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Pavergtųjų
Norėdama išsiaiškinti dėl 

JAV politikos gairių. Paverg
tųjų Tautų Seimo vadovybė- 
kurią sudaro visų Seime da- 
lyvaujančių delegacijų atsto 
vai (Lietuvai atstovauja V. Si 
dzikauskas), kovo 12.15 d. d 
lankėsi JAV Valstybės Depar 
tamente, pas sena orius ir 
kongresmanus ir įteikė Seimo 
memorandumą. Pageidauta, 
kad Vakarai nusiginklavimo 
ar Berlyno klausimų sp endi 
mo neatjungtų nuo europinių 
problemų visumos ir jokiu

Lietuvius Tremtinius Sovietai Naudoja Ato
miniams Eksperimentams

Sovietai bandymams naudoja žmones, panašiai kaip naciai 
koncentracijos stovyklose

Slaptais keliais iš Sibiro 
mus pasiekė tikra informaci
ja, kad Sovietai savo eksperi 
mentams naudoja gyvus lietu 
vius tremtinius Sibire, kaip ki 
tado- naciai baisiose Dahau 
ir Stu thofo koncentracijos 
stovyklose

iš vieno lagerio Sibhe bu

— JĖZUITAS TĖVAS BRU 
NO MARKAITIS. muzikas kom 
pozitorius, gimęs Lietuvoje 
1922 metais. Aukštuosius moks 
lys ėjo Vokietijoje Italijoje, 

• ■ Anglijoje ir Šiaurės Ameriko
je. Kunigu pašventintas 1948 
metais eythrop College Ox 
fordshire. Anglijoje Kompozi 
ciją studijavo pas pasaulinio 

■ garso kompozitorių Alexander 
Tcherepnin ir plačiai žinom j. 
muziką Dr. Bernard Dieter

Nuo 1950 metų T Markai 
tis gyvena Š. Amerikoje ir va 
dovauja Lietuvių Katalikų Ra 
dijo Valandėlei Čikagoje. 
Stra psniais yra bendradarbia 
vęs «Britanijos Lietuvy». «Drau 
ge», «Žvaigždėje- ir «Laiškuo 
se Lietuviams». 1957 metais 
parašė filosofinio religinio tu 
rinio knygą, vardu «Širdie- 
Gelmė». Antroji knyga, to pa 
ties turinio, vardu «Tilt i ir

Tautu Atstovai Vašingtone
gestu nepripažintų Sovietų Są 
jungos užgrobimų. Be to, kad 
JT pilnatyje būtų iškeltas ir 
sovietinio kolonializmo likvi. 
davimas Valstybės Pasekre 
torius p e A. Johnson patiki 
no Seimo atstovus, kad pa
vergtosios Europos klausimas 
tebėra gyvas ir tinkamu lai
ku b^s iškeltas. Jis taip pat 
pritarė Seimo memorandumo 
minčiai dėl sovietinio kolo
nializmo kėlimo Jungtinėse 
Tautose.

E.

vo sunkvežimiais išvežta gru 
pė kalinių jų tarpe ir lietu
vių. Jiems buvo uždėtos du- 
jakaukės ir įsakyta nejudant 
stovėti Po kai kurio iaikovi 
si išgirdo baisų sprogimą Iš 
aplinkybių atrodo* kad tai bu 
vo atominis sprogimas ir gy
vi kaliniai buvo panaudoti

Sienos», ruošiama spaudai Su 
misijomis ir rekolekcijomis 
T. Markaitis yra aplankęs dau 
gelį parapijų ir vienuolynų Š. 
Amerikoje ir Kanadoje.

Kaip kompozitorius T, Mar 
kaitis yra jaunimui pažįsta 
mas savo Mišiomis «Prieš Ta 
vo Altorių” Iš didesnių jokū 
rinių pažymėtini: 1 religinė 
oratorija, vardu «Kančios Nak 
tis>, kurią išpildė «Dainavos» 
ansamblis 19:8 metais 2 kan 
tata «Vilties Varpai», 3. Smui 
k" Sonata in D'major (Tam
pa 1960), kurią pirmu kartu 
išpildė, o paskiau užrekorda- 
vo tarptautiniai žinomas smui 
kininkas virtuozas Francois 
D’Albert kuri jau buvo grota 
per Chicago. New York. Mont 
real, Toronto, Zuerich ir To
kyo radijo stotis iš paskuti 
niausiu kūrinių kūrinių minė 
tini: Piano Sonata in A flat 
Major (Tampa 1962) ir «Trys 
Šokiai», poema simfoniniam 
orkestrui. T Markaitis pri
klauso International Society 
for Contemporary Music ir 
Florida Composers League.

