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Senatorius Keatingas sa^o:
«Jei laisve suklups kur nors, tai Ji suklups ir čia»..

«Birželio komitetas'’ pasiruošė?
sutikti ChruSCiova

NEW YORKAS, gegužės 3 
d. — Senatorius Kenneth B; 
Keatingas (R., N. Y)šiandien 
pasisakė prieš tuos, kurie 
siūlo priimti vadinamąsias rea 
lybe&t įvykusias pasaulyje, ir 
pareiškė, kad: «Mes turime 
blaiviai žvelgti į apstulbinan
tį Sovietų kolonizacijos faktą, 
kaip Lietuvoj, menamos de
kolonizacijos laikais, ir turim 
ryžtis, kad tas faktas būtų 
iškeltas aikštėn kiekviena 
proga!

Kalbėdamas pirmojo ir pas 
kutintojo Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos 20 ties metų 
mirties sukakties minėjimo 
iškilmėse Statler —Hiltono vieš 
bucyje, senatorius Keatingas 
pareiškė kad «dabar ne Vai
kas mums atsipalaiduoti nuo 
viso pasaulio tautų likimo», 
ir jis pabrėžė reikalą -pas
merkti Lietuvos teisiu pažei
dimą daugelyje viešų vietų, 
kurios mums prieinamos-.

Trijų milijonų Lietuvos žmo 
nių viltis aoap s geležinės 
uždangos mums svarbi Ame
rikos žmonių b Įsas gaH bū
ti išgirsiąs r jei tik jis bus 
pakeltas protesto vardan, jis 
galės palaikyti gyvą viltį, ku
ri yra svarbi laisvojo pasau
lio ateičiai.

«Tokia proga, kokios pami
nėti šį vakarą čia susirin
kom, Lietuvos žmonių likimo 
realybė turi dramatiškos reikš 
mės, Bet turim per ištisus 
metus atminti, kad milijonų 
žmonių pavergimas svetimo
je diktatūroje, kurios jie ne
apkenčia, yra gyvas simbolis 
grėsmės, su kuria susiduria
me, ir ryžto, reikalingo jam 
pasitikti *

«Yra tvirtinančių, kad vil
ties palaikymas yra pavojin 
gas, kad faktai yra faktai; 
kad mitai yra mitai; ir kad 
realybė yra realybė. Mes tu

BRAZILIJOJE
Brazilijos vyriausybė dirba 

dviem frontais: šalina iš įs

Ne 8, bet 10 vai. lietuviška radijo programa.
LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS, PER 
STOTI 9 DE JULHO, VIDUTINĖMIS 540 KILO 
CIKLU IR TRUMPOMIS 31 METRO BANGOMIS 
YRA PAKEISTAS LAIKAS. VIETON 8 VAL.

RYTO, PROGRAMA BUS PRADEDAMA 
10 VALANDA.

rėtumėm priimti tai, kas pa
sauly įvyko, ir susikaupti tik 
ties savų teisių, nuosavos lais 
vės saugojimu».

«Tie žmonės nepritaria Įsi 
tikinimui, kad laisvės reikalas 
yra visuotinis, kad laisvės 
pralaimėjimas vistiek kurioje 
pasaulio dalyje yra drauge 
pralaimėjimas visų, kurie jos 
geidžia, ar turi vilties ją išlai 
kytd>.

«Tie, kurie linkę priimti tai 
ką jie vadina «realybėmis», 
kasa skriaudos kapą tiems, 
kurie kenčia dėl tų vadina, 
mųjų «realybių».

«Jokia laisva tauta negali 
leistis sudaryti įspūdį nei žo
džiu nei veiksmu kad ji links 
tanti į pasiūlymą, kurs jėgą 
paverstų teisę. Jungtinės Vals 
tybės nepriima tokių siūlymų. 
Mes pripažįstame Lietuvos 
žmonių teisę spręsti savo atei 
tį laisvėje. Mes tikimės die
nos, kada Lietuva vėl galės 
įsijungti į laisvų tautų ben
druomenę*.

«Mes Jungtinėse Valstybė
se ir milijonas Lietuvių kil
mės piliečių turėtumėm blai
viai žvelgti į pritrenkiantį So 
vietų kolonizacijos faktą me
namos dekolonizacijos laikais 
ir ryžtis, kad tas faktas būtų 
keliamas aikštėn kiekviena 
proga. Aišku, Sovietų okupa 
cijoe Lietuvoje nepripažinimo 
negana. Tai yra pasyvi politi 
ka Mes turėtumėm pasmėrk- 
ti lietuvių teisių pažeidimą 
daugybėje viešų vietų, kurios 
mums prieinamos».

«Dabar ne laikas mums at
sipalaiduoti nuo tautų likimų 
visame pasaulyje, o laikas 
pakartotinai patvirtinti mūsų 
įsipareigojimus dėl jų likimo, 
nes jų likimas yra intymiai 
susijęs su mūsiškiu. Jei lais- 
vė suklups kur nors, tai j* 
suklups ir čia», 

taigų komunistini elementą ir 
stengiasi sutvarkyti krašto 
ekonominį gyvenimą.

Šią savaitę buvo nušalintas

ELTOS bendradarbis Švedi 
joje praneša: Ryšium su nu- 
matomu Chruščiovo apsilan
kymu š m. birželiio mėn, Šve 
dijoje yra sudarytas vad. «Bir 
želio komitetas», kuriam va
dovauja Baltiškojo komiteto 
pirm, prof Birgeris Normanas.

Specialioje spaudos konfe
rencijoje paskelbta komiteto 
voiklos programa. Prof Nor
manas pabrėžė, jog komite
tas neturi jokių slaptų planų, 
nes laisvajame demokr. pa
saulyje, priešingai Kremliaus 
diktatūrai, gali būti reiškia
mos visos nuomonės Jis taip 
pat nurodė, kad komitetui! 
reikia veikti, nes kitaip pa
saulio viešoji nuomonė gali 
su pagrindu abejoti, ar švedų 
visuomenė nori priešintis ko
munizmui. «Birželio K tas» 
glaudžiai bendradarbiauja su 
analogišku tremtinių k-tu, ku
rį sudaro 22 egzilio organiza 
ei j ų atstovai.

Chruščiovo atvykimo proga 
numatyta; 1. išleisti ypatingą 
atsišaukimą, kuriam šiuo me
tu renkami parašai; apie 150 

iš Rio de Janeiro gubernato
rius Silveira Badger. Jo pa
reigas užėmė generolas Pau 
io Torres Buvusiam guberna 
toriui supenduotos dešimčiai 
metų piliečio teisės.

— Vyriausybė yra linkusi 
atimti subsidijas, primokėji- 
mą už įvežamus iš užsienio 
kviečius, naftą ir laikraštinį 
popierį. Atėmus subsidijas mi 
nėti produktai pabrangtų, kas 
prisidėtų ir prie pragyvenimo 
pabrangimo Bet vyriausybė 
sutaupytų 500 milijonų dolerių

Už šios priemonės įgyven
dinimą yra už ir prieš balsų. 
Ekonomiškai yra teisingas ke 
lias, bet praktiškai šiuo mo 
mentu vyriausybės prestyžui 
būtų nenaudinga.

Federalinė vyriausybė ruo 
šiasi sumažinti, arba į tuš
čias vietas neskirti, apie 40 
tūkstančių naujų valdininkų.

— São Paulo gubernatorius 
Adhemar de Barros pranešė, 
kad savo kelionę užsienin, 
dei krašto vidaus politikos, 
jo buvimas krašte yra reika
lingas, atšaukia.

— Sklido gandų apie karo 
stovio įvedimą. Vyriausybės 
įstaigos žinią paneigė.

— Buvęs deputatas Brizola 
su šeima atvyko į Urugvajaus 
sostinę.

