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Komunistu Partijos Nariai, Ju
Sudėtis, Pobūdis
Lietuvoje komun štai sudaro 2% gyv. skaičiaus

Artėjant komunistą partijos
22 suvažiavimui Maskvoje, so
vietinio gyvenimo komentato
riai vis daugiau dėmesio krti
pia i partijos narių sudėtį.
1924 m., jau mirus Leninui,
13-me suvažiavime buvo nu
tarta, kad daugiau pusę par
tijos narių turi sudaryti dar
bininkai. Keletą metų šių nu
rodymų buvo laikomasi. Pvz.
1931 m visasąjunginei kp jai
priklausė 66,b% darbininkų,
22,3% ūkininkų ir 11,1% tar
nautojų.
Stalino diktatūros laikais
vaizdas pasikeitė. Į partijos
narius priėmimas buvo sąly
gojamas ne socialine kilme,
bet kandidatų politiniu bei pro
Tęsiniu patyrimu. Tuo būdu
«darbininkai» turėjo užleisti
vietą kvalifikuotai inteligenti
jai, pirmoje eilėje specialiatams įvairiose srityse. Partijos pobūdis- krito -- vietoje'
darbininkų partijos jau susi
dūrėme su tarnautųjų specia
listų biurokratijos partija.
Nors kp centro komi etas
laiko paslapty savo nuostatus
dėl naujų narių priėmimo, ta
čiau nesunku buvo Įžiūrėti
tendenciją suvaržyti tarnauto
jų (išskyrus specialistų) priė
mimą ir sustiprinti darbinin
kų įjungimą. Pvz. 1957 m iš
naujai priimtų partijos narių
darbininkai sudarė 4o,8%, kol
chozų darbininkai 20%. tar
nautojai 37.8%. 1958 m darbi
ninku skaičius buvo pakilęs
ligi 55% Pgl «Partijnaja žižn»
duomenis darbininkų ir koichozininkų skaičius kandida
tų tarpe siekė: 1956 m. 59,5%
1957 m 61 9 /., 1958 m. 62,2%
ir 1959 m. 64,4%.
Iš bendro kp narių skai
čiaus 1 d (8 mil. ir 17.000 ir
691.000 kand tų — 4,2% visų
gyventojų skaičiaus) Lietuvos
kp narių buvo 54.324. Šisskai
čius sudarė 2% viso Lietuvos
gyventojų skaičiaus. Per dve
jus metus lietuviškų komunis
tų skaičius pakilo 5.210, nuo
šimčiais tai sudarytų 9.6% Jei
palyginti komunistų narių prie
auglį rusiškose Sovietų Sąjun

gos srityse ir jos pasienio
kraštuose, ti 1958 60 m. lai
kotarpy n rių padidėjimas Lie
tuvoje žymiai mažesni . Ukrai
n ie tas padidėjimas siekė
kė 36,1%. Gudijoje 28,7%. Uz
bekistane net 46.9%. Iš Pabal
tijo kraštų komunistų narių
skaičius Estijoje 1960 m. sie
kė 44.690 (3,8% visų gyvento
jų, Latvijoje 65 947 (3 2% ben
dro gyventojų skaičiaus).
Partijos pareigūnų — ypa
tingai aukštesniųjų — tarpe
pastebima tendencija mažiau
išmokslintus pakeisti specia
listais, ar baigusiais aukštą
sias mokyklas Partijos sekre
toriai, turį vien komunistinį
išsilavinimą, iš partijos postų
nušalinami, gauna kitus dar
bus. arba jiems pasiūloma
pensija. Jų tarpe atsiranda ir
murmėjimo. Neveltui ir A.
.Sniečkus I960 m. kovo mėn
nepatenki iituusius išbarė: «Ko
munistinės statybos interesai
reikalauja pritraukti naujas
pajėgas. . Draugai perėję į
pensininku* turėtų džiaugtis
savo ilgamečiu darbu jie įga
lino pritrauki- naujas pajė
gas . »
Komunistų partijoje pastebi
mas valymo darbas part jos
kadrų atjauninimo kryptimi
Štai Lietuvoje per partijos su
važiavimus 950 m. iš bendro
595 delega ų skaičiaus dele
gatai ligi 40 metų sudarė
58 2%. 41 5u metų amžiausde
legatai 28 4% ir delegatai
per 6j meti amžiaus -3,4%.
Tas atjauninimas vyksta ne
vienodu mastu visose respu
blikose, jis didesns pakraš
čių respublikose.

