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DULR jį sušaukė 1935 m,
rugpiūčio mėn.
Kongreso mintis man buvo
kilusi dar 1934 m. pradžioj,
Tą mintį labai branginau, bet
neskubėjau jos kelti viešumon
prisibijodamas, kad nebūtų ki
tų suniekinta ir atmesta. Pir
majam ją pasakiau Petrui Ru
seckui, tuometiniam DULR
sekretoriui ir reikalų vedėjui,
kaip artimiausiam bendradar
biui. tikėdamasis, kad jis ma
ne parems. O jis kaip tyčia,
tai mano minčiai nepritarė ir
dargi pareiškė, kad tokio koa
greso organizavimas tebūtų
nepateisinamas draugijos pini
gų mėtymas Tokią Rusecko
nuomonę išgirdęs, kitiems
DULR valdybos nariams savo
minties nesiskubinau sakyti.
Tik kažkurią 1934 m. liepos
mėn. dieną Valstybės Kontro
lės valdininkų DULR skyrius
terėjo visuotinį susirinkimą,
kuriame iškėliau kongreso
reikalą. Susirinkimas kongre
so šaukimui karštai pritarė ir,
kiek prisimenu, priėmė atatin
karną rezoliuciją. Dabar pasi
dariau drąsesnis ir reikalą iš
kėliau DULR valdyboj, kur tu
rėjau visų pritarimą, išskyrus
jau minėtą sekretorių Rusecką. Tuometinėj DULR valdy
boj buvo Antanas Merkys —
pirmas s vicepirmininkas, Ka
zys Sleževičius — antrasis vi
cepirmininkas, Petras Ruseckas —sekretorius, Juozas Va
nagas-Simonaifis — iždininkas
Kazys Kasakaitis, Mykolas
Biržiška ir Jonas Kalnėnas —
nariai, Rapolas Skipitis — pir
mininkas. Kadangi Ruseckas
buvo priešingas kongreso šau
Dimui, tai jam teko trauktis
iš DULR reikalų vedėjo parei
gų, į jo vietą buvo pakviestas
Jonas Vilkaitis DULR valdy
ba kongreso reikalais savo
pirmininką R Skipitį nutarė
deleguoti į didžiausią mūsų
išeivių koloniją — Ameriką.
AMERIKA KONGRESUI
PRITARIA

Pasaulio lietuvių kongresas
buvo visai naujas dalykas
■— □
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Man atrodė, kad maža kas
apie jį tebuvo ir galvojęs
Gal todėl ir man vykstančiam
į Ameriką nedavė jokių nuro
dymų bei patarimų nei DULR
valdyba, ne niekas kitas Bet
atvykęs į Ameriką, radau pui
kių bendradarbių ir talkinin
kų, Todėl man pasisekė ne
tik sukelti kongresui palan
kią nuotaiką visoj didelėj mū
sų Amerikos lietuv’ų koloni
joj, bet taip pat susilaukti at
stovų iš visų šios kolonijos
grupių, pasikviesti dainininkų
muzikų bei sportininkų ir per
kelti į Lietuvą įdomų ir ver
tingą dr. A. Račkaus muziejųŽymiausias mano talkinin
kas New Yorke buvo gene a
linie Lietuvos konsulas Povi
las Žadeikis ir jo padėjėjas
vicekonsulas Petras Daužvar
dis, o Chieagoj - konsulas
Antanas Kalvaitis. Tiesa, jie
buvo Lietuvos valstybės valdi
ninkai, bet man daug daugiau
padėjo, negu jų oficialios pa
reigos jiems liepė
Visų kitų, man reikšmingai
talkinusių, dabar, po 28 me
tų, nebegaliu prisiminti, ypač
kad tai buvo ne vienas kitas
asmuo, o de&imtys jų Todėl
čia tepaminėsiu tik tuos, ku
rie ligi šiol tebegyvi mano
atminty, Povilas Žadeideikis
buvo sudaręs maršrutą lietu
vių kolonijoms apvažiuoti To
maršruto prisilaikydamas, da
bar prisimenu vietas ir nm
talkinusius ar mane globoju,
sius asmenis. Štai jie: New
Yorke — Brooklyne dr, Bladas ir Viktorija Venciai Wa
terbury dr Stanislovaitis s>u
žmona, taip pat adv. Kazimie
raš Lukošius. Hartforde Conn
kua Jonas Ambotas. Marijanopoly, kur buvo puiki lietu
viška mokykla berniukams,
kun Jonas Navickas ir kun.
Juozas Vaškas, Bostone advo
katai Antanas ir Zuzana Šal
nai, Rochestery, N, Y ir Ams
terdame, N. Y. kun Juozas
Bakšys ir kun Juozas ŽMana
vičius, Detroite dr. Juozas
Jonikaitis. Kaip dabar, taip
(nukelta į 6 pusi)
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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.

kaip tik tuo momentu, kai vie
nas jam patikimas asmuo, su
žinia saugumo organų, įteikė
tariamus «svarbius» dokumen
tiis. apie refmariją Duque de
Caxias ir apie sistemą saugoj’mo iš anapus geležinės
užd ingos atstovybių Rio de
Janeire. Susitikimas ir .įteiki
mas dokumentų buvo nufoto
grafuotas. Diplomatas buvo
a-eštuotas Jis buvo sekamas
aštuonis mėnesius. Sovietų ir
satelitinių kraštų diplomati
nės atstovybės yra komuni •
tinių šnipų lizdai

BRAZILIJA NUTRAT KIA DIP
LOMATINIUS RYŠIUS SU
KUBA

Brazilijos vyriausybė nuta
rė nutraukti diplomatinius
Dyšius su Kubos vyriausybe
Apie tai pranešta š.m. gegu
žės m. 13 d. kad Brazilijos
atstovas Havanoje įteikė Ku
bos kancleriui notą, kurioje
pareiškiama kad Braz lija ne
beturi galimybių tę^bi diploma
tinius ir konsular nius santy
kius su Kuba nes nebeįma
noma toleruoti toliau Kastro
va džios kišimosi į Brazilijos
vidaus reikalus.

— Lietuvio kryžius pasau
linėje parodoje Šiais metais
Niujorke į vyksiančios pasauli
V. Stančikariė - Abraitienė:
nės parodos Vatikano paviljo
pa'
eikslas < Kanklininkas» yra
no viršūnė papuošta imponuo
jančiu 42 pėdų augščio ir vietas iš tų tautinių paveiks
4000 svari svorio kryžiumi, lų kurie išreiškia lietuvišką
ku-rio autorius yra dail V. K. sias aspiracijas, susitelkusias
įvairiais laikoiarp ais. Jis sim
Jonynas.
b( lizuoja senąjį autos žodį,
— Žydai gina Pilu XII. Va kalbami patirtim , išmintimi
sario 26 d. Niujorko Brooks ir bylojantį apie aikų parei
Atkinson teatre pasirodęs vo gas. semiaut stiprybės iš pra
kiečiu protestanto, - jaunystė ei ties, kaip sakon a mūsų tau
je priklausiusio nacių organi tos himne
Vaidila arba kanklininkas
zacijai, Rolf Hochhut kontro
yra
legendarinis senosios Lie
versinis ir Pijų XII šmeižiąs
veikalas “The Deputy“ susi tuvos dainius, kunigaikščiams
laukė ypač gyvos reakcijos priminęs jo garbingus kovos
iš Brooklyn© žydų bendruo žygius, liaudžiai — apdaina
menės, didžiausios visoje Ame vęs jų didvyrius ir jų praei
rikoje Pasmerkdama veikalą, ties kovas.
kaip priešingą istorinei tiesai,
žydų bendruomenės vadovy
bė pabrėžė, kad visi perką VELYKOS SOVIETIJOJE IR
JAUN MO ŠUKIAI
bilietus į minėtą vaidinimą,
daro žalą krikščionių ir žydų
Gegužės 3 d. rusų stačiati
geriem santykiam
kių bažnyčios tikintieji šven
STUDENTŲ SUSIRĖMIMAI
SU POLI JJA PRA-OJE

METAf

tė Velykas Patriarchas Aleksis (86 m amž;) buvo paskel
bęs velykinį sveikinimą ir
žmonijai siūlė taikingą sam
būvį Pagal pačių stačiatikių
duomenite jų bažnyčiai pri
klausą 40 mil tikinčiųjų.
Nors sovietų konstitucijoj ne
draudžiamas religinis išpaži
nimas, tačiau valstybės remia
ma ateistinė propaganda siau
čia visu smarkumu. Kai ge
gužės 2 d vakarą patriar
chas Maskvos katedroje lai
kė pamaldas, ties ja buvo su
sirinkę apie 4.000 jaunuolių.
Jie šūkavo: «Šalin religines
nesąmones! Kodėl jūs nemo
kote ateizmo?»
Pagal iš Sofijos (Bulgari
jos) gautus pranešimus Vely
kų proga įvyko susirėmimų
tarp bulgarų komunistinio jau
nimo ir tikinčiųjų, lankiusių
maldyklų namus.