žymių švedų asmenybių jį 
jau yra pasirašę; 2. visoje 
Švedijoje birž. 10—20 praves 
ti protesto susirinkimus; 3 
išleisti plačiu tiražu 80 — 100 
psl. brošiūrą, parašytą švedų, 
danų ir norvegų autorių, nu
šviečiant Chruščiovo biogra
fiją, sovietų nusiikaltimus Pa
baltijo kraštuose, jų politinę 
ir karinę padėtį ir pan ; dar 
turi pasirodyti kita brošiūra, 
kurioje tarp kitų bendradar
biauja ir buv. Danijos užs. 
reikalų mlnisteris O. B Kraf- 
tas; 4. gedulo minėjimai bus 
drauge su tradicinėmis pamal 
domis Pabaltijo gedulo dieną 
birželio 14; švedų taut, baž
nyčios dvasininkai paprašyti 
tą dieną savo pamoksiuose 
paminėti žmogaus teises; 5. 
daryti žygius, kad bū?ų su
jungtos išskirtos šeimos, būtų 
sumažinti siunt. muitai, susi
rašinėjimo ir keliavimo suvar 
žymai. tikybinio u tautinio 
gyvenimo persekiojimas ir 
kt 6, aprūpinti medžiaga užs. 
laikraštininkus iš daugelio pa 
šaulio kraštų.

- São Paulo gubernatoriai 
yra pavesta sudaryti deputatų 
sąrašą, kuriems turėtų būti 
atimtos deputato previlegijos 
ir piliečio teisės suspenduo
tos. Čia liečiami nevien ko
munistai, bet ir neleistinomis 
priemonėmis praturtėjusieji.

— Brazilijos šiauriniuose 
estaduose lietas nesiliauja 
Padarė daug nuostolių. Desėt 
kai tūkstančių žmonių be pas 
togės.

— São Paulo estado saugu
mo organai areštavo du São 
Paulo miesto vereadorius.

— Vokietijos prezidentas S, 
Pauly bus apgyvendintas Cam 
pos Eliseos rūmuose, o Brazi 
Ii joje — Alvoradoje.

KULTŪROS PREMIJA 
ŠVEDIJOJE GYVENANČIAM 

ESTUI

Estų bendruomenė Švedijo
je (REE) šių metų kultūros 
premiją paskyrė rašytojui 
Kari Ristikivi - jis istorinių 
apysakų rašytojas ir jo temos 
nesiriboja pačia Estija, bet 
liečia viduramžius ir kryžiaus 
karus Kitas Švedijoj© gyve
nas estų rašytojas, dramatur
gas Arvo Maegi dalyvavo Es
tijos Kultūros Fondo paskelb
tame konkurse parašyti tea

tro pjesėms. Jam paskirtos 
dvi premijos benckoje 300 dol. 
sumoje. Abi dramaturgo ko 
medijos numatytos pastatyti 
estų teatruose Stokholme ir 
Goeteborge.

— Hamburgo žinomas <De 
utaches Theater» dėjo pastan 
gas įsigyti pastatymo teises 
Švedijoje gyvenančio esto 
kompozitoriaus Eduard Tubin 
baletui «Kratt». Tai būtų vei
kalo premjera Vakaruose. Es 
tijoje baletas pirmą kartą pa
statytas 1943 m. kovo 9 d. 
Kompozitoriui dalyvaujant 
«Kratt* antrą kartą buvo pas 
tatytas 1962 m Dorpato tea
tre.

LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
HAMBURGE

Latvių išeivių rengiama di
delė Dainų Šventė įvyks Ham 
burge rugpjūčio 5—8 dd. Jos 
metu rengiami du pagrindi
niai koncertai: rugp. 7 įvyks 
solistų vakaras, kurio metu 
bus pirmą kartą išpildomi lat
vių kompbzltcrių kūriniai, gi 
rugpjūčio 8 d numatytas jung 
tinis chorų koncertas.

Norėdami aplankyti Dainų 
Šventę Hamburge latviai jau 
užsakė spec alius lėktuvus 
JAV se Kanadoje, net Austrą 
lijoje, ir Anglijoje.

— Neseniai laisvajame pa
sauly gyvenantiems latviams 
buvo padalintos gen. Gope- 
rio vardo premijos. Po 500 
dol. premijas gavo rašytojas 
Teodor Zeltinš (už apysakų 
rinkinį), muzikos prof. Tali- 
valdi už įvairius kūrinius mu
zikos srity, Evald Stajevskis 
už scenos ir kostiumu eski
zus.

300 LATVIŲ IŠGABENTA Į 
SIBIRĄ

Latvijos kemjaunimo cen
tras iš Maskvos gavo parė
dymą sudaryti naują 3Ü0 jau 
nuolių — ‘‘savanorių“ sąrašą 
darbams į Krasnojarską, .Ka
zachstaną, į Amūro sritį. Nie 
kas nežino kiek ilgai latvių 
jaunuoliams teks išbūti Sibi
re. Jie buvo įtaigoti, kad iš
busią kol būsiančios baigtos 
statybos Tačiau praktika yra 
parodžiusi, kad jaunimas pa
prastai pasilieka ilgesniam 
laikui ir, kaip raš© Vokietijo 
je leidžiamas latvių savaitraš 
tis “Latvija» (nr. 15), visa to 
ji bolševikinė akcija įeinanti 
į “didžiąją tautų sumaišymo“ 
programą.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Represijos pries menininkus, mokslinnkus - laisvės 

gynėjus
i -> ;

(E) Pagal Londono «Dzien- 
nik Polski» (nr 85) paskelb 
tas žinias, nors lenkų komu
nistinis savaitraštis Varšuvo
je «Kultura»gana ramiai ko
mentavo lenkų intelektualų 
laišką, tačiau Paryžiuje gau 
tais pranešimais jau prasidė
jusios represijos, keršto bei 
partijos pykčio veiksmai nu 
kreipti prieš vyriausybei jtei- 
Kto fiaiško autorius Esą jau 
uždrausta spausdinti pareng
tus spaudai rašytojų J Andrze 
jewskio, A Slonimskio ir J. 
Kott kūrinius, u e to pranešta 
kad kai kurie mokslininkai, 
Ketarbinskis, Szczepanski ir 
Giejsztor negali skaityti pas
kaitų universitete.

«Kultūra» savaitraštis (jis 
skirtinas nuo lenkų išeivių 
žurnalo Paryžiuje) savo strai 
penyje «Laisvės ribos» nuro
dė, kad negali būti utopinės 
laisvės ir tenka atsižvelgti j 
«tautos» istorinius reikalavi
mus». Pasak komunistinio lai

LENKIJOJE BOIKOTUOJAMI 
MARKSISTINIO TURINIO

RAŠTAi

Pagal pačių komunistų in
formacijas valstybinėse leidyk 
lose riogso dideli neišparduo- 
tų bolševikinių klasikų veika
lų kiekiai Pvz. nepavyko iš 
parduoti 1 814 000 egz. Lenino 
raštų, neperka Karl Marxo ir 
Engelso raštų, neatsiranda no 
rinčių įsigyti net partijos va
dovo Gomulkos rinktinių kal
bų bei straipsnių rinkinio iš 
leisto 25 000 egz tiražu. Tuo 
tarpu knygų lentynose pasiro 
dę bematant išparduodami 
Vakarų literatūros romanai ir 
veikalai tokių autorių kaip 
Camus, Taomas Mann, Faul
kner, Hemingway, Musil ar 
Kafkos ir visos eilės kitų: Vi 
snomenė ir toli iu nepapras
tai domisi Vakarų dramatur
gija teatruose ar vakariečių 
pastatytais filmais.

kraščio lenkų tikrovėje nesą 
vietos kūriniams, kurių «idėji 
nis turinys nukreipiąs prieš 
socializmą».

Pagal naujas žinias («Dz. 
Polėki», nr. 89. bal 13) «ateis 
kaitymas» su lenkų intelektu 
alų raštą pasirašiusiais tebe
vykdomas. Pvz radiofonas ga 
vęs surašą asmenų, kuriems 
nebegalima kaibėti per raciją 
be to neleidžiama cituoti jų 
raštų Dviems iš «nusikaltėlių» 
— prof Jan Kott ir Artūrui 
Sandaueriui atimti užsienio 
pasai. Kott, vienas žymiųjų 
Šekspyro kūrybos žinovų. ren 
gėsi vykti į Paryžių ir balan 
džio 18 d Sorbonoje turėjo 
skaityti paskaitą, Žinomas ir 
lietuviams iš Vilniaus okupa
cijos metų publicistas, prieš 
kelerius metus iš Vakarų grį 
žęs į Lekiją — Cat Mackiewicz 
nebegali daugiau bendradar
biauti «Slowo Powszehne» ir 
«Kierunki» laikraščiuose.