Nuo 1 61 metų balandžio 
mėnesio T. Bruno Markaitis 
paskirtas lietuvių jėzuitų vy- 
? esniuoju Šiaurės ir Pietų Ame 
rikoje Jis aplankė S. Pauly 
gyvenantį misijonierių T. Jo
ną Bružiką ir kovo 3o d. iš
vyko aplankyti Urugvajuje 
esančius lietuvių jėzuitus.

Ketvertis Milijono MasKvos Agentu
Pagal iš Suomijos gautus 

pranešimus, patirta, kad sau
gumo komitetas (KGEP Mask
voje savo pa< aliniams paeiun 
tęs slaptą raštą — iš jo paa š 
kėjo, kad Maskva neslepia 
vakarų kraštuose turinti ket 
virtį milijono agentų Kaišpio 
nažo mokyklas baigs daug 
naujų auklėtinių šis skaičius 
numatomas dar padidinti. So
vietinis saugumo komitetas pa 
sisakė, kad jo agentai Vaka 
ruošė, esą, veikia gerai užsi
maskavę kaip turistai, pasiun 
tinybių personalas, žurnalis 
tai, įvairių lelegacijų nariai, 
technikai, keliautojai preky
bos reikalais ir pan. Jie turį 
pakankamai pinigo ir įvairių 
techninių priemonių, be to, 
jie gerai, be jokio akcento e- 
są apvaldę ir paskirų kraštų 
kalbas. Nors su vietos komu
nistais nepasirodo viešumoje, 
tačiau su jais palaiko artimus 
ryšius.

KGB paskelbtais duomenį 
mis saugumo organai sovie
tuose susiranda sau talkinin
kų — laisvu noru ar ir be jo 
— turistų ir kt reikalais atvy 
kusiii į Sovietų Sąjungą tar
pe. Kiekvienam agentui nus

žiauriems bandymams — kaip 
spindu'iai paveikia organiz
mą.

Tame bandyme dalyvavu
siems kaliniams buvo prigra
sinta, kad, jei nors vienas iš 
jų prasitars apie tą įvykį, bus 
visi išžudyti

Kaliniai iš anksto jautė, kad 
yra vežami tiems baisiems eks 
pe imentams ir vienas iš jų 
savo art miesiems j Ameriką

Kariuomenė Nušalino
Argentinos prez. A. Frondi 

zi nesutikus atsisakyti iš pa 
reigų, kariuomenė jį nušali 
no. Jo vieton pakvietė sena 
to pirmininką JOSÉ MARIA 
GU1DO

Kodėl Argentinos kariuome 
nė nenori prez Frondizi? Jį 
kaltina 1958 m pirieš rinki
mus padarymu slaptos sutar
ties su peronistais kurie rin 
kimų metu balsavo i.ž Fron 
dizi. Išrinktas prezidentas bu 
vo pažadėjęs peronistų parti
jai laisvę. Šiais metais, kovo 
m 18 d peronistai jau lais 
vai dalyvavo rinkimuose Ka 
riuom nė taip pat negalėjo 
užmiršti prez Frondizi paša 
kytos kalbos praėjusiais me 
tais gruodžio mėn, atidarant 
tiltą tarp Brazilijos ir Argen 
tinos. Toji kalba buvo nuspal

tatytas paskiras žinių lapas 
apie jo pinigines, ūkines są
lygas ir silpnąsias puses, ku
rios įgalintų prieš agentą pa
naudoti spaudimą. Pagal nau
juosius sovie inio saugumo 
metodus, daugiau atliekama 
naudojantis asmeniniais kon
taktais. kaip palaikant ryšius 
per tarpininkus Pastaruoju 
metu žymiai mažiau naudoja
masi radijo ryšiais, nes prieš 
sovietinį špionažą kovoją kraš 
tai sugeba išaiškinti bangų ii 
gins, siunčiamus šifrus Daug 
reikšmės turį vad. kontroli 
niai agentai — jie išgelbsti į 
pavojų pakliuvusius agentus.

