsilyginę.
Tegul šis paraginimas būna
paskutinis.
Iš Porto Alegriečių irgi dar
ne visi atsilygino, nelaukite,
kad kas apsilankytų, kadan
gi kelionė kainuos daugiau
negu surinkta savo brolių lie
tuvių, nes vieni neša naštą,
o kiti nė pirštu neprisideda,
net nuostolius daro neatsily
gindami. Turėtų ir sąžinę
graužti.
Grįždamas prie Portoalegrie
čių, turiu pasakyti, kad tenai
biznierių nėra, bet taip geros
širdies žmonių, kurie paauko
ja kilniems tikslams. Jie apsi
gyvenę ten nuo 1926 ar 1927
metų. Kiti kiek vėliau atvy
kę. Labiau pasižymėję Jonas
Cecinas, inž, Venceslovas Va
siliauskas, Indriūnų šeima ir
kt. Kolonija turi latai gerą
daktarą gydytoją Rudolfą
Mekšraitį. Dieve, jie padėk
ir toliau nepamiršti «Mūsų
Lietuvos».
Dėkinga «M.L.»
Administracija.
Casasi&>
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II-jo Pietų Amerikos Lietuviu Kongreso Atsisaukimas

Antrojo Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongreso, įvykusio 1963
m. vasario mėn 21 26 dieno
mis Montevideo Urugvajuj,
Kongreso išrinkta rezoliucijų
komisija, savo posėdyje įvy
kusiame š.m. vasario mėn. 24
dieną Bėigica 1765, įnešė se
kančias rezoliucijas:
I. Pietų Amerikos Antrojo
Lietuvių Kongreso Rezoliuci
jų Komisija nuoširdžiai dėkoUrugvajaus demokratinei Vy
riausybei ir laisvę mylinčiai
Urugvajaus i autai už suteiktą
laisvę liet. taut, sūnums Ir
dukroms laisvai išpažinti ir
palaikyti lietuviškas tradici
jas, kultūrą ir socialinę vei
klų.
Ypatingą padėką reiškia Jo
Ekscelencijai Urugvajaus Res
publikos Prezidentui už ne
pripažinimą Lietuvos Respu
blikos inkorporacijos Sovietų
Rusijon. Kartu pareiškia Jo
Ekscelencijai, kad lietuvių
tauta bus amžiais dėkinga Uru
gvajaus tautai.
II. Reiškiame griežtą pro
testą dėl neteisėtų ir niekuo
nepagrįstų apkaltinimų, šmeiž
tų ir užgauliojimų Antrojo
Pietų Amerikos Lietuvių Kon
greso dalyvių, pasivadinusio
«Centro Litua.no del Uruguay»
Ecuador 1680 e Avenida Agra
ciada, 2387.
Tais užgauliojimais ir šmeiž
tais norima nuslėpti Sovietų
Rusų padarytus ir tebedaro
mus moralinius, materialinius
ir tautinius milžiniškus nuos
tolius taiką mylinčiai lietuvių
tautai, laisvųjų genocidą, Katyno, Rainių, Petrašiūnų, Tel
šių ir šimtus kitų žudynių.
III. 1940 m. birželio mėn. 15
d. Lietuva buvo Sovietų Ru
sų smurtu okupuota Nežiū
rint- visų laisvojo pasaulio
lietuvių reikalavimų Lietuvos
išlaisvinimo klausimas iki šiol
liko neišpręstas.
Todėl remdamiesi žmogaus

Vaiku Baimė

Teisių Deklaracijos Cbarta,
Pietų Amerikos Lietuviai priMūs namuos nėra ramybės...
migtinai reikalauja lietuvių
Tik šiurpi nakties tamsa,
tautai laisvės i= Lietuvos su
Pelės kruopščias — nėr kantrybės,
vereninės valstybės atstatimo
Žemė miega nevisa:
demokratiniais principais.
Kažkas kasas, graužia, gremščia,
IV. Kongresas kreipiasi į
Švaistos, sliukina tylus,
Pasaulio Lietuvių Bendruome
Stumte
stumia, varo, verčia
nę, kaipo pasaulio lietuvių
Kuklią sielą akylus.
atstovaujantį veiksnį, siūlyda
mas įtraukti į jos veiklą lie
Kažkuo sudavė netyčia,
tuviškas mases ir visas orga
Sunkų metė — nežinių...
nizacijas bendrai solidariai
Mūs namuos — vienuos lyg tyčia —
kovai už tautos laisvę ir lie
Atėjūnai kapinių.
tuvybės išlaikymą bei tauti
nės kultūros ugdymą.
Čia šešėliai — čia dėjonės,
Šnabždas,
trypsmas pasagų,
V. Kreipiamės į visas lie
Durys veriasi pašonės
tuvių organizacijas, draugi
Ir iš lauko daug langų...
jas, sambūrius, visus visuo
menės veikėjus, politikus ir
Priešo galiai nėr čia skliausto...
intelektualus kviesdami lietu
Lyg juodi nasrai, manai,
vių tautos solidarumo vardan
Ir žvakelės šviesą sklaisto
įsijungti į bendrą darbą, pa
Neįmatomi sparnai..
švenčiant savo jė^as mūsų
motinai tėvynei Lietuvai.
VI Lietuvybės išlaikymui
išeivijoje lietuviškose šeimo
se pagrindinė sąlyga — var
toti savo gimtąją kalbą, kurią
paveldėjome iš savo tėvų.
Kad priaugančioji karta pa
miltų savo tėvų kraštą, papro eilines jaunimo organi«acijas Šiais metais sueina šimtas
čius ir lietuvių kalbą, yra pa ir įtraukti jį į bendrą organi metų nuo tų reikšmingų įvy
grindinės šios sąlygos:
zacinę veiklą teikiant jiems kių. Ir mes siūlome, kad šie
metai visoj lietuvių išeivijoj
1. Kad Tėvai išeivijoje pa visokeriopą paramą.
naudotų visą savo meilę ir
5. Parūpinti jaunimui jų pa būtų minimi, kaip pavyzdys
autoritetą įsąmoninant savo geidaujamą lietuvišką spaudą lietuvių tautos vienybės pasi
vaikams Tėvynės meilę, pa ir paskatinti juos dalyvauti aukojimo kovoje už Lietuvos
laikant lietuviškus papročius joje savo kūriniais skiriant išlaisvinimą iš raudonosios
bei nušviečiant jiems didingą jiems premijas už geriausius Mask lių vergijos. «Vardan
tos Lietuvos vienybė težydi!»
ir garbingą lietuvių tautos rašinius.
praeitį.
VIII. Nutarta, kad sekantį
6. Steigti ir palaikyti jau
2. Kiekvieno lietuvio ir lie esamus tautinius dainų, šo Pietų Amerikos Lietuvių Kon
gresą suruoštų Brazilics lie
tuvės pareiga įsąmoninti jau kių ir meno ansamblius.
tuviškos organizacijos 1965
nimą, kad per prigimtį įgyta
7.
Jaunimo
tarpusavio
susi