PAPILDYTAS VLIKo PREZI
DIUMAS

Balandžio 11 d prapl. VLIK© 
prezidiumo posėdyje išspręs
tas VLIKo prezidiumo klausi 
mas. Pagal statutą jį sudaro 
trys nariai; pirmininkas vice 
pirm, ar sekretorius. Prezidiu 
mo narius gali rinkti tik VLI 
Ko pilnaties sesija Ligi sesi 
ją sukviečiant (greičiausia 
šių metų rudenį) politiniam 
bendradarbiavimui ir prakti 
niams darbams vykdyti trečiu 
oju VLIKo prezidiumo nariu 
pakviestas Stasys Lūšys Sek 
retoriumi yra J. fetikliorius.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

MŪSŲ LIETUV
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Kazys Bradunas

Prie Aušros Vartų
Kai pritems mano akių spinduliai, 
Kai tu būsi sen lė žila, 
Kai į mudviejų sielą tyla, 
Kai.> į jūrą naktis, nusileis.

Su saulėtekiu jau nepabus 
Laiko upės užmigus banga. — 
Prieš akis pasikels uždanga, 
Ir matysim toli anapus

Per šventąsias šio miesto bones 
Ir per maldą Globėjos Marijos...
Čia pabaigę visas klajones,

Visos žaizdos, pajusim, užgijo...
Prie Jos Vartų palauksi manęs — 
Ir tebus amžinybė abiejų.

Vakaruose Dėmesys Sovietu Kolonijinei 
Politikai

W. Kolarz knyga apie komunizmą — Diskusijos JAV-se — 
atkreiptas dėmesys į specifinį sovietinį kolonializmą bei 
tautų asimiliavimą, tautas pajungiami Maskvos kontrolei

(Eita) Komunizmas, sovieti
nis kolonializmas, nacionaliz
mas — tai Vakaruose pasta 
ruoju metu pasirodančių kny 
gų ar paskirų žurnalų dažnai 
svarstomos temos. Iš autorių, 
gerai įžvelgusių komunistinio 
imperializmo bei kolonializmo 
bruožus tenka priminti 1962 
m. mirusį Walter Kolarz. Dar 
prieš antrąjį pas karą Kolarz 
nacių buvo priverstas išemi 
gruotš Jo tėvas, austrų—ven
grų armijos karininkas trejus 
metus gyveno vid. Azijos ru
siškose srityse ir dėl to aiš
kus Kolarz dėmesys sovietų 
pavergtoms sritims Jo para 
šytos knygos apie tautines ir 
religines mažumas Sovietijo- 
je šiuo metu laikomos etan 
dartiniais veikalais. Neseniai 
gi išleista 12 Kolarz'o skaity 
tų BBC europinėje tarnyboje 

straipsnių rinkinys. Su juo 
įdomu susipažinti visiems, ku 
rie domisi sovietika beisovie 
tiniu kolonializmu (Walter Ko 
larz, Communism and Colo
nialism, Macmillan, London 
1964).

Šiam publicistui pirmoje ei
lėje rūpi demaskuoti melą, 
kuris persunkęs visą komu
nistinę diktatūrą. Kolarz su
geba panaudoti šmaikščius 
palyginimus bei sugretinimus. 
Štai pavyzdys: «imperialisti
niu atžvilgiu Rusija yra sumu 
šusi visus pasaulinius rekor
dus». Taip yra kalbėjęs... Le 
ninas, kritikavęs caristinius 
laikus, kai vėliau Raud. Armi 
ja su kolonialiniais užkariavi 
mats vid Azijoje pasirodė 
esanti pranašesnė už carą. 
Autorius savo knygoje išryš 
kiną kai kurių dabartinių ko-

1964 m. gegužės 9 d

munistų pareigūnų (Brežne 
vas, Ponomarenko) vaidmenį, 
Kai jie 1954 m. atsidūrė Ka
zachstane, nušalino partijos 
sokretorių ir visomis priemo
nėmis vykdė tų kazachinių 
stepių rusinimo politiką.

Kolarzui artimesnė sritis — 
Rytų Europa. Jis vaizduoja 
1956 m. vengrų sukilimą, ku
ris buvo atsirėmęs į plačiau
sius tautos sluogsnius ir ku
ris, jei būtų pavykęs, būtų 
turėjęs atgarsius Rumunijoje, 
Ukrainoje ir Gruzijoje. Per 
pastaruosius dvejus metus, au 
toriui mirus. Rytų Europos 
tautų tarpe dar labiau pakilo 
dėmesys ryšiams bei kontak
tams su Vakarais. Kai kurie 
Kolarz knygos vertintojai dar 
primena ir naują veiksnį, tai 
kinų —sovietų ideologinį lūžį. 
Jis, atrodo, galėtų sudaryti 
tam tikras manevravimo gali 
mybes sovietiniams satelitų 
vadams ir kai kurioms neru- 
siškoms provincijoms,
Sovietinio kolonializmo klau 

simus diskusijose svarstė kai 
kurie JAV ir britų sovietiniai 
ekspertai ir jų mintys paskelb 
tos JAV informacijos Įstaigos 
leidžiamame žurnale «Pro
blems of Communism». Rusų 
tyrimo centro Harvardo uni
versitete vedėjas Richard Pi 
peš svarstė sovietų «tautybių» 
problemą ir ją siejo su «asi 
miliavimo» bei rusifikacijos 
siekimais. E--ą amerikiečių 
asimiliacinė politika skiriasi 
nuo sovietiškosios — Sovieti 
joje viena rusų tauta siekiau 
ti paglemžti senų istorinių 
tradicijų tautos, jas priveržti 
prie centralinės valdžios ir 
spaudimo priemonėmis pajung 
ti rusinimo procesui.

Britų sovietologijes eksper
tas Hugh Seton—Watson lai
kė «rusifikacijos» sąvoką ne
pakankama ir sovietinį polin
kį totaliai baldyti svetimas 
tautas jis laikytų «totaliniai 
sovietiniu imperializmu». So
vietų vykdomas svetimųjų vai 
dymas, kolonijiniai metodai, 
kolonistų laikysena — visa tai 
liudija, kad tektų laikyti labai 

(pabaiga 3 pusi)
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(tąsa)

Bet: nors ir kaip įtūžęs, po 
nas Skrodskis susigriebė.

Kareivius šaukti, žinoma, 
galima, bet šiuo metu tai bū
tų labai netaktiška. Dvarinin 
kai liberalai, kurių šioje apy
linkėje nemaža, jau ir taip 
šnairuoja į Skrodskį ir laiko 
jį nepatrlotu, caro patoikūnu. 
O ką kalbėti apie tokius chlo 
pomarius kaip Survila! Jis jam, 
ponui Skrodskiui. rankos ne 
paduoda, susitikęs demonstra 
tyviai nusisuka. Ne, su egze
kucija dar reikia palaukti.

Žinoma, pate Skrodskis nu 
ja, kad kaimynai ne be reika 
lo juo nepasitiki, o kiti sta
čiai niekina ir kuone reeega 
tu laiko, Jis nuo pat jaunys-

V. Mykolaitis Putinas 

tės laikosi nuošaliai nuo po
litikos ir visokių konspiraci
jų, Į 1831 metų “avantiūrą“ 
jis apdairiai neįsipainiojo. Im 
peratoriui ir jo vyriausybei 
visada buvo lojalus, jokiom 
revoliucinėm idėjom ir aps
kritai naujovėm sau galvos 
nekvaršino

Ne tik politikos, bet ir ūkio 
srityje jis buvo konservato
rius. Nauji ūkininkavimo bū
dai ir dvarų reformos jo ne
domina. Baudžiavinis ūkis 
jam atrodė geriausia ir ponui 
tinkamiausia ūkiniukav mo s’s 
tema Tad jokių projektų dėl 
baudžiauninkų atleidimo čin 
šinių mokesčio Įvedimo, ato- 
dirbio formą keisti jis neketi 
no ir tuo nesidomėjo.

