
coroai Liuiftb’1 «NOSSA LlTUANIA» 
DIRETOR RESPONSÁVEL 

DR. JOSE FERREIRA CARRATO

REDATOR : MONS. P. RAGAZINSKAS

SAVAITINIS lietuviškos minties 
LAIKRAŠTIS

ADRESAS:
AV. ZELINA, 515 - C. POSTAL 4118 

SÃO PAULO

ATSKIRO NUMERIO KAINA 10,00

NR. 321 (21) SÃC PAULO — BRASIL — 1961 M. GEGUŽĖS MEN. — MAIO 27 O. XIV MEL'I

Lietuviai rusu laive Rio de Janeiro uoste
Kaip jau spaudos buvo pra 

nešta, Pietų Atlante plaukio
ja vienas rusų laivas, kaip 
rusų žinių agentūros tvirtina, 
mokslo tikslais, tirti Pietų At 
lantą. Jame, be laivo įgulos 
esą ir mokslininkų. Tas lai
vas jau kelintas mėnuo plau
kioja Pietų Atlanto vandeny
ne. Maisto ir vandens atsar
gas, kai jas išbaigia, užsuka 
į kurį nors uostą jas papildy
ti. Šiomis dienomis, su atatin 
karnų įstaigų leidimu, užsuko

Brazilijos užsienio reikalu ministeris Pabalti
jo diplomatiniu atstovybių reikalu

Šią savaitę Rie de Janeire, 
per televizijos stotis kalbėjo 
užsienio reikalų ministeris A- 
fonso Arinos apie Brazilijos 
užsienio politikos liniją. Pa- 

. prastai, šitokiais atvejais visi 
klausytojai turi teisės paklaus 
ti kalbėtojo kas yra neaišku. 
Tarp kitų, vienas brazilas,ku 
rio žmona yra lietuvaitė, pa
klausė, kodėl buvo uždarytos 
Pabaltijo diplomatinės atsto
vybės. Šitas klausimas užsies 
nio reikalų ministeriui, atro
do, buvo staigmena ir įtiki
nančio atsakymo nedavė Tik 
pabrėžė, kad Pabaltijo diplo 
matinių atstovybių padėtis y- 
ra tokia, kaip Lietuvos pa

PASAULYJ E
Keturiolikos konferencija 

Ženevoje labai sunkiai spren 
džia Laos klausimą Komisija 
Mano, kad šiam klausimui 
sprendimą duos Kennedy- Kruš 
čiovo susitikimas.

— Austrijos sostinė ruošia
si dviejų didžiųjų priėmimui. 
Tiek iš Maskvos, tiek iš Va
šingtono Vienon buvo nuvy
kę saugumo organų šefai tar 
tis Kennedy ir Kruščiovo sau 
gurno reikalais

— Amerikos prezidentas Ken 
nedy paprašė parlamento dar 
vieno bilijono dolerių, kurie 
bus naudojami erdvės tyri
mams, apsiginklavimui ir Azi 
jos bei Afrikos tautų šelpi
mui.

— 500 traktorių jau surink 
ti už kuriuos bus išlaisvinti 
revoliucionieriai norėję Kubą 
iš Fidel Castro diktatūros iš
laisvinti.

— Amerikos vyriausybė pa 
skyrė naują Ambazadorių, 

į Rio de Janeiro uostą. Iš čia 
numatytu laiku neišplaukė, 
vienas įgulos nary^, Antanas 
Šelaviejus, matyt Lietuvos ru 
sų kilmės, puikiai kalbąs lie
tuviškai, sunkiai susirgo ir tu 
rėjo būt paguldytas Rio de 
Janeiro ligoninėje, Beneficien 
cia Espanhola. Lankiusieji li
gonį sužinojo, kad dar yra 
šie lietuviai: Zenonas Kuosa, 
Česlovas Ramulskis, Vanda 
Klebanavičiūtė, Nijolė Bru
žaitė.

siuntinybės Anglijoje. Taip 
pat priminė, kad Brazilija ne 
pripažįsta Lietuvos prijungi
mo Rusijai.

Jei būtų tokia padėtis kaip 
Anglijoje, tai tiek Pasiuntiny 
bė, tiek Konsulatas turėtų tei 
sės išduoti visus piliečiams 
reikalingus dokumentus, ku
riuos šio krašto įstaigos turė
tų priimti ir juos skaityti kai 
po oficialių į taigų dokumen
tais. Šitas paaiškinimas dar 
yra reikalingas kito paaiški
nimo, kokia galutina rezoliu
cija yra uždėta užsienio rei
kalų ministerijoje, kurios, gal 
būt, gerai neprisiminė pats 
užsienio reikalų ministeris.

Lincoln Gordon, Brazilijai.

— Argentinos prezidentas 
Arthur Frondizi lankosi su ofi 
eialiu vizitu, Čilėje. Jo sutik 
ti buvo susirinkusios didžiu
lės žmonių minios.

— Brazilij s prezidentas Ja 
nio Quadros grasina paspaus 
ti užsienio žinių agentūras, 
už nepalankių žinių užsieny 
skelbimą. Brazilijos spauda 
prieš šitą prezidento žygį y- 
ra priešinga Tai būtų pirmas 
žingsnis prieš spaudos lais
vę. Laikraščiai rašo, kad del 
daugelio neaiškių ar nepalan 
kių žinių yra kalta vyriausy
bė, nesudarydama reikalingų 
sąlygų tikslioms žinioms gau 
ti. Yra gandų, kad bus nusta 
tytos valandos televizijai, kad 
nuo skelbimų, telpančių lai
kraščiuose reiks mokestis mo 
keti.

— Ricardo Silvestre Vidai 
Domingues, Kubos ambazados 
Meksikoje patarėjas, atsisa
kė iš pareigų ir paprašė Mek

AKAD MINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS norėdamas paskatinti 
jaunimą domėtis lietuviška literatūra, kurti ir jieškoti naujų, 
jaunų lietuviškos literatūros talentų, skelbia

JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSĄ
1. Už geriausį prozos kūrinį ■ Sl50,09
2 Už geriantį poezijos kūrinį - $150,00
3. Už geriausį prozinį kūrinį - S 50,00

PROZOS KŪRINYS gali būt’’ apysaka, faljetonas. trum 
pa novelė ar kitas prozos darbas, savo esmėje priklausąs 
grožinei literatūrai ir netrumpesnis kaip 2000 bet neilgesnis 
kaip 8000 žodžių.

POEZIJOS KŪRINYS gali būti eilėraštis ar jų grupė, ar 
ba poema epinio, lyrinio ar humoristinio žanro, ne trumpes 
nė kaip 200 ir neilgesnė kaip 1500 žodžių.

PROZ1N S RAŠINYS turi būti essay pobūdžio ir neilges 
nis kaip 4000 žodžių Autoriaus užduotis: originalus minčių 
dėstymas apie kurį nors lietuviškos kultūros ar visuomenės 
pasireiškimo būdą.

Premijuoti rašiniai visų pirma bus atspausdinti Mūsų 
Vyčio žurnale, vėliau gali būti spausdinami kitoje spaudoje.

Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai, bet kokių pažiū 
rų (išskyrus komunistinių) ir priklausą bet kokiai lietuviško 
jaunimo organizacijai, o taip pat ir tie, kurie nėra tokių or 
ganizacijų nariai, bet jaučia lojalumą Lietuvai ir jos kultu 
rai, ne vyresni kaip 30 metų.

Kūrinių temų pasirinkimas yra laisvas. Nenustatoma jo 
kių ideologinių rėmų, išskyrus tai, kad konkursui pasiųsti 
kūriniai priva o sudaryti įnašą į lietuvių literatūrą.

Rašiniai turi būti pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame 
voke turi būti nurodyta pavardė vardas, adresas ir gimimo data.

Rašinius prašoma siųsti fil. P. Abelkiui, 2900 Reservoir 
St., Los Angeles 26, California Rašiniai gauti vėliau negu 
1961 m. lapkričio 15 d. nebus Jury Komisijos vertinami.

Šio konkurso Jury Komisiją sudaro:
Alė-Rūta Arbienė J. Gliaudą, A. Gricius, P. Orintaitė Janu 
tienė ir Bronius Rai a.

