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Gegužio 1 d.
Vargu ar berasime tokių tikintis katalikas turėtų tupėti
kraštų, kuriuose šiais iaikais tikrą pačios Bažnyčios skel
nebūtų minima gegužio pirmo biamą mokslo sąvoką.
ji diena. Vienu ar kit s būdu
Ta proga neatsakinėsime į
ši diena atžymima. Labai daug Katalikų Bažnyčiai daromus
kur šioje dienoje keliama neteisingus priekaištus. Ne
daug
triukšmo, svaidomas! pradėsime čia kokios nors
tuščiais žodžiais, prarandama apologijos. Keletos minčių pa
jėgų veltui. Svaidomi kaltini kanka susidaryti atitinkamam
mai tiems kuriems reikia ir .vaizdui, ko Bažnyčia nori ir
kuriems nereikia.
ką Ji mokina. Jau ne pirmą
Gegužės pirmosios šventi kartą savo gyvenime Bažny
mas turi savo istoriją. 1888 čia turėjo susidurti su klai
metais Siaurės Amerikos dar dingais mokslais ar sąvoko
bo federacija nutarė reika mis apie darbą. Jau pačiais
lauti a darbo valandų. Šią sa pirmaisiais krikščionybės lai
vo kovą žadėjo pradėti nuo kais tautu apaštalas Povilas
1890 gegužio 1 dienos. Šią turėjo įspėti tesalonikiečius,
mintį pakartojo ir patvirtino kad jie darbuotųsi irneiškryp
Antrojo internacijonal suv .- tų iš teisingo kelio, viluramžiavimas, įvykęs 1889 liepos žiuose Bažnyčia turėjo labai
mėn. Paryžiuje. Nuo to laiko stipriau sudrausti vadinamus
šios dienos minėjimas plėtė «Laisvosios dvasios brolius»
si įvairiuose kr štuose.
ir «Apšviestuosius, dėl įvairių
Lietuvoje pirmosios gegu neteisingų pažiūrų į darbą.
žio demonstracijos įvyko 1892 Šventojo Augustino ir šv. Be
Vilniuje.
Nepriklausomybės nedikto veika ai aiškiai paro
laikais ši diena buvo taiso do, kas buvo Bažnyčios muks
ma nedarbo diena ir buvo pa las nuo pirmųjų krikščiony
skelbta kaip Dafbo žmonių ir bės amžių.

tautų solidarum t š ente. Taip
buvo iki 1926 metų p •'■vers
mo. uo 1928 metų t<>s die
nos šventimas buvo labai var
žomas, nes štai dienai buvo
nori i pri esti komunistini
atspalvį.
Praktikuojančiam katalikui
gegužio l (lieią yra pristato
mas konkretus ir patrauklus
pavyzdys, vemat-is Juozapas
darbininkas.
i šventė yra
dar gana nauja ir nėra pa
kankamai išpopu larinta. Ki
tais žodžiais tariant, ji dar nė
ra prigijusi. Naudinga bū ų
bent t umpai prisiminti šios
dienos reikšmę, Kiekvien ts

Tyius ’r ramus šv Juozapo
pavyzdys iškalbingiau mus pa
moko negu daugybė knygų.
Bet jei šv. Juozapo asmuo
yra iškeliamas ir jo darbas
vertinamas, tai tirt to iėi, jog
pats Dievas norėjo, kad Jo
Sūnus, tapęs žmogumi, būtų
dailidė ir augtų dailidės na
muose. Pavyzdys remiasi tuo,
kad žmogui- sukurtas daro <i.
Pagaliau pats Dievus kurna
mas dirbo, Jis nori, kai ir
žmogus prisidėtų prie Jo kū
rybos darbu ir pastangomis.
Tikram krikščioniui gegu
žio irmoji yra gilio, prasmės
diena.

Tebepersekioja — Tyliai Atkakliai
Šiais Lietuvos laisvės ko
vos metais kur tik galima rei
kia kelti aikštėn okupanto
bolše iko skriaudas lietuvių
tautai. Komunistai giriasi pri
pažįstą visišką sąžinės ir re
ligijos laisvę savo piliečiams.
Kok. tai yra me as suprasim
pasiskaitę Švedijos Upsalos
studentų žurnalo «Ergo» pas
kelbtus pranešimu
iš Sov.
Rusijos. Tegu tie pranešimai
ir ne iš pačios Lietuvos, bet
jie yra būdingi visai kojnunistų valdomai teritorijai. Fa
našiai religinę priespaudą..fc*n
čia ir mūsų broliai kataliką.i
Lietuvoje.
<

«Ergo», Uppsalos studentų
laikraštis, lapkričio 17 paskel
bė A. Guannarssono laišką,
kuriame atkreipiamas dėme
sys į nežmoniškas tikinč ųjų
sąlygas Sov. Sąjungoje. Štai
šeši atvejai:

Reikia pastebėk, kad žinias
yra iš praėjusių metų ir
senesnės. Bet nepamirškim,
jog tokie pranešimui užsie
niui negali eiti visų naudoja
mu paštu. Cenzūra nepraleis
tų ir patys siuntėjai nukentė

— 1S67 kovo 30 Klevo sri
tyje, N. Bojarkos mieste. N.P.
Šelestuno namuose buvo su
sirinkę maldininkai. Bal. 2 d.
N. P. Šeiestun buvo pašauk
tas į Bojarkos milicijos sky
rių, kar viršininko kambary

tų. Todėl tokie pranešimai
ateina aplinkiniais slaptais ke
liais, gerai progai pasitai
kius. ir mes neturim jokių
rimtų naujesnių davinių ma
nyti, kad Lietuvoje ir visoje
Rusijoje religiniai persekioji
mai jai yra pasibaigę.
Štai fakta , kurie kalba pa
tys už save:
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je buvo smarkiai sumuštas.
Jam pasakė
Pranešk ki
tiems, kad ir jų tas pat lau
kia».

- Nikolajevo mieste 1964
m. buvo suimtas tikintysis Kn
čerenkc. Po dvieju iienų jo
žmonai perduotas vyro la
vonas.
— Barnaulo miesto kalėji
me, neišlaikęs kankinimų mi
rė Kuzmič Chamara T i įvy
ko 1964 sausyje Niekas netvirtina, — sakoma praneši
me, — kad ši žvėriška žmogžud stė padaryta Maskvos lie
pimu. Tai vietinių organų sa
vivalės veiksmas. Tačiau vie
tiniai organai nuolat laikosi
tos linijos, kurią tikinčiųjų
atžvilgiu
nustato centriniai
organai.
— Tikintysis A. I. Kovalčuk
1963 m. atsidūrė Rovno kalė
jime. Po kelių mėnesių jis
buvo padarytas invalidu. Kru
vmas, su pažeista tulžimi, Ko
valčiuk buvo perkeltas iš ka
lėj mo į ligoninę ir rehabilituoms. Šiuo metu jis vėl su
imtas, Artimiesiems neleidžia
ma net sužinoti, koks tolesnis
Kovalciuko likimas.
Tikintysis N. P. Chrapov
per 32 metus priklausė Taš
kento baptistų bendruomenei.
Iš ų 32 metų ištisus 22 me
tus jam teko praleisti kalėji
muose ir stovyklose, šiuo me
tu Cb apov vėl nuteistas 5metam-.