Taip valdė Bigynus ir jo 

tėvas — stambus dvarininkas 
ir didelis poaas Bet sūnus pa 
veldėjo iš tėvo Bagynų dvarą 
jau žymiai nuskurdintą Stam 
bų palivarką reikėjo pavesti 
seseriai, du kaimus ir miško 
dalį parduoti už skolas. Ponui 
Skrodskiui beliko poniški dva 
ro rūmai su dideliu sodu, par 
ku, alėjomis k keturi lažiniu 
kų kaimai su menkai prižiūri 
mais ūkiais, apleistais trobe 
siais ir negausiu pasenusiu 
inventoriumi. Dvaro laukams 
apdirbti baudžiauninkų paka 
ko, bet baudžiavinis darbas 
nebuvo našus. Kaimiečiai mi 
to pusalkaniai, o dvaro urė 
dai turėjo sugalvoti kaskart 
vis naujų būdų išspausti iš jų 
vis daugiau darbo, užkrauti 
vis naujų prievolių, kad gale 
tų aprūpinti rūmų ir dvariš 
kių reikalus

Laikas bėgo, ir gyvenimas 
kšto Nuo kurio laiko ponas 
Skrodskis ėmė pastebėti, kad 
jam kaskart vis sunkiau prie 

pakitėjusių aplinkybių priside 
rinti Reikalų daugėjo, ir nors 
kaip jisai spaudė savo bau 
džiauninkus, dvaro pajamos 
kaskart vis mažėjo. Laukai, 
dirbami menkais įrankiais, 
menką nešė derlių, galvijai 
nesivaisė. miškas puvo, degti 
nės varykla, po blaivybės 
priesaikų metus žmonėms ger 
ti, nebeapsimokėjo; kitokių 
įmonių ponas Skrodskis nesu 
galvojo, o svarbiausia, tingė
jo apie tai galvoti.

Reikalai dar labiau pablo
gėjo, kai prieš penketą metų 
mirė žmona, o sūnus ir duktė 
ėmė reikalauti pinigų — pir
miausia tinkamam išauklėji 
mui, o paskui išlaikymui- ir 
pramogoms. Sūnus Aleksam 
dras, dvidešimt septynerių me 
tų kavalierius, baigęs kadetų 
korpusą Peterburge, dabar 
Imperatoriaus armijos kariniu 
kas, neduoda tėvui ramybės 
kaulydamas vis didesnių su
mų, kad galėtų pasirodyti 

kaip dera j® kilmės ir padė
ties žmogui. Duktė Jadvyga, 
dvejais metais už brolį jau
nesnė, gražiai išauklėta Var
šuvoje seserų širdiečių pen
sione, nors ir šiancžiei» leisti 
na už vyro, kad tik atsirastų 
jos vertas jaunikaitis — geros 
kilmės ir, žinoma, turtingas. 
Gal toks ir atsirastų, jei pana 
Jadvyga, be kilmės, išauklėji 
mo ir grožio, masintų dar ir 
gražia dalia bei apvaliu indė 
liu banke. Šiais prakeiktais, 
laikais pinigas taip ima už
valdyti žmonių proms ir šir
dis kad net ir švenčiausi 
meilė® jausmai netenka savo 
žavesio ir galios, jei jų nely
di aukso žvangėjimas

Ponas Skrodskis, vis daž
niau paskutiniaisiais metais 
svarstydamas savo dvaro, vai 
kų ir savo paties padėtį, pri 
eidavo išvadą, kad reikia kas 
nors daryti Pavyzdžių aplin 
kui buvo. Antai Karpis, jau 
prieš kie metų atleidę savo
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Solidarumas su Rusijos krikščionimis

Š. m. kovo mėn. viduryje 
Paryžiuje įvyko didžiulis į vai 
rių krikščioniškųjų Bažnyčių 
tikinčiųjų susirinkimas, kuria 
me dalyvavo virš 3.000 asme 
nų. Tos manifestacijos tiks
las buvo «ekumeniškas solida 
rumas» su Rusijon krikščioni 
mis, kuriems gręsia didelis 
pavojus ir sunaikinimas. Ma
nifestaciją surengė bendrai 
katalikai, protestantai ir sta
čiatikiai — ortodoksai, norė
dami atkreipti viso pasaulio 
dėmesį į kovą prieš religiją 
Rusijoje.

Stačiatikių Bažnyčios atsto 
vas prof. Clement šiame pa
rengime pabrėžė, kad nuo 
1958 iki 1962 metų stačiatikių 
cerkvių skaičius visoje Rusi
joje per pus sumažintas ir iš 
buvusių 22 000 beliko tik 11 500 
cerkvių. Lygiai per pus suma

- VATIKANAS. Kovo 9>šv. 
Tėvas Paulius VI sis susitiko 
su dviem šimtais kunigų mi- 
sijonienių, Lurie šiomis dieno 
mis buvo ištremti iš Sudano 
Afrikoje. Sudanas dabar yra 
valdomas arabų miho'netonų, 
kurie pasiryžo sunaikinti ka

(pabaiga iš 2 pusi.) 
įžūliomis sovietų pastangas 
/kelti balsų už nukolonizavi- 
mą ar skelbtis Afrikos bei 
Azijos tautų nepriklausomy
bės gynėjais.

Dar vienas kalbėtojas, Mi 
chael Ryvvkin, kalbėdamas 
apie Vid. Azijos sovietizavi- 
mą, kad administracijoje vi
sur ryški rusų įtaka — pvz. 
partijos antrieji sekretoriai, 
partijos organų skyrių vedė
jai ar saugumo įstaigų vado
vai — visur vyrauja rusai 
(panašiai ir Pabaltijo kraštuo 
se). Tai yra ne kas kita, 
kaip stalininės politikos tąsa. 
Ji būdinga vienu bruožu — 
komunistiniai partiniai orga
nai ne tik dabar, bet ir atei
tyje privalo paklusti griež
čiausiai Maskvos kontrolei. 

žinta dar buvusieji vienuoly
nai ir likusios 5 kunigų semi
narijos yra likvidacijos stovy.

Ypatingai svariai ir konkre 
čiai kalbėjo Prancūzų Akade 
mijo*s narys, katalikas rašyto 
jas Francois Mauriac. Lygiai 
turiningai kalbėjo ir garsusis 
prancūzų jėzuitas Pier Danie 
liou S. J„ nurodydamas sun
kią tikinčiųjų tėvų padėtį Ru
sijoje, kuriems draudžiama 
net savo vaikus mokyti reli
gijos tiesų ir rūpintis jų dva
siniu ugdymu.

Protestantų Bažnyčios vardu 
kalbėjo pastorius Finet, taip 
pat nurodydamas, kad bedie- 
vių puolimai Rusijoje sudaro 
didelį pavojų tikintiems ir vi
sas laisvasis pasaulis turi pa
reigą solidariai parodyti savo 
ištikimybę Kristaus tikėjimui!

talikų gražiai veikusias mis 
jas su įvairiomis institucijo
mis, ir vietoj to Sudano neg
rams katalikams primesti ma 
hometonų tikėjimą. Tuo tiks 
lu Sudano vyriausybė įsakė 
išvykti visiems užsieniečiams 
misijonitriams Jie visi buvo 
policijos suimti ir prievarta 
išgabenti į sostinę Chartumą, 
o iš čia lėktuvais išsiųsti į 
savo kraštus.

— ROMA KoV' 9 d. Romo
je buvo švenčiama automobi 
listų globėjos šv. Pranciškaus 
iš Romos šventė, kurios metu 
šv. Tėvas Paulius VI sis palai 
mino šimtus automobilių, už
pildžiusių visą šv, Petro bazi 
likos aikštę Ta proga šv. T ė 
vas pasakė trumpą žodį, iš 
keldamas automobilistų svar 
bias parūgas ir didžią atsa
komybę prieš savo ir kitų 
gyvybes.