VILNIAUS IR KAUNO BAL
DAI GRAŽIAUSI

Maskvoje šiuo metu vvksta 
«buitinio gyvenimo» paroda. 
Maskviečių masės vyksta į pa 
rodą žiūrėti, «kaip gyvensime 
rytoj». Rodomi baldai ir kiti 
buitiniai įrengimą; Parodoje 
dalyvauja ir Vilniaus bei'Kau 
no baldų dirbt vės su savo 
naujaisiais modeliais, kurie, 
anot užsienio spaudos atsto- 

sikos vyriausybės, kad kaipo 
politinis pabėgėlis, teisės pa
silikti Meksikoje. Jis pareiš 
kė. kad nesutinka su Fidel 
Castro politika Kubą pavers 
ti pirma socialistine respubii 
ka Pietų Amerikoje, ir neno
ri būti komunizmo jėga pri 
mesto, instrumentu.

— Venezuelos vyriausybė 
ištrėmė keletą kubiečių šni 
pinėjusių komunistų naudai.

— Buenos Airėse grupė ma 
nifestantų susirinko prie Ku 
bos pasiuntinybės protestuo 
darni prieš Fidel Castro poli
tiką.

vii pranešimų iš Maskvos, y- 
ra visai kitokie, negu įprasti 
iki šiol Sovietų Sąjungoje bal 
dai. Visų lankytojų pasisaky
mu šie baldai esą gražiausi 
visoje parodoje, greta Rygos 
ir Talino modelių Išstatyti 
baldai, žinoma, neparduodami, 
nors tam būtų labai daug in
teresantų Storoje parodos 
knygoje yra įvairiausių įrašų, 
su parašu ir be parašo Vie
nas asmuo įrašė; «Labai gra 
žu, bet kur ir kada gausim 
tai pirkti?» Prie baldų yra iš 
statytos (tik dėl orientacijos) 
ir kainos. Pvz., paprasto mie 
gamojo kambario baldai kaš 
tuoja 335 rublius. Tad vienas 
asmuo į knygą ir įrašė; ’Kiek 
ilgai aš turėsiu dirbti, jei aš 
į mėnesį teuždirbu 90 rublių 
ir iš to turiu pragyventi su 
visa šeima. Turėčiau jau de 
šimtį metų taupyti»

KOLCHOZININKŲ NEAP- 
DRAUDŽIA, PATARIA STEIG
TI SAVIŠALPOS KASAS IR 

PATIEMS SUSIŠELPTI

Vilniaus radijas geg, 7 d. 
«Kaimo buities valandėlės» 
metu patarė kolchozininkams 
steigti savišalpos kasas, kad 

patekę į vargą ar paęenę, kol 
chozininkai galėtų būti su 
šelpti. Davė ir keletą pavyz
džių, kad vienam kolchozini n 
kui, kuris buvo koją nusilau
žęs, buvę iš savišalpos kasos 
suteikta 1 1/2 centnerio ru 
gių .. Kaip iš pranešimo' aiš
kėja, savišalpos kasos yra 
įsisteigusios jau eilėje kol
chozų. Kai valdiškas sociali 
nis draudimas kolchozininkų 
nedraudžia, belieka gelbėtis 
tik kaimiškomis savišalpos ka 
somis.

RADIJO DIENĄ PRADĖJO
MELO PAKARTOJIMU

Gegužės 7 d. Lietuvoje ir 
kitur Sovietų Sąjungoje buvo 
minima «Radijo diena». Ji bu 
vo pradėta seno melo pakar
tojimu, būtent kad radiją iš
radę ne vakariečiai, bet ru- 
sai - Aleksandras Popovas, 
Žinoma, tai yra nesąmonė, 
bet rusai tai nuolat kartoja.

DIDŽIĄJĄ ŠILUMINĘ ELEK
TRINĘ NORIMA METAIS 

ANKSČIAU PASTATYTI IR
PALEISTI Į DARBĄ

Lietuvos šiluminės elektri
nės statybos (tarp Vilniaus ir 
Kauno) pastaruoju metu ma 
tyt tempas padidėjo, nes jau 
žadama statybos darbus baig
ti ir elektrinę paleisti į dar
bą ne 1963, o jau 1962 metais. 
Žinių nuotrupos, tūpusios pas 
tarais mėnesiais sovietinėje 
spaudoje, tokiam statytųjų op. 
timizmui nedavė pagrindo. 
Nors statyboje dirba tūkstan
čiai asmenų, bet kai kurios 
brigados yra priverstos sulė
tinti savo darbo tempą; arba 
visai darbą pertraukti, kai nė 
ra atgabenta reikalingų me
džiagų, arba kai trūksta įran
kių, arba kai sugenda maši
nos ir sunku jas greitai re
montuoti.

KLAIPĖDOS PAJŪRĮ IR KUR 
ŠIŲ KOPAS TYRINĖS IR

ŽIEMĄ

Mokslų akademijos Geolo
gijos ir geografijos bei Biolo 
gijos institutų bendradarbiai 
kas vasarą atvykdavo tyrinė
ti Klaipėdos pajūriu, Kuršių 
kopų ir Kuršių marių florą ir 
fauną. Nuo dabar tyrinės ir 
žiemos metu. Tam tikslui 
Juodkrantėje organizuojamas 
specialus Biologijos instituto 
punktas.

[ Lietuvos naci onal i n ė
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NEKLAUSO KUKURŪZUS 
SĖTI

Be abejo kukurūzai yra ver 
tiagas pašaras, bet ne visose 
dirvose juos galima auginti. 
Sovietinės įstaigos, sekdamos 
Chruščiovo įsakmius ragini
mus, įpareigojo visus Lietu 
vos rajonus kukurūzus augin
ti, uždera jie ar neuždera. At 
sirado abojumas Nenuostabu, 
kad Vilniaus radijas «Valau 
dėlėje žemės ūkio darbuoto
jams» išvardijo visą eilę kol
chozų, kurie netik kad nepra 
dėjo kukurūzus sėti, bet ne
pradėjo jiems nė dervos pa
ruošti. Kolchozininkai matyt 
sovietinės vadovybės neklau
so, bent jau kas liečia kuku
rūzus. Jei būtų tvarkingai su. 
skirstyti rajonai, kur kukurū
zai gerai uždera, kur ne, kol 
chozai, reikia manyti, taip ne 
sišiauštų prieš juos. Sovieti
nis «planingumas», prievarta 
įsakyti, ką reikia sėti, pasie
kė tai, kad visame krašte vis 
dar jaučiama prieš kukurū
zus tyli rezistencija.

32.000 KĖDŽIŲ IĖ LENKTOS 
FANEROS

Vilniaus faneros fabriko ats 
kiras skyrius jau antrus me
tus gamina lengvas kėdes iš

Senos Istorijos Kartojasi
Į žydų karaliaus Saliamo

no teismą atėjo dvi moteriš
kės ir viena iš jų tarė: Vieš
patie, malonėk išklausyti ma
ne. Aš ir šita moteriškė gy
venome vienam name ir abi
dvi turėjome po kūdikį, ir 
daugiau joks žmogus šiam na 
me negyveno. Vieną naktį mi 
rė jos kūdikis, nes kūdikis, 
nes miegodama jį nugulė. Ir 
nakties tyloje paėmė ji mano 
kūdikį, kai aš miegojau, ir pa 
dėjo prie mano šono savo ne 
gyvąjį. Ryto metą aš greitai 
pažinau, kad tai nėra mano

lenktos, klijuotos faneros. Šie 
met jų bus pagaminta apie 
32 000. Kaip ir kitose gamy
bos srityse, pastebimas ir čia 
žinomas reiškinys Didelis tų 
kėdžių skaičius išvežamas iš
vežamas iš Lietuvos kitur.

— Lietuv. s sovietinės spau 
dos žiniomis, šiuo metu Lie
tuvos taupomose kasose esą 
apie 100 milijonų naujųjų ru
blių santaupų. Indėliai padi
dėję ypač pinigų keitimo me 
tu. kai daugelis nešdavo se
nuosius rublius į taupomąsias 
kasas, užuot iškeitę pinigus 
keitimo punktuose. Sovietiniai 
laikraščiai pripažįsta, kad ir 
prieš pinigų keitimą ir po jo 
daugelis piliečių, ypač kai
me, pinigus laiko pas save, 
ne taupomose kasose. Keiti 
mo metu pasilaikydavę, kad 
kai kurie piliečiai atnešę net 
po 200.000 rublių pakeisti. 
Girdi, tai turtingumo ženklas. 
Polemizuodami su «veiksnių» 
laikraščio užsienyje, kurie 
tvirtinę, kad Lietuvos kaimas 
esąs labai nuskurdęs. Lietu 
vos sovietiniai propagandiniu 
kai teigia kad kad kaime pi
nigų keitimo metu pasirodę 
daugiau piniguočių, negu mi
este... (Bendrai paėmus, tai 
pernelyg ubagiškos santau
pos E.).

kūdikis, bet jos.
Antroji moteriškė sakė — 

nebuvo taip kaip tu sakai, 
bet tavo kūdikis mirė, o ma
no yra gyvas.