1966 lapkričio 30 Taš
kente buvo teisiamas Gortfeid
German. Jo paskutiniai žo
džiai buvo tokie
“ilieči i
teisėjai, jūs žinote mano nu
sistatymą aš (ik ai tikiu ie
vą, kurs yra mani Išganyto
jas, ir todėl rrokštu tik pakar
toti tik Liuterio žodžius tu- u
ir negaliu to atsižadėti . Ger
man nuteistas 4 metu kalė mo bau-me.
Nurodęs tuos faktus, laiš o
autorius pastebi kad tikinčių
jų bylose nesilaikoma net
normalios procedūros. Niekas
nemėgina įrodyti pateiktų kai
tinimų.
eisėjai nesistengia
bylos išnagrinė.i. Nekreipia
ma jokio dėmesio kaltinamų
jų įrodymams. Visi jų prašy
mai atmetami be paaiškinimo.
Paprastai jiems net neduoda
ma kalbėti. Teisejams labiau
rūpi bylos «auklėjimasis po
veikis visuomene*», t. y. nunuteikimas liaudies prieš ti
kinčiuosius, bet ne bylos na
grinėjimas. Toliau laiške skei
biama ištrauka iš vieno tikin
čiųjų rašto, kuris slaptai iš
Sovietų Sąjungos per Stockholmą buvo persiųstas JT
gen. sekretoriui Ü Thantui.
Raštas rašytas 1967 m. rug
pjūčio 15 ir baigiamas tokiu
prašymu; «Mes nesikreiptu
me į tarptautinę organizaci
ją, jeigu būtų bent kukia,

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

P. Kazimieras Rutkauskas
Šis geras lietuvis patrijotas jau daug kartų išleido
«Mūsų Lietuvą» ir dabar vėl štai leidžia. Jis yra pagarsėja»
siuvėjas.

Jo

siuvyklą São João Avenidoj 864, kuri ir turi

vardą “Vilnius”.

Labai esame dėkingi p. Kazimierui už pagalbą.
M. L. Administracija
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Kartojasi Stalino metodai
Iš Saigon amerikiečių am
basada oficialiai praneša iš
balandžio 30 d., kai buvo at
mušti komunistai iš Hue, Viet
name, rasta virš 1000 asme
nų iš kareivių ir civilių tar
po nežmoniškidusiu būdu iš
žudytų ir išniekinti Huė slė
niuose. Kiti gyvi sukasti į že
mę, kitiems rankos ir kojos
surištos ir taip sumesti j duo

nors mažiausia, viltis, kad
mūsų prašymai, siunčiami
SSSR vyriausybei,atneštų ko
kių nors teigiamų pasekmių.
Daugelyje miestų vyksta ti
kinčiųjų suėmimai ir daug
bylų keliama. Mūsų suminėti
faktai tėra tik menka dalelė
tų persekiojimų, kurie iš ti
krųjų vyksta.
. es prašome
Jus padryti viską, kas traįi
ma, kad būtų užtikrinta: 1)
laisvė tikėti, 2. tėvų teisė au
klėti savo vaikus.
Šitą raštą Jungtinėms Tau
toms pasirašė 5 moterys, ^ku
rią vyrai y. a krikščioniškųjų
bendruomenių va ai ir suim
ti. Jos kalba 200 suimtųjų
bap.istų ir kelių Šim ų jų ar
timųjų vardu. To* drąsios mo
terys išstatė save pavojum
kad pasaulis sužinotų tiesą
apie jų tikybos laisvę. Jo žin , kad Maskva yra jautri
VaKarų atžvilgiu. Juo didesi m atgarsio bu lauks jų krei
pimasis lapus, juo daugau
galimybių pasiekti žmoniškus
mų są ygų.
Ergo bendradarbis toliau
sako, tas raštas yra mums iš
šūkis; negalime tylomis žiūeii i lokį nežmonišką žiau
rumą valstybėje, kuri vaizduo
jasi esanti ci.ilizuota teisės
valstybei Jis klausia, ar gali
me kokiu nors būdu paveikti
Maskvą? Taip, galime: 1. Pas
kleisti žinias apie sąlygas ir
toliau vesti turistinę blokadą
Sov. Sąjungos atžvilgių. Tu
rizmas sovietams turi . Ąįdelę
ekonominę ir propagandinę
reikšmę. 2. Siųsti próíjurtus
sovietų ambasadoms. Rej^sstuo^e reikia reikalauti dvie
jų dalykų kad tuojau Mitų
paleisti suminėtieji kaliniai,
kad SSSR vyriausybė tuajau
imtųsi visų priemonių JT vi
suotinės žmogaus teisių de
klaracijos nuostatams vykdy
ti visų sovietinių organų prak
tikoje.
A. Lembėrgaa

bes gyvi ir užkasti. Kunigas
Urbain, 52 metų surištomis
rankomis ir kojomis gyvaB
palaidotas. Kun. Gui, 48 metų
buvo priverstas atsiklaupti,
tada peršautas per galvą. Tai
visa matė vienas budistų vie
nuolis, pasislėpęs pagodoj ir
papasakojo ką matė ir gir
dėjo.

Žmonės žudomi klykė, šau
kė, maldavo, kad nežudytų.
Partizanai ir šiaurės vietna
miečiai ne tik nekiaųsė tų
maldavimų, bet dar labiau
puolė savo aukas ir dar nežmoniškiau jas žudė Lygiai
kaip Ramių miestelyje Lietu
voj, ar Katyne, kai buvo iš
žudyta 10 tūkstančių lenkų
karininkų r tada ieni buvo
pasmaugti, kitiems akys išba
dyto», tretiems lyties organai
nupiaustyci, dar kitiems bir
žai gyviems išplauti iš pečių
ir gyvi sumesti į duobę. Tie
patys Stalino metodai ir da
bar kartojasi ie name.
n ■a—n
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Plačiajame pasaulyje
Čekoslovakija
Labai Įaigando senoji komu
nisių gvardija naujojo reži
mo
tr paskutines pora sa
vu čių patys nusižudė 4 buvę
aukšti valdžios pareigūnai,
uoliai garbinę Staliną ir au
lai pildę jo pageidavimus!
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Dabar apdovanoja meda
liais tuos žmones, kurie dau
giausiai ir nekaltai nukentėjo
nuo staliniškos valdžios per
sekiojimų Čekoslovakijoje.
II—II
ÚMBMHÍÍ