— PARYŽIUS. Notre Dame 
katedros 800 metų jubiliejus 
turėjo būti švęstas pereitais 
metais, bet dėl popiežiaus Jo 
no XXIII mirties buvo atidė
tas Ruošiamasi iškilmingai 
paminėti gegužės mėn.

MŪSŲ LIETUVA

Faustas Kirša

Malda Marijai
Marija, motina malonės, 
Valdove žemės ir dangaus, 
Po tavo kojų puola žmonės, — 
Namų nesekusius priglausk, 
Ant žemės nekaliųjų kraujas 
Išmargino žiedų spalvas. 
Tik per Tave pasaulis naujas 
Vaikus ir motinas supras.

Marija, karžygiai parkrito 
Tėvų šventoves gindami. 
Vainikai ašarom nušvito, — 
Pažvelgsi, tikim Tavimi. 
Mes nieko, nieko taip neprašom, 
Nedrįstame prašyt tik sau, — 
Į laimės indą pilk nors lašą 
Išminčių teisimo iš dangaus.

Per* Sūnų kenčiantį kaip žmogų 
Davei šviesos visom šalim, 
Palaiminai kiekvieną stogą. 
Tėvynę prieglobstin priimk.
Gaisrai ant žemės nesiliauja 
Su šmėkloim bado ir mirties, 
Sudrausk žmonių plėšriųjų gaujas, 
Šėtoną gundant) nupliek.

— PARYŽIUS Virš tūkstan 
tis aklųjų ir du tūkstančiai 
palydovų trimis specialiais 
traukiniais iš Paryžiaus, Lijo
no ir Tourcoing nuvyko į Lur 
dą melsti Dangaus I Motiną 
Mariją paguodos ir užtarimo

sunkiame jų likime Tuo pat 
metu Lurde vyko visos Euro
pos < Marijos garbintojų jau
nimo» suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo virš 5.000 Europos 
jaunimo
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dieną Romoje, «Dcmus Ma- 
riae> salėje, prasidėjo viso 
pasaulio katalikų mergaičių 
jaunimo Federacijos kongre
sas, kurį atidarė kardinolas 
Pizzardo. Kongrese dalyvau- 
ja virš 500 atstovų iš viso pa 
šaulio tanių jaunimo.

— BUDAPEŠTAS. Vengrijos 
katalikai Velykas šventė šv 
Matijo ketedroje, kur seniau 
buvo vainikuojjami vengrų ka
raliai Prisikėlimo procesija 
buvo įspūdinga savo kuklu
mu Vengrijos kardinolas Min 
dzsenty jau atšventė aštuntą
sias Velykas amerikiečių am. 
basadoje ir 72-sias gimimo 
metines, vis negalėdamas eiti 
savo pareigų Vengrijos Baž
nyčios vadovybėje.

PREMIJA DR MARTYNUI 
ANYSUI

Vydūno literatūrinės premi
jos konkurso jury komisija, 
susidedanti it Jono Kardelio, 
Anso Lymanto, dr Henriko 
Nagio, Martyno Nauburo ir Vi 
liaus Peteraičio, susipažinusi 
su konkursui patiektais veika 
lais, 1964 sausio 21 balsų dau 
guma paskyrė Vydūno vardo 
premiją (1000 dol.) dr, Marty 
nui Anysui už jo veikalą «Sen 
prūsių giminių kovos su vo
kiečių riterių ordinu nuo 1230 
ligi 1283 metų». Veikale smul
kiai išdėstoma prūsų giminių 
kilmė, jų gyvenamos vietos, 
ilgametės kovos už savo lais 
vę, prūsų giminių kalba ir 
lietuvių giminių apgyventos 
sritys Prūsuose.

Dr Martyno Anyso studija 
liečia tą Mažosios Lietuvos 
istorijos laikotarpį, apie kurį 
ištisinio veikalo ir platesnio 
mūsų senosios praeities apra 
šymo dar neturime. Veikalą 
išleisti yra numačiusi Mažo
sios Lietuvos Lietuvių Drau
gija Chicagoje dar šiais me
tais, Tai labai svarbu ir ak
tualu, nes veikalas nagrinėja 
tas Mažosios Lietuvos dalis, 
į kurias rusai, lenkai ir gudai 
itma reikšti vis daugiau pre 
tenzijų.

(pabaiga 4 pusi)

baudžiauninkus be žemės, šian 
dien turi nors samdomą, bet 
pigią darbo jėgą. Sako, sam. 
dinių darbas žymiai geriau 
geriau apsimokąs negu bau
džiauninkų, Čapskiai ir dau
gelis kitų, įvedę nuomas ir 
činšinius mokesčius, turi pi
niginių pajamų ir vis tiek su
randa būdų ir atodirbio dienų 
išspausti nemažą skaičių. Da 
bar su tuo jau pavėluota. Im
peratoriaus manifestas, galvo 
jo Skrodskis, tokiems dvari
ninkams kaip jam grėsė vi 
sišku ūkio pairimu. bankrotu, 
jei laiku nebus ko nors su
galvota.

Ir ponas Skrodskis ėmė 
galvoti. Į pagalbą jam pasku
bėjo apsukrus, neaiškios re
putacija juristas, tltulavęsis 
jurisprudencijos magistru, po 
nas Jurkevičius. Tą patį sek
madienį, kai buvo paskelbtas 
manifestas, Skrodskis susiti
kęs Jurkevičių kalbėjo:

— Esu visiškai dezorientuo 
tas ir nežinau, kas čia daro
si. Paleisti į laisvę valstie 
čius! Atiduoti jiems žemę! Kas 
gi man dirbs? Iš ko aš gyve n 
siu? Argi ciesorius norėjų 
mūsų, ištikimiausių imperijos 
ramsčių, pražūties?! Išaiškink 
man, ponas Jurkevičiau, tą 
velniavą.

Juristas čia pat nuramino 
poną Skrodskį kad monarcho 
patvarkymas esąs išmintingas 
kad dvarininkų dauguma pri- 
imsianti tą patvarkymą palan 
kiai. Čia pat Jurkevičius ne
iškentė nepasigyręs:

— Aš turėjau progos su im 
peratoriaus manilfestu susipa
žinti dar anksčiau, negu jis 
buvo paskelbtas. Gavau jo 
nuorašą ir atsidėjęs išstudija
vau. Laikyčiau savo šventa 
pareiga padėti jums, ponas 
Skrodski. Esu ištikimiausias 
jūsų šeimos draugas. Neslėp 
siu, kad jūsų dvaro padėtis, 

kiek man žinoma, reikalinga 
ypatingo susirūpinimo. Turė
tume plačiai viską išsiaiškin 
ti. Aš tik šiomis dienomis bai 
giau keletą stambių bylų aukš 
čiausiose instancijose ir da
bar norėčiau pailsėti. Turiu 
laisvo laiko ir galėčiau pastu
dijuoti jūsų reikalus, Jeigu 
jūs manim pasitikit, malonin 
gasai pone Skrodski, esu jūsų 
žemiausias tarnas.,.

Buvo sutarta, kad ponas 
Jurkevičius tučtuojau, dar tą 
pačią savaitę, atvyks į Bagy 
nūs ir pasiliks ten ilgesnį lai
ką kaip pono Skrodskio juris 
konsultas ir patarėjas dvaro 
pertvarkymo klausimais.