Pirmoji šaukė — meluoji, 
priešingai, mano vaikas yra 
gyvas ir tavo mirė. Ir taip 
juodvi ginčijosi prieš valdo
vą. z

Karalius tarė — atneškite 
kardą ir padalykite berniuką 
pusiau ir duokite vieną pusę 
vienai, kitą antrai. Moteriš
kė, kurios kūdikis buvo gy

Gražina Tulauskaitė.

Pavasario Daina
Tau vienam aš galiu pasakyti, 
Ką dainuoja pavasario naktys 
Ir širdis ko pragysta paukštyte, 
Rožių krūmai kai pradeda degti.

Negaliu tik laukuos pasivyti
Žodžių, skubančių lėkti pavėjui, 
Nei mažoj širdyje išlaikyti
Tiek daug saulės, sapnų tiek ir vėjų.’

Tąsyk gimsta daina svajingoji, 
Tau smuiku širdyje nuaidėjus. 
Ją pavasario naktys dainuoja, 
Žvaigždės, rožės ir glostantis vėjas.

vas. tarė karaliui: (nes jai gai 
lėjosi savo mylimo vaiko), 
Viešpatie, maldauju tave duok 
jai vaiką gyvą, ir nežudyk jo.

Antroji priešingai sakė: Te 
gul nebus nei man, nei tau.

Ir karalius tarė, duokite 
vaiką gyvą pirmajai, nes ji 
yra vaiko motina. Ir visa Iz
raelio tauta stebėjosi išmintin 
gu savo valdovo sprendimu 
ir jį gerbė.

Ir toki ginčai pasitaikyda- 
davo ne tik Senojo Testamen 
to laikais jie yra kasdieninė 
mūsų duona. Ginčijamės už 
visa, gindami asmeniškas mū 
sų teises, tvirtindami savo 
nuomonę, kuri dažnai neturi 
jokios praktiškos reikšmės, ir 
už daugelį kitų smulkmenų. 
Ginčijamės ir už lietuviškus 
reikalus. Ką gi darysi, gal ir 
nebūtų taip bloga, juk ginčy 
damiesi paaktualinam patį 
klausimą, gyvenam demok a- 
tinius laikus, bet susirinki
muose nuomonių skirtumas iš 
sprendžiamas balsavimu, jei 
turėtume bent tiek demokra 
tinęs dvasios paklusti daugu
mos sprendimui. Bet deja jos 

neturime ir tuo pradedame 
aną senąjį «Tegul nebus nei 
man, nei tau!’ Pradedame 
sprendimą niekinti, sabotuoti, 
o jeigu matome, kad kiti ne
išsigąstą, tai griebiamės pa 
čios kraštutinės priemonės ne 
galėdami perkirsti viso pu
siau, stengiamės atplėšti bent 
savo dalį, atirraukiam pask-u 
tinį pirštą, kurs dar buvo pri 
dėtas prie lietuviško darbo, 
«garbingai» atsistatydiname 
«Kad nei man. nei tau» būtų 
efektingesnis įtaigojame taip 
padaryti ir tu< s. kurie vieno
kiu ar kitokiu būdų nuo mū
sų priklauso. Nereikia būti ka 
ralium Saliamonu, kad supras 
turn, kad šitaip elgiamasi ne 
iš meilės lietuviškam reikalui.

Jeigu lietuviški reikalai 
mums būtų širdies rūpestis, o 
ne pakopa, ant kurios pasis
toję patenkiname savo asme 
nišką garbėtrošką, regis ras
tume kitokį sprendimą. Rū- 
pintumės, kad pats darbas bū 
tų dirbamas, tegul ir ne tokiu 
būdu, kaip man asmeniškai 
atrodo geriausiai, jauslume at 
sakcmybę ptieš tuos, kurių 
buvome rinkti. Tada turbūt

Susimasčius Apie Sek 
mines.

Prisimename, kaip Lietuvo
je buvo švenčiamos Sekminės 
arba bent girdėjome [iš savo 
tėvų. Tai buvo tikra Švento
sios Dvasios šventė, trunkan
ti dvi gražias pavasario die
nas. Kiemo vartai papuošti 
ką tik išsprogusiais berželiais 
o troboje kvepia berželių ša 
kos, iškaišytos palubėje. Pie-Z 
menys savo ganomuosius gal 
vijus išpuošia vainikais. J e 
tikisi gausią gražių dovanų iš 
šeimininkės. ..

Šeimos nariai ruošiasi vyk
ti bažnyčion Tėvai prisimena 
kaip jiems prie altoriaus su 
klupus, kunigas užtraukė: «Ve 
ni, Creator Spiritus — Ateik, 
Tvėrėjau, Dvasia!», kaip jie 
prašė Šv. Dvasios padėti pa 
kelti visus būsimo šeimyninio 
gyvenimo sunkumus ir uždeg 
ti tikra, dieviškąja meile ju 
širdis.. O šiandien j e jau tu
ri prašyti Šv. dvasios dovanų 
savo vaikams, kad jauni ne
paklystų gyvenimo kryžkeliuo 
se ir išliktų visada tikri ka
talikai.

Jų jauni sūnūs ir dukters 
mąsto apie maldą pamokų 
pradžioje, prašant Šv. Dvasios 
protą apšviesti ir valią sustip 
rinti. Jie mąsto apie raudo
nais bijūnais ir kedrais pa
puošta bažnyčios altorių, npie 
karštą ugningą meilę, apie 
karštą, ugningą meilę, apie 
degančias aistras ir kovas 
Jie prašys Sv. Dvasios būti 
ju geru, išmintingu Vadovu.

Čia Brazilijoje, kiek kitaip 
atrodo Sekminių šventės. Al
toriai čia papuošti raudonom

(Nukelta į 3 pusi.) 

su ana pirmąja moteriškę drįs 
tume tarti: «Viešpatie, nežu
dyk mano mylimo vaiko, te
gul jis gyvena».

J. Šeškevičius

Kubos įvykiu Akyvaizdoje
(Tęsinys)

Paskutiniame staipsnyje 
dėstėme, kad komunizmo grės 
mė pasidarė visai reali, arti
ma ir Amerikos šalims, kad į 
šaltąjį karą tapo įtraukti ir 
šio žemyno žmonės Aiškino
me, kokias išvadas reiktų pa
sidaryti, kokias reformas pra 
vesti, kad Amerikos žmonės 
išliktų laisvi ir gyvi. Baigė
me su prezidento Gronehi rei 
kalavimu demokratinė Vals 
tybė turi būti pajėgi visų sa
vo žmonių bendrojo gėrio ir 
dvasinių vertybių kėlėja

BLOGESNĖJE PADĖTYJE

Šis paskutinis reikalavimas 
yra labai svarbus, nors dau
gelio mažai vertinamas. Iš ti
krųjų, demokratinių Vakarų 
žmogus nebe ve. tina dvasinių 
vertybių. Jis domisi tik tech 
nine kultūra, kuri suteikia 
jam medžiaginį gerbūvį. Jis 
atsisakė didžiųjų dvasinių ver 
tybių, kuriomis žavėtųsi, dėl 

kurių aukotųsi . Atsirado žmo 
nių dvasioje dvi tuštumos, Va 
karams atsisakius krikščioniš 
kosios dvasios ir naujosioms 
kolonialinėms tautoms atsisa
kius savo senosios primity
vios kultūros.

Komunizmas žada jas užpil 
dyti Marksizmas žavi žmo 
nes savo tariamuoju humaniz 
mu, žmoniškumu ir pasaulinio 
masto mi-ija — suteikti dar
bo žmogui prideramą vertę 
visuomenėje, išvaduoti 
visame pasaulyje dar 
bo klasę iš turtingųjų kapita 
listų ir kolonialistu vargovės 
ir sukurti visiems gražų gy 
venimą be išnaudotojų! Tai 
Tai komunistų patraukliai mis 
tikai atsiduoda jauni žmonės, 
išnaudojami darbininkai ir jau 
nos tautos Taip demokrati
niai Vakarai atsiduria bloges
nėje padėtyje prieš komunis
tinius Rytus.