— BRAZILIJOS PREZIDEN
TAS Janio Quadros pasiuntė
į Itamarati, užsienio reikalų
mimsteriui Alonso Arino- pa
rėdymą, pakviesti apsilanky
ti Brazilijon Yuri Gagariną,
kuris dabar vieši Kuboje Įsa
kyta. kad sutikime dalyvautų
Užsienio Reikalų, /Aviacijosir
Švietimo ministerijos Data —
liepos mėnesio pabaigoj,
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— LONDONAS giria ir re
Gilaus liūdesio valandoje
mia prez. Kennedy planus lie
čiančius Berlyno krizę, ir pra
p.p. J A K I Ú N Ų ir VANCEVlClŲ šeimoms,
neša,
kad Anglija taip pat pa
netekus brangaus tėvelio uošvio ir senelio, reiškiame
darys žygius sustiprinti Vaka
nuoširdžią užuojautą
rų ginybą. Tos anglų pastan
Žarkauskų šeima
gos nebūtinai būsiančios to
kios pačios kaip amerikiečių,
bet tarnausiančios tam pa
čiam tikslui. Jos bus paskelb
tos po to, kai anglų lordas
Prezidentas Kennedy (25.7) našališkai panaikinti mūsų Home pasitars Paryžiuje su
kalbėjo per visą JAV radio teises Vakarų Berlyne, mes savo kolegomis iš Amerikos,
tinklą į tautą, prašydamas pa turime pasiruošti apginti mū Prancūzijos i? Anglijos atei
siaukavimo drąsos ir ištver sų teisę ir pažadus. Bus pas nančios savaitės pabaigoje.
mės laike daugelio ateinan partintas karins pasiruoši
— NIXON, buvęs JAV-,bių
čių metų Jis pranešė prašy mai, ir tuo ikslu bus prašo
siąs kongres > patvirtinti pa mos papildomos išlaidos bei vice prezidentas taip pareiš
pildomą išlaidų sąmatą arti ypatingos teisės atremti grės kė remiąs prez. Kennedy pla
trijų su pusę bilijonų dolerių, mę. Bus prašomadaugiau žmo ną Berlyno krizės atveju.
reikalingų sustiprinti JAV bių nių ir didesnių mokesčių.
— KENNEDY pasiūlymai pri
Reikia pripažinti atominio
gynybą taip, kad būtų gulima
karo galimybę. Kad raketoms imti su entuziazmu visos JAVatremti pasaulinę grėsmę.
Prieš septynias savaites, pa pradėjus kristi, žmonės turė bių spaudos, ir abiejų parti
sikalbėjęs su rusų Chruščio tų kus pasislėpti, bus ieško jų (demokratų ir respubliko
vu Vienoje, gavęs jo memo mos tinkamos patalpos ir slėp nų tarpe. Kongresas, atrodo,
randumą dėl Berlyno, pasi tuvės, kur žmonės galėtų gel patvirtins visas prašytas išlai
klausęs jo grūmojimų dėl pa- betis. Ten bus parūpinta mals das ir pašaukimą 217 tūkst n
šaulio ateities įvertinęs rusų to, vandens, pirmoji medici- čių vyrų į kariuomenę, ir 2 5
ansiginklavimo išlaidų padidė m s pagalba, įrankiai, sanita tūkstančius rezervistų pakar
jimą, prezidentas Kennedy pa riniai patogumai ir kitos prie totinam paruošimui.
darė visą eilę pasitarimų su monės, kad žmoųės galėtų gy
- NEW YO KG biržoje po
Atlanto apsigynimo sąjungos vi išlikti. Visa tai' kainuos a Kennedy kalbos pastebėtas
valstybių vyriausybėmis; ir to pie šešis bilijonus dolerių, ir staigus visų operacijų kilimas.
pasekmėje buvo pri mti ata sudarys valstybės biudž te Taip pat Londono biržoje pa
tinkami sprendimai. Tie spren »pie penkis bilijonus deficito. kilo metalų kainos, ypatingai
dim.i pareikalaus iš ameri Iždo specialistai patvirtino, vario ir cinko.
kiečių tautos pasišventimo ii kad JAV tai galinčios pakelti
gieros metams Tas esą reika net nenutraukiant pažadėto
linga, kad pasiryžimu, taktu sios paramos neišvystytiems lyne, o Maskvoj!
ir ginklų jėga būtų galim įga kraš ums.
Taip pat nebus išsklaidytas
Pagal prezidento numaty dėmesys kas darosi ne tik
rantuoti taiką ir laisvę atei
tus planus kariuomenė, laivy Berlyne, bet ir kitose pasau
čiai
Berlyne Chruščiovas norėjo nas ir aviacija bus padidinti
vienu plunksnos pabraukimu 217 tūkstančiais žmonių Oro lio šalyse, kaip pav. Azijos
panaikinti visas sąjungininkų transporto pajėgumas bus žy pietryčiuose. Grėsmė yra pa
salinė ir ji liečia ne tik JA\teises ir suiiekinti jų pasiry miai pakėl us Apginklavimui
bes. bet kartu ir kiekvieną
žimus ten apginti laisvę.
atominiais ginklais bus paskir kraštą, nepriklausomybė re
«Mes nenorime kariauti, bet ta dar 1.800 milijonų dolerių. miasi laisve...
jau kariavome», pasaKė pre Šitas JAV bių karinio pajėgu
Todėl prez. Kennedy kvietė
zidentas! Tie kurie sukelia mo sustiprinimas pirmoje vie
baimę, patys jos negali atsi toje yra skiriamas atimti drą didesnėn vienybei! Atlanto bkratyti! Girdime kad Berlynas są bet kokiam užpuolikui. Kai nės tautas, kuri dabar L po vi
esąs neatlaikomas, neapgina rytams praeis noras mėginti, sos laisvosios žmonijos širdį
mas Tas pats buvo ir su Sta galėsim sėsti prie stalo pasi mi. «Ieškome taikos, bet mes
lingradu. Kiekviena pavojin derėti, ramiai ir protingai, o nepasiduosime».
ga vieta gali būti ginama, jei netaip kaip iki šiol girdėda
Tai buvo laisvųjų žmonių
gu narsūs žmonės nuspręs vome; «Kas mano, tai jau ma pirmūno kalbos kurių tautos
gintis. Lai niekas nepadaro no
o kas tavo, apie tai de jau senai tokio žodžio laukė.
klaidos, galvodamas kad Va rėki mės».
Nelaukė ir nesitikėjo tiktai
karai negins laisvės kituose
Netiesa, kaip sako rusai, Maskva, o susilaukė ne tik žo
kraštuose!
kad Berlynas esąs karo gali džiu, bet ir ryžtingu veiksmu.
«Mes turime išpildyti pakar mybių aruodas Berlyne šian Rusams ir toliau teks tęsti
totinai duotus pažadus, kad dien yra taika. Šių dienų įtam lenktynes, pareikalaujančias
laisvuose kraštuose išsilaiky pų ir krizių versmė yra Mask pasakiškų išlaidų, ir daugžmo
ti pasitikėjimas, net jėgos ir va, o ne Berlynas, pasakė nių prakaito, kuriuo varomos
grėsmės akyvaizdoje».
prez. Kennedy. Ir jeigu karas rusiškos «mašinkos»... užgrob
Kol komunistai ruošiasi vie prasidės, jis prasidėl ne Ber ti pasaulį.

Kennedy S\alba

ŠI ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENI YRA PASKUTINES
KERMOŠIAUS DIENOS. Bus galima laimėti labai daug vertingu premijų.
Vi JI rVIEČiAMS ATVYKTI.
i
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MŪSŲ LIETUVA

Lietuvoje Sunkiai Vyksta Antireligine
Kova
Ateistų radijo klubas atsako į klausimus
Lietuvoje komunistų parti
ja įvairiomis priemonėmis
skiepyja materialistinį auklė
jimą. «Komunistas» 6 me nu
meryje pasidžiaugė, kad po
kario metais Lietuvoje jau esą
pasiekta laimėjimų ir, girdi,
ne vienas anksčiau religingas
žmogus jau tapęs ateistu, nu
simetęs nuo savęs «tamsią
skraistę». Partija ir vyr.ausy
bė įvairiausiais būdais plati
na ateistinę literatūrą, skelbia
straipsnius «Tiesoje» ir kituo
se laikraščiuose. Klubai ir bi
bliotekos įpareigoti nuolat
plėsti ateistinio auklėjimo ri
bas Kai kuriose įmonėse ren
giami «įspūdingi» ateistinių
klausimų ir atsakymų vaka
rai. Rengiamos ateistinių kny
gų parodos. Tačiau ir parti
jos organas «Komunistas» tu
rėjo prisipažinti, kad Lietuvo
je dar esama žmonių, tikin
čių «dievais ir velniais».
Ateistinio auklėjimo darbas
neina sklandžiai. Tas uždavi
nys pirmoje eilėje tenka Po
litinių ir mokslinių žinių sklei
mo d ’augijos lektoriams, to
liau mokytojams, biblioteki
ninkams ir kitiems Minėtas
«Komunisas» nusiskundžia,
kad įvairūs kultūros švietimo
darbuotojai vis dėlto nedirba
siste ningo darbo, formuojant
gyventojų materials inę pašau
lėžiūrą Jie pasitenkino vieni
kita ateistine paskaita, viena
kita konferėncija .. Partija to
kiais darbuotojais, atrodo, aiš
kiai nepatenkinta. Pasirodo,
kad reikia ne vieną kitą pas
kaitą surengti, bet visą tą
«perauklėjimo» darbą varyti
sistemingai, kasdieną žmo
nėms kalte kalant marksisti
nę pasaulėžiūrą.
Radijas, kaip propagandos
priemonė, pradedamas vis pla
Čiau panaudoti tokiai pasaulė
žiūrai skleisti. Per Vilniaus
radiją įvestos periodinės, ateistinio auklėjimo valandos.

Jos trunka po 30 min. Vadi
namas ateistų klubas atsako
į klausimus. Štai keletas to
kių klausimų pavyzdžių:
Keli klausytojai paklausė,
kada ir kur atsirada krikščio
nybė. Radijo klubo aiškinto
jai plačiai pasakoja apie gy
venimą Romos vergijoje ir apie tai. kad «Senieji dievai
pasirodė esą silpni ir nepajė
gią išgelbėti iš vergijos...»
Taigi, klausytojams įtaigoja
ma, kad religija nieko neduo
danti, nesą ko laukti iš jos
paguodos.
A’eistų klubui ateina laiš
kas iš Igliškėlio su klausimu,
kodėl visas pasaulis'švenčia
sekmadienį Radijo klubas sku
ba paaiškinti, kad pasaulyje
ir kitos dienos švenčiamos,
tuo tarpu tarybiniams žmo
nėms, «kurių dauguma netiki
į Dievą», sekmadienis esąs ei
line poilsio diena. Girdi, sek
madienis niekuo nesiskiria
nuo kitų savaitės dienų, o
švenčia juos žmonės iš įpro
čio, prisilaikydami šventraš
čio legendų.
Tačiau su sekmadienio šven
timu Lietuvoje nėra jau taip
paprasta, kaip mano radijo
ateistinio klubo pareigūnai.
Štai «Komunistas» *6 nr.). I.
Požarskio ir M. Brigmano
straipsnyje jau pastebi, kad
sekmadieniaiskunigąi aktyviai
kviečia žmones į bažnyčią.
Tai esąs laiko veltui gaišini
mas, nes, esą, geriau eiti į bi
blioteką, klubą ir ten semtis
kultūros žinių. Bet,. «Komu
nisto» susirūpinimui jau nesą
taip paprasti žinių biblioteko
se ar klubuose, kai... įva rio
se vietose kaip tik sekmadie
niais tos įstaigos esančios už
darytos. Pavyzdžiui, nedirba
daug Zarasų rajono kultūros
namų, sekmadieniais švenčia
ir visa eilė Vilniaus miesto
stambių profsąjunginių b biio
tekų. Taigi, negerai darą ku