m. San Paulio mieste Dėl
lietuvybė butų išlaikoma ir
artinimui organizuoti iškilas, tikslios datos susitarti su Uru
perduodama būsimoms kar
studijų dienas ir sporto šven gvajaus ir Argentinos lietu
toms.
tęs.
vių bendruomenėmis.
3. Organizacijos privalo
VII. Lietuvių tauta amžiais
Pasirašė:
steigti mokyklas, vaikų dar kovojo dėl savo laisvės ir
Antanas Balčiūnas
želius, kursus, katechizaciją bočių žemės. 1863 metų kru
Kom Pirmininkas
visose vietose kur tik galėtų vinas valstiečių sukilimas pa
H. Mošinskienė Sekretorė
būti sutelkti atatinkami moki reikalavo daug aukų ir buvo
Nariai: Kūra. J. G'edrys S. J;
nių skaičiai.
dalinai laimėtas. Jo pasėkoje
Inž. Stasys Babionis
Inž, Zenonas Bačelis.
4. Organizuoti jaunimą į spe buvo panaikinta baudžiava.

Lietuvos Ūkio Katastrofos Pradžia
(1940 - VI - 15 — 1940 - VIII - 25)
ALBERTAS TARULIS

(tąsa)

Jurgis Baltrušaitis

vykdomas profesinių sąjungų
ir darbininkų komitetų atsto
Visais būdais plečiami be- vų (3 5 žmonės), vadovaujant
piniginiai atsiskaitymai, o prd komisarui. Kitų 1 str. paminė
vatiems asmenims indėlių iė tų įmonių nacionalizavimas
bankų ir taupomųjų kasų, lei
dus bankų komisarams, išduo įvykdomas tokių įpat komisi
jų, vadovaujant valstybės kon
dama ne daugiau kaip 250
litų mėnesiui. Sumos, kurios trolės atstovui. 5. Įpareigoja
reikalingos normaliam pramo ma bankų nacionalizavimą už
baigti ne vėliau kaio ligi 1940
nės ir prekybos įmonių dar
m. liepos 27 d, o kitų 1 strbui, išduodamos pagal tokių
įmonių pareiškimus, patvirbin paminėtų įmonių nacionaliza
vimą — ne vėliau kaip ligi
tus profesinių sąjungų orga
nizacijų, bet tik bankų komi 1940 m. liepos 29 d.
Įsidėmėtina, kad šis Bankų
sarams leidus. 3. Visi bran
gieji metalai lydiniuose ar nacionalizavimo įstatymas bu
atskirais išdirbiniais, taip pat vo pasirašytas VI! 29, tačiau
ir brangieji akmenys, esantie jau VII 27 turėjo būti nacio
ji brangenybių krautuvėse, nalizuoti visi bankai ir per
turi būti valstybės kontrolės duoti saugoti brangieji meta
atstovo perimti ir perduoti lai ir brangieji akmenys, o
saugoti į banką ne vėliau VII.29 turėjo būti baigtas
kaip iki 1940 m. liepos 27 d. draudimo įstaigų, taupomųjų
4. Bankų nacionalizavimas kasų, tarpusavio kredito drau

gijų, lomb.rdų ir privatinių
asmenų seifų nacionalizavi
m?s (tikrumoje dar VIII.1 vals
tybės kontrolė teberagino per
spaudą visus seifų nuominin
kus ne vėliau kaip ligi VIII 2
14 vai. pristatyti ir įteikti ati
tinkamų bankų direkcijoms jų
nuomojamų seifų raktus). Ma
tyt, buvo veikta tik principi
niai nutarus, bet nelaukiant
formalaus įstatymo pasirašy
mo ir paskelbimo.
Antra, įstatymas gerokai iš
plėtė seimo deklaracijos nuos
tatus. Šį kartą buvo paliestos
ne tik kredito įstaigos, bet
taip pat ir draudimo įstaigos,
lombardai, brangenybių krau
tuvės ir net privačių asmenų
seifai. To deklaracijoje tikrai
nebuvo numatyta. Bet kas to
kiais smulkiais reikalais tuo
laiku rūpinosi!
Įstatymas taip pat pakeitė
finansų ministério V 1.17 nus
tatytą laisvai išmokamų indė
lių normą. Dabar iš 250 litų
savaitei virto 250 litų mėne
siui, bet ir tai tik su banko
komisaro leidimu. Pastarasis

tokį leidimą galėjo duoti, ga
lėjo ir neduoti Įstatyme nie
ku nebeminima lengvatos po
VI 17 įmokėtiems indėliams.
Vadinasi, ir šiuo atveju pada
ryti naujiems indėlininkams
(jeigu tokių iš viso buvo!) pa
tikinimai dėl laisvo dispona
vimo indėliams nebuvo ište
sėti. Tuo būdu taupytojų pa
sitikėjimas buvo visiškai su
griautas.
Negalima nepažymėti, kad
į brangiųjų metalų lydiniuo
se ar atskirais dirbiniais ka
tegoriją pateko taip pat ir jo
kio brangaus metalo savo su
dėtyje neturį laikrodžiai. Jie
irgi buvo sugabenti į Lietu
vos Banko sandėlius.
Dėl šitų laikrodžių susikom
promitavo vienas aukštas Gos
banko tarnautojas, atstovas
prie Lietuvos Banko, tuojau
po VI15 pradėjęs jame šeimi
ninkauti, — Šapovalas. Jis ė
mė pardavinėti laikrodžius
Matyt, tokia «prekyba» nebu.
vo leidžiama, nes jis netru
kus buvo atleistas iš tarny
bos ir atsidūrė kalėjime.

m. kovo 9 d

VAKARŲ BERLYNAS
DIDĖJA

Vakarų Berlynas gauma nau
ją priemiestį, kuriam jau pa
dėtas kertinis akmuo. Vieno
je ūkio vietovėje iš 260.000
kvadratinių metrų užplanuota
pastatyti 50 čiai tūkstančių
gyventojų. Tai yra didžiau
sias iki šiol gyvenamų namų
statybos projoktų visoj Vokie
tijoje. Jie kainuos 600 milijo
nų markių. Projektą sudarė
profesorius Walter Gropias,
Amerikoje žinomas statybų
genijus. Gyventojai jau da
bar tą naują priemiestį vadi
na Gropijaus vardu. Jam šiais
metais galės būti išnuomuojami pirmieji Gropijaus mies
to namai, o visas miestas bus
baigtas statyti 1968 metais.
MIRĖ MIN. ST. ŠILINGAS

Okup. Lietuva, Patikrinto
mis žiniomis pereitų metų
lapkričio mėn. 13 d. mirė du
kartu buvęs teisingumo ministeris Stasys Šilingas. Pa
laidotas Kelmės kapuose 1941
m velionis kartu sū kitais
šimtais tūkstančių mūsų tau
tiečių buvo išvežtas į Sibirą.
Nuo žmonos Ir dukters Ra
mintos jis buvo atskirtas ir
daugiau su jomis nesimatė,
nes žmona ir Raminta mirė
Sibire. Jis po 13 metų paga
liau grįžo į Lietuvą ir čia pa
talpintas invalidų namuose
pagaliau, sulaukęs 77 metų,
pasimirė. Laisvame pasau’y
dar gyvena velionies 7 du
kros su šeimomis — trys Či
kagoj ir trys Australijoj, o
viena Kanadoj.