SOV. RUSIJA. Rusų komu
nistų valdžiai nepatinka Če
koslovakijos komunistų naujs
laisvėj politika. Pradeda pul
ti ją tavo laikraščiuos^, ne
va kritikuoti. Graso Čekoslo
vakijai nebeduoti jos fabri
kams. reikalingų žaliavų ir
ypač alėjaus. Bet čekai vūvien eina savu keliu.
Ir tikintieji gavo daug lais'
vės. Visi ženklai rodo, kad
gaus jos dai daugiau, o gal
net ir pilną tikėjimo laisvę!
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Ar jis nugalėjo su kilpiniu?
BRONIUS ZUMERIS
Senojo Testamento knygo
se aprašoma Dovydo kova su
Galijotu. Ten išryškėja šitoks
vaizdas: dvi kautynėms pasi
ruošusios kariuomenės nuta
ria
mūšio laimę išmėginti
dvikovos būdu. !š vienos pu
sės išeina fiziniai stiprus vy
ras — Galijotas, ginkluotas
ano meto šarvais ir ginklais.
Prieš jj atžygiuoja Dovydas
- silpoo fizinio sudėjimo ir
ginkluotas tik prim tyviu kil
piniu. Beprasmiškas atrodė
Dovydo pasiryžimas ginti pa
vojuje atsidūrusią savo tau
tą. Priešo kariai džiūgavo.
Šypsojosi ir Galijotas žiūrė
damas į vargingą savo konku
rentą. Žydai beviltiškai dairė
si, nes pralaimėjimas atrodė
per daug aiškus.

jam tarė: <Tu ateini prie ma
nes su kalaviju, jietimi ir sky
du, aš gi einu prie tavęs var
dan kareivijų Viešpaties, Iz
raelio būrių Dievo, iš kurio
ta tyčiojiesi. Šiandie Vieš
pats paduos tave i mano ran
kas, aš tave užmušiu ir nu
kirsiu tau galvą..» () Kar.
17,45). Galijotui ovydas pa
taikė iš kilpinio akmenuko į
galvą. Apsvaigusiam milžinui
Dovydas jo paties kalaviju
nukirto galvą.

Šis Dovydo ir Galijoto įvy
kis ypač ryškus nūdienėje
mūsų padėtyje Dėl savo tau
tos ateities mes kovojame Oo
vydo rolėje Mūsų šiandieni
nės konferencijos, susirinki
mai, poluiniai*sambūriai yra
tartum anie kilpiniai D' vydo
tai atsitiko todėl, kad tiek rankose, tačiau su vienu kil
žydai, tiek pilistinai tikėjo ir piniu Dovydas nebūtų iš frj
žinojo tik fizinės jėgos ir sęs stoti prieš Galijotą. «Pa
ginklo pergalę. Dovydas čia vesk savo ke ius Viešpačiui
darė išimtį. Tačiau klaidinga ir juo pasitikėk, o jis viską
buvo manyti, kad ji«buvo nai g rai padarys* ( s. 35 5). Die
vus idealistas ir juokingas vas visa n moda pakanka
garbėtroška, kuris pasiryžo mai jėgų tam, kas p sitiki.
prieš gerai ginkluotą milžiną Tik jis daro išmokėjimus ne
išeiti su piem ns kilpiniu vi i lekv evą Savaitę. Daryti tai
Bai ne. Dovydas be kardo ir ko Dievą nori, yra lygu iš
šarvų pažinojo dar kitą jėgą. vengti to, ko mes nenorime.
Jeigu Galijotas savo pusėje Sitai suprasti yra didelė iš
turėjo technine pers arą
mintis. tuo labiau žmogiško
jėgą ir plieną tai tíovydas, sios jėgos suklumpa, juo la
be savo kilpinio, išėjo į kovą biau žmogiškosios jėgos su
pasitikėdama- Dievo pagalbą klumpa, juo labiau pasireiš
— sukalbėjęs nuoširdžia mal. kia Dievo vali, kuri daro vis
dą. Galijotas pasidkėjo savo ką kas reriausia. Kentėjimus
fizine jėga ir plieno kardu
mes
patys pasidarome, iš
Dovydas savo tautos laisvės kreipdami Dievo valią, atsisa
išėjo ginti Visagalio Dievo kydami ją pildyti ir jai prieš
várdu. ir štai, dviejų visiškai taraudami.
priešingų paruošties priemo
olik os dirvonuose šiandie
nių akyvaizdoje matome žy mėtoma labai daug rūkstan
dams ir pilistinams netikėtą čiu nuodėguliu, bet mažai so
rezultatą. Kai Galijotas pra dinama maldos gašlių. Politi
dėjo keikdamasis ir grasinda kai ir valstybės vyrai bėgio
mas artėti prie Dovydo, šis ja nuo Erod > pas Pilotą, už

Gintarė Banatytė-IVaškienė

Kaltasis Jtumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU
(tęsinys)
— Tiesa, Gendmti, tau ten
ka pirmoji sargyba. Eik kuoran pas Švitrą. Ten gausi nu
rodymus ir ginklų. Tu, \udry, eik p ils ■>. ^ažud ns ta
ve vidurnaKtį. Judu su Buivy
du eisite sa gybą. Galite pa
siimti ir Draugužį. *ą gali
žinoti, gal jis nakties tamsu
moje bus geresnis sargybinis
už judu.
Berniukai nusivy’ę,. .kad
įsakymus gavo ne iš Lokio,
o iš moteriškės. Būtų'ž'buvę
taip idomu įlipti i kuorai ir,
kaip tikriems kariams, išklau
syti vado nurodymų. *Sunku Audriui užmigti? Pro
užmerktas akis greitai skrie
ja vienas po kito dienos atsi
tikimai: išvadavimas, brau
gai, Avaras, ramovė, sargy
ba. D»bar jo laukia pirriiòji
sargyba, ar puolimas. Ar jie
laiku užpuolikus pastebės?
SARGYBA

i

-

Rodos vos tik snūstelėjo, o

jau Draugužis tempia už^ ko
jų Audrys pašoka, žiūri į
priešais stovintį Gendrutį.

- Kas atsitiko? Ar jau puo
la? - uždusęs klausia draugo.
— Niekas nepuola.
tėjau,
nes tavo eilė sargybą eiti. —
SkubėK. Štai, Lokys davė mi
linę. Užsivilk. Naktis šal a.

Audrys paskubomis rengia
si, o Gendrutis jau guolyje
vartosi.

-f A, ta, ta, kaip gera gal
vą minkštai padėti ir akis
užmerkti! — lepinasi jis poil
si uu
—‘Ar matėte ką nors įtar
tina?

— Prie didžiosios kūlgrin
dos, anoje pusėje, lyg keisti
lakštingalų garsai. Gali būti
priešo ženklai.
— Prie didžiosios? Tai yra
dar, viena kūlgrinda?