Pagalsaugumo komiteto duo 
menis, geriausiai veikią kontr. 
žvalgyba JAV-se, D. Britani
joje, Prancūzijoje, - ed, Vokie 
tijoje, Švedijoje ir Šveicari
joje. Tuose kraštuose KGB 
talkininkai turį veikti ypatin 
gai atsargiai Su ketvirčio mi 
lijono armija sovietinė žval
gyba Vakarų agentų skaičių 
pralenkia bent dešimteriopai 
ir visvien dar laikoma kad 
tą santykį teška gerinti «tai
kos stovyklos» kraštų naudai.

Elta

įstengė slapta išsmugelioti 
laišką, rašydamas: mus išve
ža... Jeigu iš manęs nebegau
site laiškų, tik pasimelskite 
už mane. Žinokite, kad ma
nęs jau nėra gyvųjų tarpe.

Tai baisus sovietinio barba 
rizmo pavyzdys ie faktai 
dar labiau atskleidžia, kodėl 
sovietai jokiu būdu neįsilei
džia tarptautinės kontrolės ato 
minių ginklų srityje

«Draugas»

Argentinos Prezidentą 
vintą Fidel Castro politikai 
palankumu. Be to aukštuose 
vyriausybės postuose sėdėjo 
peronistams simpatizuojantys 
valdininkai. Kariuomenė pasi 
ryžo vieną kart visiems lai 
kams susitvarkyti su peroniz 
mu ir komuniMnu.

— PRANCÜZ JA praktiškai 
nutraukė santykius su Rusi 
ja. Iš Paryžiaus įsakė išva 
žiuoti Sovietų Rusijos amba 
sadoriui. o iš Maskvos atšau 
kė savąjį Priežastis — Krem 
liaus kišimasis į Arželijos rei 
kalus Santykiai nutraukti kol 
kas tik «de facto», bet ne «de 
jure».

•
— GENEVOJE nusiginklavi 

mo reikalai dar vis tebestovi 
mirties taške. Rusai nenori 

sutikti, kad kontrolės komis! 
ja galėtų patikrinti, ar susi 
tarimas tikrai vykdomas.

— GUBERNATORIUS CAR 
VALHO PINTO ir JANIO QUA 
DROŠ nesutarė del bendro 
kandidato į gubernatorius 
Draugystė dingo. Janio yra 
opozicijoj prieš gubernato 
riaus kandidatą. Janio ir nori 
būt kandidatu.

- KRIKŠČIONIŲ DEMO
KRATŲ S Paulo estado ats
tovų suvažiavimas kovo m. 25 
d. pasisakė už José Boúifacio 
Nogueira kandidatūrą.

— BRAZILIJOS PREZ. J. 
GOULART, balandžio 3 d. iš
skrenda su oficialiu vizitu į 
JAV. Šiam vizitui priduodama 
daug reikšmės Tikimasi dar 
labiau sustiprinti Š Amerikos 
ir Biazilijos santykius.

— SIRIJOJE kariuomenė be 
šūvio ir kraujo praliejimo nu 
vertė vyriausybę. Naujoji vy
riausybė yra griežtai prieško 
munistinė ir vakarų politikai 
palanki.

— KOMUNISTINĖJ KINIJO
JE grįžta prie kapitalizmo. Ir 
čia nuosavybės pana kinimas 
žemės ūkį privedė prie ban
kroto. Dabar vyriausybė sten 
giasi grąžinti kaimiečiams že 
mę. Šios žemės negalės par
duoti, bet tik ja naudotis.; Už 
auginti produktai bus auginto 
jo. Juos galės parduoti kur 
ir kada norės.

— EKVADORO kariškių da
lis reikalauja, kad preziden
tas Carlos Julie Arosemena 
pašalintų uarbo miaisterį Ju
an Isaac Lovato ir eilę baldi 
ninku; palankių komunistams. 
Priešingu atveju reikalaus 
prezidento atsistatydinimo 
«sveikatai pataisyti». Prezi
dentas sako, kad jis laikysis 
konstitucijos ir nekryps į 
kraštutinumus.