TRAUKIA ATSAKOMYBĖN
Alžyriečių vyriausybė trau
kia atsakomybėn tarnavusius
prancūzų Kariuomenėje alžyrieč’us, už tat dešimtimis tūks
tančių jie sprunka iš Alžyrijos ir persikelia į Prancūziją

Lygiagrečiai su kredito bei
draudimo įstaigų, lombardų
ir privačių asmenų seifų na
cionalizavimu bei brangiųjų
metalų ir akmenų perėmimu
«saugoti», buvo griežtai su
varžytos bet kurio® operaci
jos užsien o valiuta. Finansų
ministeris VII 25 įsakė visiems
fiziniams ir juridiniams asme
nims, kurių gyvenamoji vieta
yra Lietuvoje, visus jų turi,
mus Lietuvoje užsienio auksį
nius pinigus, esančius a py
vartoje sidabrinius pinigus ir
esančias apyvartoje notas taip
pat visus jų turimus užsieno
įvairių rūšių indėlius — per
leisti. Lietuvos Banko nusta
tytu kursu, Lietuvos Bankui
ne vėliau kaip ligi VI .27 įskirtinai. V|i 31 Ministrių Ta
ryba sustabė užsienio valiutos
pardavimą ar pervedimą į už
sienj ir įvedė labai gręžtus
aprėžimus ne užsien ečiams,
neišskiriamt net diplomatinių
atstovybių pėrsanalo.

(B D.)
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Halina Didžiulytė Mošinskienė

Ar pasiseks suvieninti Anglu bažnyčia
su Kata

Iš visų nuo katalikų Baž
nyčios atsitraukusių tikybų
savo apeigomis ir dogmomis
yra artimiausios ortodoksų
(provoslavų) ir anglų bažny
čios D įbartinis Vatikano vys
kupų suvažiavim s, kuris da
bar paleistas atostogų, bet su
sirinks rugsėjo mėnesį, vėl
tęs pradėtus klausimus, tarp
kurių yrà taip pat įvairių baž
nyčių sujungimas. Pirmoje
Kongreso da.yje dalyvavo ar
ti 40 atstovų iš įvairių nekąkatalikiškų religijų, o iš An
glijos atvyko be aukštų dva
siškių ir patsai anglikonų baž
nyčios vyriausia galva.
Iš katalikų pusės tos vie
nybės klausimas yra paskir
tas kardinolas Bea, jėzuitas.
Čia paduotoj nuotraukoj ir
yra parodytas vienas gyvas
momentas, kuriame tie du
aukšti bažnyčių atstovai baž
nyčių vienybės klausimu kal
basi Iš judviejų veidi} maty
ti. kaip jiedu labai persėmę
tuo klausimu.
IŠ KUR ANGLIKONŲ
BAŽNYČIA?

Kad labiau suprastume re
ligijų klausimą, pažvelkime
nors trumpai į istoriją, kana
ir kur atsirado anglikonų ti
kėjimas ir bažnyčia. Visa An
glija iki penkiolikto šimtme
čio pabaigos buvo katalikiš
ka šalis Bet 1502 m. mirus
anglų karaliui Artūrui, j jo
sostą įžengė jo jaunesnysis
brolis Henrikas, pasivad nęs
aštuntuoju. Jis vedė Arturo
našlę Kataryną Aragonietę.
Bet po kiek laiko toji mote
ris jam nepatiko, nes jis įsi
mylėjo j Oną Boleyn Nuo čia
ir prasidėjo visa tragedija.
Henrikas užsimanė atsiskirti
su savo tikrąja žmona Kata
rina kad galėtų vesti Oną,
bet katalikų Bažnyčia tokio
atsiskyrimo nedavė, pagal
Kristaus žodžius: «Ką Dievas
sujungė, žmogus teneperskiria> Tada Henrikas atsiplėšė
nuo Katalikų Bažnyčios ir su
kūrė savąja bažnyčią, paskir
damas savo vyskupus. Kadan
gi neatpuolė nė vienas tikras
vyskupas, tai karaliaus skirti
vyskupai negavo tikrų šven
timų ir kunigai taip pat ne
galėjo būti tikri. Dėl to iki
šiai dienai pagal Leono XIII
išaiškinimą Anglijos vyskupai
ir kunigai neturi tikrų šven
timų, nors visos apeigos yra
panašios į katalikų Bažnyčios
apeigas. Taigi Henrikas Vili
ais yra tikras anglikonų baž

nyčios steigėjas Jo sukurta
bažnyčia panaikino jungtuves
su Kitarina Aragoniete ir da
vė šliūbą su Ona Boleyn Po
kiek laiko nepatiko ir numy
lėtoji Ona Boleyn. Henrikas
liepė ją nužudyti ir vedė tre
čiu kartu danę Seymour Jai
mirus (1536) Henrikas vedė
ketvirtą žmoną Oną princesę
Cleves bet neilgai pagyvenęs
vėl išsiskyrė Tada vedė Ko
tryną Howard, bet ir ją nu
ba idęs mirties bausme, paga
liau vedė Kotryną Parr 15*3
metais, kuri ir pragyveno
Henriką.
Taigi, kas paskaito Angli
jos bažnyčios istoriją. ma*o,
kad toji bažnyčia yra sukur
ta tik Henriko VIII jo ir tai
vien dėl savo nešvarių Kapri
zų. tai ji negali būti tikroji
bažnyčia. Bet tais laikais bu
vo paprotys «cuius regio,
eius et religio*. t. y — kieno
valdžia, to ir religija. Dėl to
ir Anglija laikydamasi val
džios įsakymų atsimetė nuo
katalikų Bažnyčios ir iki šiai
dienai yra atsk lusi, kaip ša
ka nuo medžio.
Patys anglikonai, ypač in
teligentai. kurie skaito istori
ją, pradeda suprasti ir dau
gybė grįžta į katalikų Bažny
čią. Kasmet po keliasdešimt
tūkstančių yra atsivertimų.
Bet toks dalinis grįžimas yra
labai lė as ir gali ilgai užsi
tęsti. Daug būtų geriau, jei
gu Anglijos valdžios ir baž
nyčios vyriausieji atstovai
tartųsi Kaip valdžia įvykdė
atsiskyrimą, taip turėtų vykdinti ir grįžimą Dėl to į šį
vyskupų suvažiavimą yra pa
kviesti aukštieji anglikonų
dvasininkai ir jie dalyvavo ir
toliau dalyvaus dedami pas
tangas prieiti prie galutinio
susivienijimo Anglijos žmo
nės labai linkę susivieninti.
kad tik viršūnės susitartų.
Mes, katalikai, savo maldo
mis pagreitinkime šį taip
reikšmingą susivienijimą.