Pagal Vakaruose gautas ži
nias gegužės 1 d minėjimo
metu įvykę susirėmimų ir bu
vo suimta studentų (pagal če
kų oficialius duomenis tebū
vu suimtas vienas studentas,
kiti suimtieji tebuvę eiliniai
jaunuoliai) Vienoje gautomis
žiniomis apie 3 0U0 čekų dau
ginusia studentų buvo nuvykę
prie poeto Mac os paminklo.
Ten jie šaukę < egyvuoja
laisvė», protestavę pri š že
mą gyvenimo lygį, kylančias
kainas ir reiškė nepasitenki
nimą komunistiniu režimu
Prahos radijas buvo pranešęs
apie tą dieną pasire škusius
«.amybės trukdytojus» bei
vad. veltėdžių ar chuliganų
išsišokimus.
Reikia pažymėti, kad de
SUIMTAS SVARBUS
monstracijos prieš Čekoslo
KOMUNISTŲ AGENTAS
vakijos režimą jau yra buvu
Rio de Janeiro krašto sau
sios .-rieš dvejus metus Prieš
metus policija buvo išsklai gumo organai areštavo Če
džiusi studentų sususibūri- koslovakijos ambasados antrą
sekretorių KVITĄ ZDEHEK,
mus.

- VAK VOKIETIJOS PRE
‘ZIDENTAS HEINRICH LUEB
KE praleidęs Brazilijoje sa
vaitę laiko, 14 d. gegužės grį
žo \ okietijon Aplamdė São
Paulo, Braiilią, Rio de Janei
ro Belo Horizonte; Visur bu
vo suruošti šaunūs sutikin ai,
priėmimai Artimoje ateityje
vak. okieiija yra numačiusi
investuoti Brazilijoje apie du
šimtus milijonų dolerių.
t

—- šią savaitę bus «išvaly
ta» nuo komunistinio elemen
to São Paulo estado Assem
bléia Legislativa. Juodis sąrašan yra patekę virš 20 de
putatų.
JAU RUOŠIAMASI Į III P.
AMERIKOS LIET.
KONGRESĄ

Argentinos lietuviai jau rim
tai ruošiasi vykti į III jį Pie
tų Amerikos Liet. Kongresą,
kuris įvyks São Paulo mieste
1965 m vasario 18, 19 ir 20
dienomis. įTam reikalui yra
išrinkta speciali komisija, ku
ri rūpinasi dokumentija ir ke
lionės organizavimu
Pramatoma, kad vyks visas
«Šv, Cecilijos» choras, tauti
nių šokių ansamblis «Ramojnas> ir studentai ateitininkai,
bei kiti suinteresuoti, lokiu
būdu gali susidaryti apie 70
žmonių grupė. Gražu matyti,
kad labai susidomėjo šiuo
kongresu jaunimas, kuris per
pereitas vasaros atostogas su
sipažino su Brazilijos ir Urug
vajaus jaunimu lokiu būnu
tikimasi, kad III sis P. A. L.
Kongresas bus lietuviško jau
nimo kongresas,
Studijuojančiam jaunimui
po kongreso pramanoma São
Paulo (prie juros, suruošti
bendras vasaros atostogas.
Tuo reikalu rūpinasi São Pau
lo studentai ateitininkai, ku
rie kasmet turi bendras atos
togas pajūryje.
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miteto sekr. P. Griškevičių
pastaruoju metu ateistinis au
Įdėjimas sustiprintas bendro
lavinimosi mokyklose. Nors
organizuojamos įvairios mnU
nės ateistinės priemonės 4,us

sius žemės valstiečius laiky
ti pririštus prie dvaro taip,
kad iš jų būtų galima išspaus
ti kuo daugiausia naudos dva
rui Skirstant žemę, reiks tu
rėti galvoj kelius per dvaro
laukus, ganyklas, mišką, iš
nuomotinus valstiečiams skly
pus, šienautinas pievas, — žo
džiu, viską, už ką valstietis
turės dvarui atsilyginti pini
gais arba darbu.
— Maloningasai pone, —
baigdamas dėstyti savo pro
jektą, kalbėjo juristas. — Aš
nesakau, kad viso šito suma
nymo realizavimas neiškeis
tam tikrų kliūčių ir nepareikalaus kiek ir pinigo. Bet aš
jus užtikrinu, kad įstatymai
ir valdžios parama yra mūsų
pusėj. Matininkus, pagaliau
ir teismą jeigu reiktų, geriau
įtikinsime mes, o ne cMopai.
Visas reikalas riedės sklan
džiai, kaip riebiai pateptas
ratas...
Tačiau paskutinieji juristo
žodžiai apie tam tikras kliū

tis, pinigą ir užuomina apie
riebiai pateptų ratą ponui
Skrodskiui nepatiko. Jis susi
raukė «r dėjosi to nesupran
tąs:
— Na, jei įstatymai mūsų
pusėje, ponas Jurkevičiau, tai
mes savo padarysime eidami
tiesiu keliu Su pinigu dva
rams nelengva ypač šiais pe
Teinamaisiais reformų metais.
— Ponas Skrodski! — sušu
ko Jurkevičius, - ciesoriaus
vyriausybe ir tuo pasirūpino.
Aštuoniasdešimt procentų iš
perkamųjų už valstiečių že
mes mokesčių sumokės jums
iždas, o valstiečiai mokės
tuos mokesčius iždui per ke
turiasdešimt devynerius mė
tos. Be to, juk yra bankas,
maloningasai pone. Jūsų dva
ras, tegu dabar ir sunkioj kri
tiškoj būklėj, bet, kiek man
yra žinoma, nepraskolintas.
Dvarininkas mielai patvir
tino:
— Ne, nepraskolintas. — tu
rodamas galvoje praskolini

Laisvinimo Darba
VLIKo Pirmininką dr. Antaną Trimaką palaidojus
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Lietuvos Mokyklose Stiprinama s Ateistinis Auklėjimas
Komjaunimo nariai raginami susirūpinti ateizmo stiprinimu —
Sužlugdyta jaunųjų ateistų mokykla — Priekaištas jaunimui:
jis einąs į kompromisą su religinėmis apraiškomis
Didžiausios komjaunimo or
ganizacijos veikiančios moky
klose Pvz X jlniaus Pedago
giniame institute veikia dau
giau kaip 70 narių turįs ateis
tų klubas J s organizuoja
ateizmo muzėjų buvo suren
gęs pokalbius su rašytoju V.
Mykolaičiu—Putino ir ateiz
mo propagandai nuolat pa
naudojamu bu v. kun. J Ra
galiuku į ateistinę, prieš baž
nyčią, dvasininkus nukreiptą
veikią įtraukti ir Vilniaus uni
versite.o ir Dailės instituto
komjaunuoliai.
Pagal LKP Vilniaus m. ko-

(Elta) Vilniuje įvyko vad
mokslinės—ateistinės tarybos
posėdis — jis svarstė klausi
mą apie mokslinio ateizmo
pagrindų dėstymą Kauno aukš
tosiose mokyklose Dar kalbė
ta kaip Vilniaus komjaunimo
organizacijos, taigi, jaunimas
auklėja jaunimą ateistine dva
šia Kad ateistinis auklėjimas
jaunimo tarpe nėra sklandus,
susiduria su Įvairiais sunku
mais ir kad deaamos įvairios
pastangos — tai matyti iš
spaudoje («Komj. Tiesa», nr.
76, bal. 15) paskelbtų duo
menų.