— Q taip! Pagrindinė, labai
plati ir tiesi. Ja net galima
jo sakė Švytra. Bet gilesnė

IFTT'-'f

I9t8 a gegužės

miršdami atsisukti į čia pat
stovintį Kristų ir pasiklausti
jo patarime. Kiek daug klau
simų būtų teisingai išspręsta!
Tačiau moderniųjų doktrinų
dėka politika tapo savotiška
sritimi, kurioje veikiantis žmo
gus tarytum atpalaiduojamas
nuo principo, jog žmogus,
kaio Dievo kūrinys, atsakin
gas už visus savo darbus ir
pareigas Kūrėjui. «Jame mes
gyvename, judame ir esame»
(apd. 17, 28). Bet politikoje
Dievas lyg ir neprivalo žino
ti, kas vyksta ir ką žmonės
daro, Ši sritis išskirta iš Jo
kompetencijos, nes kitaip ne
įmanoma išaiškinti tūkstan
čius padarytų ir daromų
skriaudų, pavergimų, apiplėšt
mų, neteisybių. Išsivadavusi
iš saistančių Dievo dėsniu;
politika tapo gyvūninio žmo
gaus diriguojamu darbu —
laikinųjų dalykų perstatinėjimu, vadovaujantis nuotaikos,
jėgos, kombinacijų ar susida
riusių situacijų padiktuotom h
sąlygomis, «Gyvūninis žmo
gus savo prigimtimi nepriima

ALEKSAS

to, kas yra Dievo Dvasios;
tai jam yra paikybė, ir jis
negali suprasti, nes tai rei
kia tyrinėti dvasiškai» (1 Kor.
2, 14-15). Šia prasme ir mes
esame tie, kurie pasitiki sa
vo darbo kilpiniais, bet ne
Visagalio
Dievo
pagalba.
Kruopščiai statome namus sa
vo rankomis ir nenorime pri ;
siminti Kristaus perspėjimo,
jog veltui statomi namai, jei
gu
Dievas nedalyvauja jų
statyboje.

Ne vienam iš mūsų teko
skaityti B. Acmonienės kny
gą «Palik ašaras Maskvoje».
Ten aprašyta kaip vienas
senas komunistas išvykstan
čiai į JAV autorei paslapčia
nurodė: «Pasakyk amerikie
čiai! s, kad, jeigu reikalai ir
toliau taip vystysis, netrukus
mažai lietuvių bepasiliks Lie
tuvoje. Gal tik lietuvių tauti
nių šokių grupėse ir lietuvių
kalba
vaidinamose operose
parodyti pa auliui, kokia lai
minga tarybų Lietuva. Šalia
ji. gal liks šiek tiek nuskur
dusių kolchozn inkų*. Tai vie

KALiNALHkA

Advokatas
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
mentu atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
rezidencija
K. Joaquim Piza, 204
Tel 31 2548

Kaštinė:
to tie Novembro. 244
4.0-Sala 19- Tel. 37-032
no 14,00 ik‘ 18,00 vai.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 — V<LA alpina
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei dafbo įrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius I

už mažąją, — pasakoja Gen
drutis.

— Jeigu plati, tai plėšikui
lengva ją surasti.
— Oho, būtum girdėjęs, ką
Švitra pasakojo, tai taip ne
sakytum, Ji labai pavojinga
prie pat kranto. Liūnas te j
klampus ir gilus. Priešas tik
žengęs tenai nugrimstų. Už
kelių žingsnių nuo kranto jau
kietas grindinys.
— Štai kaip! — stebisi Au
drys. - O kur ji yra?

— Maždaug tiesiai prieš tą
kuorą, kuriame sargybą ‘ eisi,
— kalbasi vaikai.

— Daugiau nieko nauja?
— Kol kas ne, Jei Avaras
pradės puhi, tai tikriausiai
tik po vidurnakčio. Todėl nežiopsok!
Gendrutis apsiverčia ant
kito šono ir pradeda garsiai,
vienodai kvėpuoti.

— Miegalis! — sušnabžda
Audrys, nepatenkinta?, kad
draugas vos nutilęs taip kie
tai užmigo. O būtų taip gera
jį'dar paklausinėti apie tą di
džiąją kūlgrindą. Gendrutis
puikus žinių rinkėjas, tai vis
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nas iš daugelio pavyzdžių, ku
ris lyg deganti strėlė, rodo,
kad tik Visagalio malonės pa
dedami galime išlikti kaip
tauta jdūkusioje slavų jūroje.
Bet mes vis riek esame įsika
bi»ę į vienpusiai juslinį ir
vegetatyvinį momentą: politi
ne# kombinacijas, karinius
galingųjų štabus, skaičiojame
divizijas, karo laivus, atomi
nes bombas ir sekame galin
gųjų valstybių politikų žo.
džius bei nuotaikas besikei
čiančias metai iš metų. Tai
Galijoto kalkuliacija, kuris
po šia kalkuliacija ir žuvo.
Dovydas pasitikėjo tuo, kurio
visagalybės neatsveria anuo
metiniai ginklai.

Lietuva — Kaunas
L ir M, rašo, kad «Vienas
Kauno senamiesčio kampelių
labai įspūdingai atgimė — čia
restau uo i Perkūno namai,
įdėta daug darbo, daug kūry
binės meiles*. - <Bet iš viso
Kauno senamiesčio restaura
vimo klausimas kelia nerimą.
Pvz , Rotušės likimas.
’ ’Maidaug prieš trejus me
tus buvo sumanytu ją restau
ruoti. šio darbo t vėjo imtis
SMh'i dirbtuvės. Bet restau
ravimo darbai nevy domi O
per 2-3 metus šis pastatas ap
griautas. Kadangi jo niekas
specialiai nesaugo, per tą lai
ką daug kas išgrobstyta.
c

/

Prieš daugiau kaip 40 me’ų
Vaižgantas
pavadinęs Kau
no rotušę «Baltąją Gulbe* —
šaukėsi va'džias, kad rūpes
tingiau ją prižiūrėtų, tada tas
balsas buvo išgirstas. Dabar,
Maskvoj cenzūruojamame biu
džete atsirado lėšų viešbu
čiui turistams iš Rusijos Lam
pėdžiuose Biatyti, o Baltajai
Gulbei nuo šalčių ir audrų
apsaugoti jų neliko,
(ELTA) \

ką žino.

liūno ištraukė.

Išėjęs laukan, Audrys nustenba. Šviesus vidurnaktis,
Mėnuo pilnatis blizga, tary
tum dešimties vergų nušvies
tas kalavijuočio skydas. Jis
galvoja, kad tokią naktį nė
Avaras nepuis. Viskas kaip
ant delno matyti.
; .

— Ei, vaikine, su tavo vil
ku daugiau bėdos negu aau
dosl Pirma vos į liūną nenu
garmėjote, dabar vos žemyn
nenuburbėjot».