PROTESTANTAI KVIEČIA
MELSTIS UŽ BAŽNYČIŲ
vienybę

Amerikoj, Masschussets vale
tybėje baptistų suvažiavimas
irgi priėmė rezoliuciją mels
tis už bažnyčių suvienijimą
ir pasisakė, kad katalikų Baž
nyčios vadovai nusipelno pa
gyrimo už savo darbus visuo
tiniame Vatikano susirinkime.
«Mes su susirūpinimu, sako
suvažiavimo dalyviai, konsta
tuojame tragišką Kristaus ti
kinčiųjų susiskaldymą; dėl to
mes dedame visas pastangas
pasiekti vienjbės ir bendradarb avimo ir pavedame pa
maldžiom mūsij žmonių susi
nu, inimui».
St. Paulo, Minn mieste liu
teronų susirinkime irgi įvyko
panašūs pokalbiai, kur Dr.
W M. Wagnerin pareiškė,
kad liuteronai turėtų prašyti
Šv. Dvasios Vatikano suvaž a
vimui ir melstis, kad Dievas
rastų galimumą suvieninti
krikščionis j vieną Bažnyčią.

ien. Anapus

\

Ten, anapus, mano praeity,
Suokė lakštingalos ir uldavo balandžiai;
Ten, maudė kapsas žilvytis sūkury,
Ir ošė pušynai, kažkas dūdavo skardžiai. —
Ten supėsi žalvarnė uosio viršūnėj,
O nakčia juokėsi klaikiai apuokas,
Ten, svaigo galva minčių antplūdy,
Ir alpo jaunas mergautinis juokas. —
Širdis ten plakė ugniniais troškimais,
Ieškodama laimės aukso aispindžių —
Ranka spaudė rauką suįenių budimuos
Ir skleidėsi žiedas nemarių vilčių. —

Nūnai išnyko ir nutilo viskas.
Balandis mirė. —
Liko dabartis. —
Sakyk, sakyk, kas mudu išskyrė —
Ar ši diena, ar praeitis?

Moteris žmonijos Vienytoja
M, VENDRIK
Pasaulinės Katalikių Mergaičių Federacijos Pirmininkė

(pabaiga)
Panašiai esti ir profesijų
unijose, ten taip pat didesniu
atsižvelgimu į kitus galima
kurti nuotaiką, kurioje kiek
vienas asmuo būtų vertina
mas kaip žmegus ir tai išba
lansuotų tas rungtynes dėl
materialinio gerbūvio, kurie
dažnai demoralizuoja visuo
menę ir ją suskirsto.
Moteris skirta papildyti virą vietiniame, tautiniame ir
tarptautiniame gyvenime. Jos
demesis turėtų būti nukreip
tas ypatingai į vargstančius
ir kenčiančius. Kaip gali mo
teris pasilikti abejinga, jeigu
didelė žmonijos dalis skurs
ta. Kaip gali ji užmiršti,-kad
tiek daug motinų neturi kuo
pavalgydinti savo vaikus, tar
pu kai jos vaikai gali valgy
ti sočiai? Savo palinkimu
prie žmoniškumo moteris tu
ri ypatingą misiją — ugdyti
gerus santykius tarp tautų.
Siekia pilnutinio gyvenimo,
ji lengvai gali užmegsti drau
giškumą su kitomis moteri
mis ir motinomis visame pa
saulyje. Tai labai svarbus
žingsnis link pasaulio vieny
bės Čia kiekviena organiza
cija turi ypatingai svarbų už
davinį. Nėra abejonės, kad
moters veikla reikšminga
tarptautinėj plotmėj. Bet ne
galima palikti ją vienišą jos

O 3 500 000 episkopatų var
du visos Šiaurės vardu irgi
buvo pareikšta, kad nepai
sant gilių skirtumų tarp an
glikonų ir katalikų, tačiau tie
skirtumai «turi būti mūsų ben
drų ir nuolankių studijų me
džiaga. o ne priežastis įtari
mui ar nepasitikėjimui. Dėl
to mūsų maldos privalo visų
pirma būti perpildytos vilti
mi ir ilgesiu, kad baigtųsi ta
tarp mūsų esanti perskyrimo
siena »

pastangose. Mes privalome
teikti jai dvasinę bei mate
rialinę paramą, kurios ji rei
kalinga.

ATEITIES PERSPEKTYVOS.
Svarstant moterų linkimą
ugdyti vienybę žmonėse, gi
liai įsisąmoninkime, kad mū
sų pastangos turės prasmės,
jei siek-ime žmonijos vieny
bės Kristaus šviesoje. Mato
me, kad žmonija jau eina ta
linkme. Čia galima suminėti
įvairių krikščioniškų tikybų
didėjantį norą nustatyti santy
kius su Visuotina Kristaus
Bažnyčia. Bė abejonės, Šv.
Dvasios įkvėptų teologų už
davinys surasti vienybės ga
limybes ir kliūtis.
Mes pasauliečiai turime taip
pat uždavinius. Paskutinės Va
karienės Kristaus karšta mal
da: <Būkite visi kaip vienas»
liečia ir mus. Gal daugelis iš
mūsų ir nesusiduria 'su tra
gišku krikščionių pasiskirsty
mu. o susiskaldymas yra di
delė kliūtis nekrikščionims
įsijungti į Bažnyčią, mes turi
me trokšti visų krikščionių
vienybės ir patvirtinti tai mū
sų nuolatine malda Bet to
negana Sąžiningai panagrinė
kime savo krikščionišką gy
venimą. Ar jis patrauklus ki
tiems? Šis mūsų sąžinės tyri
nėjimas atveda mus į gilų
mūsų religinio gyvenimo ap
mąstymą ir viso to. kas mus
skiria nuo kitų tikybų mūsų
brolių ir kas suartina sujais
Mes pamatysime abejose pu
sėse daug nepagrįsto priešiš
kūmo, kuris gali tik pakenkti
vienybei Tik nuoširdi meilė
visiems krikščionims, pagar
ba kitų įsitikinimų žmonėms
ir supratimas mūsų pačių
silpnumo, kaip krikščionių,
sudarys tą reikiamą nuotai
ką, kurioje pražydės vieny
bės malonė.
Viena iš apraiškų, nurodan
čių naują laikotarpį, tai mo