Demokratija ar Komunizmas?
P. SALANTAS
gyvena puikiai ir kad jų pra
gyvenimo lygis esąs aukštes
Buvęs 1955 ir 1960 metais nis už amerikiečio, prancūzo
Rusijoje, N.N. pasakoja, kad ar švedo darbininko, kurių
šis tas yra joje pasikeltų. Ta miestuose žmonės mirštą ba
Čiau lieka nepasikeitę trys du.
pagrindinės komunistų galios
Neseniai bolševikai paskel
priemonės: pro p a g a n d a,
apgaulė ir teroras. bė davinius, pagal kuriuos
Sov. Rusijos nacionalinė ren
Nors dabar policinis rėži ta (krašto turtas) per paskuti
mas gerokai sušvelnintas, bet nius dešimt metų pakilusi
jis gali kiekvieną dieną vėl 500%, vertinant ją pinigais.
būti «užsuktas». Ta pati jau Tačiau, jei skaičiuoti pagal
na rusė, kuri parodė Viktorui rublio įperkamąją galią tada
Alba savo butą, bijojosi su
juo — užsieniečiu drauge nu ir dabar, tai ji tepadidėjo iš
eiti į teatrą, muziejų ar resto tikro vos 50%, tai yra vos
taną. Mat, jos už tai laukė re per pusę!
presalija — būti iškeltai iš
KAM REIKĖJO REVOLIU
palygintai geros tarptautinio
CIJOS?
viešbučio pašto agentūros į
kurią eilinę pašto įstaigą.
Įdomu, kad viena iš mėgia
Sovietų melaginga propa miausių skaityti Lenino kny
ganda tiek paveikia, kad žmo gų yra «Revoliucija ir Valsty
nės Sovietų Rusijoje manosi bė» Joje. Leninas aprašo, kaip

(tęsinys)

1961 m. liepos 29 d
Venancijus Ališas

Kristalinė Taurė
Šito vakaro lūpos ir šaltos ir tylios,
Ir jo pirštai <alti.
Ipirangoj prie palmių sumigo jau vilos
Kaip vaikai apleisti.

Svetimų akmenų atsrovena ramybė
Ir liūliuoja mintis
Kri-talinėj taurėj blankaus mėnesio žiba
Nedrąsi pilnatis.
Ko drebi? Ko bijai? Ko glaudies mano kojų,
Brangi viešnia naktų?
Kai kalbu - tu klausaisi; Kai tyliu - tu vaitoji,
Bet neprakalbi tu.
Pasakyk: ar tai visa ne sapnas tik buvo?
Šito aš nežinau
Kristalinė taurė gėlių vandeniu srūva —
Ji įskilusi jau

tuoja dar kaip netolimos pra
eities liekana», vis mažesnį
beturintį poveikį tikintiesiems.
Tačiau toji «liekana» vis dar
nėra nugalėta «Komunisto»
dejavimai ir Vilniaus radijo
ir kitos pastangos įrodo, kaip
sunkiai vyksta antireliginė
kova.

Lenkijos gyventojų butų plo
tą Varšuvos gyventojams ligšiol buvo leista turėti 9 kvj
m. buto ploto. Dabar partija
numatė, kad gyventojai priva
lės tenkintis nuo 5 7 kv. m.
plotu.
— Nepaisant visų planavi
mų, ūkinė padėtis sovietų ry
tų bloke pradeda rodyti aliar
muojančio pobūdžio žymių.
Pranešama apie duonos, rieba
lų ir mėsos trūkumus Tai lie
čia netik Rytų Vokietiją, bet
ir Vengriją, Bulgariją, net Če
koslovakiją, kuri ligi antrojo
pasaulinio karo sugebėjo mais
tu pati apsirūpinti Jungtinių
Tautų metinis raportas taip
pat pažymėjo vis mažėjančius
rodiklius satelitų ūkio srityje.
Rumunijoje 1960 metais javų
gamyba buvo 9,8 mil. to ų,
net 20% mažiau, negu 1959
m. Palyginus W59m., Vengri
joje i960 m. kviečių derlius
sumažėjo 7,4%, rugių 20%. Vi
sų rytų bloko partiniai vado
vai rado visą eilę to ūkio at
silikimo priežasčių. Pvz Bul
garijoje menkas agronomijos
lygis, «vidinės demokratijos»
trūkumas kolchozuose, ūkio
žinovų bėgimas dirbti miestų
pramonėje ir kt. Čekoslovakai, ieškodami atpirkimo ožių
kaltina biurokratinius meto
dus, popierinį planavimą ne
paisant paties ūkio talkos ir
kt
Satelitams partijos paleis
tas šūkis: «Patys privalote ap
sirūpinti ūkio produktais», ta
čiau tai nėra paprastas daly
kas. Tai juo sunkiau, kai ko!
chozuose sugrūsti ūkininkai
negali ir nenori rodyti jokio
entuziazmo keliant ūkio gabą.

nigai, bet., nusikalstančios ir
tarybinės įstaigos. Sekmadie
nis lieka sekmadieniu ir nėra
lengva Lietuvos gyventojus
priversti tą dieną dirbti Mark
sizmo dievų garbintojai dar
nėra įvedę savo švenčiamos
savaitės dienos.
Ateistiniai aiškintojai, atsa
kinėdami į klausimus, nuolat
skelbia, kad mokslas nesude
rinamas su Dievu. Pavlovas
buvęs materialistas tačiau
beieškant argumentų aiškinto
jai griebiasi ir astronauto Ga
garino. Girdi, Gagarino skri
dimas aplink žemą parodęs,
kad.. Dievo nesą, nes esą
skridimą paruošė tarybiniai
netiKintieji mokslininkai Jei
jie tikėtų tai, girdi, ar jie bū
tų išdrįsę brautis į erdves, į
dangų, «tariamą Dievo buvei
nę».
Tokioms nesąmonėms per
Vilniaus radiją skleisti pasi
tarnauja ir buv. kun. Ragaus
kas, birželio 29 d. paskelbęs,
kad religija «pas mus egzis

— (E) Lenkų Darbo parti
jos ck posėdžių metu birže
lio 26 d partijos šefas Go
mulka paskelbė reikalą suvals
tybinti — paversti kolchozais
—^kai kuriuos privačius ūkius.
Nurodęs j reikalą pakelti že
mės ūkio gamybą, Gomulka
pareikalavo mesti visas dar
bo atsargas. Esą, dalis ūkių
— Afrika nori susipažinti
(daugiau kaip 2 ha dydžio) su Pabaltijo tautų himnais.
savo savininkų buvo apleisti S ockholme gautas užsakymas
— tie savininkai per seni ir iš Elisabethvile (Katangos pro
neradę sau pagalbininkų To vincija, Kongo valstybe), pa
kios ap eistos žemės Lenkijo rūpinti Estijos, Latvijos ir Lie
je esą ligi 350 o00 ha ir čia tuvos himnus.plokštelėse.
valdžia nenorintibūti perdaug
tolerantiška.
Ck posėdžio metu numaty ii....
ta drastiniu būdu sumažinti^Tl'/LmiUU'-