Komunistiniuose kraštuose 
yra visomis priemonėmis va

roma labai plati ideologinė, 
pasaulėžiūrinė akcija, prade
dant nuo pačios partijos aukš 
tųjų kvadrų, universiteto stu 
dentų ir baigiant kolchozo 
piemenimis Tuo tarpu demo
kratiniuose kraštuose to nė
ra Žmonės nemėgsta pasau- 
lėžiūrinių mokslų, studijų ir 
klausimų Paprastai kiekvie
nas susidaro šiokią tokią pa
saulėžiūrą, pasirinkdamas kas 
jam patinka iš įvairių ideolo. 
gijų, srovių ir mokslų. Dėl to 
neturi aiškaus gyvenimo tiks 
lo ir tvirtų nusistatymų. Jis 
net didžiuoja i, kad nepriklau 
sąs jokiai «partijai» nesąs jo
kios politinės ar rezginės sek 
tos fanatikas.

Užtat orientuoja i pagal nau 
jumą ir įdomumą. Jis trokšta 
vis naujų sensacijų ir įspū
džių Taip pajungia savo gy 
venimą tarnauti pojūčių, ais
trų ir proto lėkščiam įdomu
mui Gyvena pagal viešosios 
nuomonės galiojančios ma
dos ir aplinkos reikalavimus. 
Taigi, gyvenimo sti
lius atstoja jam asme 

nišką apsisprendimą.
Gi gyvenimo stilių (way oj 

life) apsprendžia įvairūs tra
diciniai elementai, kaip krikš
čionybe, pozityvizmas, mate
rializmas, laicizmas, demok a 
tija, žmogaus natūralūs pasi- 
nešimas eiti patogiausiaa kryp 
timi ir viešoji nuomonė. Vie
šąją nuomonę tačiau fabrikuo 
ja didžiosios komercinės ir po 
litinės jėgos bei spaudos mo
nopoliai pagal savo intere
sus. Daugelis to nesupranta. 
O kas supranta, tas dar skep 
tiškiau, abejingiau į viską 
žiūri.

Ta p Vakarų žmogus praran 
da aiškių nusistatymų, tvirtų 
pasiryžimų ir didelių vertybių 
bei tikslų sąmonę. Ir turimų
jų jis greit atsisako, jei jie 
sudaro jam sunkumų ir gyve 
namasis momentas jiems prie 
šingas Praktiškai jis yra be
veik toks pat materialistas, 
kaip ir bedievis, jokios dva
sios ar dvasinės vertybės ne 
pripažįstąs komunistas Tačiau 
komunistas turi aiškius nueis 
tatymus, vieningą veikimo Ii 

niją ir gyvenimą įprasminan
čios pasaulinės revoliucijos 
sąmonę.

REIKIA DVEJOPOS REFOR
MOS

Užtat ir Vakarų pasaulio 
žmogui, jei jis n-ri išlikti lais 
vas ir gyvas, nėra kito kelio 
— atsisakius praktiškojo ma
terializmo, išsiugdyti vienin
gą dvasinę pasaulėžiūrą. Ji 
turi remtis naujai suvokta 
krikščionybe ir naujai pergy
venamu tikruoju humanizmu.

Ir tai nėra neįmanoma. Prie 
dabartinio mokyklų, radijo ir 
televizijos tinklo bei spaudos 
paplitimo krašto vyriausybė, 
didieji politiniai bei ideologi 
niai sambūriai turi po ranka 
tam reikiamas priemones. Re 
ligijos bei minties laisvė irvi8 
labiau įsigalinti mokyklų be 
kitų kultūros įstaigų autono
mija įgalina paskiras visuo
menės grupes susikurti vien
tisą pasaulėžiūrą.

Daug reikštų ir elito, vado
vaujančių sluogsnių bei a‘sa 
komingų asmenų šviesus pa-
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rožėm. Vis iek jų raudonumas 
primena Sekminių ugnį, raudo 
nūs ugnies liežuvius, atūžu
sius prieš pora beveik tūks 
tančiu metų ant apaštalų 
galvų.

Kaip pakeitė ta dieviškoji 
ugnis apaštalus?! Jie - Gene 
zateto ežero žvejai - aiškiai 
dėsto naują Kristaus mokslą 
mokytiesiems Jeruzalės žmo 
nėms. Jie drąsiai kalba tau
tos Vyresniesiems ir minioms 
apie Tą, kurį prieš penkias 
dešimt dienų prakaldino ant 
kryžiaus. Šv. Dvasios skati 
narni jie eina į visas pasau
lio šalis ir skelbia Jėzų. Jų 
ir kitų tikinčiųjų kalbas Šv. 
Dvasia patvirtina gausiais ste 
buklais ir jų drąsa mirti už 
tikėjimą į įsikūnijusį Dievo 
Sūnų.

Tą Kristaus mokslą Šv. Dva 
šia išlaikė neiškreiptą musų 
laikams, kaip jis surašytas 
Evangelijose ir tradicijoje Ka 
talikų Bažnyčioje jį išvystė 
iki visų galimų išvadų ir pri 
taikė naujų šimtmečių reika 
lavimams. Tai Ji savo paslap 
tnga galia suteikia neklai 
d.ngumą Bažnyčiai skelbti ti 
kėjirno tiesas ir doros nuos
tatus.

Sekminių šventėje kiekvie 
no mūsų širdyje kyla pagar- 
ba ir padėka Šv. Dvasiai. Jai 
taip mažai teatsidėkojame ir 
Ja tegarbiname! Tartum būtu 
me užmiršę, kad yra dar tre 
čiasis Dievybės asmuo - Šven 
toji Dvasia, kuri yra jų abie 
jų dvasia ir asmeniu tampan 
čia jų abipusė meilė Ji yra 
siųsta žemėn atbaigti kūrimo 
ir žmonių išganymo darbo.

Šiandien norime atsidėkoti, 
kad ji taip palaimingai gyve 
na mūsų sielose, tyliai vyk
dydama mūsų nuskaistinimo 
ir pašventinimo darbą Stebi
mės Jos paslaptingu veikimu 
per savo septynerias dova
nas Tai kaip kokios viršgam 
tinės, naujos galios ar ta’en-

Rašytoja Karoė Pažėraitė Kaseiiunienė 
Mus Apleido

Aeroportas. Daug daug žmo 
nių visokio ūgio, visokios iš
vaizdos grupelėmis susimetę 
lyg paukščiai pasiruošę skris 
ti užjūrin. Erdvios patalpos 
apšviestos. Už stiklinių ourų 
juoda naktis ir piktas lėktu
vų urzgimas.

Ieškau pažįstamų veidų, ieš 
kau Karolės Pagaliau matau 
ją vienui vieną skubančią pla 
čiu koridoriumi. Į kur? - Ji 
jūsų ieško. sako kaž kas 
man. - Karole! - šuktelėjau. 
Ji atsigręžė Jos veide nuo- 

tai, dovanoti mums, kiek pa
našūs į nagingumo, mokslin
gumo ir muzikaliuos klausos 
talentus. Supratimo, išminties, 
mokslo, ir patarimo dovana - 
mūsų protui kad būtų aprū
pintas tartum kokiu aparatu 
pagauti Šv. Dvasios siučia- 
moms apšvietimo bangoms; 
stiprybės. Dievo baimės ir pa 
maldumo dovana mūsų valiai 
ir širdžiai, kad priimtų jos ra 
ginimus, įkalbinėjimu ir die
viškosios meilės ugnies karštį.

Nekartą dėkojame Dievui 
už visas dovanas, meilę ir ma 
lones, duotas mums Sekmi
nių šventėje mes dėkojame 
Šv. Dvasiai, kuri yra visų tų 
malonių versmė, dovanų di
džiausia dovana yra pats Die 
vas — Meilė, apsigyvenusi 
mūsų sieloje Skaisčios, di
džiadvasiškos sielos pergyve
na tą asmenišką dieviškąją 
meilę imtyniau. karščiau, ne
gu įsimylėję jaunavedžiai

Sekminių šventėje ryžkimės 
tad iš naujo labiau garbinti 
Šv Dvasią, labiau prašyti Jos 
meilės ir bendradarbiauti su 
Jos veikimu mumyse išugdy
mui mūsų į Kristaus panašu
mą ir užkūrimui Dievo ir ar
timo mei ės ugnimi.

P. D.

Halina Didžiulytė Mošinskienė. tumo. —

vargis, bet ji šypsosi savo ge 
ra ramia šypsena. Aš vis dar 
negaliu įtikėti, kad gal pas
kutinį kartą matau ją prieš 
save, ir todėl nerūpestingai 

\pasasoju jai kodėl taip su
vėlavau.