kovo
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ters pažanga. Ar tai nenuos
tabus dalykas, kad tno metu,
kai pasaulis siekia vienybės,
moteris išeina i viešą gyve
nimą? Neįtikėtina, kad tai bū
tų paprastas sutapimas Šis
reiškinys rado Dievo Apvaiz
dą, kad šiuo lemtingu laiku
moteris pašaukta dalyvauti vi
suose gyvenimo įvykiuose ir
prisidėti prie vienybės kūry
bos. Problemos, iškilusios iš
šios būtinos vienybės, nuoku
rios pareina žmonijos egzis
tencija ant žemės, pasidarė
tokios didelės ir painios, kad
išsprendimui naudinga mobi
lizuoti visų sugebėjimas, kaip
vyrų, taip ir moterų. Moteris
privalo padaryti rimtas pas
tangas pasirengti šiam nau
jam uždaviniui, tobulinant sa
vo asmenybę, savo širdį ir
protą Moterų lavinimasis ir
mergaičių auklėjimas pasida
rė labai svarbus. Supranta
ma, kad moteris gali tik pa
laipsniui įsijungti į Šią naują
misiją. Gal praeis kelios ge
neracijos, kol ji pilnai pasi
savins šį uždavinį. Šio užda;
vinio reikšmė tokia svarbi,
kad mes turime padėti viena
kitai, dalintis savo patyri
mais, o taip pat išmokti pri
imti kitų patarimus.
Mes neturėtume kratytis
šios naujos misijos, nes tai
didelis ir šventas pašaukimas,
būtent, sujungti visą žmoniją
vienybėje su Kristumi ir Jo
Bažnyčia. Visi vieningi vieno
je artimo meilės bendruome
nėje, kur asmenybė gali klės
tėti, kur gali jaustis saugiai
ir kurioje ras Kelią į meilę,
kitaip sakanx į Dievą. Mus
gali išgąsdinti toks uždavi
nys, jei mes pagalvosim, ko
kios mes menkos ir silpnos
esame. Čia mes turime pa
grindo pakartoti Šv, Povilo
žodžius: *Aš viską galiu dė
ka Jo, kuris stiprina mane»>
(Phil. sk. 4-13) Mes žinome,
kad nesame vienišos, nes mes
vykdome uždavinį, kaip jran
kis Jo rankose vykdyti Jo
meilės planą žmonijai.
Teateina Šv Dvasia ir at
naujina žemės veidą, nušvie
čia mus savo Meilės ugnimi,
kad mes sugebėtume pertiek
ti Jo liepsną pasauliui. Vieš
paties Motina tebūna mums
pavyzdžiu ir vadove visoj
mūsų veikloj.

— Sukakus 90 m. kai gimė
rusų dainininkas Fiodoras Ša
liapinas (vasario 13 d.), jis
paminėtas per Vilniaus radi
ją, spaudoje Vienas paskuti
niųjų Šaliapino koncertų įvy
ko Vilniuje 1937 m Per radi
ją savo prisiminimus apie Ša
liapiną, jo gastroles Kauno
valst. teatre («Fausto» opero
je ir kt) papasakojo ilgame
tis to teatro solistas, A. So
deika.
MASKVA ATSISAKĖ DALY
VAUTI NEW YORKO PAS.
PARODOJE

Sovietų ūkio rūmai Maskvo
je telegrama pranešė Pasau
linės parodos New Yorke va
dovybei, kad Sov, S-ga atsi
sako dalyvauti pas. parodoje
New Yorke 1964-65 m,
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Ateitininku Pr ncipai
Ateitininkų principai deri
nasi pagal savo vertę ir pas
kirtį. Aukščiausias visuotinis
principas yra KATALIKIŠKU
MAS. Jis riša ne tik visus
ateitininkus, kaip katalikus,
bet ir visus ateitininkus su vi
sais katalikais Katalikiškumui
yra palenkti visi kiti princi
pai; palenkti tuo religiniu
doriniu turiniu, kuris visur ir
visiems privalomas.

VASARIO 16 JI JAV
KONGRESE

3) Ateitininkas stengiasi bū
ti pavyzdingas katalikas, griež
tai prisilaikąs krikščioniškos
etikos principų ir Katalikų
Bažnyčios mokslo.
4) Ateitininkas kovoja su
pasaulio dechristianizacija ir
stengiasi apaštalauti visų pir
ma savo gyvenimo bei veiki
mo suderinimui su krikščio
niškaisiais idealais.

5) Ateitininkas visomis pri
einamomis priemonėmis uo
liai auklėjasi ir lavinasi, kad
galėtų tapti' ne tik bendrai
išauklėtu bei išlavintu žmo
gumi, bet ir geru savo pro
fesijos specialistu.
6) Ateitininkas stengiasi įsi
gyti savarankiško veiklumo,
pagrįsto kūno paslankumu tar
VISUMENIŠKUMAS ir IN- nauti aukštesniems gyvenimo
TELEGENTIŠKUMAS yra an tikslams drąsią iniciatyva, pla
triniai principai. Bet jie svar čiu kūrybiniu užsimojimu,
bus ypač šių laikų socialinei drausmingumu ir organizaci
ir kultūrinei padėčiai. Vjsuo niu sugebėjimu.
meniškumas išreiškia susidrau
7) Ateitininkas ruošiasi tap
gavimą bei solidarumą, susiorganizavimą ir vadovavimą. ti tikru inteligentu, kuris ga
lėtų vaidinti vadovaujamąją
Intelegentiškumas reikalauja
iš ateitininko parodyti pla rolę Lietuvos valstybėje ir
lietuvių tautoje.
taus visuomeninio susiprati
8) Ateitininkas aukštai ver
mo, saugoti visuomeninę pu
siausvyrą, palaikyti sveikus tina krikščioniškos inteligen
visuomeninius papročius. In tiškos šeimos idealą ir, turė
telegentiškumas yra taip su damas šeimyninį pašaukimą,
sietas su visuomeniškumu, ruošiasi tą idealą realizuoti
kaip inteligentų paskirtis su savo busimame šeimyniniame
gyvenime.
visuomenės gerove.
9) Ateitininkas, kaip katali
Prineipiniai reikalavimai
kas,
yra visuomenininkas, ku
ateitininkams sutraukti į de
šimts punktų, kuriuos paruo ris vadovaujasi krikščioniško
šė tas pats ideologas St. Šal jo solidarumo principais ir
kauskis ir priėmė Palangos aukštai vertina laisvę bei
tvarką.
konferencija.
10) Ateitininkas yra tikrai
1) Ateitininkas uoliai tarnau
draugiškas
atžvilgiu į visus
ja Dievui ir Tėvynei, vado
vaudamasis vyriausiu savo kitus ateitininkus, pilnas pa
tikslu.- visa atnaujinti Kris garbos atžvilgiu į vyresniuo
sius ir atsidėjęs visuomenės
tuje.
2) Ateitininkas yra aiškiai ir valstybės reikalams pilie
susipratęs lietuvis patriotas, tis.
At kų Vadovas
kuriamai nusistatęs tautinės
kultūros srityje.
S. Yla.

TAUTIŠKUMAS ir ŠEIMINiŠKUMAS yra pagrindiniai
pricipai prigimtinėje tvarko
je. Jiedu yra susieti vienas
su antru. Tautos pagrindas
yra šeima, iš šeimų išauga
tautinė individualybė ir į šei
mą atsiremia tautinės tradi
cijos.