buržuazinės Valstybės globo
je ponai kapitalistai išnaudo
davo darbo žmones, kaip ko
munistinėje santvarkoje iš
nyks valstybinė prievarta. So
vietų žmonės dabar mato sa
vo Valstybėje tokį visigalį,
niekieno nekontroliuojamą po
ną ir svajoja apie Valstybės
prievartos išnykimą.
Galėtume baigti tos komu
nistinės tikrovės aprašymus
ano socialisto meksikiečio žo
džiais, ksd Sov. Rusijoje yra,
kaip ir demokratiniuose kraš
tuose modernūs fabrikai, mo
kyklos, parodos ir įvestas so
cialinis draudimas. Bet yra ir
nepilnamečiai nusikaltėliai,
turto išeikvojimai, 'prostituci
ja, skurdas ir turtingumas, so
cialiniai skirtumai, nors ir di
simuliuojama klasių kova ir
kiti industrialinės visuomenės
ypatumai. Galima ir pinigus į
taupomąsias kasas pasidėti,
įsigyti kilnojamą ir nekilnoja
mą nuosavybę bei jąvaikams
užrašyti. O ko nėra — kaip

tai net Markso gyventojas
tuoj pastebėtų — tai politinės
ir minties laisvės irga
limybės kovoti už
aukštesnį gyvenimo
lygiPagrindinis skirtumas tarp
sovietinės ir Vakarų visuome
nės yra ne ūkiniuose, bet po
litiniuose principuose ir gy
venamojoje epochoje Eilinis
žmogus Kruščevo laikų Rusi
joje, kas liečia gyvenimo
lengvatas ir patogumus, te
begyvena dar 1900
metų epochoje. Gi in
dustrialinė Rusijos struktūra
yra 1960 metų. Ši rėžianti ne
lygybė yra gal kas labiausiai
baugina ir turėtų piktinti Ru
siją lankančius. Žmogus
netapo išlaisvintas iš ūkinės
vergijos ir įgalintas gyventi
pilnąjį žmoniškumą!
«Taip kaip mačiau dalykus
Rusijoje 1960 metais, prieina
ma išvada to paties būtų bu
vę galima pasiekti be
Revoliucijos, be Stalino tero

ro, be tiek kančių, mirčių ipriespaudos. Taigi, išvada ga
Ii būti tik klausimas — kam
buvo reikalinga Revo iucija?
Ar pasiekimui to, ko kitikraš
tai pasiekė be jos? Bet jei
taip — kas visame tame bu
vo tikrai revoliucionieriška,
nauja, išskyrus vien vardą?!
Galima pripažinti su anuo
prancūzu chemiku Larue, kad
Rusijoje nebėra kapitalistų, iš
naudojančių darbo žmogų. Ta
čiau vietoj privataus kapita
lizmo Sovietuose yra valstybi
nis kapitalizmas, yra tik vie
nas ponas kapitalistas — Vals
tybė, kuriai atstovauja komu
nistų partijos visagaliai parei
gūnai. Prieš šį kapitalistą,
kaip tai yra galima Vakarų
demokratiniuosekr..štuose, Ru
sijoje negalima prieštarauti,
pasiskųsti, streikuoti ar teis
mo šauktis...

(Bus daugiau)
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Sovietu Paroda Londone su Lietuviškais
Eksponatais
Liepos mėn 7 d. Londone
atidaryta sovietų paroda ir tą
pačią dieną žymiausias anglų
laikraštis «Daily Telegaph» įdė
jo straipsnį apie «tris Rusi
jos kolonijas»: Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją. Straipsnį baigė
šiais žodžiais: «Leninas pava
dino senąją Kusijos imperiją
tautų kalėjimu, o naujoji Rusijos imperija yra didesnis ir
žymiai baisesnis kalėjimas”.
Kaip praneša Eltos Londo
nos bendradarbis, toks yra ir
pirmasis įspūdis aplankius pa
čią parodą.
Tuoj prie įėjimo matai “se
curity room” — čekistų kam
barį. Pirmoje parodos salėje
— to paties Lenino milžiniš
kas bereljefas, o kiek toliau
— bokštas, kiek primenantis
kalėjimo bokštą, kuris yra ap
klijuotas ‘sąjunginių respubli
kų” herbais. Priešakyje LTSR
herbas, kuris vaizduoja Lietu
\ą sovietų tautų kalėjime. Le
ninas sarkastiškai šypso i. tu
rėdamas galvoje čia pat įra
šyta sovietų konstitucijos pa
ragrafą: «Sovietų Sąjungos pi
liečiams yra garantuojama žo
džio, spaudos ir susirinkimų
laisvė.»
Parodos centrinėje salėje
— erdvės «užkariavimo» eks
ponatai, Sovietų Sąjungos ar
kliukas; kuris yra apsuptas
paslaptimis ir sunkiausiai prieinamasvakariečiams patikrin
ii. Bent pusę ploto užima apa
ratai ir fabrikų modeliai, ku
rie nieko nustebinti negali.
Kultūros skyriuje lankyto
jai apdalinami propagandine
literatūra, bet atėję į «bui
ties» skyrių jie gali pamatyti
tos propagandos tuštumą Kam
barių apstatyme lankytojai ga
Ii matyti nevykusią Skandina

vų baldų kopiją. Virtuvėje sto
vi net skalbiamoji mašina, bet
tokios nenorėtų turėti net vi
dutinė šeimininkė Anglijoje.
Maisto skyriuje galima pama
tyti obuolių, mėsos, pieno ir
žuvies gaminių, kurių kainos
yra maždaug dvigubos negu
Londono krautuvėse.
Vilniaus spauda rašė, kad į
Londono parodą iš Lietuvos
yra siunčiami baldai, kilimai
ir kitokie gaminiai. Tačiau su
rasti juos parodoje nėra leng
va. nes jie išskirstyti įvairio
se vietose ir nevisucmet turi
užrašus. Radijo skyriuje yra
Vilniaus fabriko gamybos ir
neblogos išvaizdos radijo apa
ratas «Neringa». Papuošalų
skyriuje galima matyti Klai
pėdos fabriko gintaro dirbinių
— apyrankių bei karolių. Me
no skyriuje J Mikėno skulp
tūra «Rima» ir V Jurkūno dvi
grafikos: « ūratė ir Kastytis»
ir »Aš būsiu melžėja». Tačiau
lietuviui išeiviui pats įdomiau
sias eksponatas parodoje bus
medžio drožinys «Lietuvių Liau
dies Menas». Iš viso ko atro
do. kad ta iš medžio išdroži
nėta didelio formato knyga
yra lietuvio patrioto atsi lūru
šio “už girelių, už upelių”, iigų metų kruopštus darbas.
Tautų kalėjimo sargai geriau
sius kalinių darbus teikėsi pa
rodyti laisvam žmogui.
Pagal spaudos pranešimus,
Londone surengtoje sovietų
parodoje lankytojai pirmoje
eilėje susiduria su propagan
da Sovietai įkyriai įtaigoja
lankytojams api^ savo taikos
siekimus, norus nusiginkluoti.
Aišku, giriamasi sputnikais,
žemės palyd 'vais Kreipdami
dėmesį į propaganda sovie
tai į Londoną atsigabeno ir

Pasikalbėjimas šviesia Diena

O aš jam atsakiau:
— O taip! Aš šlovinu kiekvieną
Gyvybės dosnią versmę.
Aš šviesą šlovinu,
Kaip liepsnotu spinduliu
Įsiskverbiu į drėgnų urvą
Ir pavėsingą ūkanotą slėnį,

Kirovo teatro baletą Čia kla
Bikinio šokio mėgėjai akiai
randa daugiau pasitenkinimo
kaip parodos eksponatus be
stebėdami. Propagandos rei
kalams panaudotas ir kosme
nautd J. Gagarino atvykimas
į Londoną.
VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS
VALDYTOJAS
Nušalinus nuo Vilniaus ar
kivyskupijos valdytojo parei
gų vyskupą Julių Steponavi
čių ir jį ištrėmus į Žagarę,
arkivyskupijos sostas buvo li
kęs be šeimininko Spaudos
pranešimais iš Vilniaus patir
ta, kad Vilniaus arkivyskupi
jos valdytoju paskirtas kun.
Česlovas Krivaitis. Naujasis
Vilniaus arkivyskupijos valdy
tojas yra Kaišiadorių vysku
pijos kunigas, baigęs Kaišia
dorių gimnaziją, kunigų se
minariją Kaune 1945 metais
ir tais pačiais metais įšven
tintas kunigu. Jis kilęs nuo
Semeliškių iš rus škos šei
mos — jo tėvas esąs rusas
Krifka. Šią pavardę kunigas
sulietuvino ir iš Krifkos virto
Krivaičiu.