Jau po poros dienų atsidaa 
ginęs su savo lagaminais į 
Bagynus, juristas ėmėsi dar 
bo Pareikalavo dvaro planų, 
inventorinių aktų, bandžiau, 
ninku sąrašų, net pajamų ir 
išlaidų knygų, bet ponas 
Skrodskis tokių neturėjo, iš 

dalies pasikliaudamas ūkve
džio raportais, iš dalies savo 
paties užrašais. Ponas Skrods 
kis laikė nesuderinamu su sa 
vo garbe dalyku užsiiminėti 
visokiomis smulkmeniškomis 
sąskaitybomis ir buhalterijo
mis, lyg jis būtų koks pirklys 
ar verteiva

Po keleto tyrinėjimo ir su 
sikaupimo dienų Jurkevičius 
pakvietė poną Skrodskį į rim 
tą-pasitarimą. iš pat pradžių 
be atodaL os jam pranešė, kad 
dvaro reikalai stovi labai blo 
gai ir kad toks ūkininkavi
mas stumiąs jį į neišvengia 
mą bankrotą. Reikią nedel 
siaut subruzti ir imtis butanų 
reformų. Reformoms palan 
klausias sąlygas kaip tik ir 
duodąs imperatoriaus mani
festas

— Sutvarkyti reikalus su 
valstiečiais, sudaryti su jais 
sutartis, kuriomis būtų nusta

tyta, kiek ir kur jie gauna 
žemės ir kokias prievoles ap
siima atlikti valdžiai ir jums, 
— visam tam jūs turite dve
jus metus laiko, maloningasai 
pone, — aiškino Jurkevičius 
ponui Skrodskiui. — Štai ši
tais dvejais metais, pereina
maisiais metais, mes ir turi 
me tinkamai pasinaudoti. Per 
tą laiką baudžiauninkai turi 
atlikinėti visas savo pareigas 
dvarui po senovei, t. y. kaip 
nustatyta inventoriuje, o po 
dvejų metų valstiečiai peri
ma savo žemę ir pereina prie 
jos išpirkimo tik tuo atveju, 
jei abi pusės su tuo sutinka 
arba jei dvarininkas to parei
kalauja. Taigi jei sutartis pa
sirodys jums nenaudinga, jūs 
galite pareikšti savo protes
tą, ir viskas pasiliks status 
quo, su skirtumu, kad prievo 
lės bus pakeistos piniginiu 
mokesčiu.

(B. D)
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Maskvos totalinis ateizmas
Sovietų kompartijos prezi 

diumo sekretorius, didžiausias 
bolševikinės ideo’ogijos spe 
cialistas Leonid Iličev. mene 
siniame žurnale «Kommunist» 
paskelbė 25 pel. straipsnį, ku 
riame reikalauja, kad ne pe 
ri (dmiais vajais būtų kovoja 
ma prieš religiją, bet pasto
viai. be pertraukų ir visi so
vietinės valstybės agentai ir 
visa spauda turi remti abeiz 
mą, nes komunistinė ideologi 
ja visai nesuderinama tu bet 
kokiais religiniais tikėjimais, 
nors religijų vadai ir stengtų 
si sugyventi su komunistine 
santvarka. L. Iličev bando 
analizuoti religijos patrauklu 
mą žmonėms, būtent: seni 
žmonės, išėję į pensiją, neten 
ka draugų, bendradarbių savo 
buvusiose darbovietėse, jau
čiasi pamiršti, vieniši, tad 
ieško draugystės bažnyčioje. 
Jaunesniuosius žmones trau
kia bažnytinių apeigų grožis: 
ortodoksų bažnyčiose krikšto 
ir santuokos ceremonijos, o 
baptistų — religinis giedoji
mas. jis siūlo civilines jung
tuves padaryti ne mažiau pa
trauklias, negu bažnytinės.

Iličev siūlo, kad vaikai mo 
kyklose būtų mokomi ateiz
mo, kad mokyklose būtų išei 
namas tam tikuas ateizmo kur 
sas, sakytum ateistinis «kate- 
chizmas». Iki šiol mokyklose 
ateizmas sistemingai dėsto
mas, o tik laikomasi atokiai 
nuo religinės praktikos, tad 
dabar Iljičevas siūlo siste
mingai pradėt! vaikus moky
ti ateizmo, nes dabar, kai to 
nedaroma, tėvai sėkmingai 
namie pamoko vaikus tikėji
mo, kuriam mokykloje nėra 
opozicijos,

Savo straipsnį Iličev boi 
gia reikalavimu kad bažny
čios lankytojai, savo religijos 
praktiku n tojai nebūtų perse 
klojami, nes, jo manymu, re
presijos jau išbandytos 1920- 
1930 metais ir jos parodė, kad 
jų įtaka buvo priešinga tam, 
ko iš jų buvo laukiama—jos 
daugiau stiprino religiją, ne
gu ją griovė.

(pabaiga iš 3 pusi)

Dr. M. Anysas ilgą laiką 
dirbo Klaipėdos gubernatūro 
je ir surinkęs nemažai mūsų 
ateičiai svarbios medžiagos 
ir iš Nepriklausomybės laikų 
Klaipėdos krašto politinio ir 
visuomeninio gyvenimo

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Centro Valdyba 

iličev operuoja mokslo au
toritetu, bet tuo kaip tik rodo 
savo nemokšiškumą, nes reli 
gijos pagrindo ieško ne žmo 
gaus sielos gelmėse, ne jo am 
žinyhės ilgesyje, o bažnytinių 
apeigų, ritualo estetikoje. Ci 
vilių aktų suestetinimas nepa 
keis žmonių noro gauti Dievo 
palaiminimą jų meilei, jų ku
riamai šeimai. Jo mirties pa 
vojuje jokios civilinės apei
gos bei iškilmės žmogui ne
turi jokios reikšmės. Tad ne
nuostabu. kad daug komunistų 
mirties valandoje šaukiasi Die 
vo ir kunigo, o ne sovietinės 
valdžios. Ir iličev nežino, ar 
jo paskutiniai žodžiai nebus? 
«Viešpatie, pasigailėk manęs.» 

i

Neseniai gauti iš Lietuvos 
kunigų laiškai rodo tam tikrą 
susirūpinimą, duoda suprasti, 
kad prie Stalino antireliginė 
politika buvusi minkštesnė, 
negu dabar, prie Chruščiovo, 
kuris terorą sušvelnino, bet 
religijos spaudimą, ateizmo 
brukimą pagriežtino Vienas 
kunigas būkštauja, kad Chruš 
čiovo septynmečio plane nu
matyta jo pabaigoje visa? baž 
nyčias uždaryti, o tas planas 
baigsis už dviejų metų Turint 
tokių žinių >š Lietuvos, neten 
ka stebėtis lličevo totalinio 
ateizmo propagandos pianu, 
kuris bus vykdomas bet ne 
bus įvykdytas: jokia valsty
bės forma, jokia socialinė dos 
trina negali religijos sunaikin 
ti žmogaus sieloje. Tai ryš
kiausiai parodė katalikybės 
persekiojimas Japonijoj, kai 
už Kristaus neišsižadėjimą bu 
vo skiriama žiauriausia mir 
ties bausmė, ir vis dėlto ne
maža «katalikų, kunigų ir baž 
nyčių pasiliko katalikais per 
pustrečio šimto metų (1587 
- 1865) Japonų valdovai fiziš
kai naikino krikščionybę, ku 
ri neseniai tame krašte buvo 
atsiradu i ir sudarė nežymią 
japonų tautos dalį Sovietų 
Sąjungos tautos yra nuo se 
niai krikščioniškos, ir ateistai 
sudaro jų nežymią dalį, tad 
tokioj šalyje sunaikinti religi 
ją yra tiesioj neįmanoma So- 
stiebų kompartijos kova prieš 
religiją yra Sizifo akmenų 
mėtymas į kalno viršūnę, ku 
rioje akmuo negali laikytis ir 
krenta į pakalnę, bet Sizifas 
turi jį vėl mesti a‘.gal į kal
ną, kad vėl nuriedėtų žemyn, 
ir taip be galo Kaip legendi 
nio Siaifo akmens mėtymas 

' kalną nebuvo mokslu pagris
tas. taip ir lličevo «totalinio 
ateizmo propagavimas» neturi 
nieko bendro s<u tikru mokslu

J, Gobis

Motinos Dienos

Įvyks gegužės 17 dieną, 
15 00 vai, Vila Zelinoje, Gim
nazijos Salėje.

Tą progą kviečiame visus 
tautiečius atvykti ir pamatyti 
gražią ir įvairią meninę pro 
gramą kurią ruošią jaunučiai 
ir moksleiviai At-kai, norėda
mi pagerbti visas mamytes.

Laukiame visų !
Iki pasimatymo!