Ir dabar man dar sunku įsi 
vaizduoti, kad ji nebepasiro
dys p ie mano namų vartelių, 
kad nuplauks daug, daug die
nų. o ji vis neateis... Nes tokį 
žmogų, kaip Karolė Pažėrai 
tė, sunkų išbraukti iš savo 
draugų tarpo, o tai tikriausiai 
jaučia visi, kurie buvo pripra 
tę prie jos gero draugiško 
būdo pilno taurumo ir papras

S. Nėris

Piemenaitė
Daržely dienmedis verkšleno 
Ugnim saulėtekio rasų. — 
Šių. — karvės mano, margės mano! 
Man aguonėlė už kasų.

Rasa pirmoji plauna kojas, 
Glamoni veidą spinduliai, —- 
Naktigoniai nuo miško joja, 
Dainuoja daina įžūliai.

Rugių gėlėlės ir aguonos 
Liepsnoja mirga rugiuose. —■ 
Krūtinėje daina banguoja 
Viltim rasota ir šviesia.

I

Juodakį myliu čigoniuką !
Iš dobilėlių raudonu
Jam vakar pyniau čia vainiką, — 
O šiandien ilgesį pinu.

Mudviejų pažintis užsimez
gė Vytau'o Didžiojo Universi 
tete Kaune, apie 1932 m. lan
kant drauge prancūzų kalbos 
seminarus pas prof. VI Dubą. 
Gerai prisimenu, kaip skai
čiau savąjį pirmąjį referatą. 
Už ilgo stalo sėdėjo studen
tai ir studentės, jaunesni ir 
vyreni. Pastarųjų tarpe buvo 
ir Karolė Pažėraitė. įsiklau 
siusi į mano skaitymą, stebė
dama. kaip aš raudau, kaip 
sumišusi laukau kiekvieno nuo 
monės — kritikos. Kalbėjo ir 
Karolė Ji santūriai paginė 
mano darbą Bet tuo pačiu 
momentu aš jai pajutau kokį 
tai nelauktą pasitikėjimą man 
iškarto ji pasirodė labai arti
ma. Aš tada nei nesvajojau, 
kad kada nors mus suriš ben 

dri interesai kūrybos srityje
Užbaigusi studijas, pame

čiau Karolę iš akiračio. Tik 
persikėlus gyventi į A. Pane 
munę vėl ją sutikau pulk. 
Vaclovo Janavičiaus namuose 
Tada sužinojau, kad puikinio 
kas yra jos tikras dėdė, o ji 
pati jau buvo įėjusi į rašyto
jų eiles su savo pirmąja kny 
ga «Nusidėjėle» Apsidžiau
giau ją pamač usi ir mes nuo 
širdžiai pasikalbėjome. Tada 
Karolė buvo Lietuvos Pasiun
tinybės t-ekretorė ir suošėsi 
išvykti Varšuvon. Žiūrėjau į 
ją su pagarba, kaip į rašyto
ją ir atsakomingą valdininkę.

Karas mus vėl išskyrė.
Susitikome pagaliau Brazi 

lijoje man persikėlus į S. Pau 
lį. Pasirodo ji jau čia nuo 
1948 m. gyvenusi. Jau buvo 
pasirodžiusi ir antra jos kny
ga išlei ta Vokietijoje, roma
nas «Liktūnas».

Atvykusi į S. Paulį, Karolė 
Pažėraitė apsigyveno pas sa 
vo brolį Eduardą, Caeiras 
miestelyje. Po poro- metu, 
pradėjo mokytojauti Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje išlaiko
mose mokyklose: Mokoje ir 
Vila Betoje. Dviejų su puse 
metų mokytojavimo pareigoje, 
ji kas met suruošdavo po še- 
šius spektaklius iš kurių du 
su apmokamu įėjimu. Tačiau 
nežiūrint savo atsidavimo dar 
bui, kai kam nepatiko juos pa 
triotinė veikla ir buvo suda
rytos tokios sąlygos, kad Ka- 
rolci Pažėraitei neliko nieko 
kito, kaip tik atsisakyti nuo 
mokytojavimo pareigų. Atgra
sinta tokio atlyginimo už nuo 
Širdų tautiniai kultūrinį darbą, 
ji nebenorėjo daugiau susiriš 
ti su lietuviška mokykla, pa- 
sišvęsdama kitose srityse: Il
gus metus dirbo be jokio už
mokesčio korektore prie «M. 
Lietuvos», Padėdavo kolekty
vui suruošti vakarus, tam tiks 
lui parašydama vaidinimus. 
Nuolatiniai parūpindavo strai

(pabaiga 6 pusi.)

vyzdys susirūpinimo dvasinė
mis vertybėmis. Blogi pavyz
džiai bei bloga propaganda 
galėtų būti pašalinami auto 
cenzūros bei valdžios prie
žiūros.

Jau 1931 metais Pijus XI sa 
vo enciklikoje «Quadragési
mo Anno» griežtai reiklavo:

— Reikia ir žmonių refor
mos ir struktūrų reformos!

iš naujai įsisąmonintos krikš 
čioniškai humanistinės pašau 
lėžiūros plaukiantieji reikalą 
vimai turi būti įgyvendinti 
iki paskutinių išvadų Todėl 
reikia dabartinių ūkiškai so 
cialinių formų, ar struktūrų 
pagrindinių reformų; kitais 
žodžiais tariant, reikia s u - 
kurti naują sociali
nę. santvarką.

Tos naujos santvarkos pas 
tito konstrukciją yra nurodę 
popiežiai savo socialinėse en 
cikiikose, jos planų yra nu
braižę katalikai sociologai, žy 
mieji žmonijos vyrai, Jungti 
nių Tautų Švietimo (UNESCO) 
ir Maitinimo bei Agrikultūros 

(FAO), Komisijos ir Lotynų 
Amerikos Ekonominės bei Po 
litinės Komisijos (CEPAL) spe 
cialistai.

Ir jo statymas jau eina į 
priekį įvairiuose krištuose, 
nors per lėtai. Tačiau 
visur dedama daugiau ar ma
žiau pas an.ų įgyvendinimui 
jos reikalavimų: įvesti visuo
tiną švietimą, visiems žmo
nėms suteikti lygias teises, į- 
galinti visus turėti žmo
nišką pragyvenimą 
ir darbą, įvesti visuotiną drau 
dimą ligos, bedarbės ir senat 
vės atveju, pravesti žemės 
ūkio, kredito pramonės refor 
mas, įtraukti darbininkus į į- 
monių vadovavimą bei jų pel 
ne dalyvavimą, sudaryti dar
bininkų sindikatų ir darbda
vių bei prekybininkų sąjungų 
atstovų bendras tarybas, ku
rias atsakomi n gai tvarkytų 
bei valdytų savo ūkinės sri
ties reikalus Tos naujosios 
ūkiškai socialinės santvarkos 
— kaip ja bevadintume: so
cialine demokratija, ūkine sa 
vivaldybe, korporacine san

tvarka ar kitaip, n galime 
čia pavaizduoti.

Niekas t e n e a p si gau
na — reikia tos dvejopos re 
formos. Be žmonių reformos, 
be jų persiėmimo veiklia bro 
lybės ir artimo meilės dvasia 
naujoji santvarka — ar tai bū 
tų komunistinio, socialistinio 
ar fašistinio pobūdžio — tik 
dar labiau padaro gyvenimą 
nepriimtina nežmoniška pla 
tiesiems visuomenės sluogs- 
niams. Tai jau yra neužgin- 
Čytinas faktas. Be struktūrų 
gi reformos nuvilta darbinin
kų masė ir kolonialinės nau
josios tautos metasi į vylingą 
komunizmo glėbį. Negalima 
jų ilgiau uždelsti.

NEBŪKI ESERAS

Baigdami skaityti tą ketver 
tą straipsnių apie žmonių lai
kysena ir būtinas išvadas Kū 
bos įvykių c.kyvaizdoje, mes, 
sios kolonijo* lietuviai turėtu 
mo pasidaryti dar kai kurias 
specialias išvadas

Pažįstame vistiek daugiau 

už kitus, koks yra komunisti
nis rojus Lietuvoje ir bolše
vikų elgesys. Turėtume ne
praleisti progos apie tai paša 
koti saviesiems ir kitiems 
žmonėms Esame katalikiškos 
tautos nariai ir dideli žmoniš 
kūmo gerbėjai. Tą neginčyti
ną pagarbą kiekvienam žmo
gui ir dvasinėms vertybėms 
turėtume įskiepyti mūsų jau
najai kartai ir ją užkrėsti mū 
sų kaimynus, vietinius žmo
nes. Gyvą sąmonę visų pri 
klausymo vienai Dievo vaikų 
šeimai turėtų mumyse užkur
ti veiklia lygybės, solidarumo 
ir artimo meilės ugnį. Tai pa 
dėtų ir mums patiems apsi
saugoti nuo gręsiančio nudva 
sėjimo, sumaterialėjimo pa
vojaus.