— Laimingai pasibaigus įvy
kušiam Urugvajui Kongresui,
São Paulo lietuviai pasigro
žėję kelione, jau sugrįžo.
Mūsų jaunimas labai paten
kintas ir viskuo nustebęs, nie
kuomet negalėjo įsivaizduoti,
kad bus taip gerai visi pri
imti.
«Nors ir didelis nuotolis
mus skiria vienus nuo kitų,
pasirodė, kád dvasiškai ir
ideologiškai visai esame su
sijungę»
Labai patenkinti ne tik su
žmonėmis, bet ir su gamta ir
miesto grožybėmis.
Ateinančią savaitę bus pla
tesnis aprašymas, nes mūsų

Meilės Gėlė
Tik tau siunčiu šią rožytę,
Raudoną skaisčią tą gėlytę.
Jos tyrą meilę tu žinai,
Nes tave glosto maloniai.
Neleisk jai niekuomet nuvyst,
Neleisk tu niekam ją nuskint.
Ji gali meilę iš prašyt —
Jam duok ją, ir pamėgink.

Jos meilė bus tik tau tada,
Nes rausvi lapai jam šnabždėjo:
«Mylėk ją širdimi tyra,
Nes Dievas taip tikrai norėjo».

Lietuvos nepriklausomybės
45 ji sukaktis JAV Kongrese
buvo paminėta vasario 14 d.
Senate ir Atstovų Rūmuose
buvo pravestos spec, progra
mos su senatorių, kongresma
nų kalbomis Senate invokaciją skaitė lietuvių evangeli
kų dvasiškis Alg. Jurėnas, o
Atstovų Rūmuose — kun. J.
Walteris Stanevičius. Senato
posėdyje kalbas kalbas ir
pareiškimus padarė per 20 se
natorių, o Atstovų bumuose
— apie 100 kongresmahų.
Lietuvos šventės paminėjimu
JAV Kongrese, kaip ir anks
čiau, parūpino ALT ba

LIETUVOS TRISPALVĖS
VIRŠ KANADOS, JAV MIESTŲ
ROTUŠIŲ
Lietuvos nepriklausomybės
šventės dieną, vasario 16 ją,
Lietuvos trispalvė plėvesavo
Toronto (Kanadoje) miesto
rotušėje Vasario 10 d. Vasa
rio 16 ją minint ir Los Ange
les, Kalifornijoje, tos dienos
rytą trispalvė plėvesavo ties
Los Angeles rotušės (City
Hali) rūmais.

VAK. EUROPOS UNIJOS
ATSAKYMAS MIN. ST.
LOZORAIČIUI

16 dieną, Šeštadienį. 18.30
vai. bus Šv Mišios Šventojo
Juozapo garbei, po mišių
įvyks susirinkimas. Prašome
visus priimti Šventą Komu
niją.

«TRYS,

KETURI, PASI
JUOKT»

TYLA SUGRĮŽĘS IŠ
EUROPOS:

— Ateinančiame susirinki
me aš padarysiu paskaitą
apie mano įspūdžius iš Kini
jos.
V
«Urugvajiečiai» dar nuo ke
— Bet kaip gi? Tu Kini
lionės neatsigavo ir daug dar joje nesi buvęs!! — Atsakė
negali parašyti. Tad laukite. draugas.
— Tai nieko, visi kurie
PRANEŠIMAI
paskaitą klausys, taip pat
1) Šeštadienį 18 vai 30 mi niekad nėra buvę.
nučių bus šokių repeticija.
— Stovyklautoja, žiūrint į
Prašome visus ateiti ir nepa
stovyklos
nuotraukas sako
sivėlinti.
stovyklautojui:
2) Ateinantį sekmadienį, 10
— Si nuot auka išėjo labai
d. kovo, po 9 valandos mišių blogai, aš čia labai negraži,
bus ateitininkų bendras susi net atrodau panaši į beždžio
rinkimas, kad galėtume pasi nę, ar ne teisybė?
tarti apie «spaudą». Susirin
kime kalbės p Julius Guiga. / — Taip, taip, bet tau rei
kėjo tai pagalvoti ankščiau,
3) Ateitininkų mėnesinis su prieš tą nuotrauką pada
sirinkimas, šį mėnesį įvyks rant.

TELEFONO KALBA

Mano sekretorė, kaipo pa
nelė, negali išgirsti ką aš tau
noriu pasakyti Aš kaip po
«gentelmenas» negaliu tau pa
sakyti, bet tu kokia esi, gali
gražiausiai įsivaizdinti.

Lietuvos Diplomatijos Še
fui min. St. Lozoraičiui at
kreipus Vak Europos Unijos
dėmesį, kad tos Unijos vieno
leidinio žemėlapyje Lietuvos
teritorija buvo neteisėtai pa
žymėta, kaip Sovietų Sąjun
gos teritorija, prašant tai ati
taisyti, dabar minėtoji Unija
min. Lozoraičiui atsakė, kad
tai bus atitaisyta.

URUGVAJAUS PASKUTINĖS
NAUJIENOS
Ar tu žkiai, kad Tylaitė
ištekėjo Punta del Lestėje...

Ar tu žinai kad- Claudetė
bus milonierė?...

Vieną gražią dieną, be jo
kio reikalo, išsiuntė telegra
Ar tu žinai ką Nijolė be mą kurioj parašė: «Petrai, ta
veik pasimetė, Kalpuokų na vo motina dar neminė».
Petras, gavęs tą telegramą
muose?...
patyrė kad tai nieko nereiš
Ar tu žinai, kur Nanci pali kia ir išsiuntė paštu labai di
ko savo širdį?...
delę dėžę, gražiai suvyniotą.
Ar tu žinai, kad «Bandoli- Gavęs dėžę, draugas atrišo,
nha> net m egant nenustoja išvyniojo, atidarė ir atrado
didžiausią akmenį su mažu
kalbėti?...
parašu: «Toks yra sunkumas
kurį
tu man atr.tai nuo šir
Ar tu žinai kad Tylaitė s ve
timuose namuose nemoka ska dies.»
dais lipti?...
ŠIMONIS MOKINANT IRENĄ
Ar tu žinai kad Prelatas ir
VAIRUOTI:
sėdėdamas moka miegoti?.,.
— Važiuok kaip bus žalia,
— O dabar, pasaka apie stok kaip bus raudona ir lė
tą kuris labai mėgdavo juo čiau važiuok, kada aš pabel
kauti su draugais.
siu. .
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

Aleksas Kalinauskas

FABRÍCA DE MALHAS
Petras

LENDORIUS

Advokatas

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

atlieka visus teisinio pobūdžio < darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai;

Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukusį rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R
Ibitirama ir Av. Zelina).

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
• §4.o - Sala 7- Tel. 37-0324
.

no 14,00 ikf 18,00 vai.