V. Mykolaitis-Putinas
/

V

SUKILĖLIAI
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KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
VI

(tąsa)

Praktiškai imant, ta laisvė
reikštų jiems laisvę badu stip
ti. pasitraukus nuo žemės.
Dėl to laisve jie nesinaudos,
o dirbs ir džiaugsis, kad po
nas jų nuo žemės nevaro.
Tuo atveju, jei sutartys bus
sudarytos, jūs, maloningasai
pone, taip pat nieko nenusto
jate. Už chlopų žemę jums
sumokės iždas, dvaro reika
lams žemės liks pakankamai
be> to, rasime priemonių ir
toliau išspausti is chlopų, kas
dvarui bu« reikalinga
Po tokių ir panašių mani
festo nuostatų aiškinimų po
nui Skrodskiui atsidarė akys,
ir pasaulis nušvito tarsi nau
ja šviesa. Imperatorius Alek
sandras apsigaubė išmintin-

giausio valdovo aureole. Štai
kaip jis mokėjo apraminti
valstiečius, o jiems, smunkan
tiems dvarininkams, ištiesti
pagalbos ranką!
Po tolimesnių gan ilgų ir
painių diskusijų buvo prieita
tokia išvada: dvaras turi su
imti kuo daugiausia geros že
mes. o nusikratyti nederlin
gais plotais — balomis, kim.
synais, smėlynais. Tam tiks
lui iš kai kurių sodžių reiks
atimti derlingas dirvas, o su
darant sutartis duoti jiems
anuos pelkynus bei smiltynus.
Dvaras dabar turi per daug
baudžiauninkų. Dėl to reiks
pagalvoti, kaip dalį jų pavers
ti laisvais žmonėmis, atleis
tais be žemės ankstyvesnei
siais metais Taip pat reiks
pagalvoti, kokiu būdu gavu

gegužės 16

kaitos. vakarai knygų, filmų dijo ir LKP CK ideologinio
aptarimai ir kt) tačiau čia sk- pareigūno P. Mišučio
pat nusiskundžiama, kad «jau priekaištai. Jo žodžiais,
čiama nusiraminimas', nes jaunimas mėgsta šmaikštų
mokyk'ose laike ma jog dau žodį, mėgsta patriukšmauti,
guma moksleivių, ypač vyrės tik to triukšmo kovoje su
nėse klasėse, esą netikintys. religiniais prietarais negir
Dabar kaltinama jaunimo or dėti. Komjaunuoliai parti
ganizacija nes, kalbėta posė
jos pareigūno raginti ne
dyje. tik dėl komjaunimo kai tik susirūpinti ateistine vei
tės ypač, blogai ateistinėje kla — ji apsnūdusi — bet
propagandoje dalyvauja Vil ir puoselėti bolševikines
niaus miesto medicinos dar buities tradicijas Tuo tar
buotoja». Vilniaus komjaunuo pu, anot pareigūno, dauge
liai dar papeikti ir už tai, lį «puikiųjų tradicijų mes
kad jie ni ko nedarą, kad la svbiurokratinome, pavertė
biau paskleisti buitines tradi me neįspūdingomis». Vie
cijas suprask — nesidomį ko nas pavyzdys — kaip vai
munis inėmis sutuoktuvėmis, kai priimami į pionierių or
laidotuvėmis ar vad. vardy ganizaciją — tai at iekama
nų (k.rikšt-ynų) apeigomis.
prie Lenino paminklo ir ne
Posėdyje kalbėjusi LKP CK pakviečiant tėvų, o reikia
ektoriu grupės vedėja V Lo- gi orkestro ir fotografų..
viagina dejavo, kad Vilniaus
LIETUVOS PARTIEČIAI
miesto komjaunimo «apsilei
SVEIKINO CHRUŠČIOVĄ
dimo dėka» sužlugo «Žinijos»
d-’aigijos iniciatyva įkurta
Ryšium su Chruščiovo 70
jaunųjų ateistų mokykla.
mis gimimo metinėmis LKP
Dabar Lietuvo'e esąs «am CK, A. Sovietas 4 r režiminė
žinai aktualus» klausimas — Min. Taryba sveikinime pažy
«Kaip aš nustojau tikėjęs?»- mėjo, kad Lietuvoje ntsą
Dėl to susirinkę ateistai barė žmogaus kuris nežinotų apie
Vilniaus universiteto ir kitų Chruščiovo darbą vykstant
mokyklų laikraščus kad jie mūsų šalies (t. y. visos So
naudoją per siaurą tematiką, vietijos) pramonę žemės ūkį
dedą ataskaitas apie poi-ė- ir kt. Bent ketvirtadalis svei
džius, bet neišnaudoją to <am kinimo (plg. «Tiesą», nr. 91
žinai aktualaus» klausimo. Pa bal, 18) paskirta Maskvos—Pe
gal LKP CK pareigūną L Še kino konfliktui, iškeliant Chruš
petį pagrindinis dalykas esąs čiovo «nuoseklią ir giliai prin
išsiaiškinti tikinčiųjų religin cipingą poziciją».
gumo priežastis. Pripažįsta
Rašydamas apie Chruščio
ma, kad jaunimo dauguma nė vą («Komj. Tiesa», nr. 77 — 78
ra netikinti, kaip nurodė kom bal. 17) J. Paleckis pasigėrė
jaunimo organas. Juk štai jo Kremliaus valdovo kelio
kreipiamas komjaunuolių dė nėmis po pasaulį ir priminė,
mesys į tai, kad «net ir ateis kad Chruščiovas Lietuvoje
tai esą pasyvūs pasaulėžiūros lankėsi 1955 m. — tada jis
apraiškų atžvilgiu. Juk daž ouvo atskridęs į Šiaulius ir
nai mes matome, kai jauni aplankęs «žymią respublikos
žmonės praeina pro šalį, ne dalį».
kreipia dėmesio ar net iki
VILNIAUS DOMININKONŲ
tam tikro laipsnio eina Į kom
POŽEMIŲ TYRINĖJIMAI
promisą su tomis apraiško
mis, taikstosi». Dar jaunimui
Įvairių mokslo įstaigų Vil
nurodyta — jūs turite ben
drauti su savo tikinčiam tė niuje pareigūnai tyrinėjo Vii
niaus Domtotakonų bažnyčios
vais
(Šv Dvasios) požemius. TyriKad partija nepatenkinta
jaunimo ateistine veikia Mu
(pabaiga 3 pusi)

Visuomenes Ryžtas Aktyviau Jungtis i Lietuvos

(Eita) VLIKo pirmininko dr. Lietuvos pareigūnai, be ir vi
Antano Trimako m rtis labai sa lietuvių visuomenė kartu
sukrečianč ai buvo pajusta su VLlKu tvirtai stovi Lietu
paties VLIKo. jį sudarančių vos laisvinimo kovų bare ir
organizacijų ir plačios lietu pagarbiai įvertina tame b<re
vių visuomenės Jo gedėjo ir kovojusius ir kovojančius
kitų tautų egzilinės organiza Jautriai išgyve usi Vl Ko pir
cijos parodydamos ištikusio mininko mirtį mūsų visuome
didelio nuostolio supratimą. nė parodė ryžto dar aktyviau
Atėjo taip pat žinių, kad pa jungtis į Lietuvos Laisvinimo
vergtoje Lietuvoje girdėjusie darbą ir visokeriopai stipriu
ji laisvojo pasaul o radtijo s,.o ti VL!Ko veiklą.
čių pranešimus ir prie velioŠiuos išgyvenimus, pa-eiš
nies karsto pasakytąsias atsi kimus ir pasižadėjimus VlJ
sveikinimo kalbas, tą žinią Kas priima su didele pagar
skaudžiai pergyveno ir labai ba bei dėkingumu. Mūsų ve
apgailestavo ryžtingo kovoto
daraoji dėl Lietuvos laisvės
jo už Lietuvos laisvę mirtį.
kova nenustojo ir nesustos.
Lietuvos diplomatiniai ats Mirusiuosius pakeičia naujos
tovui ir konsulai visuomenės jėgos ir mes drąsiai žvelgia
o» g-a iizacijos ir atskiri asm< -; me pirmyn pasitikėdami ne
nys su giliu liūdesio žodžiu tik ateities galimybe, bet ir
laiškais, telegramomis ir spau savo jėgomis žūtbūtinei tau
doje yra pareiškę VLlKni sa tos kovai laimė’ti ir nepriklau
vo užuojauta*. Kiti, vieton somą demokratinę Lietuvą
užuojautų, aukojo Lietuvos atstatyti. Mes visi laimėsime
laisvinimo reikalams pasiųs laisvę Tėvynei!
dami tas aukas TAUTOS
VYRIAUSIAS LIETU Vi S
FONDUI
IŠLAISVINIMO KOMITETAS
Šie faktai rodo, jog ne tik
New York, 1964 4.11
I
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O B. Audronė