' Vytautas Mačernis

CCNDC.
Tu pamiršai, mane, 
Ir aš tave pamiršiu.
Negaila to, bet kaikada,
Iškilę į paviršių,

Prisiminimai drumsčias širdyje 
Ir plūsta bangomis per viršų...
Tu pamiršai mane. 
Ir aš tave pamirsiu.

I

Belieka tik refrenas dainoje —
— Bet aš jo nepamiršiu —
Kaip vėjas vandenų paviršių, 
Palies švelniai tave:
Tu pamifšai mane.

REITORIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO — 
DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTURAL

Noticia n o 5610 São Paulo, 14 de janeiro de 1964
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Ao Oonsulado da Lituania
Rua Dom José de Barros, 168, 5.o and., conj, 53
CAPITAL

BOLSAS DE ESTUDO OFERECIDAS PELA REITORIA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO PARA O ANO DE 1965, 

A DIPLOMADOS POR ESCOLAS SUPERIQRES

Estão abertas as inscrições 
ás bolsas de estudo da Por
taria n.o 134, que a Reitoria 
da USP oferece para o ano 
de 1965, a pos graduados na
cionais e estrangeiros, inte
ressados em realizas pesqui
sas de natureza cultural ou 
cientifica em qualquer dos 
Institutos que integram a USP

Cada bôlsa tem o valor 
mensal de Cr,$50.000,00 e a 
duração de um ano, a partir 
de janeiro, devendo correr 
por conta dos contemplados 
as despesas de viagem e de 
hospedagem.

Os interessados deverão so
licitar à Divisão de Difusão

Cultural da Reitoria da USP, 
Cidade Universitária, Caixa 
Postal 8191, um formulário de 
inscrição, para preenchimen
to e devolução até o dia 31 
de julho do corrente ano.

As bolsas são concedidas 
somente a diplomados por 
escolas superiores e, de pre 
ferencia, aos que estejam se 
preparando para o magistério 
superior.

Minėjimas
AT-KŲ DĖMESIUI!

Gegužės 17 dieną, per de
vintos valandos mišias bus 
visų At-kų ir savo mamyčių 
bendra komunija. Praneškite 
savo mamytėms i«š anksto ir 
kartu su ją neškite padėkos 
maldą Tam kuris suteikė to
kią brangią dovaną, tai yra 
motinos meilę.

ATSAKYMAS Į 
«SURASK IŠEITĮ»

Aš priėjau pme vieno sar 
go ir paklausiau; «Jei aš pa 
klausčiau aną sargą ar jo 
saugojamos durys vedaįlais 
vę, jis man atsakytų «taip» 
ar «ne»?

Nes aš pagalvojau;
Jeigu tas sargas kurį aš 

užklausiau yra melagis ir tos 
durys kurias nurodžiau veda 
į mirties celę, jis man atsa 
kys «taip».

Jei jis yra teisingas žmo
gus ir tos durys veda į mir
tį, jis į mano klausimą atsa
kys «taip», nes žino kad jo 
draugas melagis.

Jei jis melagis ii tos durys 
veda į laisvę, jis atsakys «ne».

Jei jis visada sako teisybę 
ir tos durys veda į laisvę, 
tai pažindamas savo draugo 
neteisybę, į mano klausimą 
atsakys «ne».

Ir taip aš žinojau, kad jei 
užklausto sargo atsakymas 
bus «ne», tai anos durys ve
da į laisvę ir aš turiu jas pa
sirinkti, jei atsakymas bus 
«taip», tai aš turiu pasirinkti 
priešingas duris.

J. Tauroms
AUKSO MINTYS

— Tik prasmingas išsižadė- ( 
jimas atsiekia Savo garbingą
jį tikslą.

— Žmonės, kurie, eidami 
gyvenimo taku, užsidaro vien 
savyje, dažniausia apsilenkia 
suikelionės tikslu.

— Kas moka pagerbti kitų 
įsitikinimus — moka ieškoti 
tiesos.

— Jei kas tave įžeidė, o tu, 
jį suėjęs, mokėsi paslėpti tą 
žaizdą, laimėsi jo palankumą.

— Kas įžeidusiam dovano
ja, tas tikrai moka save su
valdyti.

— Jei kur daug dalyvauja, 
tai dar nereiškia, kad jų visų 
vienodas vidujinis nusistaty 
mas; tame punkte reikia la
bai apsižiūrėti, kad optimiz
mas oesuparaližuotų tikslą 
siekiančių pajėgų.

* ,
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1964 m gegužės 9 d MUSŲ LIETUVA
s™® —■—-

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadieni, 

10 vai, ryt. per RADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P, Ra- 
gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324
no 14,00 ik; 18,00 vai.

FABRICA DE MALHAS Į
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau- S 
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir Av. Zelina).

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
' LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
I KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESlDENciA
Praça da Sê, 323 - 10 - c/101)102 Rua Coelho Neto, 28*

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

I
 Caixa Postal, 2093, — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório.-

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

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

ANTANO |3AVIIL©^I©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių bir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

PRANAS & ČIA. LTDA '
Madeirae^m gerai

SÊDE: RugHMéxieo, -98 - 9.o$j- rçaia'.004 — Bone 52-0228 
Endereço’ Telegráfico: «CAB I U N A > 

Rio de Janeiro
Serraria «IT A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IRgjSIUVIMO MOKYKLA

Mokina kirpimo siuvimo, madii mode 
lių braižybos ir pritaikomojo* įmeno.

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 --------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbųį

SIU VYKLO JE&L.A URO%
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

^Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63*5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
Įrengimui namu reikmens ir zaislaij Įvairiausios do
vanos visoms progoms.

1ETCBITCĖIC CtNUBU
NAJCIMENTO I

Irmãos Nascimento
RE®, G.R.e. SP. Nfo 3.4S4

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine 
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 |

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa que das Nações 1® vai;
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą y~

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai,
Utinga 18,00 vai.,

Trečią^
Agua Rasa 8 valjj
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą!:
Vila Guilherminé 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS ! 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,59 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trane 
iiuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SIUVĖJAS!
PO V IL AS AMBROZE VlČIUb 
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D OI Y A

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

Lindoya vanduo yrt .^<*4i žinomas gėrimas 
Kurio puikų veih. į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinkite ir visados naudokite!

S Ã O PAUL 0(Saixa Postai 3967
H 'B ®Vįįg-
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Av. ZELJNA. 515 — CAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

Lietuviška radijo programa tik tai per RADIO
9 DE JULHO vidutinėmis ir trumpomis 31 

metro bangomis sekmadieniais 10 vai. ryto

— Prelatas Pijus Ragažins- 
kas sutiko Lietuviškos Moky 
klos gimnazijos klasėse pra
vesti kas mėnesį pašneke
sius apie katalikišką akciją, 
organizacijas, pasaulėžiūrą ir 
kt klausimus. Jau dvi tokios 
praktiškos pamokos buvo pra 
vestos ir mokiniams labai pa 
tiko.

SUSIRINKIMAI

- TREČIAM PIETŲ Ame
rikos Lietuvių Kongresui S 
Pauly ruošti Komiteto susirin 
Rimas šaukiamas gegužės m. 
15 d. 20 vai Vila Zelinoje. 
Susirinkime privalo dalyvauti 
organizacijų, bairų atstovai.

— VYRŲ BROLIJOS narių 
susirinkimas šaukiamas šį sek 
madienį V. Zelinoj, tuoj po 
sumos.

Taip pat šį sekmadienį įvyks 
susirinkimai; Maldos Apašta
lavimo 3 vai, o L. K. Moterų 
Draugijos — 4 valandą

— “M L.“ prenumeratą ap 
mokėjo: po 2 000, Jonas Ada- 
mavičius, Jonas Vosilius. po 
1.500, Gvidas Mačanskas So
fija Bagurskienė, Antanas 
Čirpus, Motiejus Buliauskas, 
Benedikto Mesionis Vytautas 
Dorelis, Antanas Velyvis.

REIKALINGI TALKININKAI 
IR TALKININKĖS PARAŠAMS 

' RINKTI.