Draugužis irgi gėrisi mėne
siena. Kiek priekin pabėgę- '
ję«, staiga atsitupia viduryje
kiemo ir pakelia galvą aukš
tyn... Audrys vos spėja prišo
kęs užčiaupti jo snukį.

Nežinau, ką tavo mie
guistas draugas pasakojo,bet
a& iš Švitros sužinojau, kad
prie kūlgrindos kažinkas de
dasi. Gaila, kad per medžių
šešėlius nematyti. Teisybę sa
kai, gal tavo Draugužis ir pa
tarnaus šią naktį.

Nesijuokite, Buivydai,
Draugužis užsispyręs, bet uos
•ę turi tikrai aštrią.

- Tai būtum vargo prida
ręs tu begėdi! Ar nežinai,
kad visi žmonės miegai* ba
T^idrys įsmeigia žvilgsn,
ra vilku'į Auurys. Ir voš- ne Buivydo nurodyta kryptimi,
pradeda juoktis pagalvojęs,
bet ir jis nieko negali įžiūkaip būtų visi iš savo guolių
;r.ėtUi«.
šokę, išgirdę vilką taįpVarti
— Taigi, brolyti, įtempkime
staugiant. Laukinis pabaras,
akis
ir ausis. O tu, Drauguži,
ir gana. Pamato pilną mėnulį
ir turi staugti. Kol čiW ės.j. ’ i nukreipk nosį štai ten — ir
^Buivydas pasuka
vilkiuko
vyruti, turėsi susivaldyti,
moko vilkiūkštį, nuduodamas snuki medžių šešėlių link.
piktą baisą.
K
(B. D.)
Netašytų rąstų pakopa jie
du lipa į kuorą. Draugužį rei
kia tempti už pakarpos.O vir
šuje jau juokiasi Buivydas,
kuris Audrį ir Draugužį iš
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«Perdaug religijos».
Vienas malonus M. L. bičių
lis po Velykų pasakė redak
toriui, jog esą skaitytojų tar
pe gerokai nepatenkintų, kad
laikraštis rašąs apie relignius
klausimus, ir tai esą per daž
nai d iroma. Redakcija yra la
bai dėkinga, kiekvienam, kas
jai papasakoja *>pie skaityto
jų nuotaikas, ar laikraštis pa
tinka, ar nepatinka, kas pa
tinka jame ir kas nepatinka.
Išgirdus įvairias nuomones
tenka apsvarstyti ir ištirti,
kiek jos yra teisingos ir ne
pagrįstos. Besvarątant paskiau
šiai išgirstą nusiskundimą, jog
M.L perdaug rašoma apie re
ligiją redaktoriui perš-si to
kios mintys.:
1. Kiek mes pažįstame savo
skaitytojus tai bent 95 procen
tai jų yra ka alikai ir tokiais
prisipažįsta. Normaliam kata
likui normaliai iškyla daug
klausimų ir reikalų susiėjusių
su religija. Taip pat visai nor
malu būtų kad jam rūpėtų tuos
klausimus kaip nors ir kur
nors išsiaiškinti. Neišsiaiškina
mi neaiškumai ir sunkenybės
dažniausiai atšaldo žmogaus
tikėjimą, jei ir ne visai jį tesunaikiaa. Todėl tėvai jėzui
tai, būdami kunigai, ir leisda
mi savaitraštį jaučią pareigą
■
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Atsiminimai

laiks nuo laiko patiekti straips
nių religiniais klausimais sa
vo katalikams skaitytojams.
Niekas nėra raginamas ar ver
Čiamas juos skaityti. O jei yra
vienas kitas M.L. skaitytojas
nekatalikas, ar ir jokio tikė
jimo nepripažįstąs žmogus, tai
jis šiais demokratijos laikais
turėtų būti pakankamai pla
čių pažiūrų ir nuoširdžios to
lerancijos ir nepyki, kad lai
kraštis patarnauja didžiulei
daugumai savo skaitytojų.
2. Antra mums yra žinoma,
k^d be M L. mes neturime jo
kio kito spaudinio žodžio,
nei knygų, kur mūsų mielieji
skaitytojai galėtų rasti ką nors
religinio. M.L. yra vienintelis
r guliariai tikinčiuosius pasie
kiąs spaudimas žodis. Ji nusi
kaistų savo uždaviniui, jei
ignoruotų didžiosios savo skai
tytojų daugumos dvas nius rej
kalus ir stengtųsi vaidinti bes
palvio bereliginio laikraščio
rolę. «Mūsų Lietuva» yra lei
džiamas pirmoje vietoje kata
likams skaitytojams, redaguo
jamas ka alikų dvasininkų, tai
visai normalu ir natūralu, kad
jie . s turi rūpėti religiniai rei
kalai, visai normalu, kad di
džiųjų švenčių proga įdeda
ma daugiau ir ilgesnių straips
••
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Čiurlionį

pasakoja dail. adomas varnas

JUOZAS PRUNSKIS
Nedaug tėra likusių gyvų
ietuvių, kurių tarpe turėjo
progos susitikti su mūsų ta
pybos ir muzikos genijumi
Mikalojum Čiurlioniu mirusiu
prieš 57 metus. Vienas iš te
kių laimingųjų yra dail. Ade
rnas Varnas, dabar gyvenas
Chicagoj, 3721 W. 65 St.
Su Mikalojum Čiurlioniu bu
vau susitikęs tik du karta,
— pasakoja Ad. Varnas. — Pir
mą kartą — 1905 m. birželio
mėnesį, kai 1 Rimša, Ad. Staneika ir aš per Varšuvą va
žiavome į Lietuvą. Čiurliooį
radome Varšuvoje. Nebeatsi
menu gatvės, tik žinau, kad
jis tada gyveno vieno namo
palėpėje. Turėjo didelį kam
barį, tik tokį žemą, kone ran
įom galėjom pasiekti lubas.