MAK8JA
Tau gegužis jaunas,
Tau giesmė vakare -Mus užtark. Marija.
Kai Dievulis bara,

Palaima tebūna —
Išmaldauki. Motin,
Išmaldauki Sūnų,
Mirusį Golgotoj

Tau žibutės, jievos.
Tau alyvų kekės —
Tau dienų vagose
Skausmas nenusekęs.
Palaima apgaubk mus.
O. padėk, Marija Tepražysta džiaugsmas
Žemėj — mus šalyje.
1%
Tau gegužis margas,
Tau malda vakure.
Mus užtark. Marija,
Kai Dievulis bara.
Klydome ir klu.om —
Šaukėmės ir kėlėm —
Nūn širdim ir lūpom
Šaukiamės ir vėlei

mą bankui, nors privatinių,
vekselinių skolų buvo prisida
ręs stambias sumas.
— Ko reikia, tai reikia, ma
loningasai pone, — su visu
rimtumu tikrino juristas, nu
matęs paprašyti dėramo ho
noraro už savo triūsą. Jis nu
simanė esąs bepradedančiam
nusigyventi tingiam dvarinin
kui nepavaduoiamas patarė
jas. Skrodskis pavedė jam
tvarkyti dvaro reikalus ir ėmė
dalintis su juo visais savo
rūpesčiais.
Taigi ir tą vakarą, kai prie
vaizdas pranešė, kad Šiiėnų
sodžiaus valstiečiai atsisakė
eiti lažą, dvarininkas, gerda
mas su juriskonsultu arbatą,
skundėsi:
— Ar tamsta įsivaizduoji,
ponas Jurkevičiau, kaip iš
tvirko mužikai! Atsisakė dirb
ti! Gavau kišką, kad parva
žiuoja iš Varšuvos duktė. Tai
gi, sakau, reikia išvalyti par
kas. tvenkinys, išžvyruoti ke
lias, išskusti alėjos ir takai

Ii
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3 pusi.

S Sondeckio vad stygų or.
kestras balandžio mėn. buvo
mai vyko nuo 1963 m. balan nugalėjęs atrankos varžybose
džio mėn. ligi šių metų pava Maskvoje. Jis dalyvaus tarp
sario. Pagal «Tiesoje» (nr. 86, tautiniame konkurse Belgijo
bal. 12) paskelbtas žinias, be je, Liege mieste, žinoma, ats
kitų atradimų, dabar išaiškin tovaudamas Sovietų Sąjungą.
ta, kad požemiai buvę tik
vieno aukšto. Esą tikra, kad
— Vilniuje išleista Lenkijo
po Domininkonų bažnyčia bu je (anksčiau — Vakaruse) gy
vo laidojamos karų ir marų venančio Juozo Kėkšto (Ado
aukos. Tai patvirtino medici mavičiaus) «Lyrika». Surinkti
nos ekspertai. Kaip rodo do įvairių metų poeto eilėraš
kumentai, į rūsius buvo su čiai, dar pateikti Keli verti
vilkti ir» per Vilnių 1812 m- mai. Penki Kėkšto eilėraščiai
bėgusių Napoleono karių la paskelbti 4 me «Pergalės» nu
vonai. Ištyrus penktadalį ske mery, Įžangos žodyje rašyt.
lėtų kaupo, praeita išvados, Alb Žukauskas nurodė, kad
kad rūsiuose randami palai J. Kėkštas buvęs ne kartą
kai žmonių, kurie mirę natū persekiotas už komunistinę
ralia mirtimi ir savo laiku veiklą, 1940 m kaip «asmeny
buvo palaidoti karstuose. Šiuo bės kulto auka» buvo patekęs
metu Domininkonų požemiai į tol. šiaurę, buvęs lenkų Antvarkomi. Numatyta, kad eks derso armijoje, dar vėliau 10
kursijoms bus rodomi moks metų praleidęs Argentinoje.
lui įdomūs etnografiniai ir ar Poeto gyvenimas esąs nepa
chitektūriniai fragmentai.
vydėtinas, Argentinoje ištikęs
paralyžius, jis sunkiai beval
—• Kai pernai laskvoje vy dąs kairiąją pusę ir šiuo me
ko Vilniaus teatro spektakliai tu gyvenąs Varšuvoje. Gauna
(baletas ir opera), lietuvius pensiją kaip «revoliucinio ju
menininkus buvo aplankęs N. dėjimo veteranas».
Chruščiovas. Tas pasimaty
mas nuolat primenamas spau CHRUŠČIOVAS APIE BUSIMĄ
doje bei nuotraukose. Pvz.
PARTIJOS SUVAŽIAVIMĄ
artistė G. Sabalia įskaitė pa
simatymą priminusi «Tiesoje»
Iš vienos neseniai pasaky
(nr. 90 bal. 17), minint Niki tų ilgųjų Chruščiovo kalbų
tos gimta iienį, teigia, kad iš seka, kad Maskvoje jau ren
Chruščiovo lūpų buvo išgirs giamasi sukviesti namą par
ta daug šiltų žodžių darbo tijos suvažiavimą. Paskutinis
žmonėms Lietuvoje, bet apie partijos suvažiavimas (22-si )
scenoje matytą Lietuvos ak įvyko 1961 m. spalio mėi.
torių atliktą meną diktatorius 23 sis suvažiavimas, atsižvel
padaręs kai kurių pastabų, giant į sudėtingus parengia
Jos dabar esančios gairėmis muosius darbus, galė-tų būti
tolimesniam darbui. Nepasa sukviestas ne anksčiau 1965
kyta, ką apie Lietuvos meną m. pradžioje. Pagal Vakaruo
kalbėjęs, anot Sabaliauskai se spaudos maskvinius atsto
tės, savo paprastumu ir są vus («Die Welt» nr. 92) parti
moningumu aktorius, solistus jos suvažiavime greičiausiai
patraukęs Kremliaus valdo bus svarstomos dvi temos:
daugiau gerovės gyventojams
vas
ir ideologiniai tos gerovės
— Valst. dainų ir šokių liau pagrindai — tai tikslas, kurį
die» ansamblis gegužės 3 d. kinai laiko «grįžimu į buržua
išvyko gastrolėms į rytų Vo zinius laikus» Vakariečiai spė
kietiją ir Čekoslovakiją. Ke ja, kad Gomulkai viešėjus
lionėje išbusiąs du mėnesius. Maskvoje, Chruščiovas atsi
Pagal meno vadovą Vladą žvelgęs į lenkų partinio va
Bartusevičių siekiama, kad dovo nuomonę neskubėti su
koncertuose būtų sudarytas komunistiniu suvažiavimu. Go
vaizdas apie liaudies senąjį mulka raginęs visais galimais
meną ir — šiandieninį gyve būdais vengti rytų bloko lū
nimą Vengrijoje gastroliavęs žio reiškinių — esą jie nea
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V. Griciūtė