— Į Rio de Janeiro atvyko 
19 Kubos piliečių kurie buvo 
pabėgę į Argentinos ambasa
dą. Kai Argentina nutraukė 
su Kuba diplomatinius santy
kius, juos globoti perėmė Bra 
zilijos diplomatinė įstaiga. Ga 
vus iš Kubos vyriausybės lei 
dimą. jie buvo perkelti Brazi 
Iijou Jų tarpe yra įvairių pro 
fesijų, pavyzdžiui advokatų ir 
batsiuvių. Advokato Ginebra 
Martinez pareiškimu, Kuba 
skęsta kraujuje, ašarose, 
bade, mirtyje. Maisto produk 
tų labai dėdelis trūkumas.

t
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NESVYŽIUS KADAISE BUVO 
SVARBUS KULTŪROS CEN

TRAS LIETUVOJE

Puikiausi rūmai Lietuvoje 
18-tam šimtmetyje buvo ku- 
nig. Radvilų Nesvyžiuje. Tie 
rūmai, apsupti iš trijų pusių 
ežerais, turėjo 12 salių, kurio 
se buvo sutalpnta neišpasaky 
ta daugybė meno kūrinių, ar 
ti dviejų šimtų kambarių, iž
dinė su krūvom brangenybių.

Kuomet karalius Stanislo
vas Augustas 1784 metais vy
ko į Gardino seimą, tai jis iš 
reiškė pageidavimą sustoti 
Nesvyžiuje. Kunig. Karolis 
Radvila pasitiko jj iškilmin
gai Sutikęs Stanislovą Augus 
tą jis pareiškė: «Nesvyžiaus 
karalius sveikina Krokuvos 
monarchą.»

Tais laikais ir anksčiau, ku 
nig. Radvilai laikė savo Lie 
tu vos valdovais ir mažai pai
sė lenkų Jų buveinė Nesvy 
žiuje buvo antroji po Vilniaus 
Lietuvos sostinė.

Nesvyžiuje buvo sukrautas 
ir Lietuvos istorinis archyvas 
su daugybe svarbių dokumen 
tų, kuriuos vėliau maskoliai 
užgrobė ir sunaikino.

1568 metais ten buvo jreng 
ta spaustuvė, kurioje buvo pa 
ruošiamos dvasinio turinio 
knygos, pirmoje eilėje Bibii- 
jos, o paskiau ir įvairūs lite
ratūros veikalai Ten vidury
je 18 to šimtmečio buvo pra
dėtas spausdinti laikraštis ir 
jkurta didžiulė biblioteka.

KAS ĮVYKSTA PASAULYJE
PER VALANDĄ

NEW YORK. — Jungtinių 
Tautų duomenimis, visos že
mės gyventojai kas valandą 
išgeria 50 000 000 puodelių ka 
vos, suvalgo 76.000,000 svarų 
duonos, 52 000.000 svarų bul
vių ir skaito 60.000.000 lai
kraščių. Apskaičiuota, kad kas 
valanda gimsta visame pašau 
lyje 5.500 kūdikių ir kas va
landa miršta 4 700 žmonių; per 
tokį pat laiką 1.000 porų su
situokia.

ŠIUKŠLĖSE IEŠKO MAISTO

Du šveicarų studentai Ri
chard E. Gut ir Ernest Aebi, 
keliaudami ap ink pasaulį, ga 
vo leidimą aplankyti Kiniją. 
Praleisdami raudonojoj Kini
joj mėnesį laiko, aprašo savo 
įspūdžius. Pagal jų aprašymą 
pasidaro įspūdys, kad iš visų 
lankytų 38 kraštų Kinijoj bu
vo skurdžiausiai apsirengę 
žmonės Beto malėsi kinų mo 
terys besirausiančios atmato
se, tikėdamos surasti ko nors 
valgomo Jei atrasdavo gaba 
lėlį maisto, dėdavosi į krepšį 
ir keliaudavo toliau Ir tokių 
reginių pasitaikė ne vienas, 
bet daugybė.

iŠ SIBIRO TREMTIES

Prieš Kalėdas iš Sibiro atė 
jo vienos lietuvės laiškas, ku 
ris šiaip prasideda: « nieguo 
tą naktį, tarp ledų ir grieš 
čiausio neturto, gims ir tarp 
mūsų Tvartelio Kūdikėlis Jis 
gims mūsų širdyse, kurios nė 
ra palaužtos nei skausmo, nei 
šviesesnės ateities ilgeUo

Praeitą sekmadienį turėjo 
me didelę paguodą: po 10 me 
tų pirmą kartą matėme savo 
tautietį kunigą. Jis, kaip ir 
mes, skausmingu keliu atvy
ko j sunkius prievartos dar 
bus. Jis, žinodamas savo pa
reigas, atėjo ir pas mus, no
rėdamas paguosti mūsų dva
sią. Jis dirba miške su mūsų 
vyrais ir eina klebono parei 
gas. Jis daugeliui porų tikda 
bar suteikė Bažnyčios palai 
minimą».