Jaçana klierikų kopi. 7,45 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Lietuvi
Klausyk ir remk

Trečią:]
Agua Rasa 8 vai;,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą’:

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadieni,
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:"
Vila Anastacio 8,30 vai.,
»

MALONI ŽINIA LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE G RITÉN A S DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101/102
Fone 33-9951

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

' TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)
VATIKANO RADIJAS

RESIDÊNCIA
Rua Coelho Neto, 281
Fone: 63-3697, V. Prudente
Madeira» em gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229
"Enderêço Telegráfico: « C A B IU’N A >
Rio de Janeiro
Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
£Nanque - Estado de Minas Gerais

Escritório Contábil Vih Zelíisa S/C Uda.
'

(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MOD ICÕS
Horário: das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas ' com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros çle aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMFOS, 8 - SALAS 1 E2. FONE: 63-6005 • VILA ZLINA - SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania> yra trans
liuojąma
SEKMADIENIAIS
7 vai. 15 min.

KIRPIMO IRi SIUVIMO MOKYKLA

“ic rij A”
?

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

ANTANC DÀVIUDNU)
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki U
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

PLÁSTICOS

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 --------

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa
posta) 4118 - Vila Zelina, Tél. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOIO

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
z Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

VANDENS

LINDO Y A

IIRMÃOT CAKKIEÍ2I
T iadoya vanduo yrr danai žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

[SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

Caixa Postai 3967
® 0 ®fk

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

—
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PAULO
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankiųg
krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.

4,
$

I
į

ESCEITOCIC CONTÁBIL
į!

NASCIMENTO

i ■.

Irmãos Nascimento
Rfe«, C.R.C. SP. Nro 1.4S4

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
Av Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

I
RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 VįLA ALPINA
^•M:MKHSMK8BSH!KnaSESSBWMSK»SWKS5iiH8MBSSaWK:x:K!!JSS:sXS:!S8S!:?M«i:M88:M8isSHMSSaM»SMtt:::!SKSfiKnSS
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(pabaiga
DĖKOJA
Mūsų mylimam vyrui ir tėvui
ANTANUI
KUI mirus,
visiems, dalyvavusiems laidotuvėse, septintos dienos
šv. mišiose, mums pareiškusiems užuojautos liūdesio
valandoje, visiems muoširdžiai dėkojame
Žukų Šeima.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS
«MUSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAIP
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS,
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA
TINA IR PRENUMERUOJA
«MŪSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

įvairių daiktų krautuvę Bar
celonoj Juliaus šeimai reiš
kiame didelę užuojautą.
— Šį sekmadienį Moterų
MALDOS APAŠTALAVIMO su
sirinkimas 15,30 vai. Šv. Juo
zapo Mokyklos patalpose.

— S. Paulo lietuvių ekskur
sija iš P. A. Liet. Kongreso
grįžo kovo mėn. 2 d, naktį
pilni gražių įspūdžių ir suža
vėti Montevideo lietuvių vai
šingumu. Iš viso iš Brazilijos
Urugvajun buvo nuvykę apie
40. Porto Alegre lietuvius ats
tovavo mokytoja Indriūnaitė,

Pranė Zagorskienė 2000 kr.,
Vincas Grabauskas 2000 kr.,
Ona Pakalnienė 1000 kr, Fe
liksas Simanav čius 1000 kr..
— Šv. Juozapo Vyrų Broli
Antanas Sasnauskas 1000 kr„
Pranas Lukašavičius 1.000 ja praneša, kad tradicinis Bro
kr., Vincas Orentas 1 500 kr., hjos pobūvis-vaišės bus kovo
Kazys Rimkevičius 1 000 kr., mėn 17 d sekmadienį, tuoj
Ignas Verbickas 1.000 kr. Iz. po sumos. Norintieji pobūvySaulytis 1.000 cr., J. Meškaus je dalyvauti iš anksto priva
kas 1 000 kr., K. Sipas 1.000 lo užsirašyti pas Brolijos vai
kr, J. Ivanauskas 1.000 kr., dybos narius.
j. Paliliūnas 2.000 kr.
— Prieš Švento Juozapo
šventę
bus trijų dienų — 16MIRÊ
17-18 pasiruošimąs-tridienis.
Kovo 1 d, Utingoj mirė, su Kovo 16 d. pamaldos bus 7
laukusi 73 metų Uršulė Paš- vai. vakaro, kovo 17 d. tuoj
venskienė, kilusi nuo Žiežma po sumos, kovo 18 d. 19,15
rių ir atvykusi j Braziliją 1926 vai...
m. Paliko dideliame nuliūdi
Kadangi Šv. Juozapo šven
me vyrą Juozą ir vedusius tė išpuola šiokią savaitės die
vaikus; Stasę, Juozą ir Adol ną, tai Vila Zelinoje Šv. Juo
fą su šeimomis. Palaidota Ca
zapo šventė bus švenčiama
milopolio kapuose. Teilsis ra sekmadienį, 17 d kovo. Bus
mybėje.
iškilmingai giedota suma.
.Dar nebuvo minėta, kad
— GRAUDŪS VERKSMAI
Viloj Barcelonoj mirė Juliaus
Gavėnios
metu kiekvieną sek
Paliliūno tėvas lapkr. 29 d.
madienį 18 vai. Kryžiaus ke
pernai metais. Paliko vienatį
fiį savo sūnų Julių, vedusį liai — sekmadieniais 5 vai. ir
Lępnorą Lingytę, ir turintį penktadieniais 19 vai.

(

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 • 9 o Andor
Res.: R. Fernando FalcSo, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 • 33-6011
São Paulo

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
«.VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14)
ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą.
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko]būtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

Visiems linkime laimingos kelionės. Bet kartais
visaip atsitinka.., tenka sulamdyti automobilis, ar moto
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:
AUTO MECANICA E FUNILARIA VI NA DEL M AR

kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius
Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo
Fone: 93-4486 (recaios).

suomenė laukia aiškesnio Bra
zilijos vyriausybės apsispren
dimo komunizmo atžvilgiu.
Amerikos vyriausybė ir visuo
menė nenori, kad jos pini
— STASYS VILKAS. Ferraz gaiš būtų remiama ta vyriau
de Vasconcellos suruoštoje sybė, kurios politika pataikau
vynuogių šventėje ir parodo ja Kubai ir Kremliui.
je, už savo ūkyje užaugintas
.Šiuo metu yra nuvykęs Va
baltas vynuoges laimėjo tre šingtonan ir JAV ambasado
čią premiją.
rius Brazilijai Lincoln Gor
don Jo žodis paskolos gavi
— Laiškai: Ed. Žalandauskui. Aid. Nadolskytei, M. Jo- mo reikalu bus lemiamas, nes
jis labai gerai yra susipaži
navičiūtei, M. Višniauskienei
nęs su Brazilijos politine ir
H. Lipskiui, J. A. Krutulytei,
A. Adomavičienei. Pr Zagors ekonomine padėtimi.
kienei, M Vinkšnaitienei, P.
VIETOJE KREMLIAUS Rt dzevičiui, A Gudavičienei,
MUZIEJUS ?
A, Tylai, J Satkūnaitei, B.
Lazaro, B. Raiskui, A. Kai
Londono «Sunday Times»
riui, O. Masienei, Ed. Pažė vasario 18 d. paskelbė apie
rai Al Grabauskui.
naują N; Chruščiovo sumany
— Br. Kasias iš JAV paieš
ko Ievos Amraziejienės Jure
vičiūtės ir Kazio Jurevičiaus
kilusių nuo Simno.