Esame didžiausia dalimi dar 
bininkai žmonės Iš kartaus 
patyrimo žinome, kad turtin
gieji ir konservatyvūs sluoge 
niai gina ir gins senąją kapi 
talistinę santvarką. Gi komu 
nistai ir jų pažadais suvilioti 

tinę santvarką ir visomis jė
gomis kliudys sukurt paleng
va naująją socialinę santvar 
ką. Todėl reikia priklausyti 
darbininkų sindikatams ir juo 
se bei kituose sambūriuose 
stoti už žmoniškesnę naująją 
santvarką. Turime veikliai įsi 
jungti į visose srityse vyks
tančią kovą už geresnį pa
saulį.

Taip gal netapsime žmoniš 
kūmo, lietuvybės, savo vaikų 
ir Dievo išdavikai, 
kaip tie eserai, ku
rie, Rusijoje einant kovai tarp 
bal ųjų ir raudonųjų, iš pato
gumo ir trumparegio protin
gumo neprisidėjo nei prie vie 
nų, nei prie antrų. O vistiek 
jie prarado savo galvas!

žmonės visomis priemonėmis 
bandys ir čia įvesti komunis
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Saulės Energijos Naudojimas
Antanas Tyla

Mes jau matėme, kad neto
limoje ateityje saulės energi- 
ja bus plačiau naudojama. Jos 
ateitis turi daugiau plušų (van 
tagens) negu kiti energijos šal 
tiniai Pažiūrėkime kaip ir kur 
ji gali būti vartojama? Saulės 
energija atei-a oas mus ka;p 
šviesa, arba šiluma, bet mes 
galime perkeisti šias dvi ener 
gijos formas į kitas patoges
nes-elektrinę ir mekaninę e 
nergiją

A) Šiluma gali būti ir tiesio 
giniai vartojama: Šildyti van 
denį vartojimui namuose, šil
dyti ar vėsinti namus, desti- 
liuoti marių vandenį, 2) sauli
niuose pečiukuose, 3) sauli
niuose pečiuose.

B Saulės energija gali suk 
ti garines mašinas

C Gali pakeisti karštį j e 
lektrą. vartoj int termo ei k 
trinę bateriją.

D. Gali taip pat gaminti e- 
lektrą, vartojant fotoelektri- 
nes «células».

A) Saulės karštis jau senai 
yra vartojamas vandens šil
dymui. Jeigu bet kuriam in] 
de saulės padėtas vanduo įšy 
la Jei šį įšilusį vandenį su
rinksim į didelį termusinį re

<♦» <♦» <» <♦» <»» ■»♦> ■»» <»• «

v
Šachmatu Skyrius

Veda JUOZAS TIJŪNĖLIS

KAIP FIGŪROS VAiKŠČiOJA

Karalius (K) - Rei (R) ga
li eiti į bet kuri stovinčios po 
zicijos aplinkinį lankelį Bū-, 
dainas lankelyje e3. galės būt 
pavarytas į lankelius d2. d3, 
d4, e2, e , fž f3. f4.

Saulis (Š) Bispo'tK) - vaikš 
čioja ištrižiniais lankeliais 
Vienas tik balta šiai o kitas 
tik juodaisiais. Stovėdamas 
lankelyje d4, galės vaikščio 
ti per visus lankelius tarp a7 
gi ir ai h8.

Bokš as (B; - Torre (T) • 
Vaikščioja Etatinėmis ir guls 
tinėmis eilėmis į bet Kelintą 
lankelį nuo jo. Stovėdamas 
lankelyje d4 galės vaikščioti 
per 'visus lankelius tarp dl d8 
ir a4 h4.

Valdovė (V) - Dama (D) - 
Vaikščioja Kaip Saulis ir bokš 
tas. Būdama lankelyje d4. ga 
lės būt pavaryta per visus 
lankelius tarp ai h . a7 gi. 
dl d8, a4 Iii.

Žirgas (Ž) - Cavalo (C) - 
Vaikščioja į bet kurį antrą 
nuo jo gretimos statinės ir 
gulstinės eilės lankelį Yra 

zervuarą, jis išsilaikys šiltas 
iigą laiką, tai kad mes jį ga
lėsim naudoti ir naktį, kada 
saulės nėra.

Tose vietose (ant marių) 
kur nėra gilaus vandens, sau 
lę galima naudoti marių van
dens distiliavimui Yra laivų, 
kurie jau vartoja šį principą 
ir tuo būdu apsirūpina gėlių 
vandeniu

Saulės pečiukai jau yrapla 
čiau vartojami Azijoje. Su 
jais galima išvirti pietus ne
vartojant nė elektros, nė 
an: 1 ų, o tik saulės energiją.

Šiandien jau yra pagaminta 
saulės pečių su kuriais pasie 
kiama 3 500 laipsnių. C) Bes- 
kizoje jie vartojami industri
joje. (ypač jie yra didelė tal
ka mokslininkams, nes karš
tis yra švarus, be dūmų, an
glių ir kitų nešvarumų), ir la
bai lengvai pasiekia didelį iki 
šiol kitoms priemonėms nepa 
siektą karštį. Pečiai saulės 
karštį renka parabolinio vei
drodžio pagalba Jau yra pa 
gaminta veidrodžių, kurių 
skersmuo siekia 10 metrų.

C Apie termo elektrinę ba 
teriją žiūrėk Algio Žibo straips 
nį «truputis žinių apie šilu-

v eniotelė figura, kuri gali 
peršokti per kitas figuras Sto 
vedamas lankelyje d4, galės 
šokti į lankelius b3, b5, c2, 
c5. e6, Í3, f5

Eilinis (E) - Peão (P) • ei- 
i a statinėmis eilėmis Yra vie 
nintelė figura kuri eidama į 
priekį, negali grįžti Iš prade 
damojo SiOvio gali būti varo
mas stačiai į antrą langelį, 
bet toliau vis tik į nirmutinį 
priešais lankelį.

P stabai Žirgas yra vienin
telė figura kuri gali neršokti 
per kitas, o eilinis, vieninte
lis kuris negali, grįžti atgal.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
IŠVYKA

BUS šį sekmadienį į Rio 
Grande p. p Saudžionių ūkį. 
Išvykstama bus po 7 vai. šv. 
Mišių specialiu autobusu (Va 
žiuojantieji prašomi nepavė 
inti į Mišias) Grištama busi 
vėlai naktį nes iškilos prog
ramoje be kitų punktų numa
tyta vakari’is laužas. Užsira
šyti galima pas vildybos na
rius.

— Paskutiniame posėdyje 
M At kų valdyba nutarė pa 
siūlyti pasyviesiems na iams 
arba suaktyvėti arba pasi
traukti,

— Studentai ateitininkai, 
norėdami prisidėti prie jauni 
mo narn i statybos dirbs ker
mošiuje ir turės savo baraką 

minę elektją\ «JA» (1861 m. 
gegužės 6 dieną).

D Jau yra pagamintos foto 
elektrinės celulos, kurios kei 
čia saulės šviesą elektra. Šis 
vartojimas plačiau pritaiky
tas «statelituose» Čia įtaiso 
mi radio aparatai, kurie gau
na elektrą šiuo principu.

Manoma, kad už kelių me
tų saulės energija naudosis 
jau ir automobiliai.

Kaip matėme, saulės ener
gija jau yra šiek tiek vartoja 
ma. bet kasdien atrandama 
vis naujų pritaikymo būdų. 
Kas bus ateityje? Gal saulė, 
kuri šiandien paplūdymy (ple 
že) tamsina mūsų odą, veltui 
mums gamins valgius.

Suks mašinas, šildys ir vė 
sys namus Gatvėse nebus dū 
mų, nes nereikės deginti ga- 
zolinos ar kitų medžiagų. 
Motslininkai šioje srityje in 
te r šyviai dirba sunku mums 
atspėti, kokius atradimus ir 
pritaikymus jie padarys žmo 
nijos gerovei. Pagyvensim, 
pamatysim.

MĖLYNOJI
Į šiaurę, į tolimą šiaurę, už girių už pievų už jūrų audrų kupinų, 
Atskridai kaip paukštė, kaip mėlyna paukštė ant džiaugsmo ir meilės sparnų.

Nupynei vainiką, puikiausią vainiką iš rūtų, jurginų syruoklių beržų... 
Atskridus tarei man: atėjo gegužis — ir lauke, ir pievoj, ir girioj svaigų !