Penktam aukšte, virš stogų,
kiti namai langų neužstoda
vo, tai kambarys buvo gana
šviesus. Vienas stambus lan
gas vienoj sienoj, kitas kitoj.
Čiurlionis mus sutiko labai
entuttastingai. Sukinėjosi po
kambarį, mums kažką rodė.
Labai apgailestavo, kad iš
anksto n žinojo apie mūsų
atvykimą ir neturįs dabar
kuo mūšų pavaišinti. I kam
barį ufUpome laiptais, jokio
kio keltuvo ten nebuvo. Čiur
lionis buvo linksmas, švelnus,
plaukai dideli, veidas malo
nus.
Pas Čiurlionį pabuvom apie
valandą. Prisiminiau savo tė
viškę ir net padainavau Čiur
lioniui dainelę «Valio, dalge-

nių apie tų šįvenčių reikšmę,
prasmę, ryšį su kasdieniu gy
venimu ir tt.
«Bet kad per daug...» Ar iš
tiesų perdaug ML rašo religi
niais klausimais? Redakto
riaus įsitikinimu ne perdaug,
bet per retai. Turėtų kiekvie
name ML. numeryje būti vie
na skiltis apie religiją. O to
nėra, nes stoka bendradarbių.
Kas pavartęs ne kunigų lei
džiamą tokį S. *:Paulo žymų
dienraštį kaip <O Estą jo de
São Paulo» salėtume greit įsi
tikimi, jog jis daug dažniau
ir daugiauTašo apie religinius
klausimus bei problemas, ne
gu ML. Vargiai praeina savai
tė, kad neturėtų tas dienraš
tis ko norss religinio.
\
Vartau Š. Amerikos lietuvių
dienraštį «Draugą»; perskai
tau «Darbininką» ir Kanados
«Tėviškės Žiburius», ir kitą
spaudą. Tie laikraščiai nėra
religiniai, bet juose apstu strai
psnių su religija susiėjusiais
klausimais, ypač didesniųjų
švenčių metu. Kode1 mėnesy
je kartą, ar du, ar švenčių
metų įdedami religiniu! strai
psniai M. Lietuvoje turėtų bū
ti «ne vietoje»?

le», kurią pas mus labai sa
votiški, tęstinai dainuoja Pa
sakiau jam, kad tai mūsų, Jo
niškio lygumų, daina. Čiur
lionis tuoj griebėsi užrašyti
dainos žodžius ir melodiją ir
buvo daina labai patenkintas.
Buto sienose buvo matyti
kažkokių paveikslų, bet jie
nebuvo paties Čiurlionio dar
bai Kambaryje stovėjo ir for
tepijonas. Kalbėjonės dar len
kiškai. Tada Čiurlionis dar
nebuvo reikiamai pramokęs
lietuviškai.

Čiurlionio tapyta
uždanga
- Antrą kartą susitikau su
Čiurlioniu 1909 m., kada sve
timu — prancūzo
pasu (M.
Petrausko parūpintu Paryžiu
je), iš Sicilijos atvykau į Lie
tuvą, — pasakojo toliau Ad.
Varnas.
Čiurlionį tada ra
dau Vilniuje, Rūtos draugijas
patalpose. Ta draugija buvo
Čiurlionį užprašiusi sukurti
stambią uždanga scenai. Ji
man padarė didelį įspūdį: ku
kli ^savo spalvomis, bet turė
jo daug mistiškumo atlikime:
ramovė prie ežero kranto,
po ąžuolu aukuras su degan
čia ugnele; debesėtas dan
gus, debesėliai labai atsispin
. di lengvai banguojančiame
ežere, sudarydami pailgas, į
apčią puolančias linijas. Pas
kui niesur to paveikslo, ne
užtikau. Ar jis buvo per ka
rą sunaikintas ar kokia nelai
mė atsitiko, bet į Čiurlionio
paveikslų rinkini tas kūrinys
nepateko O paveikslas buvo
didumo bent penkiolikos pė
dų, o gal ir daugiau.
Čiurlionis tuo metu labai
trumpą momentą buvo atvy
kęs i salę. Paklausė, kaip pa
tinka uždanga. Pasakiau ked
, patinka, be: tik ji ne mano
žanro.
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Susipazistu su Čiurlionio
kūryba

«Krikštijame» Čiurlionio
paveikslus

Su Čiurlionio kūryba ėmiau
daugiau susipažinti jau 1907 m
Tada Vilniuje įvyko pirmoji
lietuvių dailės paroda. Buvau
ir aš pakviestas dalyvauti, ta
čiau dar nebuvau tapyboje la
bai daug pažengęs, ;tąi atsisa
kiau, net ir apie pa§ją parodą
kiek satyriškai atsiliepdamas,
matyt, tuo metu buvau tokios
revoliucinės atmosferos. įta
koje.
Bebūdamas Šveicarijoje,
skaičiau parodos aprašymą.
Iš Lietuvos gaudami laikraš
čius, leisdavome juos per ran
kas grupelės studentų Pary
žiuje, Berne. Ženevoje, Ro
moj. Taip tarp mūsų cirkulia«Vilniaus Žinios», «Tėvynės
Sargas», «Draugijai ir kiti lai
kraščiai bei naujai išeinančios
knygos.
Parodos įspūdžius «Vilniaus
žiniose» aprašė Puidienė. Ji
ypač garoino Čiurlionį. Mums
Čiurlionis irgi atrodė labai įdo
mus. Paliko tokie patrauklūs
įspūdžiai. Vė iau, daugiau Čiur
lionio kūrybą pažinus, krito į
akis jo originalumas.

Buvo suorganizuota komisi
ja, kuri pradėjo savo darbą,
nustatydama paveikslų pava
dinimus. Daugeliui paveikslų
pavadinimų trūko, ypač re
čiau minėtų kataloguose, spau
doje, Komisija talkon pasi
kvietė- Čiurlionio seseris Jad
vygą lir Valeriją bei brolius
Povilą ir Stasį. Trečiosios
Čiurlionio sesers tada Kaune,
berods, nebuvo.
Buvo dar vienas uždavinys
— išgauti Čiurlionio kūrinius
iš jo giminių. Jie mielai pa
veikslus pardavė, nes jau bu
vo pasiūlytas projektas su
kurti meno galeriją, pavadi
nant ją Čiurlionio vardu.
Panaudojome parodų kata
logus, kitus šaltinius ir atsta
tėme paveikslus, unkiausia
buvo su paveikslais, buvusiais
pas gi m nes. Reikėjo pasikli
auti giminių pasisakymais. At
simenu dėl vieno paveikslo
pavadinimo buvo ilgesnių gin
čų. Paveikslai iš Maskvo-atė
jo jau įrėminti, tačiau buvo
kai kurie apgadinti. Berods
"dail. Šimoniui buvo pavesta
juos aptvarkyti.

Su Čiurlioniu toj pačioj
parodoj
Antroje lietuvių meno paro
doje Vii iuje. kuri įvyko me
tais vėliau, dalyvavau ir aš sū
vienu jūriniu — «Vakaras»,
— pasakojo Ad. Varnas. —
Jame buvo pavaizduota tokia
lyg dvasia, ištisus! rūku. Sėdi
menininkas, kurį ta mūza bu
čiuoja į kaktą. Paveikslą bu
vau nutapęs Šveicarijos kal
nuose, žiemos metu.

Toje parodoj dalyvavo ir
Čiurlionis. Rašydamas parodos
apžvalgą, Ad. Jakštas kažkaip
atsiliepė, kad Čiurlionio pa
veikslai esanti kažkokia neaiš
ki abra-kadabra. Esą, va, Var
no paveikslas — visai aiš
kus. Nenuostabu, kad Jakštas
tada taip Jpasakė, kad anuo
laiku daugeliui Čiurlionis bu
vo «abra-kadabra-, tuo la
biau Jakštui, kuris visada bu
vo realistas, kurio galvosena
buvo labai konkreti.