DRĄSUS LAIŠKAS

Komunistų laikraštis «Tie 
sa> gavo iš vienos lietuvaitės 
laišką, kurį paskelbė 1969 XII. 
22, kad galėtų pakritikuoti: 
«Esu katalikė. Nuo pat kūdi
kystės mano gyvenimas yra 
surištas su religija ir Bažny
čia. Galės man duoti visus 
įrodymus, kad Dievo nėrbet 
mano tikėjimas nebus pajudin 
tas, ir jei būtų reikalo, geriau 
pasirinkčiau paaukoti savo

M©SŲ LIETU A

Kazys Binkis

VĖJAVAIKIŠKAS VĖJAS
Vėjas atprunkščia iš Baltijos 
Siausdamas, siausdamas, 
Šiaušdamas, lauždamas, 
Raudamas, nešdamas, 
Vejamas, gaudomas ..

Ei tai valia, tai valia, tai valia.
Milijonas valių.
Nesušvilps — negaliu. 
Nei krypties, nei kelių. 
Kur pasuks — te valia.

II
Malūnas keturiais sparnais
Tuščia jų 
Pabandė — triokšt. 
Pakaks dviejų.
Klojimas klūpčioja girtas, 
Sušiaušė šiaudus.
Po kiemą gaidį gaudo.
Sodas kojose nebetvirtas.
Blaškos ir čiaudo.
Pavirto pirtis 
Nusviro svirtis.
Varnai sparno trūksta, — 
O vėjas dūksta.

Ei. sumauros, sumauros, sumauros... 
Dar nematėt tikros jūs audros...
O nei žemės, nei dangaus, 
Vėjo niekas nepagaus, 
Vėjas ūž, vėjas gaus, 
Nušvilps — negaliu, 
Nei krypties, nei kelių — 
Kur pasuks - te valia. 
Ei tai valia, tai valia, tai valia 
Milijonas valių.

gyvybę, nei prarasti savo ti
kėjimą».

«Tiesa» redakcijos vardu 
taip atsako: «Keista, jūs esa
te 20 metų giliai tikinti mer 
gaitė, o aš esu 50 metų ir 
esu bedievis. Atrodo, kad 
tarp mūsų nėra nieko bendra: 
jaunystė ir senatvė, religija 
ir bedievystė, ugnis ir van
duo. Ar yra galima kad mes 
kada galėtume rasti bendrą 
kalbą?..» Ir užbaigia: «Ateis 

diena kurioje jūs galvosite, 
kaip ir aš».

Iš to trumpo fakto jau ma
tome, kokia mūsų brolių lie
tuvių padėtis tėvynėje ir kaip 
yra sunku grumtis su bedie
višku komunizmu Bet tikėji
mas Lietuvoje nėra palauž
tos Jokios schizmos ir tau 
tiškos komunistinės «bažny
čios» jų neatitraukė nuo ti
kro tikėjimo. Tik mes čia už 
sienyje nepalūžkime irnemai

1962 m. kovo 31 d

Sniečkus pripa zista - ir 

pas mus netvarkoje 
Kelia nesėkmę žemės ūkyje, 

pasižada pasitaisyti...

Maskvoje įvykusiame kom i 
partijos ck plenume kalbėjęs 
Lietuvos komunistų pirma-is 
sekretorius A. Sniečkus, iškė- 
1 -, jo nuomone teisingą Chruš 
čiovo kritiką Lietuvos adresu 
dėl «nepakankamai naudoja
mos didelės galimybės didid- 
ti žemės ūkio produktų garny 
bą>. Savo kalboje («Tiesa», 57 
nt) A. Sniečkus nurodė to
kius duomenis: per trejus pir 
muosius septynmečio metus 
(1959, 1930, 1961) mėsos supir 
kimas Lietuvoje padidėjo 63% 
pieno 31%, kiaušinių 48%. 
1961 m blogiausia padėtis bu 
vusi su pieno pardavimo pla
nu — Lietuvos partinis varo 
vae turėjo pripažinti, kad tas 
planas įvykdytas... ne visiš
kai