Aš vėliai pajuntu, prašvitus pajuntu, kad vėliai bevirpu, klajoju, degu!
O sielai taip lengva kaip vasaros rytą, kaip žiedui purienų tarp saulės bangų !

Džiaugiuos kaip balandis, kaip baltas balandis, kaip beržas, kai aušta aušra!
Tu — gulbė, Tu - gulbė baltoji skaisti kaip žemčiūgai, kaip ryto rasa!

Tai žiūriu bedugnėn ir skęstu aptykęs, ir skęstu neskęsdams joje —
Tai sparna ištiesiu — ir žemę nušviesiu — ir džiaugsma paliesiu širdies dainoje.

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Praėjusį sekmadienį įvyko 
Šautuose pas p.p. Steponai
čius Santus studentai pasie
kė automobiliais. Radę labai 
gražią ir saulėtų dieną pasi
naudojo jūros malonumais, ap 
lankė šv. Teresėlės koplyčią, 
grožėjosi puikia miesto pano
rama. Susi’ nkime skaitė «Atei 
tininkų vadovą» ir aiškinosi 
ideologiją. Stud Marytė Mate 
lionytė referavo Alberto 
Schweitzer’io keliamą mintį, 
kad šių dienų pasaulis mažai 
domisi kultūrinėmis vertybė
mis. Pranešimas sukėlė gy
vas ilgai užtrukusias diskusi 
jas. Studentai visą < ieną bu
vo labai nuoširdžiai vaišina
mi svetingų šeimininkų. Pa
vakare padėkoję maloniems 
šeimininkams, paliko tą jau 
kią kiemo verandą ir paten
kinti grįžo atgal. Sekantis stu 
dentų susirinkimas bus Š. Jo 
sė dos Campos, kur studijuo
ja A Tyla ir P. Šukys.

Tą pačią dieną po 9 vai. 
Šv Mišių įvyko moksleivių 
ateitininkų susirinkimas.

— Antrą birželio sekmadie
nį organizuotu būdu mokslei
viai ateitininkai rinks fantus 
ir aukas kermošiui.

Šių metų jaunimo šventė 
bus lugpiūčio mėn 6 dieną. 
Bus pastatyta Kasparo Velič 
kos «Nemuno Šlaitų Daina» 
Veikalas jau perašytas ir da
linamasi rolėmis.

— Moksleivių ateitininkų 
valdyba Irenos Šimonytės ini
ciatyva multiplikavo visą eilę 
giesmių, kurias moksleiviai 
naudoja kaip giesmyną.

— Birželio mėnesio 10 (šeš 
tad enį) 19 vai V. Zelinos baž 
nyčioje įvyks bendra mokyto 
jų velykinė Komunija. Šv. Mi 
šias aukos J. E. D. Vicente 
Marchetti Zioni.

Balys Sruoga.

PAUKŠTĖ

Linksmiau
DEŠIMTS PATARIMŲ VEIKI

MUI KELTI

Praėjusiam «J A.» numeryje 
spauzdinome Irenos Šimony
tės «Būdai pagerint' visuome
niniam veikimui». Sekančiam 
numeryje duosime jų tąsą. Šį 
kartą talpiname kitokios rū 
šies patarimus, kuriuos atsiun 
tė mūsų juokdarys suradęs 
«Tėviškės Žiburiuose», jo su
pratimu šie yra daug praktiš 
kesni ir daug daugiau kas 
ais pasinaudos.

I. Neik į susirinkimus Pa
sitenkink blogu oru ir šeimy 
niniais reikalais ir laiko stoka.

II. Jei eini, tai bent visuo
met pavėluok.

III. Būtinai pasistenk atras
ti ir viešai paskelbti dirban
čiųjų Klaidas.

IV. Nesiduok renkamas į 
valdybą, daug lengviau kitus 
kritikuoti, negu pačiam dirbti.

V. Jei kartais būsi išrink
tas, tai nesilankyk į posėdžius 
ir neilgai laukęs atsistatyk.

VI. Jei klaus tavo nuomo
nės, atsakyk, kad nieko netu 
ri ką pasakyti, bet po susirin 
kimo visiems aiškink, kaip 
viskas turėtų būti daroma.

VII. Sugalvojęs savo planą, 
sakyk, kad jis buvo praėju
siam susirinkime priimtas bet 
tik dėlto, kad jis tavo, kiti jo 
nevykdo ir ignoruoja.

VIII. Nutęsk kiek gali mo
kesčių mokėjimą, o geriau
siai visai nemokėk.

IX Nieko netrauk į visuo
meninį darbą, bet jeigu trauk 
si. tai trauk ne tokius kurie 
dirbtų, bet kurie laikytų tavo 
nuomonę.

X Šmeižk visus dirbančius, 
nes kuo daugiau kitus sujuo- 
dinsi, tuo labiau pats žibėsi.

----- — tolar - -------
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961m. gegužės 27 d. MŪSŲ LIETUVA 5 pilsi.

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 iki 18,00 vol.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Tele! 34-0516

I (Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į 
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

Rua 24 de Maio, III aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai.

GEROS ŽINIOS
PRANAS

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztfnius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Pamargo, 698. Penha 
AL Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
'Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

& ČIA. LTDAk
Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

I
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA 

/ €) if I. J Á ”

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------  Rua u a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro ------

MUSŲ LIETU/Ą» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje. 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

" Kun. J. Šeškevičius V. Zeh 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua la 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Dauginti S.J prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

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

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo> 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau 
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
.151.

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina 5

Casa Sprindys & Cia.
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.

B f3 e B JJ 
s 3 h e SS

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO Y A

IRMA©J CARR1ERI ™

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

indoya vanduo yr< n^nai žinomas gėrisnas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postai 3967 S A O PAULO

' r JCCiTCKi© CO^ITAEBL 

^NaJcimento

Irmãos Nascimento •
RES, C.R.C. 3P. Nro 1.484 I

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

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

Juridinis Departamentas,-— Nejudomo turto pardavimas i 
\v. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo į!

tSN9IB..............

| RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINASkaitykite «Músu Lietuva»
<1^ OO 0^ <
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LIETUVOS NACION 
MARTYNO MAŽVYDO Bl

— Birželio 7 dieną 8 vai. 
ryto Vila Zelinos bažnyčioje 
bus laikomos Šv Mišios-Egzek 
vijos už
A. Ag JUOZO NEVERAUSKO 
vėlę. Velionies žmona kvie
čia visus artimuosius ir pažįs 
tarnus pasimelsti už mirusio
jo sielą.

— Laiškai: J. Valeikienei, 
J. Vingriui, H. Valavičiui, J. 
Valavičiui, I. Gritėnaitei, K. 

/ Juzėnui, A. Lazdauskui, O Ma 
sienei, J. Bagdžiui, A. Valiū
nui, J. Stokonienei, L. Mate- 
lionienei, V. Balčiūnui, A. Na 
viekai, M. Butrimienei, J. 
Skurkevičiui, D. Petraitienei, 
I. Skurkevičiūtei.

- JUOZAS KLIMAITIS mi
rė 19 d gegužės. Velionis bu 
vo 58 m. amžiaus, kilęs iš 
Pilviškių, Vilkaviškio apskr. 
Palaidotas Vila Formoza ka
puose. Nuliūdime paliko dvi 
seseris: Oną Zakarevičienę ir 
Oną Ruzgienę; du sūnus: Juo 
zą ir Fernandą. Septintos die 
nos mišios buvo 26 d. gegu
žės Vila Zelinoje.

— Ateinantį ketvirtadienį 
devintinių šventė. Pamaldų 
tvarka bus kaip sekmadie
niais.

PAS PORTO ALEGRE

LIETUVIUS

Tėvas Bružikas S.J.juosap 
lankė per Kalėdas ir pažade 
jo grįžti gegužės mėnesį, bet 
dėl ligos nega ėdamas tai pa
daryti pavedė Tėvui Giedriui. 
14 gegužės į brolių Maristų 
Šv. Rožančiaus koplyčią su
sirinko nemažas būrys lietu
vių Motinos Dienos proga bu 
vo atlaikytos šv. Mišios už 

’ ..M'
illllinUUiÜih)

Dr. Vytautas J. Bendzius
CIRURGIÃO DENTISTA
Pela Univ, de S. Paulo v'

Cirurgia, Pontes Moveis e Fixas, Dentaduras
’ Alta Rotação

Rua Barão de Jundiai, 166 s/4 Horário
Esq. Rua 12 de Outubro 9 as 11,30

LAPA 14,30 as 20,30 horas
Aos sabados pela manhã

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

•ANTANO IPAVILOM©
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. do Andrade, H6, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

gyvas ir mirusias motinas Po 
pamalaų, kaip ir kitais kar
tais praleista pora gražių va
landų prie skanaus užkandžių 
stalo su lietuviškoms dainoms.