(pabaiga iš 2 pusi)

Pašaukiau rytdienai Šilėnų so
d žiu — ir ką tamsta pasaky
si? Atsisakė! Ir apeinančią sa
vaitę arti atsisakė. Kaip tai
jums patinka?
Juristas nustebo:
— Atsisakė?.. Beje, ponas
Skrodski, ar tai tie patys Ši
lėnai, kurių dirvas nutarėme
prie dvaro prijungti?
— Tie patys, — patvirtino
dvarininkas. — Jų dirvos ge
ros ir arti dvaro.
Jurkevičius pagalvojo ir
tarė:
— Nieko, maloningasai po
ne. Šitas jų pasipriešinimas
gali mums padėti jais atsi
kratyti.
Po poros dienų nuo šio pa
sikalbėjimo Galintis, triūsdamasis kieme, pamatė, kad po
Šilėnų sodžiaus laukus vaikš
čioja kažkokie keturi vyrai.
Jie dideliais žingsniais žer

gtojo po arimus ir žiemken
čiais, lyg ką tempė, lankstė
si ir skeryčiojo rankomis. Vi
sa tai pasirodė jam keista ir
įtartina.
— Kaimyne! — šūktelėjo
jis, pamatęs per tvorą greti
mame kieme Daubaro žentą
Miknių — Žiūrėk, kas ten
per gandrai mūsų rėžiuose!
Prie jųdviejų prisigretino
kur buvęs nebuvęs Jankaus
kų Kazys, ir visi trys, susto
ję po liepa, žiūrėjo į keistą
anų keturių darbą.
Staiga Kazys švilptelėjo ir
atsismaukė kepurę ant pa
kaušio:
—- Mūsų laukus matuoja
Skrokskio velniai, — sušuko
nusikeikdamas — Mačiau sy
kį, kaip tą darė Čapskio
dvare.
Galinis ir Miknius nusigan
dusiomis aklinos pasižiūrėjo

H€Ti >AI
O motin! Juk, sodai jau žydi;
Jau skamba gegutės «kukū»
Ir mūsų džiaugsmus štai pavasaris lydi,
Bet motin, motute, kur tu?
Senini jau regėjau aš tavo akis
Ir liūdną išblyškusi veidą...
Ir kas, na ir kas gi dabar pasaky,
Kodėl mane greitai apleidai...
Tos gerosios akys! Įdubę veidai!
Senai jau šaltojoj žemelėj..
O motin, motute, argi nematai,
Dejuojančios savo dukrelės?...

Prie verkiančio beržo .. Ten kryžius pakrypęs
Pakrypęs ir toks samanotas. .
Ir kapas toksai tuščias sunykęs,
Paukštelių dainoms apdainuotas...
O motin, juk sodai jau žydi,
Jau skamba gegutės «kukū»...
Ir mūsų džiaugsmus štai pavasaris lydi
Bet motin, motute, kur t»u?...

bejotinai išryškėtų skubiai
sukviestame kongrese.

SOVIETŲ «DIPLOMATŲ»
INFILTRACIJA KIPRO
SALOJE

Sovietai įdėmiai seka įvy
kius Kipro saloje ir pagal
išbandytus receptus esamą
ten padėtį plačiai išnaudoja
savo propagandai. Sovietų Są
jungos ambasadoje Jerošinui
vadovaujant šiuo metu dirba
net 177 «diplomatai». Būdinga
tai, kad to personalo tarpe
pusė — kariai Subversyvinę
veiklą saloje atlieta komunis
tinė part ja AKEL Kadangi
turkų gyventojų tarpe komu
nistinės idėjos neturi dides
nės sėkmės, pastaruoju metu
susirūpinta paruošti didesnį
turkų agitatorių — komunistų
skaičių.
— Šių metų Visnapuu pre
mija paski ta estų poetei Ma
rijai Under už jo.' pačios ir

vienas į kitą. Abu atsiminė
Dimtšelės žodžius, kad Skrods
kis ketmąs atimti iš šilėnieči-ų žemę.
— Reikia pasakyti tėvui.
— susigriebė Miknius ir šoko
stačiai per tvorą į savo
kiemą.
Jankauskų Kazys tekinas
leidosi per kaimą ir ką tik
sutikdamas šaukė kad Skrods
kio kamarninkai jau matuoją
kaimo laukus Tuojau į gatvę
pasipylė žmonės, ko Galinio
liepa jau stovėjo Daubaras,
Grigaliūnas Brazys. Jankaus
kas Iš ano kaimo eralo bėgo
Noreika, Beržinis su žentu
Želviu Balsys su dviem sū
numis, Petru ir Vincu. Įkan
din šoko į gatvę ir moterys.
Visi šūkavo, klegėjo.
•- Vyrai! — rėkė Noreika,
- vykim iš savo lauko dva
ro šunis! Neduokim savo že

tralijoje, N. Zelandijoje, Indo
nezijoje ir Albanijoje Tarp
galutinai neapsisprendusių par
tijų turėtų būti Kuba ir kai
kurioms P. Amerikos ir Afri
kos kom. partijos. Rumunai
Maskvoje aiškiai laikomi
Kremliaus linijos galininkais
Balandžio 26 d. «Pravda»
paskelbė, kad Maskvos nusis
tatymą sukviesti artimoje
ateityje komunistinių partijų
suvažiavimą dar palaiko Is
panijos, Portugalijos ir Dani
jos kom. partijos.

KETURI ČEKAI PASIRINKO
LAISVĘ ITALIJOJE
Balandžio 26 d. Palermo,
Sicilijoje kelioms valandoms
sustojus čekų laivui “Lavtsia“ keturi Čekoslovakijos pi
liečiai nebegrįžo į laivą ir pa
sirinko laisvę Vakaruose.

IŠ PABALTIJO DIPLOMATŲ
VEIKLOS JAV-SE

Lietuvos Atštovo J. Rajec
ko iniciatyva balandžio 3 d.
New Yorke įvyko Pabaltijo
diplomatų pasitarimas. Aptar
ti einamieji reikalai. Ta pa
čia proga Estų Namuose New
Yorke pagerbtas laisvosios
verstinės poezijos rinkinį Estijos Atstovas Johannes
«Aaremail’. Jis pasirodė 1963 Kaiv, atžymiu» jo 25 metų
m. poetei tuo metu sukakus Estijos atstovavimo JAV se
80 m. amž. Premija pavadin sukaktį Pagerbime dalyvavo
ta estų Henrik v snapuu, New Yorko Mayoro (burmis
prieš keleris metus JAV se tro) atstovas O’Brien, savo
mirusio poeto vardu — pirmą metu buvęs JAV atstovu Ry
karta ji paskirta 1953 m. Lig goje, buv. Estijos ministeris
šiol j»au paskirta 12 Visnapuu Kaune Markus, PET Komite
premijų — jų bendras dydis to atstovai, Lietuvos Laisvės
siekė 2.475 dol. sumą Ją es- Komiteto pirm. V. Sidzikaus
tai buvo surinkę JAV ir Ka kas ir kt.
nadoje.
— Katalikų auklėjimas pa
rodoje. 300 kv pėdų paskirta
MASKVĄ PALAIKO 72
kat. auklėjimui pavaizduoti
PARTIJOS
pasaulinėje parodoje Niujor
Pagal Vakarų koresponden ke. Bus panaudoti spalvoti
tus Maskvoje (pig. «Die Welt» paveikslai, magnetofonai ir
nr, 98, bal. 27) galima spėti, pan. Paviljonui vadovaus mon
kad 72 komunistų partijos pa sinjoras F Hochwalt, lėšas
laikančios Maskvos pusę, aš- sutelks patys moksleiviai, iš
tuonios yra Pekino šalinin planavimu rūpinsis R. Loewy
kės ir aštuonių nuomonės ir W. Snaith b-vė.
Katalikiškasis skyrius tilps
dar neaiškios. Aiškiai prieš
bendrame
paviljone, kuris
Maskvos politiką bei ideolo
giją pasisakė šios aštuonios vaizduos JAV auklėjimą aps
partijos: Kinijoje, Japonijoje, kritai: jo praeitį, dabartį ir
S. Korėjoje, Š. Vietname, Aus ateitį.

mės! Varykim Skrodskio kamarninkus!
— Vykim... Neduokim! —
šaukė iš visų pusių.
Prie Noreikos prisidėjo Bal
siu Petras su Vincu, Jankaus
kų Kazys, Želvys Kai kas
rovė iš tvorų mietus, ir visa
minia, grėsmingai šaukdama,
susispietė ties Galinio liepa.
Čia Balsių Petras prisiminė
pereitą sekmadienį Paberžėj
girdėjęs kaip vienas žmoge
lis pasak jo. ką kalbėjo apie
manifestą ir žemę kunigas
Mackevičius.
— vyrai! — sušuko Petras,
tramdydamas triukšmą. - Pa
skelbus ciesoriaus manifestą,
ponai negali atimti iš valsčio
nių ženlės Kas kokią žemę
vai lė manifesto paskelbimo
dieną, tokią galės ir išpirkti.
Taip aiškinęs ir mūsų kuni
gas.