Padėtis žemės ūkyje mažai 
progresuoja visoje Sov. Sąjun 
goję, ji pašlijusi ir Lietuvoje. 
Kas daroma padėčiai atitaisy 
ti? Čia ir vėl leiskime paaiš
kinti pačiam Sniečkui. Pagal 
jį, ypatingas dėmesys skiria
mas karvių skaičiaus didini
mui — jų skaičius 1961 m. pa 
didėjęs 10%. Šimtui ha naud 
menų šiais metais tikimasi tu 
rėti daugiau kaip 10 karvių, 
(vi. Gregorausko duomenimis 
195a m karvių buvo dau
giau — E ).

Nepaisant, kokios nebūtų 
dedamos pastangos, nežiūrint, 
kad gyvulininkystės produktų 
gamyba padidėjusi, tai... vis- 
vien partija, Sniečkaus lūpo
mis. išsijuosusi bara daugelį 
kolchozų ir sevehozų Jie kai 
ti, kad vis nedidėja mėsos, 
pieno ir kiaušinių gamyba.

(pabaiga 3 pusi.)

nykime savo tikėjimo, kaip 
rūbo, persimesdami į visokias 
schizmas.

T. Angelaitis

Uz Tėvyne ir Gyvybe

— O Jurgiui dar mandriau 
išėjo. Jis buvo areštuotas ir 
vedamas į NKVD namus. Vaiž 

\ ganto prospekte Jurgis, apsi 
dairęs, tik šast ir griebęs su 
rangė enkavedistą Po to pa
leido upėn. Be žado vyrukas 
pas mane atbėgo. Baisiausiai 
išsigandęs buvo, kad žmogų 
užmušęs. Raminau, kiek gale 
jau. Dabar slapstosi. Būtų rei 
kalinga sužinoti, ar anas en
kavedistas atsigavo, ar jau... 
Jei anas dar gyvas, tai Jur
giui reikia kur toliau bėgti. 
Juk jeigu įkliūtų — baigta. 
Aš tuo reikalu ir pas jus at- 
vykau> Juk dabar be reikalo 
pas kunigą nevaikšto niekas 
Jūs turite pažinčių su gydy
tojais

— Na?
— Jeigu anas enkavedistas 

nebeatsigavo, tai jį turėjo nu 
gabenti į ligoninę skrodimui. 

Ar negalėtumėte pasiteirauti. 
Tik Jurgis tepasilieka paslap 
tyje. Tegu niekas apie tai be 
mudviejų nežino. Jeigu suži
notų enkavedistai, kad mes 
tai žinom, tai ir mums būtų 
blogai.

— Gerai, sužinoti galėsiu.
— Labai dėkui.

★ ★ ★
Sekantį vakarą kunigas ap

silankė pas gydytoją Gudaitį.
— Kad jau ir užmiršai mus, 

kunigėli, — kalbėjo pasitik
dama Gudaitienė. — Dabar tu 
rėsite pabučiuoti pečių. Juk 
ar tik ne trečia savaitė, kaip 
jūsų nematėm.

— Kažin? Ar gi iau'irį baž 
nyčią nebeateinate? Jei baž- 
nyčioje buvote, tai galėjote 
matyti.

— Na, bažnyčia, tai nesis
kaito. Prašom pas mus, arba
tos išgersim.

Gerdami arbatą spėliojo, ka 
da bolševikai apleis Lietuvą

— Žinai ką, pone gydyto
jau? — užklausė kunigas gy
dytoją, kuris palydėjo kori
doriuje išeinanti. — Ar šio
mis dienomis į ligoninę nebu 
vo atgabenta lavonų?

— Vienas buvo, bet greit 
buvo išvežtas Po kelių valau 
dų atvyko NKVD mašina ir 
išsivežė Kalbėta, jog lavonas 
rastas paupėje

— Gerai. Aš tiek ir tenorė
jau sužinoti. Sudiev! Laiky 
kitės!

Gydytojas kunigo neklausė, 
kam jis klausinėja apie lavo 
nūs. Jis gerai žinojo, jog ku
nigas turi įvairių paslapčių. 
Jeigu pats kunigas apie tai 
nieko nepasakoja, tai, matyt, 
ir negali.