— VYRŲ BROLIJOS susi
rinkimas šaukiamas šį sekma 
dienį, 28 d. gegužės įvairiems 
reikalams aptarti Tarp kurių 
bus tariamasi Joninių. Petri
nių ir Povilinių reikalu

Susirinkimas bus tuoj po su 
mos, mokyklos patalpose.

- Už ALBINA ŠIMKŪNĄ, 
mirusį 1 d. gegužės, 30 tos 
dienos mišios bus 31 d. gegu 
žės 7 vai. V. Zelinoje.

- LIET. KAT. BENDRUO
MENĖS CHORAS yra pakv es 
tas giedoti pontifikalines mi 
šias 2 d. liepos itanhaem pa
rapijos 200 metų jubilėjuje. 
Į Itanhaem choras išuyks spe 
cialiu autobusu 1 d. liepos 
14 vai. Choro pirmininkas J. 
Bagdžius praėjusį sekmadie
nį buvo nuvykęs į Itanhaem 
kur su klebonu aptarė vi-ą 
programą Choras yra gavęs 
ir daugiau kvietimų, interio- 
ran ir į Rio de Janeiro.

— Genocido, masinių trėmi 
mų iš Pabaltijo į Sibirą mi
nėjimas ruošiamas visų trijų 
Pabaltijo kolonijų kartu, bir
želio m. 18 d., 19 vai., São 
Bento gimnazijos salėje.

- Tėvo JONO BRUŽIKO 
S.J. sveikata pamažu taisosi, 
kai daugiau sustiprės jis žada 
atvykti į S. Paulo.

— Mūsų Lietuvos prenume
ratą apsimokėjo Jonas Tama
šauskas 5» 0 cr. ir Albertas 
Raulickas 500 cr. Liudvisė 
Šlapelienė 600 cr. ir garbės 
prenumeratą JULIUS PALl- 
LIÚNAS* 1 000 00 cr.

- Tėv. PETRAS DAUGIN
TIS S J šią savaitę atlieka

Šimpanzė «Ham» buvo aukščiau ir pirmiau iškilusi į 
erdves, negu Gagarin. Amerikoniškos raketos ją nunešė į 
676 klm. aukštumas. Grįžo atgal sveika.

savo metines aštuonių dienų 
rekolekc jas

— «MŪSŲ LIETUVOS» re
daktorius prel. PIJUS RAGA- 
ŽINSKAS viduryje savaitė-j 
buvo numykęs į Rio de Ja
neiro.

— Vakar j São Paulį atvy
ko tėvas JO^AS GIEDRYS 
S J Prieš atvykdamas į São 
Paulį tėvas buvo sustojęs Por 
to Alegre ir atlaikė letuviarns 
pamaldas irCotegipėje prave 
dė lietuviams Misijas São 
Paulyje tėvas Giedrys nepa 
siliks ilgesniam laikui, kaip 
buvo numatyta, nes paskuti
niu laiku savo generolo buvo 
paskirtas Montevideo 1 etu- 
vių parapijos klebonu ir Tė
vų ezuitų namo viršininku. 
Todėl greit grįš į Urugvajų 
perimti savo naujų pareigų. 
Linkime sėkmingai jas eiti

Šį sekmadienį svečias at
laikys pamaldas Anastazijos 

^-lietuviams ir po pietų daly
vaus ateitininkų išvykoje.

— Sekmadienį staigiai su
sirgo L. Bendruomenės Vice
pirmininkė ir jaunučių ateiti
ninkų globėja MAGDALENA 
VINKŠNAITIENĖ, ir buvo pa 
guldyta į Leão XIII ’ligoninę, 
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GEROMIS SĄLYGOMIS PARDUODAME
(arba keičiame į namą Vila Zelinoj) 

CHACARA. Du alkieriai žemės, didelis gyvenamas na
mas (du miegamieji, virtuvė, copa, veranda) įkanuotas 
vanduo, elektros šviesa, garažas ir pastatai vištų ūkiui. 

Gatvė asfaltuota.
Nuosavybė randasi prie pat asfaltuoto kelio PIEDADE 

— Sorocaba.
Kreiptis: Rua Marechal Mallet, 24, Dona Ána.

Lietuvi s
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kikvieną sekmadienį, 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO,’ trumpomis 31 
metro bangomis.

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

Lietuviškos Siuntiniu Firmos Atstovybė

PRAÇA DA SÊ, 399, 4’o ANDAR. SALA 404, TEL. 36-8530

Maisto ir rūbu siuntiniai
Lietuvą su jau apmokėtais muitinės mokesčiais

Atdara kiekvieną dieną iki 6 vai. p.p.
Galima siųsti palengvintomis išsimokėjimo sąlygom s.

kur buvo pirmadienyje ope
ruota Linkime greit sustiprė 
ti ir sugrįžti.

MISIJOS COTEGIPE

Gegužės 18 - 21 tėvas Gied 
rys S. J. pravedė pirmąsias 
Misijas Cotegipės ir Erechim 
lietuviams, kur dar randasi 
nemažas būrelis lietuvių, di
delė dalis praėjusio šimtme
čio emigrantų. Misijos buvo 
pradėtos su dešimts dalyvių, 
nes smarkus lietus sutrukdė. 
Kitais vakarais susirinko be
veik visi apylinkės lietuviai.

Po Misijų visi susirinko į 
Subačių ūkį, kur kepė «ehur 
rasco» dainavo lietuviškas dai 
nas bei šnekučiavosi Kad 
lietuviškas jud ėjimas su 
Misijų pabaiga nenutrūktų lie 
tuviai išrinko savo preziden
tus Joną Čižauską, gyvenantį 
Erechim (•eniau gyvenusį S. 
Paulyje) ir dantistą Dr Bal
čiūną. Tėvas Giedrys kelias 
dienas pasisvečiavo pas Či- 
žauskus.

LIETUVOJE YRA APIE 1/2 

MILIJONO RADIJO IMTUVŲ?

Radijos ir televizijos komi 
teto vyr. inž. Henrikas Juške 

psnių, eilėraščiilj 
šydavo į vairi o 
Tikėsimės, kad ir iš Kolumbi 
jos mūsų savaitraštis sulauks 
jos straipsnių! Be to Kardė 
Pažėraitė yra nuolatinė Ame
rikoje korespondentė: L. En
ciklopedijoje. «Draugo», «Tė
viškės Žiburių», «Darbininko» 
«Kr. K. Laivo» ir kt emigran 
tinės spaudos. Būdama S Pau 
lyje aktyviai dirbo prie 3 jų 
lietuviško meno parodų ir yra 
viena iš organizatorių Arte 
Sacra Lituana religinės paro 
dos 1955 m. XXXVI Tarptau
tinio Eucharistinio Kongreso 
metu Rio de Janeire.

Spaudui yra paruošusi ro 
maną «Svetimi vėjai» ir įpe- 
ta apysaka «Tropikų malda».

Š. m. gegužės m. 11 d va 
kare brolio šeimos ir gausaus 
būrio draugų palydėta, išvy
ko nuolatiniam apsigyvenimui 
į Kolumbiją, kur su savo vy
ru muz. Jonu Kaseliūnu ties 
naujas vagas lietuvių koloni 
jos gyvenime.

S. Paulo kolonija. Karolei 
Pažėraitei išvykus neteko vi
suomeninės pajėgos ir nepa
prastai geros širdies, kuri 
įnešdavo daug šilimos į mūsų 
nykią kasdienybę. Tikimės, 
kad Kolumbijos lietuviai mo
kės įvertinti jos privalumus, 
priešingu atyėju, laukiame 
sugrįžtant Tavęs, Karole!

vičius Vilniaus radijo bendra
darbiui pasakė, kad dabar 
Lietuvoje esą apie 1/2 milijo
no radijo imtuvų ir radijo 
taškų.
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DOVANOS Į LIETUVĄ

Įvairios medžiagas, batai, 
megstiniai, skaros ir kt. Yra 
daug pavyzdžių.

Visi muitai apmokėti.
Pristatymas garantuotas.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė 
jua Barão de Pirai, 65

Vila Zelina — São Paulo

— REIKALINGAS mašinom 
modelatorius. Kreiptis: R. Prof 
Gustavo P. de Andrade. 46 
Tel. 63-4938 — Vila Zelina.
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1® vai;
Casa Verde, 17,15 vai
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:]
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai., 
Paskutinį: 
Vila Anastacio 8,30 vai.,

-- VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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