AKTUALI POPIEŽIAUS
ENCIKLIKA

rias dalis. Pirmoje dalyje da
roma apžvalga popiežių: Leo
no XIII, Pijous XI, Pijaus XII
socialinio mokslo. Antroje da
lyje yra dėstomas mokslas,
kuris privalo tvarkyti santy
kius tarp privačios iniciaty
vos ir vyriausybės interven
cijos, įsikišimo ekonominiuo
se reikaluose, darbininkų da
lyvavimas gamybos įmonėse,
apie privačios nuosavybės bū
tinumą trečiame ir ketvirta
me skyriuose yra nagrinėja
mas ir pabrėžiamas reikalin
gumas tarptautinės socialinės
lygsvaros, parama atsilikusiems kraštams.
Ši enciklika yra svarbus ir
aktualus dokumentas sociali
niam klausimui spręsti.
Enciklikos tekstą, ištisą ar
sutrumpintą, talpinkime «Mū
sų Lietuvoje».
Katalikų socialinis mokslas
yra aiškiai suformuluotas, su
aktualintas, pritaikytas šių die
nų gyvenimui. Katalikams nė
ra jokio reikalo vaikytis pas
kui Markso ar Engelso utopi
nes, gyvenimui nepritaikomas
teorijas.
Įvairių kraštų spauda, žy
mūs valstybių vyrai šią enci
klika vertina kaipo labai rim
tą ir aktualų dokumentą. Bra
zilijos Darbo ministeris enci
klikos paskelbimo proga po
piežiui pasiuntė specialų svei
kinimą.

Liepos m. 15 d. Popiežius
Jonas XXIII paskelbė naują
encikliką-laišką vardu Mater
DANTŲ GRĘŽIMAS BE
et Magistrą — Motina ir Mo
SKAUSMO
kytoja. Si enciklika buvo pas
kelbta sąryšyje su Popiežiaus
Kuo greičiau sukasi dantų
Leono XIII enciklikos Return gręžimo mašinos grąžtas, tuo
Novarum 70 metų sukaktimi. pacientas jauč’a mažesnį skau
Enciklika kaip ir kiti po smą. Čekoslovakijoje pradė
piežiaus dokumentai gauna tos gaminti šios rūšies maši
pavadinimą nuo pirmųjų en nos, kurių grąžtas sukasi tie
ciklikos žodžių. Ši enciklika siog neįtikėtinu greičiu —
prasideda žodžiais: Mater et 3C0 000 apsisukimų per minu
Magistrą Todėl ir ji pavadin tę! Taip gręžiant, dantis nepa
ta: enciklika Mater et Magis prastai greit įkaistų Jį šaldo
trą.
oro - vandens plonytė srove
Enciklika padalinta į ketu lė. Grąžto visiškai nereikia

Kuri nušluoja nuo kelių ir aikščių
Visus Kraupius šešėlius.
Mirties ir baimės gemalus.
Kur slepiasi širdy.
Ir sielvarto nuodingą tvaiką!
Aš šiluma gėriuos,
Kuri pavasario ledus ištirpdo
Ir vandenys putotais srautais varo,
Daigus ir žiedus sultimis maitina
Ir brandų vaisių rudienį nokina
Taip pat ir širdyje geri jausmai pribręsta,
Kai ją užlieja šilimos banga.
Ir gerą draugą tik tada pažįstu,
Kai mano dešine
Šiltai paspaudžia jo ranka —

V Mykolaitis Putinas.

Jis priėjo nepastebėtas,
Pasveikino nežymiu mostu
Ir tarė:
— Matai, kaip šiandien šviečia saulė!
Žydrioj padangėje nė vien » debesėlio,
o žemėje kiekvienas daiktas
Šiltoj šviesos verdenėj
Gyvybės šyvą geria.
Kiekvienas augalas į saulę stiebias,
Kiekvienas paukštis ją pasiekti nori,
Kiekvienas gyvis ją pajusti geidžia.
Ir žemės pilkas grumstas,
Ir uolos skeveldra
Jos šiluma šviesia gyvybės daigą peni.
Ogi žmogus,
Taip išdidžiai pakėlęs galvą,
Karšta širdim ir neramiu protu
Be saulės spindulio
Tamsybėse klajotų.
Tad šlovinki ir tu
Šią giedrią dieną
Šviesos ir šilumos
Spindulį kiekvieną. —

______ 1961 m. liepos
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O jis atsakė man:
— Tu išmintingai supratai,
Yra tik du būties pradai:
Šviesa ir šiluma.
Ir tik viena yra versmė,
Kurioj skaidri ugnis kūrenas amžinai.
Ir ją lopšy dar pažinai:
Tai saulė!
Jos spinduliuos aiškėja takai, keliai ir gatvės,
Nušvinta sutemos
Nykios vienatvės. —

O aš tariau:
— Tačiau pažvelk aplinkui akyliau;
Dėl ko nuo glaustašakių jovarų
Ilgi šešėliai driekias iki mūsų?
Žiūrėk, ore plasnoja vyturėlis,
O dirvoj virpa juodas jo šešėlis.

29 d-

spausti prie skaudančio dan
ties; skylutė pragręžiama ne
paprastai greit, o pacientas
nejaučia net mažiausio skaus
mo.
Naujoji dantų gręžimo ma
šina turi dar vieną privalumą
— dantį aušinanti srovelė ša
lina iš gręžiamos vietos «piuvenėles», trukdančias gydyto
jui stebėti patį gręžimo pro
cesą.

— Latvių konsulas P. Apma
nis neseniai buvo sukvietęs
estų (inž. U. Mornu) ir/ lietu
vių bendruomenės (kun. V.
Šarka) atstovus pasitarti.
RADIJO BANGOS
NAFTAI PAŠILDYTI

Iš žemės gelmių būtų gali
ma išgauti žymįai daugiau naf
tos, sumažinus jos klampumą.
Bet tam reikia Žemės gelmė
se esančią naftą pašildyti Pas
tarvoju metu viena JAV fir
ma (Raytheon) konstruoja apa
ratūrą, veikiančią labai trum
pomis radijo bangomis - mi
krobangomis. Ši aparatūra bus
panaudota naftai pašildyti naf
tinguose sluogsniuose.
Siauras mikrobangų energi
jos spindulys, nukreiptas į grę
žinį, sumažina naftos klampu
mą ir leidžia ją išsiurbti į pa
viršių. Geologai teigia, kad pa
kanka apie gręžinį per tris
ketvirčius metro padidinti naf
tos temperatūrą bent 11 I. C
ir jau galima pakelti naftą.
Artimiausiu metu Montano
valstijoje į 1000 m. gylio grę
žinį bus nuleistas įrenginys
mikrobangoms išspinduliuoti
Šio renginio ilgis 6 m., skers
muo - 15 cm. Įrengimo gene
ratoriaus galingumas - 5 10
kilovatų
Manoma, kad naujas būdas
galės padidinti naftos gavybę
bent 7 kartus.