Sulig tais žodžiais vėl kilo
triukšmas:
— Kam išpirkti?! Žemė mū
sų! Ga»na už ją dirbom! Ne
duosim!
- Gerai! - kėlė balsą ir
Petras. — Gal ir nereiks iš
pirkti. Mackevičius sakė, kad
ponas negali dabar niekieno
žemės atimti. Jeigu jis kėsi
nasi iš mūsų ją atimti, tai mes
turim ją ginti.
—- Ginsim!.. Neduosim!.. —
šaukė seni ir jauni, vyrai ir
moterys. — Vykim Skrodskio
kamarninkus iš savo laukų!
Kuone visas kaimas, šūkau
darni ir grasindami, ėjo keliu
j laukus, kur trypinėjo ketu
ri vyrai: Bagy irų dvaro prie
vaizdas Pšemickis, juriskon
sultas Jurkevičius ir iš Čaps
kio dvaro atsikviestas mati
ninkas su pagalbininku,
(B. D)

MUSŲ
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Motinos Dienos Minėjimas
■n

Įvyks gegužės 17 dieną,
15 00 vai., Vila Zelinoje, Gim
nazijos Salėje.
Ta proga 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 !
Į '

MOTINA
Motinos Diena, Verčia su
simąstyti apie Motiną. Motina
tai yra iš visų žemiškų gėry
bių tai ką mes turime bran
giausio. Mes visi labai myli
me savo Motinas, bet daugel
kartų, kasdienybės ratuose,
nė nepajuntam kaip esame
grubūs ir bejausmiai savo
Motinai Tad švęsdami šią die
ną pagalvokim apie savo el
gesį Motinai ir nusistatykim
būti švelnesniais, meiliau
kreiptis į savo Mamytę, daž
niau Jai žodžiu ar gestu iš
reikšti savo meilę, padaryti
Jai kokį malonų siurpryzą,
pradžiuginti Ją, ar tai savo
laimėjimais, ar kokia dova
nėle ar net paprastu pasitarnavimu Daugiau Ją atjausti,
ne tik Jos ligas, negalavimus,
bet taip pat Jos rūpeščius ar
liūdesius, padedant, pasidali
nant mintimis, paguodžiant.
Stengkimės padėti Jai na
muose, jei ne tiesioginiu dar
bu, tai nors prielankumu, ar
ką paduoti, ar parnešti, ar
nubėgti į krautuvę. Su pagar
ba išklausyti Jos patarimų,
nes pen Jos lūpas kalba viso
vieno gyvenimo patyrimas, o
taip pat ir asmeniška išmin
as Jei kas klaustų, visi ne
delsiant prisiektume savo mei
ę Motinai, truputį pastebėki
me save.. «Ne, negali būti!
Ar tai aš?» Ir mes su širdies
skausmu turėsim daleisti kad
ta mūsų meilė kartais tikrai

Lietuvėb

Motinos

Būnate jūs tylios, būnat geros motinos.
Sopuliui gimdytą prie kutinės glaudžiat.
Jūs gerai pažinot, skausmo prisisotinę,
Sunkią žemės naštą, šitą naštą skaudžią.

Ir išleidžiat sūnų vien tik su makruotiniu Užkandis nusvėręs mergautinę juostą!
Argi jum neaišku, argi abejotina?
Lydit ilgamakre braukdamos per skruostus
Rudenį jūs verpiat liną arba pašukas,
Krūpčiojat, kai durys šiurpulingai verias:
Gomury žirginiai, metėlės ir ašakos;
Ilgesys banguoja, lyg mėlynė marių

Ir bažnyčion einat ir ilgai ten klūpote,
G>iedat: “Nebijosim, kad ir kalnai virstų,"
Einate ten guostis, pasiguost nors truputį...
Kažin ar tą skausmą tie skliautai nugirsta?

keistai reiškiasi.
Mes gyvenam tokioj šaly
kur Motinai pagarba ir meilė
Taip veidai pilkėja, medį taip nulyja,
yra taip įaugus į kiekvieno
Ir nelieka ženklo sopulio taip didžio.
pasąmonę, kad net senas ir
Tik širdyje tvyro aštrūs kalavijai:
apiplyšęs elgeta — girtuokūs
Po varpstelės pozoj Motinos po kryžium. '
gulėdamas pattvory ir beklajo
damas degtinės miglose ta
Kas gi jūsų skausmą? Kas gi neįmatomą?
ria:«Motinos vardas yra šven
Kas jumyse mato amžių Antigeną?
tas I»
Veriasi kaip votys sopulingos platumos,
Apie Lietuvių meilę savo
Sopulingoj pozoj dievdirbių madona
Motinoms nereikia daug ieš
koti, liaudies dainose atrasi
nuo gilios senovės, nuo neat
menamų laikų išreikštus ty
rus didelės meilės ir pagar
bos jausmus, kaip byloja se
kantys posmeliai:
Motute, širdele,
Tu mano miela,
AR ŽINOJAI KAD
toliau Maurai, kažkaip jaučia
Auginai dukreles *
si net orieniališka dvasia.
M.js tris kaip vieną.
Šiaurės Amerikoj1 Pitisbur
Rytas Išeinu su viena po go Universitete, kiekviena pa
Motule mano,
nia bendrakeleive į gatvę Štai mokų salė yra tipiškas kokio
Širdele mano.
viena Urugvajietė šypsosi ir nona krašto kambarys, kuria
Duok man jaunai rodelę
užklausia: «Esa es tuya hija?» me atsispindi tos tautos dva
Ant šio iabo rytelio,
(tariasi: «esa es tužia iha?»),
sia Tai buvo sugalvota kad
Nieko nesuprantam Nei šeis
Kai į saulę pasižiūriu,
studentai liktų universalesni,
ta. Po kelių minučių aiškini
Vakaro saulužę
stengtųsi pažinti ir išmokti
Man ji primena, kaip gyvą mosi prieinam išvados kad ji gerbti kitas tautas, viena iš
klausė ar aš tos ponios duktė.
Mylimą mamužę
tų salių buvo paskirta Lietu
Vidurdienis Staiga visas vai Ir dar nepriklausomybės
Oi dėkui, dėkui senai močiu m e-te io judėjimas sustoja.
[tei Krautuvės užsidaro. Žmonės laikais buvo konkurso būdu
išrinkta tai salei dekoracija,
Kad mane jauną, valioj augi
dingsta
Vašų
narnų
langinės
tokia kad kuo daugiau išrei
[nai.
užskleistos
«
iesta»
Atrodo
kštų lietuviškumą. Visi medi
Valioj auginai, ilgai migdi
lyg kokia epidemija būtų pe niai papuošalai padirbti iš
[nai.
Lig pusrytelių neprižadinai. rėjos ir štai be gyvos dvasios ąžuolinio medžio atsiusto net
apleistas miiStas.
iš pačios Lietuvos. Sienos iš
Po kelių valandų, einu gra klotas lininiu raštuotu audek
žia rezidencinio kvartalo gat lu, kuris buvo prisiųstas taip
vele ir išvystu neregėta vaiz pat iš Lietuvos Tam per ilga
dą
g prieš kiekvieną namą, laiką nu plyšus, mūsų garsioji
IŠ Kelionės Prisiminimu
ant šaligatvio susėdus šeimy audėja p. Tamošaitienė išau
Naktis. Tik ką pervažiavus rys ir praėjus pro siaurą ko na ir visi iš «bombižių» «mate» dė kitą lygiai tokį pat kaip
Uragvajaus rubežių, apėmė ridoriuką atsiduriu dideliam traukia Net juokas paėmė. pirmasis Visos lubos, sienos,
tas toks malonus nuotykių kieme, apdengtu vynui gių la Rodos kad tyčia visi taip su kėdės, stalas ant stalo knygai
jausmas Nauja žemė, staiga pa s ir kekėmis pro kurias sėdo kad pri. š mus pasirody
visos stebėjimo galios atgijo mirksi žvaigždės Aplinkui ti ar kad kas juos nufilmuotų.
pasiruošę pastebėti menkiau kambariai kurių langai duoda
Karšta. Pulkas mergaičių Mergaitės nekantraudamos
sią naujieną, ieškoti skirtumų, į kiemą. Tai grynai ispaniško įpuola j barą prašydamos «sor jau atrado ledų vietą ir rodo.
aplamai to kas neįprasta
stiliai s pastatas. Pajuntu esaa vete». Viens j kitą patarnau Tada pardavėjai atai peikė ję
Ir štai, sustojus pirmim ti Ispanų civilizacijos krašte. tojai žvilgsi ir kartoja «sorve šypsosi «Ah Ustedes queieren
miestely, gatvėj atsiveria du Net vaidenas Ispanija ir dar te» — «sorvete» «Que es eso?* helados!» ..