Kai Čiurlionio paveiks
lus is Maskvos parvežė
i Kauna
- Daugiau su Čiurlionio
kūryba teko susidurti 1920
metais, kada, pasirašius tai
kos sutartį su Rusija, Čiurlio
nio paveikslai iš Maskvos bu
vo pargabenti į Lietuvą. Pa
veikslai pateko į Švietimo mi
nisteriją, kurt nusiskundė, jog
neturi tinkamų patalpų ir Be
gali imtis jų globos. Kreipta
si į Meno kūrėjų draugiją,
žinota, kad ji turi šiokias te
kias patalpas ir gali tam rei
kalui skirti bent vieną kam
barį,
— Aš tada buvau Meno kū
rėjų draugijos pirmininką*» —
pasakojo Ad. Varnas. — Pa
veikslus sutiko globoti Meno
kūrėjų draugijos Plastikos
sekcija, kuries pirminiakae
tuo metu buvo dail. Justinas
Vienožinskis.

įkuriama ’ Čiurlionio
vardo galerija
Susidarė daugiau paveiks,
lų. Tada b vo paskirtas dail.
Ign. Šlapelis Č.urliooio gale
rijos direktoriumi. Antras di
rektorius būvu . k ėrius o pa
galiau, P. Galaunei esant di
rektorium, pastačius rūmus,'
paveikslai buvo perkelti į
Čiurlionio vardo galeriją; iki
to laiko paveikslai gulėjo Me
no kūrėjų draugijos patalpo
je. Ten kambarys buvo drėg
nokas. Bijojome, kad nepa
kenktų paveikslams,J ai steng
davomės patalpą apkūrenti.
Direktoriaus pareiga buvo pri
žiūrėti, kad sargas reikiamai
kambarį apšildytų. įdomu kad
sargas buvo iš Amerikos grjžęs lietuvis tsanėnas. Direkto
rius pristatydavo sąskaitas
ryšium su paveikslų tvarky
mu, o lėšas gavome iš Švie
timo ministerijos.

Susidūrus su Meno kūrėjų
organizacija, tenka suminėti,
kad tada norėta sukurti tokią
draugiją, kuri jungtų įvairias
meno šakas, kaip kad jos jun
gėsi Čiurlionio asmeny. An
tra, čia turėjo kiek įtakos ir
iš Amerikos gautos žinios,
kad ten buvo susikūrusi Roe
richo draugija, kuri apjungė
įvairias meno šakas.
— Tokią Meno kūrėjų drau
gijos idėją buvome aptarę su
Stasiu Šilingu, su kuriuo bu
vom* artimame- kontakte, —
pasakojo Ad Varnas. — Naprikteusomybės pradžioje vi
sos meno šakos gyvavo pa
laikiai. Menininkai neturėjo
jokio organizuoto aprūpinimo.
Todėl, sušaukus visų šakų me
nininkns, buvo gyvas pritari
mas organizuotis. Ir taip 1926
m. buvo įkurta draugija, iš
jungianti dailininkus, rašyto
jus, muzikus, teatralus ir ar
chitektus/
{Bus daugiau)
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įrašyk savo varda

ATSKIRO

lietuviu tautos kankiniu koplyčioje

sv. Petro Bazilikoje Romoje
«íUA
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BENDRUOMENĖS VALDY
BOS SEKANTIS POSĖDIS

Šaukiamas pirmadieni, ge
gužės mėn. 6 dieną Dr. V.
Kudirkos rūmuose Mookoje,
lygiai 20 valandą.

Praėjusį penktadienį, bal.
* 26 posėdžiavo Brazilijos Kraš
to Lietuvių Bendruomenės Ta
ryba. Posėdyje priimti Ben
druomenės įstatai, kurie šio
mis dienomis bus įteikti val
džiai ^įregistruoti ir patvir
tinti.
Įstatams parengti ypač daug
pasidarbavo p. J. Tijūnėlis,
adv, A. Kalinauskas ir, ž*noma valdybos pirmininkas p.
J. 'Jiesoraitis.
«■—n

ATEIKITE PAGERBTI
SAVO MOTINAS!
Tradicinis Motinos Dienos
minėjimas įvyks š.m. gegužės
12 d. (sekmadien ). Minėjimą
ruošia «Žilvičio» sambūr s ir
L. K. Bendruo enes Chora«
11 vai. iškilmingos pamal
dos už visas lietuves moti
nas Vila Zelinos parapijos
bažnyčioje.
15 vai. (3 vai. p p.) V. Zelinoje, Sao Miguel Arcanjo uim
nazijos salėje motinų pager
bimas ir men nė programa,
kurią atliks Žilvitis ir L K.
Bendruomenės choras.
Maloniai kviečiami visi lie
tuviai mylintys savo motinas
ir visos motinos mylinčios
savo vaikus.
Įėjimas laisvas.
Rengėjai

PADĖKA

—

SÃO PAULO, 13

Stasę Jankauskienę atsiuntė
man, 200 naujųjų kmzeirų. Tai
buv,o» nuostabi, netikėta Vely
kų dovana, už kurią | su la
bili dėkingas. Pinigus panau
dojau mūsų bažnyčiai garsia
kalbius įdėti, ku ie kainuoja
320 naujųjų kruzeirų.
Su gilia pagarba ir nuoš.rdžiai dėkingas
T. Jonas Giedrys, S.J.

Kas nori užsisakyti Vasa
rio 16 iškilmių nuotraukų, ga
Ii tai padaryti pas fotografą:
Largo Vila Zeliua, foto «Uni
verso».
n—ii
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Švento Juozapo Vy ų Bro
lija 4 dieną gegužės švenčia
savo 27-tas metines.
Sekmadienį, t.y. 5 gegužės,
bus iškilmingos Šv.
Mšios
11 valanda Brolijo- intencijai
Vila Zelinos Iii tuvių bažny
čioje, ta pačia proga kviečia
mo prijaučiu? dalyvauti.
Šv. Juozapo Vyrų
Brolija

Atvyko Tėv Jėzuitų proviuciolas Tėvas Gediminas
Kijauskas. Jis čia pabus sa
vai ę laiko.

M. L. PRENUMt RATORiAl

Apolonija Baltaduonienė 60
nkr. Leidėja.
Po 15 n -r.: Uršulė Joteikienė, A. M. Kinduriai.
m. Matuzonienė 13 nkr.
Po 10 nkr.; ,onas Kazlaus
kas, Veronika Vaišnorienė,
1 ranas Satkūnas, Apolinaras
Jočys, Jurgis Juzėnas, Anta
nas Skrebys.

Nuoširdžiai dėkoju V. Anas
tacio lietuviams, kurie per p.