Padangei sakalai didingai plauko,
O apačioj vien juodos uėmės
Šmėkščioja per lauką.
Ir aš patsai, kur tik bekreipčiau koja,
Juodasis «aš» visur mane sekioja
O ne! Aš saulės netikiu skaidria šviesa:
Joje būties versmė įkurta ne visa. —
Jis man atsakė;
— Šešėlis — palydovas saulėtos būties.
Tik saulės spinduliuos jisai tave palies.
Iš saulės gimęs, jis šviesos dvynys,
Būties ir nebūties klajoklis junginys.
Pažvelk, kaip negyvai boluoja dykuma,
Kaip ilgisi pavėsio sėkla dygdama,
Kokia skaidri pavėsyje versmė,
Ir kokį meno raštą pina
Šešėlių ir šviesos dermė.
O kas gi tu patsai esi?
Argi ne saulės žiežirba šviesi
ir juodas saulėtam slėny šešėlis,
Iš glūdumos nakties į saulę pasikėlęs?
Tuo tarpu saulė vakaro pasviro,
Ir girios ir kalnai šešėliais priartėjo,
Ir aš juodu šešėliu toliu ištisau
Ir besibaigiančių dienos aidų klausau.
Jau saulė leidžiasi,
Ir vieškeliu nykiu
Aš su pilkais šešėliais
<
Į tamsią naktį
Nurimdamas žengiu.
1959-XI 24.
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RUGPIUČIO 6 DIENA VISI REZERVUOJA JAUNIMO ŠVENTEI
Gyvojo Dievo Sūnus
KESTUTIS TRIMAKAS, S.J.

I. Istorija Liudija
(Tąsa)
Ginčai ^ėl atsinaujino. Vie
ui stojo už Couchoud nuomo
nę, kiti prieš, treti paskelbė
naujas nuomones. Teorijos vei
sėsi, kaip musės. Tvankus sa
lės oras prisipildė karštų kal
bų. Niekas nenorėjo nusileis
ti. Pačių teisėjų galvose ūžė
chaosas.
O kas būtų buvę, jei viena
nuomonė būtų viršijusi kitas?
Ne, to negalėjo būti. Kiekvie
na teorija plevėsavo ore, kaip
rudens voratinklis. Ranka kas
mostelėjęs voro siūlą nubrauk
davo. Žodį kas taręs teoriją
paversdavo niekais, nes jos
kabojo ore, kaip pasakų pi
lys ant lengvų debesėlių.
— Negali būti... negali bū
ti... — virpėjo mokytinio lū
pos Paslapčia įėjęs, atstu sto
vedamas, jis sekė teismo ei
gą. Dažnai pažvelgdavo jis
ten, kur ramus, susikaupęs,
nuleistomis akimis stovėjo
kaltinamasis, kurio siluetas
menkoj salės šviesoj lyg bu
vo susiliejęs su blankia prie
blanda.
— Gal iš tikro jo nėra? —
dinktelėjo jam įkyri mintis.
Gal tik miražas?... Negali bū
ti. Jis yra — Jis yra — stai
ga balsas prasiveržė iš pačių
širdies gelmių, kad skroste
perskrodė besiginčijančių kai
bas> kurie.'nutilę sužiuro į jį.

— Jis yra! Yra tas, kuris
buvo nuo pat pradžios, kurį
girdėjome, kurį savo akimis
matėme, į kurį įsižiūrėjome,
kuris buvo oas Tėvą ir mums
pasirodė. Mes jį matėme ir
skelbiame jums, kad džiaugtumėtės ir kad jūsų džiaugs
mas būtų pilnas. .
Kai kurie subruzdo, prieš
taraudami, bet mokytinis, pa
kėlęs balsą, tęsė:
— Žmonijos teisėjai, jūs
girdėjote liudytojus tvirtinant
kt»d Nazariečio nėra, kad jis
tik simbolis, tik miražas. Kas
gi atsako į klausimą, ar žmo
gus buvo praeityje? Ar teorizavimas, ar iš prae ties užsi
likę patikimi istoriniai doku
mentai? Juk savaime aišku;
tik faktų istorija, o ne teori
ja, mums duoda atsakymą. O
ką liudija istorija? Flavius
Juozapas (37-105 m. po Kr.),
žydas istorikas, rašęs lotyniš
kai, savo knygoje «Antiquitates Judaeorum» (XVIU,'3, 3 ir
XX, 9, 1), parašytoje 93 m.,
užsimena apie Jėzų. Plinius
Secundus Minor, Bithinijos
prokonsulas 111-113 m., imfor
mavo imperatorių Trajanąapie
Nazariečio sekėjus (žr. Kireh
«Enchiridion», 28-31). Sueto
nius Tranquillus kalba apie
Kristų imperatoriaus Klaudi
jaus biografijoje, parašytoje
apie 120 m. («Vita Glaudii,
XV, 4). Cornelius Tacitus sa-
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Šachmatu Skyrius
Veda JUOZAS TIJŪNĖLIS

- (tąsa)
Karalinis gambitas.
1. e4, e5 2. f4. Nepriimdami
gambito ir eidami 2 . Šc5, juo
dieji mažų mažiausiu gauna
lygią partiją. Šiuo atveju par
tija taisyklingai lošiama ši
taip: 3 Žf3, d6 4. Žc3, Žf6 5.
Šc4. Žc6 6. d3, Šg4 7. Ža4,
Šb6... ir baltųjų pozicija nė
ra geresnė. Bet ir priėmus
gambitą, nemaža esti baltie
siems keblumo, dėl sumetė
jusios pozicijos jų karaliaus
ir neaiškių galimumų pulti.
Silpnam lošėjui vis dėlto ne
verta priimti karalinį gambi
tą, nes jame, šiaip ar taip,
slypi daug kombinacinių gali
mumų, pavojingų neprityru

siam šachmatininkui. Jam ver
čiau lošti nepriimtą karalinį
gambitą (?., ,Šc5l), kur baltie
siems netaip jau lengva su
galvoti kokią painiavą
Taigi visais nurodytais at
vėjais juodieji gali laimėti
kovą dėl centro.
Pagal juodųjų atsakymą į
ėjimą 1. e2-e4, debiutai gali
būti suskirstyti į grupes. Pir
mąją grupe (1 e2 e4. e7-e5),
kada kovojama dėl pusiausvy
ros centre, mes jau išžiūrėjo
me. Kita grupe yra (1 e2 e4,
c7-c5 — Siciliškoji partija) ka
da stengiamasi nekovojant
dėl centro iškovoti pozicinį
pranašumą valdovės šone (ati
daryti eilę c) ir spausti šį šo
ną statiniu spaudimu

Pamaldos Vila Ze linos Bažnyčioje 9 vai.
Meninė programa teatre Arthur Azevedo, Av. Paes
de Barros, 955, Mooca.
Pasilinksminimas Mokos Lietuvių Mokykit je, Rua Lituania.

Hilina Didžiulytė Moštnskienė

VIRŽIAI
— Violetiniai kupsteliai
Vėl pražydo pakely, —
Šnibžda rudieniui pušelė.
Ašarėlė jos spigly
Pilka bitė rūpestingai
Renka dulkes nuo žiedų;
O žiogelis, taip svajingai,
Groja plonu smuineliu.

Virpa rusva kanapėlė,
Lenkias vėjui paklusni —
Slepias melsvas vabalėlis
Samanų šiltam glėby.

Tik nemarūs viržiai šypsos
Violetine šypsniu...
Ašarėlėj saulė tviska,
Puošia pušį briljantu. —

vo metraščiuose, lasytuose
67-117 m, pasakodamas apie
krikščionių vardo kilmę, tei
gia: <Jų vardo pradininkas
Kristus. Tiberijui esant impe
ratoriui, Pontijaus Piloto bu
vo pasmerktaš mirti» (Annales», 15. 44). Tad kam galima
labiau patikėti: ar teorizuojan
tiems po keliolikos šimtme
čių, ar patikimiems ir žino
miems ano meto istorikams?
Be to, bent vieno dalyko ga
lėtume pasimokyti iš žydų tau
tos tradicinių raštų «Talmudo»
ir «Mishnos». Šių raštų pir
mieji žinių apie Jėzų šaltiniai
— farizejai, kurių tikslas bu
vo sutriuškinti jo gerą vardą.
O vis dėlto šviesa norom ne
norom iš ten skverbiasi: kad
ir kaip Jėzaus gyvenimo fak
tai jų vienašališkumo būtų iš
kreipti, vienas faktas yra ne
paneigtas — kad Jėzus buvo.
Apie tą patį Jėzų, tik daug
plačiau, byloja Evangelijos.
(B. D.)

vo sunku rašyti lietuviškai.
Juozas Bluozgis suderino to
kį laišką:

São Paulis, Brazilija
Janeiras 7, 1961.
BRANGI Estacija:
Desculpe, kad aš tau ne es
creviai ankščiau. Laba’ sun
kiai dirbau per tuos metus,
tat neturėjau tempo rašyti
kartinha. Oi koks sunkus bu
vo mano darbas.' Bet dabar
viskas melhoravo Mano pa
tronas mane padarė ažudančiu ir parnešu geresnį pâgamentą.
Aš išbuvęs Brazilijoje du
metus, apsiženijau Mãno mu
Iher yra baiana, t y. iš Bahi
jos. Jos vardas yra Marija Be
nedi a. Turiu du vaiku: Dirce
ir Reinaldo. Mano ukra Dir
ce dirba eskritorijui. Ji grei
tai apsives su savo namoradu João Jis neseniai baigė
eskola ir gavo kontadorio
darbą
Mano menino Reinaldo dar
eina į eskolą. Jo profesoriai
sako, kad jis labai espertas.
Jis manęs visą laiką pėduoja
Linksmiau
numirkti jam bicicletą. Bet jam
JUOŽO BLUOZGIO LAIŠKAS
sakau, kad jis dar molekis ir
(ARBA — KAIP NERAŠYTI
nemokės anduoti su ja. Apart
LAIŠKŲ LIETUVIŠKAI).
to jis labai bom menino. Jis
Juozas Bluozgis. seniai at mano mulher visada ažuduovykęs į Braziliją, atsisėdo prie ja apie kazą. Reinaldas nese
stalo ir pradėjo rašyti savo niai išėjo į vendą nupirkti la
pusseserei Stasei Bluozgytei. randžių, biskoitų ir verdurų.
Jis nematė jos dvidešimt me
Reinalda’ yra labai inteli
tų. Taip pat jis seniai rašė gente. Jis mane vieną syki
laiškus* Lietuvon. Jam jau bu
paprašė paensinuoti kalbėti

SVEČIAI IŠ URUGVAJAUS

Rugsėjo 18 dieną į São Pau
lo iš Montevideo atvyksta 40
asmenų jaunimo ekskursija
vadovaujama tėv. J. Giedrio
S. J. Svečiai São Paulyje pa
bus 10 dienų ir pasirodys su
savo menine programa.
— Pakvietimų platinimas į
Jaunimo Šventę vyksta labai
sėkmingai, daugelis lietuvių
ne tik mielai įsigyja pakvieti
mus, bet ir gausiai aukoja.
Šventės parengimo pe'nas ski
riamas jaunimo namų staty
bai.
DOVANOS KERMOŠIUI

Agua Rasa, Mokos, Seno
Malūno, Tautų Parko, Vila Anastazijos lietuviai atsiuntė
kermošiui daug vertingų fan
tų. Fantus surinko Burbienė,
Buragas, Tūbelis, Polikaitie
nė, Musnickienė Fantų iš
Santos taip pat atsiuntė Sipa
vičius Visiems rinkėjams ir
aukotojams nuoširdžiai dėko
jame.

— Šį sekmadienį kermošiu
je loterijos būdu, be kitų ver
tingų daiktų, bus leidžiama
kelių tūkstančių kruzeirų ver
tės, p.p. Subačių paaukota
vasa.
—- Praėjusį sekmadienį ker
mošiuje matėsi daug lietuvių
iš kitų Vilų: Agua Rasa, Casa
Verde, Miesto ir ypač daug
buvo iš Seno Malūno

lietuviškai, bet aš jam pasa
kiau kad jo tėvas yra brasi
leiro naturalizado ir kad jis
yra brasileiras ir jam nerei
kia išmokti lietuviškai. Jam
paaiškinau kad užtenka čia
žinoti braziliškai. Po to jis ma
nes nepiduoja paensinuoti jį
lietuviškai.
Mano mulher kuzinhiuoja
fuba. Berods, kad valgysim ir
pamonha.
Tau pasiunčiau pakotuka
su sapatais ir knyga apie Bra
ziliją. Jeigu sapatai bus per
maži, atsiusk juos de volta.
Nu kažkas tokuoja kampainha. Aš turiu deišuoti įeit.
Tuo pačiu, noriu terminuoti
šitą kartinhą.
Tavo primas,
José Bluozgis.
(Pagal Liet, vyčių žurnalą
«Vytis»)
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MUSŲ

1961 m. liepos 29 d.

ALEKSAS KALINAUSKAS

. FABRíCA DE MALHAS
Petras

5 pusi

LIETUVA

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA

Advokatas

UŽSISAKYTI

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

Šukys

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

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

no 14,00 iki 18,00 vai.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS
GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda
nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, r andar, sala 7. Telef 34-0516
(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.

Madeiras em gerai

GEROS ŽINIOS

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

į

★ Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.
★ Turime visi} 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 nas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha
Al. Bogeslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista v
Rašykite: Gaixa postai 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Rio de Janeiro
Serraria *IT A» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO

IR

SIUVIMO

MOKYKLA

“ J €> F II J A ”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Ir pr enumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Stasio Saldžio krautuvėje,
Rua Clemente Alvares, 137,
Lapa.

į!1 Kun. J. Šeškevičius V. Želi
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 eentralinį paštą),
Juozas Matelionis, Rua latai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį 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, Moi
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
351.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIÕIUS
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina
(prasideda iš A v Zetina. 595)

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5294
1
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

•TtT.TancžSi.nii <II«»IIH| !!!■■ i

VIENINTEL’AI ATSTOVAI

I
|

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros )
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do- I
vanos visoms progoms.
į
_____________________________________________________________________________________________________________________________í

J\faAcimento

j

’

Irmãos Nascimento
REG. C R.6. SP. Nio 1.484

Atlieka firmų atioarymus, perleidimus, komercines
ir ndustrialines apyskaitas, sutvarko dokinne^t s, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av Zelir^. 831 - Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»
-«O-O®-O"®» -«frO M»» 14»^ ■

LINDO Y A

indoya vanduo yrr ^judi žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!
Rua Dine Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 j

lEJCRITCRI© CONTAĖIL

VANDENS

IILRMÀOJ CARF1ERI

mwrciitiį-ireniütxsi»

Casa Sprindys & Cia.

GARSIOJO»

í,

t
ši

Caixa Postal 3967
PI 53 53 R9
S7 BE a
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SVEIKINAMA «MŪSŲ LIETU
KAZIMIERĄ BACEVIČIŲ
55 metų amžiaus proga, nuoširdžiai sveikina:
žmona Veronika, sūnus Vytautas
marti Eugenija ir anūkė Birutė.

AV.

ZELINA,

515

—

CA>XA POSTAL, 4118

— SÂO PAULO

«MŪSŲ LIETUVOS»
PRENUMERATORIAI

KOKI PINIGAI KURSUOJA
ŽMONIŲ RANKOSE

Garbės Prenumerata PE
TRAS GEDZEVIČIUS 1.000 cr.
Rėmėjo: Juozas Valutis 700
cr., Prenumeratą: Straigys 500
cr., J KibelkštiS 500 cr., V.Pa
niuškis 500 cr., K. Merkys
500 cr., A. Bumblis 500 cr.,
K. Bacevičius 500 cr.

Jaunimas skaitydamas vie
nos savaitės kermošiaus pa
jamas padarė šią, statistiką.
Po tūkstantį buvo 14 bankno
tų, po penkis šim us 35, po
du šimtus 61. po šimtą 16, po
penkiasdešimts 144, po dvide
šimts 300, po dešimts 398. po
penkis 247, po du 108, po vie
ną kruzeirą 178 ir du «passi».

— 22 dieną liepos Vila Lucijoje sulaukęs 70 metų, mi
rė SIMONAS STRIPEIKIS Ve
lioais buvo kilęs iš Skiemo
nių, senosios emigracijos ats
tovas 5 Paskutinius savo gyve
nimo metus išgulėjo lovoje
sunkiai sirgdamas. Nuliūdime
paliko žmoną Katariną, duk
teris: Stanislavą Rak etienę,
Marijoną Navickienę ir Vero
niką Stnpeikytę žentus bei
anūkus.