AT-KŲ DÊMESjUI!

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

J.

Tauroms

AUKSO MINTYS

— TrokštanHeji neužtar
nautos garbės lieka egoizmo
vergai ir nepasitikėjimo au
kos.

— Kas moka įpinti gyveniman dainą, tam gyvenimo naš
ta trisyk palengvės.

— Sąžiningumas neša vi
suomenei taikos bukietą su
žavingais gerovės žiedais
— Kas ardo moterystę —•
padaro nebepataisomą skriau
dą vaikų išauklėjimui.
— Neturės tie teigiamų vai
siu. pas kuririuos tarp žodžių
ir darbų vyrauja disharmo
nija.

— Pažado neišpildytojai —
nepasitikėjimo sėkla — pa
saulio našta-.

— Kas ardo valstybės pa
grindus — nevertas žmogaus
vardo.

— Garbė — neišsemiamas
turtas, nes mirtis tai vieno
momento dalykas; garbės nustojimas — amžinas.
-- Nelaimių verpetai suar
tina priešų širdis ir paskan
dina keršto kardą.

— Šio pasaulio paslapčių
labirintai neįstengia paskan
dinti gilių tikėjimo žvilgsnių.

— Beprasmis gyven'-mas
žmogaus nelaimė.
padėklas, ir apie rašomą len
tą, gražiai papuošta me žio
raižiniais taip kaip buvo var
tcjema Lietuvos kaimo pirkio
se Virš rašomosios lentas su
rašyti mums visiems žinomi,
gerbiami ir brangūs didžiųjų
lietuvių vardai kaip Maironis,
Kudirka, Čiurlionis ir dar ke
lėtą panašių. Gale salės, be
veik per visą sieną fresca,
mūsų garsiojo menininko Čiur
lionio «Karaliai». Iš lauko
pusėa, tvirtos masyvinės ažuo
linės durys, o virš durų
Vytis.
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MŪSŲ LIETUVA

1964 m gegužės 16 d

1«

■———

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

ALEKSAS KALINAUSKAS

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
10 vai ryt. per RADIO NOVE DE JULHO,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.
.......

... .

LENDORIUS

Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio' darbus, kaip ^įvairių
bylų vedimas, inventarijųv|sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

I

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

—

ų

FABRICA DE MALHAS
Petras

no 14,00 ik‘ 18,00 vo.l.

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

Trečią:]

Į

Agua Rasa 8 val„
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

!

Šukys

Pirmą mėnesio sekmadieni
Pa que das Nações 1© vai.
Casa Verde, 17,15 vai.

Ketvirtą':

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

Vila Guilhermine 17 vai.
Pask utinį:
Vila Anastaeio 8,30 va*.,
Vila Bonilha 10 vai.

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS

LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

LIETUVIŠKŲ programos

TRANSLIACIJOS

IRENE GRITÉNAS
Advogada
ESCRITÓRIO
Praça da Sê, 323 - 10 ■ dl01įl02
Fone 33-9951

(Lietuvos laiku)

RESIDÊNCIA
RUa Coelho Neto, 28i
Fone: 63-3697, V. Prudente

PRANAS & ČIA. LTDA
Madeirae^am gerai

SfiDE RuailMéxieo, 98 - 9.oçp sala', ,904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A B I U N A »
Rio de Janeiro

Máquinas Texteis Santa Clara Lida.

VATIKANO RADIJAS

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

Serraria < IT A» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estaco de Minas Gerais

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

RIO DE JANEIRO

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório;

KIRPIMO IRfgSlUVIMO MOKYKLA
(r

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

ii

s®

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo' uneno.
__
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais

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

1 ANTĄNC rAVILCNi»

if in

-

INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
“PAVILONIS”

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUh
Rua dos Cielames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą

- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

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 dr spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

VANDENS

L I N D C> Y A

WMAW CARRifKÍ mu
li

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų-

Lindoya vanduo vrf -.^ai žinomas gėrimas
Kurio puikų vein.
į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
si tikinkite ir visados naudokite

[SiUVYKLOJE^LAUROf
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

| .

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

I5 ti
>

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
[ Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Caixa Postai 3967

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.

WWJRIT©I2I€) ÇONTAEML

,.NÀJCÍMENTC' i
Irmãos Nascimento
RE®; C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercineiir industrialises apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudęmo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 .— Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

SA O

P A U LO

iieMffSwB'oSSaS'SSew S *2 a au B® b'bbb B»» c s::: s:?::::::::::
Statybos medžiagos sande 8 ir Įvairių getežJnių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tifetafr mas

ssõísík e:;:he3
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE
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Lietuviška radijo programa tik tai peTTWCTTO
9 DE JULHO vidutinėmis ir trumpomis 31
metro bangomis sekmadieniais 10 vai, ryto
Bagdžius. Po to choristai pa:
šoko du Šokius, rugučius ir
lenciūgėlį Daug lietuvių na
Šį sekmadienį, 4 vai po muoce televizijų ekranuose
piet kviečiamas Vila Zelinon matė saviškių taip gražų pa
susirinkti studijuojantis lietu sirodymą.
I
viškas jaunimas. Bus tariama
si svarbiais Lietuvą ir lietu, REIKALINGI TALKININKAI
vias liečiančiais reikalais Pa IR TALKININKĖS PARAŠAMS
sitarime dalyvaus São Paulo
RINKTI.
akademinio jaunimo demokra
Kaip jau anksčiau buvo p ra
tinio fronto atstovai, kurie
yra pasiryžę talkinti Lietu nešta São Paulo lietuviai ren
vos diplomatinių ir konsu’ari ka parašus prašyti Brazilijos
nių įstaigų teisių atgavime. prezidento, kad būtų gražin
Lietuviškas jaunimas kviečia tos pilnos veikimo teisės Lie
tuvos konsulatui S Paulyje ir
mas gausiai dalyvauti
Lietuvos pasiuntinybei Rio de
Lietuviai dalyvavo * Janeire Kadangi tai yra ben
dras visų lietuvių reikalas,
«OURO PARA o bem do
tai ir visi lietuviai yra kvie
BRASIL* PROGRAMOJE
čiami talkon parašų rinkti,
Kaip yra žinoma; Diari'os arba bent pasirašyti ant pra
Associados šią savaitę prave šymo. Galintieji ir norintieji
da «Ouro para o bem do Bra bendradąrbiauti prašomikreip
sil» programą, kur gyvento tis į organizacijų valdybas,
jai krašto ekonominei padė arba Vila Zelinon klebonijom
čiai atstatyti aukoja auksą ir Atėjo laikas tautinius įsitiki
pinigus. Visos programos cen nimus darbu parodyti.
iras yra S, Pauly, Diários
— Prel. K. Miliauskas yra
Associados centre, Rua Sete
išvežtas
į Rio de Janeiro, į
de Abril, 230 Čia šios savai
tés vakarais susirenka minių vieną sanatoriją (tikslų adre
minios. Vieni atneša savo au są pranešime kitam “M.L ”
kas, kiti apsižiūrėti, treti at numeryje). Sveikatos padėtis
vyksta išpildyti meninę pro nėra normali.
gramą, kuri per dvi televizi
— Laiškai; M. Jonavičiūjas (Canal 4 ir 2) yra trans
tei, I. Kutkieaei J Gudanavi
liuojama. Lietuvius gražiai
čienei A Nadolskytei, Skur
atstovavo ketvirtadienio nak
kevičiūtei, M Jurkoniui, A,
tį Liet. Kat, Bendruomenės
Pakalnienei, M. Šlapelienei.
choras. Braziliškai visuome
nei gražų sveikinimo žodį ta
— ‘‘Mūsų Lietuvos" prenu
rė choro pirmininkas Jonas meratą apsimokėjo: Mons A.