Kaip jau anksčiau buvo pra 
nešta São Paulo lietuviai ren 
ka parašus prašyti Brazilijos 
prezidento, kad būtų gražin
tos pilnos veikimo teisės Lie 

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 8 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadiepio 

'vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.

tuvos konsulatui S Paulyje ir 
Lietuvos pasiuntinybei Rio de 
Janeire Kadangi tai yra ben 
dras visų lietuvių reikalas, 
tai ir visi lietuviai yra kvie
čiami talkon parašų rinkti, 
arba bent pasirašyti ant pra 
šymo. Galintieji ir norintieji 
bendradarbiauti prašomikreip 
tis į organizacijų valdybas, 
arba Vila Zelinon klebenijon. 
Atėjo laikas tautinius įsitiki
nimus darbu parodyti.

— Balandžio mėn. 30 d, Mo 
koje mirė PETRONEI É JUO 
DZEV1ČIENĖ, 64 m. amžiaus, 
kilme marijampolietė Brazili 
jon su šeima atvyko 1926 m. 
Nuliūdime paliko vyrą Anta
ną. dukterį Olgą Birutę, sū 
nūs: Kazį, Bronių, Antaną, 
n arčias, anūkus ir kitus gi
mines. Palaidota S Caetano 
kapuose. Septintos dienos mi 
šios buvo 6 d. gegužės Vila 
Zelinoje

REIKIA PAJĖGAUS IR PAS
TOVAUS KULTŪROS 

FONDO

Pas mus ir kituose krašiuo 
se daug gražių planų lieka 
neįgyvendinti del lėšų stokos 
Tos lėšos prie atatinkamo su 
siorganizavimo, prie dabarti-

Š M gegužės mėn 23 d.. 20 vai, Dr. J. Basanavičiaus 
vardo lietuvių m-los Globėjai ruošia to paties vardo 

m los salėje, rua Camacan, 625, V. Anastazijoje
LINKSMA V AK AR A,

kurio pelnas skiriamas ateinančių metų Lietuvių Kon
greso išlaidoms padengti.

programoje: «PLUTELĖ IR PELĖS» — S. Kapnio 2 jų 
veiksmų komedija.

Gros geras orkestras — Šokiai iki 4 vai, ryto 
Staliukus ir pakvietimus reikia įsigyti iš anksto pas 
Globėjų Valdybos narius, V. Zelinos klebonijoje arba 

pas p. J. Karpavičių (prieš Centralinį Paštą)
Valdyba

nio lietuvių ekonominio pajė 
gurno, yra įmanomos sukelti. 
Reikia, kad kas imtųsi in cia 
tyvos tokį kultūrinį fondą or
ganizuoti, planuoti ir lėšas tel 
kti Be finansinio pagrindo ir 
gražiausi planai lieka ore Pa 
geidautina, kad šiuo klausimu 
daugiau kas pasisakyti) spau 
doje ir susirinkimuose pana
grinėtų.

— Gegužės mėn 13 d suei 
na metai ir šeši mėnesiai kai 
mirė Vila Zelinos gyvento
jams labai gerai pažįstamas 
va stinkikas SEBASTIÃO de 
ALMEIDA. Velionies šeima 
visus draugus kviečia į šv. 
mišias 13 d 7 vai. ryto, ku 
rios bus laikomos V. Zelinos 
parapijos bažnyčioje.

— Už Karoliną Sprindienę 
30 tos dienos mišrios, šeimos 
užprišytos bus 14 d gegužės 
7,30 vai ryto Vila Zelinoje Gi 
Maldos Apaštalavimo Draugi
jos užprašytos mišios bus 14 
d. gígūžės bus 6,30 vai. ryto.

- Laiškai: K. Vyšniauskie 
nei, Gudavičienei, J. Rusevi- 
čiui, Skurkevičiūtei, jiLazdaus 
kui, Nadolskytei, Al. Grabaus 
kui, J. Rigelevičiui. A. Pakai 
nienei, L, Jodelytei. I. Kat
kienei, S. Mitrulienei

— Apsimokėjo prenumera
tą: Kazimieras Ambrozevičius 
5.000 cr.

IŠ KONSULO A. POLIŠAIČIO
VEIKLOS:

1 Š. m balandžio mėn. 14 
d įvyko konsulų korpuso pie 
tus, į kuriuos, drąuge su ki
tais konsulais, buvo pakvies
tas dalyvauti juose ir Konsu
las A. Pohšaitis.

2. Š m balandžio mėn. 29 
d Japonijos Imperatoriaus 
gimW.dienio proga dalyvavo 
kartu su vietos konsulais su
ruoštame Japonijios Gen. Kon 
šulo Shichizo Tsuruga ir jo 
Ponios priėmime, kuris įvyko 
Parque Tbirąpuera — Pavi
lhão Japones

PAIEŠKOMI:

1 Žemaitaitis Augustinas, 
gim. 1914 m.,

2. A viltis Vytautas, gim 1928 
m , sūnus Justino,

3. Ejtminowicz Josef, gim. 
1904 m,

4. Egertas Elena, gim. 1919 
m , duktė Onos Liekienės,^

5 Gadliaūskas Sergejus, 
gim. 1917 m. Kalvarijoj, sū-

©us Mateušo,
6. Goniprauskas Domas, gim 

1903 m., sūnus Petro,
7. Gudynas, gim. Čarneskai 

tė Agnė, gim. Veiverių km.,
8; Kareckas Jonas, gim. 

1903 m., Kaišiadoryse,
9. Prokop Stefanija—Žem- 

kauskaitė, gim. 1907 m.,
10. Pilišauskas Feliksas, gim 

1929 m. Gardžiuose,
11. Rugelis Jonas, gim 1926 m,
12. Ruškys Pranas, gim. 1912 

m. Takinių km.,
13. Spokiauičius Petras, gim- 

1916 m., sūnus Antano,
14. Skamarakas Petras, gim, 

1912 m.,
15. Tiškinas Alfonsas, g'im. 

1926 m., Telšiuose,
16. Utka Petras, gim. 1914 m. 

Gidonių km., sūnus Juozo,
17. Utka Jonas, gim. 1919 m., 

sūnus Juozo,
18. Vaituliavičius Viktoras, 

gim. 1925 m. Palėpių km., sū
nus Juozo.,

19. Vailokaitis ir
20 Dargys.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Sr. Cônsul A. Polišaitis, Rua 
Dom José de Barros, 165, 5.o 
and . Caixa Postai 7249, São 
Paulo.

SUSTIPRINAMOS “AM. BAL 
SO TRASLIACijOS Į 

PABALTIJĮ

Nuo gegužės 3 d. padažui 
narnos "Am. Balso“ iš Vašing 
tono transliacijos Pabaltijo 
kraštams. Vietoje lietuvių k. 
7,30 vai. vak. Lietuvos laiku 
(5 30 vai. Europos laiku) da
bar įvedama ir ryto. Numaty 
ta teikti daugiau žinių iš Fa 
baltijo kraštų.

PARDUODAMAS NAMAS

Du mėgamieji kambariai, 
salė, virtuvė ir vonia, skly
pas 10x30.

Smulkesnių informacijų rua 
Barão de Juparana. 505 
(antiga rua Rio das Pedras) 

Vila Zeliaa

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 Andvr Res.: R. Fernando FalcSo, 35 
Fones: 37-6395 - 35-5650 ■ 33-6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«VILLA LITUANIA*
Piazzą A»ti®25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite, jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą 

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VA OVYBÊ.

TIPOGRAFIA BALTICA
I 

Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS BUMELIS

Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniojimui popierį iki trijų spalvų, (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 ('Coroa'), Telefonas 8-6423.

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo.

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre- 
membė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką 
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA,

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur.

Susisiekimas; iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki galo Vila Albertina; 

■■m ■ I ■Mill.. .....

— VILA ZELINOS LIETU- 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

NAUJAS ADRESAS

Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J. 
Bružiko ir J. Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
13, S. PAULO.1

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti armacijai 
93 -2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje.

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4'0 and, sala 406,Tel. 35-8873.
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