vo Urugvajaus ir Argentinos
lietuvių chorai ir tautinių šo
kių ansambliai. Kadangi cho
ristai, kaip ir visi dalyviai,
buvo gerokai nuvargę, tai ir
nebuvo galima laukti tobulės
nio išpildymo. Ansambliai su
šoko po 8 ar 9 tautinius Šo
kius. Tai rodo, kad prie kon
greso buvo visu rimtumu
ruoštasi.

Pažymėtina, kad tiek pro
gramos išpildyme, tiek salėje
dalyvių tarpe buvo daug jau/
nimo. Vasario mėn. 25 d. 10
vai. Ateneo de Montevideo
puošnioje salėje vyko kongre
so uždarymas Buvo perskai
tytos ir priimtos rezoliucijos,
pasakyta pora, lietuviškai ir
ispaniškai kalbų, ir galop vi
sai salei giedant «Lietuva
Tėvynė mūsų», kongresas bai
giamas. Kitas kongresas yra
nutartas ruošti Brazilijoje,São
Paulo mieste 1965 metais.
Pažymėtina, kad komunis
tų nervai neišlaikė. Jie ne
galėjo suprasti, kaip gali bū
ti sušauktas lietuvių patriotų,
nepardavusių savo sielos mas
koliams kongresas, pačių ko
mą — jis numata» vyriausybę munistų širšyne. Jie visokio
iš Kremliaus perkelti į Mas mis priemonėmis bandė dis
— STALINO mirties dešimt kvos priemestį Tšeremuški. kredituoti kongreso rengėjus
metis Rusijoje ir jos okupuo Kremliuje būtų įkurtas muzie ir patį kongreso rengėjus ir
tuose kraštuose nebuvo pri jus. Vyriausybės patalpos, esą patį kongresą. Miesto sienos
mintas nė vienu žodžiu, nei keičiami s, siekiant sumoder ir tvoros buvo aplipintos rau
spaudoje, nei per radijo Ánt ninti administracijos oarbą.
donais plakatais, kad šis kon
jo kapo, jis iš mauzoliejaus
gresas yra fašistų kongresas.
yra išimtas, buvo padėta tik LENKŲ ŽURNALISTAS PASI Komunistų propaganda tik pa
viena gėlių puokštė. Tai pa
sitarūavo kongresui, jį išgar
TRAUKĖ Į AUSTRIJĄ
darė paties Stalino duktė.
sino.
Vasarį© 17 d. Austrijoje
Stalino vardas iš enciklopedi
Šitokių kongresų naudingu
jos, mokslo vadovėlių prieš per Čekoslovakiją pėsčias pe mu nėra jokios abejonės. Ykeletą metų buvo išbrauktas rėjęs, atsidūrė lenkų žurnalis pač jaunimui. Šiandien, kada
ir išplėštas Taip atsitiko su tas, 37 m amž . Zygmunt Bog negalime jaunimo Lietuvon
kitados buvusii. komunisfų danowicz Jis paprašė jam su nuvežti, bent sudarykime są
saule, vadu, genijumi. . Ar ne teikti azilio teisę. Bėglys nu lygas, kad didesni jo būriai
toks pats likimas ištiks ir bu rodė, kad būdamas «nepatiki- suvažiavimuose dalyvauti ga
vusią Stalino dešiniąją ran kimas politiniai», jis kelis mė lėtų.
nesiūs atsėdėjo lenkų kalėji
ką — N. Kruščiovą? ..
Montevideo lietuviai sve
me. Jis paliko žmoną ir aš
čius tikrai nuoširdžiai sutiko
— SANTIAGO DANTAS sa uonerių metų sūnų.
ir
rūpestingai globojo, kiek
vo kelionę į JAV kelis kar
LIETUVIAI VOK EČIŲ
tik leido jų išteklius. Brazili
tus atidėjo. Bet šios savaitės
jos lietuviai grįžo sužavėti
pabaigoje tikrai vyks prašyti
TELEVIZIJOJE
montevidiečių
vaišingumu.
bent 800 milijonų dolerių, iš
Džiugu konstatuoti, kaip gra Kongresą ruošiant įdėjo daug
kurių 300 milijonų dolerių bus žiai Vasario 16 gimnazijos tau
skiriami skoloms likviduoti, tinių Šokių grupė pasirodė Vo darbo, pinigo ir širdies Rei
o 500 milijonų numatytam vy kietijos televizijoje. Mūsų jau kia tikėtis, kad daugiau įspū
džių parašys ir kiti kongreso
riausybės trimečio planui vyk nimas buvo tautiškuose rūbuo
dalyviai. Lauksime jaunimo
dinti. Tačiau nuotaika pasko se ir gerai išpildė. Girdima, posėdžio aprašant, kuriame
lai gauti nėra palanki. Ame kad vokiečiai buvo patenkin dalyvavo ir keletą S. Paulo
rikos parlamento komisija ti lietuvišku menu. Tuo būdu jaunimo atstovų.
šiuo metu kaip tik tyrinėja lietuviška gimnazija Vokieti
Kongreso metu Montevideo
komunistų infiltraciją Brazili joj padarė gražią propagan
miestas ir visas kraštas bu
joje. Amerikos politikai ir vi dą lietuvybei.
vo be šviesos, be autobusų,
be telefonų, be telegrafo. Ear
navalo metu miestas skendo
Pasinaudokite gera proga!
tamsoje. Buvo streikas. Šios
PARDAVĖJAI —PROPAGANDISTAI, su praktika,
aplinkybės sudarė kaikurių
reikalingi įvairių lietuviškų ir vietinių gėrimų įmonei.
Suinteresuotieji prašome kreiptis į fabriko savininką
LAURINAVIČIŲ ANTANĄ & CIA LTDA, Av. N S Apa
recida, 204, Vila Albertina. Tremembė, S Paulo.
Susisiekimas; iš Praça do Correio važiuoti onibusu
Vila Albertina iki galo.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš
RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,
kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postal 4118.
São Paulo. Fone: 63-5975.

kongreso ruošėjams ir daly
viams sunkumų

i

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
Rev. Jonas Bružikas, S. J.
Igreja de São Gonçalo. Pra
ça João Mendes, São Paulo,
tel. 36 2628, Brasil.
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