KERMOŠIAUS PAJAMOS
Atskiri barakai davė pajamų:
Medukai 13.920 cr., Baras
10 640 cr.
Ateitininkų:
Žuvelės 9.520 cr., Šautuvė
liai 3 450 cr., Sviedyklės 2 260
cr
Filhas de Maria:
Ritos 7.220 cr., Zuikutis
4.125 cr., Saldainiai 3,415 cr.
KongregadųJ Kimbol 6.105
cr., Vira lata 2.450 cr..Choro
7.080 cr. Varžytinės 1.000 cr.,
muzika ir kit. Viso 74.700 cr.

RIO DE JANEIRO
Nuo liepos mėnesio 15 die
nos lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» bus trans
liuojama PIRMADIENIAIS nuo
20.15 vai. iki 20,45 vai., o ne
trečiadieniais, kaip iki šiol.
PAJEŠKOJiMAS

Bronius Juozapavičius gy
venantis Kaune, paieško sa
vo brolio ir sesers: JUOZAPAVIČ'AUS STASIO ir VERO
N1KOS JUOZAPAVIČIŪTĖS,
išvykusių Brazilijon 1925 m.
gruodžio m.
Atrodo, kad vienas ieško
mųjų kurį laiką gyveno Para
nos estade, Jaguariaira mies
te Ieškomieji, arba apie juos
žinantieji prašomi pranešti
«M L » redakcijai.

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

— Laiškai: P. Šūkiui. O Šer
mūkšnienei. O. Pranckevičie
nei H. Pu pelytei D. Valeikai
tei, Ir Adomavičiūtei, Skur
kevičiūtei G. Teresevičienei,
J. Kaminskui. M. Vinkšnaitienei, Pr Zagorskienei, J. Gudanavičiūtei, O Adomavičie
nei, A Lazdauskui H Šimo
nytei, J. Bagdžiui. I. Kutkai.
A. Pumputienei, J. Paukščiui,
O. Sabonienei, J. Kirkilai, M.
Jonavičiūtei

— PRANCŪZIJOJE ir VA
KARŲ VOKIETIJOJE spauda
įvertino labai optimistiškai
prez Kennedy pareiškiu us
liečiančius Berlyno krizę ir
Atlanto Sąjungos sustiprinimą.

- MASKVOJE ir PANKOWE aiškinama, kad Vakarai
blogai supratę Chruščiovo rei
kaiavimus liečiančius Berly
ną, ir jais pasinaudodami pra
dėję ginklavimosi lenktynes.

printos kanalo įrengimų ir ap
saugos tarnybos.

AMANt) IPAVILONI©
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.

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Ciá yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais' kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

Dr. Vytautas J. Bendzius
Lietuvi
Klausyk ir remk
LIETUVIŠKA

Horário
9 as 11,30
14,30 as 20,30 horas
Aos sabados pela manhã.

SIUNTINIAI į visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10,
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko
_
nemoka Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.

(REGISTRADO NO C.R.C.)

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Dislratos na Junta Co
mercial - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JO5Ê DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2FONE 63-6005 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

PROGRAMA

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

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

PIGIAI PARSIDUODA Siu
vama mašina «Singer Indus
trial» 31 - 15 motorizuota.
Smulkesniu informacijų Av.
Zelina, 515.

DOVANOS Į LIETUVA
Įvairios medžiagas, batai,
megstiniai, skaros ir kt. Yra
daug pavyzdžių.
Visi muitai apmokėti.
Pristatymas garantuotas.
Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė
aua Barão de Pirai, 65
Vila Zelina — São Paulo

— REIKALINGAS mašinom
modelatorius. Kreiptis: R. Prof
Gustavo P. de Andrade. 46
Tel. 63-4938 — Vila Zelina.
į, į,

4»

<< »i<

.į. >x< >i<

.į į, ,i. ,tl ,t, ti> .p

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

CIRURGIÃO DENTISTA
Pela Univ, de S. Paulo
Cirurgia, Pontes Moveis e Fixas, Dentaduras
Alta Rotação
Rua Barão de Jundiai, 166 s/4
Esq. Rua 12 de Outubro
LAPA

PAUKŠTIENE, Dorn, Suveiz
dienę, Dambrauskienę, Soble
vičienę, Paragienę, Rinkevičienę. Kazakevičienę, Saraitienę. Vinkauskienę, Blažienę
Geležauskienę, Ausenkienę,
Masienę, Joteikaitę, Šermukš
nienę. Norbutieuę, Pakalnienę, Juzėnienę, Augulevičienę
Sirlevičienę Adomavičienę ir
visas kitas. Visom ilgiausių
metų ir Viešpaties palaimos.

— Aštrėja kova su bažny
čia. Lenkų seime po dviejų
dienų karštų debatų penkiems
susilaikius, priimtas naujas
auklėjimą mokyklose pertvar
kas įstatymas Pagal šį įsta
tymą mokyklose nebegalės
būti dėstoma tikyba. Moky
— Tėvo Petro Dauginčio
klos, nurodo įstatymas, esan S. J. (São Gonçalo bažnyčios)
čios 'pasaulinės institucijos».
telefonas 36 2628 Prašyti Pad
Komunistiniai atstovai pareiš
kė, kad valstybė religiniam re Daugintis.
auklėjimui nedaranti kliūčių,
tačiau toks auklėjimas tegali
tų-Lietuvių Tarybos nariais.
mas tik už mokyklos ribų. Ka
talikų atstovas Mazowiecki Steigiamajame susirinkime da
savo kalboje reikalavo jauni lyvavo įvairių pažiūrų asme
mui leisti laisvai apsispręsti nys, taip pat senosios išeivi
dėl pasaulėžiūros ir ta proga jos atstovai ir jau Anglijoje
priminė 1956 m. Gomulkos pa išaugusio jaunimo atstovai.
sakytus žodžius, kad «kvaila Naujai Įsi teigusios Britų Lie
yra manyti, jog tik komunis tuvių Tarybos adresas: 55,
tai ir ateistai tegali statyti so
R.ngmer Ave. London S.W.6.
cializmą».

— Britų-Lietuvių Taryba Š.
m. liepos mėn 9 d. Londone
— Per BERI,YNĄ iš ryti
įvyko
Londone ir apylinkėje
nes Vokietijos atbėga kasdien
apie tuksiantis žmonių. Iš ko gyvenanč ų lietuvių, surinčių
munistų užimtos Vokietijos britų pilietybę pasitarimas
žmonės bėga bijodami gali kariame dalyvavo apie 30 as
mo karo, o ypač dėl maisto menų. Pasitarime plačiai ap
produktų stokos. Tuo tarpu tartas reikalas steigbi britųvakarinėje Vokietijoje darbo lietuvių organizaciją, kurios
pasiūla yra didesnė, negu at tikslai būtų panašūs į Ameri
siranda darbo rankų, o viso kos ALTĄ Susirinkusieji, iš
kių reikmenų ir maisto pro samiai išdiskutavę klausimą,
pritarė iniatorių sumanymui,
duktų yra net perteklius.
pabrėždami būtiną reikalą, y— KUBA ruošė atentatą pač Londone, apjungti lietu
prieš Panamos kanalą, kurį vius, turinčius britų pilietybę
norėjo išsprogdinti 26 liepos, bendram Lietuvos darbui. Vi
Fidelio revoliucijos paminėji si tame susirinkime dalyvavę
mo proga Dėl to tapo susti pasirašė naujai įsteigtos Bri-

Manufatura de «Botões Estreia»

VOS» SKAITYTOJAS ONA3

Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.
Turime medžiagų pavyzdžius.
. Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas.
Įteikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą. Persiuntimas
garantuojamas šimtu procentų.
Praça da Sé, 899. 4-tas aukštas, salė 404,
Fone 33-4963 ir 36 8530

I

Pirmą mėnesio sekmadieni
Parque das Nações 10 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