STUDIJUOJANČIO jaunimo
ŽINIAI

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 10 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio /
‘vestuvių ir kitomis progomis. f
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu, caixa postai 4118, f
São Paulo. Fone: 63-5975.

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 Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011
São Paulo

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
«VILLA LITUAN1A*
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 ėl apsistojimo laiko būtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VA OVYBÉ.

Š M gegužės mėn 23 d. 20 vai, Dr J. Basanavičiaus
vardo lietuvių m-los Globėjai ruošia to paties vardo
m loš salėje, rua Camacan, 625, V. Anastazijoje

taną Vanagaitį, advokatą An
taną Olį, advokatą Joną Bagdžiūną, bankininką Joną Bren
zą, redaktorių L. Šimutį, re
LINKSMA V AK AR A,
daktorių M, Vaidylą, banki
kurio pelnas skiriamas ateinančių metų Lietuvių Kon
ninką Justiną Mackevičių,
greso išlaidoms padengti.
verslininką Balzeką, ponią
programoje: «PLUTELĖ IR PELĖS» — S. Kapnio 2 jų
Nau&odienę, panelę Eufroziną
veiksmų komedija.
Mikužiūtę ir daug kitų. Cleve
Gros geras orkestras -- Šokiai iki 4 vai, ryto
Įaudė puikūs talkininkai buvo
Staliukus ir pakvietimus reikia įsigyti iš anksto pas
Kazys ir Ona Karpiai ir ke
Globėjų Valdybos narius, V Zelinos klebonijoje arba
letas kitų labai mielų lietu
pas p. J Karpavičių (prieš Centralinį kaštą)
vių, kurių pavardžių nebeat
simenu.
Pitteburghe daug paValdyba
dėjo Petras Pivariūnas (Pivaronas), dr. Johanna Baltrušai
PABALTIJO EMIGRANTAI
tienė ir kun. Magnus Kazė
Arminas 10 000 cr, V. Buže
nas, Pniladelphijoj — dr Ig
vjčius 5 000 cr, Aut Sasnaus
NEDUODA RAMYBĖS
nas Klimas ir Jonas Grinius,
kas V, Grabauskas ir J.
SOVIETAMS
Lietuvos buv. prezidento bro
Kaupas I. Meiduspo 2 000 cr.
Ryšium su sovietų suomių lis, Mount Carmely ir kituo
— Kirmėlų šeima praneša, draugystės ir nepuolimo pak se Pennsylvauijos miestuose
kad už A A. Nikodemą Kir- to metinėmis "Pravda” savo — kun. J Končius, Baltumo
melą šv. mišios—egzekvijos straipsnyje užpuolė suomių že rėj — teisėjas Vincas Laukai
bus atlaikytos V. Zelinos baž miečių partijos politiką ir buv tis ir adv. Nadae Rastenie
nyč oje 20 d gegužės 7 30 premjerą Sukselainenąuž tai Elizabethe, N. J — kun. Juo
vai ryio Giminės ir pažįsta kad jis pernai rudenį, dalyva zas Simcnaitis ir muzikas
mi kviečiami atvykti į šv. vo estų suruoštoje šventėje. Juozas Žilevičius Newarke,
Pagal "Pravdą“, toks suomių N. J. — Ieva ir Albinas Tre
mišias.
politiko elgesys nesuderina čiokai.
— V. ZFLINOS. V. BELOS mas su draugyste sovietams.
Tepaminėjau tik apie d vide
IR APYLINKIŲ LIETUVIAI,
Komentuodamas Kremliaus
šimt mano lankytų vietų ir jų
kuriems neįteikia “M.L ”įna organo reakciją, švedų dienr. žymiausius mano talkininkus.
rašė: “Pabaltijo emigrantai
mus, prašomi atsiimti iš kle
neduoda
Sovietų Sąjungai jo Iš tikrųjų teko aplankyti dvi
bonijos. Kaikurie išnešiotojai
gubai tiek mažesnių kolonijų
nevisada punktualiai įteikia kios ramybės *
ir pasinaudoti paslauga daug
laikraštį Dabar laikr «ščio įtei
didesnio skaičiaus mielų lie
kimas bus perorganizuotas.
tuvių, kurių pavardžių nebe
(atkelta iš 1 pusi)
atsimenu.
— Vila anastazieciai pas
(B, D )
kutines savaites dažnaii daro ir tuomet Chicaga buvo di
repeticijas, Gerai pasirodyti džiausias lietuvių centras. Ka
prieš gausią publika, kuri su zimieriečių akademija tuomet
PARDUODAMAS NAMAS
sirinks į Vila Anastacio 23 d. žibėjo lietuviškumu Gal ašgegužės į taip senai laukia tuonių parapijų salėse gale,
Du mėgamieji kambariai,
jau
kalbėti
numatomo
kongre
mą vakarą. Laukia svečių ir
salė, virtuvė ir vonia, skly
iš tolimesnių apylinkių. Rei so reikalu ir papasakoti apie pas 10x30.
Lietuvą. Kunigų paraginti pakia tikėtis, kad lietuviška vi
Smulkesnių informacijų rua
rapiečiai gausiai susirinkda
Barão de Juparana, 505
suomenė pasinaudos maloniu vo pasiklausyti mano prakal
anastaziečių kvietimu Pelnas bų. Kaip gerus savo talkinin (antiga rua Rio das Pedras)
Vila Zeliaa
skiriamas Trečio Pietų Ame kus čikagiečius dar ir dabar
rikos Lie-uvių Kongreso rei prisimenu: kun. prel. Krušą,
kalams.
prel Albavičių, poetą Kleofą
— VILA ZELINOS LIETU
Jurgeliónj, tuomet turėjusį
Chicagoj radijo valandėlę An VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
NAUJAS ADRESAS

TIPOGRAFIA B A LT I CA
Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS BUMBLIS

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 Tremembė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų
ir vietinių gėrimų fabriką
LAURINAVIČIUS ANTANAS & ČIA. LTDA,
Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį
o paskui kitur.
Susisiekimas; iš Praça do Correio važiuoti onibusu
iki galo Vila Albertina;

Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J.
Bružiko ir J. Kidyko naujas
ir nuolatinis adresas yra šis:
RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
13, S. PAULO.
Telefono dar neturi, bet ga
Įima skambinti
armacijai
93—2341 ir prašyti, kad juos
pašauktų.
«RKMKKRWnKMMnnnMKKKKRKKttK»

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.
SKAITYKITE
IR
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMERjKOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

Visi Kita šeštadieni-, 23 d. gegužės V. Anastazijon i linksma lietuviška vakara. Pakvietimus

ir staliukus is aukšte įsigykite.