Lietuvių Tautos Kankinių Atminimui
Aušros Vartų Šv. Marijos—Gailestingumo Motinos
Koplyčios Darbai Jau Pradėti.
Koplyčia Bus Baigta 1968 Metais,
Jeigu Laiku Surinksime Lėšas.
Visi Lietuviai, Ne Tik Suaugę, Bet Ir Vaikai
Prisidėkime Savo Auka Prie Šio
Mūsų Tautos Kankinių Paminklo.
Aukoms Adresas: Lithuanian Martyrs Chapel Fund
2701, W. 68 St, Chicago, 111. 60629.
Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių
(tax deductible).
o o»
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Ūmesnį prasimušimą, nors
šiais laikais pats išsilavini
mas dautz padeda prasimušti,
bet išmetimas iš komjaunuo
lių paprastai pasunkina aukš
tojo mokslo siekimą.
I autinis auk ėjimas yra
daug geresnėje padėtyje, šiam
daug daug padeda aplinkos
efektas, meilė gimtam kraš
tui, tėvų pastangos, vaikams
perduoti kultūrą ir t.t. Šiose
aplinkybėse lietuviu komunis
tų partijos pareigūnai būna
krizėje, nes juose Maskvos
direktyvos kryžiuojasi su jų
tautiniu sąmoningumu. Rusų
pastangos įdiegti vaikuose ta*
rybinio piliečio sąvoką (Lie
tuva — tavo gimtinė; visa
Rusija — tavo šalis) sunkėja
jau vien dėl to, kad tai su
vokti valkti gana nelengvaIstorija yra sumarksistinta ir
sunkiai dėstoma. Šioje auklėjmo eryty, šeima taip pat

HOTEL GUARANY
O MAIS CENTRAL
APARTAMENTOS

PREÇOS

MODICOS

PROPRIETÁRIOS
DR

ANTONIO SI AULY ■>
C R M 10 647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças - Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das .19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA ÍToS TRILHOS, 1576
■
‘-r 1
Moo"ca, Fone 92 3^91

Patricio Belmonte & 9ilko
Rua São Paulo, 196 - Fone 554
. Caixa Postal 90
POÇOS DE CALDAS
Mediante apresentação deste
anuncio haverá desconto,

Dr. Victor Pedro Saulytis
- -

Atende sé com hora marcada

DR JONAS NICIPORÇIUKAS

Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Gonsultorio: Rua CapT Pacheco Cfiàves, 1206,
VRa Prudente, Tel. 63-5352

daug prisideda prie patriotiz
mo «kiejijimo. ;■
*
Pabaigoj pastebėta, kad tau
tini» auklėjimas yra ir vykit»
savo keliu, atskirai nuo reti"
ginio. Taip pat pastebėta, kad
pas lietuvius yra jaučiamas
tautinis pasididžiavimas prieš
rusus, kas padidina tautinio
solidarumo išlaikymą.
Toliau sekė diskusijos, j ku
rias giliai įsijungę vyresnieji
studentai nepastebėjo kaip
atydžiai jaunesnieji kolegos
klausėsi išminties žodžių.
Rimantas Pauliukonis

URUGVAJAUS SPAUDA
APIE LIETUVĄ

Kviečia jus smagiai paminėti Mūsų Lietuvos įkūri
mo 20 metų sukaktį. Miinėjimas bus gegužės mėn 25 d
Jaunimo Namuose Zelinoje. Pakvietimus galima gauti
Zelinoje pas Juozą Baužį, Igną Verbicką Vytautą Žalkauską. Kazimierą Rimkevičių ir K. Triubą. Vila Prudentėj pas Motiejų Tamaliūną ir Casa Verde pas Bro
lius Matelionius.

Šia tema kovo 3 d., Nainių
bute buvo pravestas pokalbis
SAS Chicagos draugovės su
sirinkime.
Pokalbyje buvo pastebėta’
kad dėl dabartinių įstatymų,
liečia čių kulto praktiką, ti
krumoje tik tėvai tegali vai
kus mokyti religijos tiesų. Ki
ti už mokymą yra sunkiai bau
džiami. Naujų tikybos vado
vėlių nėra, reikia pasitenkin
ti sunkiai gaunamais, nuo ka
ro laikų užsilikusiais. Tačiau,
nepaisant šių suvaržymų, ti
kėjimas yra praktikuojamas,
ypač vyresniųjų ta pe. Jauni
mą, be kitų priežasčių, atbai
do bužnyčių sekimas bei, su
gavimo atveju, galimas išme
timas iš komjaunimo. Toks iš
metimas labai apsunkintų to

KAINA 0,20

f

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BROLIJA

RELIGINIO IR TAUT NIO
AUKLĖJIMO GALIMYBĖS
OKUPUOTOJ LoTUVOJ

NUMERIO

Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
C. R O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia),
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 124, Moóca,
Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

Montevideo, Urugvajaus sos
tinės dienraščiai El Pais, EI
Dia, El Debate, El Plata, EI
Diario Espanol vasario 16 die
ną paskelbė K. Čibiro pareng
tus redakcinius straipsnius
apie Lietuvą ir jos nepriklau
somybės atkūrimo &0 metų
sukaktieb reikšmę esamoje
padėtyje.
La' Mąnana vie
nas iš įtakingiausiųjų, paskel
be uietuvių Politinės Konfe
rencijos Washingtone išleistą
jj manife tą. Montevideo ra
dijas Lietuvos sukakties te
ma pateikė paskaitų bei pra
nešimų eilę nuo pat vasario
mėnesio pradžios,
n—iii
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Montevideo lietuviai su Lie
tuvo pasiuntinybės pareigū
nais vasario 16 dieną iškil
mingai p dėjo gėlių vainiką
prie laisvės kovotojo gen.
Artigas paminalo Nepriklau
somybės aikštėje. Dalyvavo
daug lietuvių
su vėliavo
mis, buvo didelis būrys tauti
niais drabužiais apsirengusio
lietuvių jaunimo, iškilmėms
asistavo prezi entūros garbės
sargyba.

Lietuvos atstovybės vasa
rio 16 d. surengtame priėmi
me apsilankė Apaštališkasis
Nuncijus su sekreiorium, Jung
tinių Valstybių, Vokietijos,
Meksikos, Kinijos, Guatemalos, Peru ir kitų šalių diplo
matiniai atstovai, o iš Urug
vajaus vyriausybės buvo svei
katos ministras Yannicelli,
užs enių reikalų ministerijos
politikos departamento direk
torius A. Folle Martinez —
jis ir sveikino vyriausybės
vardu. Taip pat buvo eilė ki
tų užsienių reikalų ministeri
jos pàreigünu, Urugvajaus
kultūrininkų ir vietos lietuvių visuomenininkų,
iiamnmm
Salia Lietuvos atstovo A.
Grišono, akte kalbėjo žurna
listas J. P. Martinez Berset
che ir Montevideo miesto sa
vivaldybės atstovas.;