Sekančią dieną apie enka
vedisto mirti žinojo mokyto
jas ir Jurgis, kuris dabar ga
lėjo kiek laisviau atsikvėpti. 
Jurgis vėl pradėjo lankyti 
mokyklą

Revoliucijos šventės minė
jimas buvo «pasisekęs».

T. Angelaitis

Kunigo Pagrobimas
— Alio! Alio! Vaclovai!
— Aš
— Einam?! Susitinkam prie 

laikrodžio. Gerai?!
— Gerai, išeinu tuoj.
Kunigas Vaclovas padeda 

telefono triūbelę, apsivelka 
paltą su žieminiu kalnieriumi. 
Kailinių jaunas kunigas, dar 
neturėjo. Paprasto kailio kai 
nierius rudeninį paltą padarė 
tikru žieminiu rūbu.

Tuo pat laiku pasivaikščio 
jimui ruošės ir kunigas Tadas 
Nusivilko sutaną, paėmė švar 
kelį, kurį pasisiūdino prieš me 
tus, kai važiavo į užsienį. Vir 
šuj užsivilko trumpus rudus 
kailinukus Tie kailinukai bu 
vo siūti žiemos sportui - čiuo 
žimui. Paprastu laiku kunigas 
būtų jų ir nenešiojęs. Bet da 
bar, bolševikmetyje, jie labai 
tiko Dar pilka siviliška kepu 
rė kunigą padarė tikru gimna 
zistu, einančiu prie laikrodžio 

susitikimui.
Miesto tikintieji žinojo tų 

dviejų kunigų draugystę. Abu 
jauni, veiklūs, idealistai, su
tinką metoduose. Pradžioje 
jie abu buvo vienoj parapijoj. 
Vėliau Tadas persikėlė j ki
tą. Bet draugystė nenutrūko. 
Dažnai jie susitikdavo pasi 
vaikščiojimui, daugelio daly 
kų aptarimui Pasitarimų rei
kalas padidėjo, bolševikams 
į Lietuvą atėjus. Dažnai, kaip 
ir šį kartą, telefonu susitarda 
vo susitikti Dabar jau buvo 
keletą dienų praėję, kai pas
kutinį kartą matėsi. O įvykių 
buvo daug Tik ką buvo po 
Vasario 16 d. Tos šventės iš 
vakarėse pas Vaclovą, klebo 
nijoj ir bažnyčioj buvo kra
ta Bolševikai ieškojo ginklų, 
atsišaukimų, rašymo ir spaus 
dinimo priemonių Bolševikai 
stengėsi, kad tautinė šventė 
būtų nešvenčiamą, kad uepa 
sirodytų kokių atsišaukimų,
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Pagal partijos nurodymus 
Lietuvoje buvę žymiai padi
dinti kukurūzų pasėlių plotai, 
pirmą kartą p'ačiai auginami 
cukriniai runkeliai pašarui. 
Čia ir vėl partija Lietuvoje 
prisipažino esanti kalta, nes..- 
tai, pasak Sniečkaus, buvę 
pernelyg nedrąsūs žingsniai 
žalieninei sistemai likviduotL

Lietuvos mokslininkai, že 
mės ūkio specialistai, Snieč
kaus nuomone, buvo Chruščio 
vo sausio 12 d. Minske ne tik 
aštriai, bet ir teisingai sukri 
tikuoti. Tie mokslininkai, spe 
eialistai, pasirodo, klydę ir 
tik visų sričių specialistas N. 
Chruščiovas jiems išaiškinęs, 
kaip esanti ydinga toji žalie 
nine sistema. Toje kalboje 
Chruščiovas buvo perskaitęs 
Lietuvos Žemdirbystės Insti 
tuto mokslininkų grupės 1961 
m. lapkričio mėn. paruoštą 
kolektyvinj pareiškimą Be ki 
tų, jį buvo pasirašę institu o 
direktorius Vasinauskas jo pa 
vaduotojas Černiauskas, Šaba 
navičius ir kt Tie žemės ū 
kio specialistai teigė, kad pie 
no ūkyje žolės vaidina ir tu
ri vaidinti pirmaujantį vaid
menį. pirmiausia todėl, kad 
galvijų organizmas prisTai- 
kęs maitintis žole. Minsko kai 
boję pertą patį Sniečkų Chruš 
čiovas patarė lietuviams moks 
liniukams apsilankyti fermo
se ir sužinoti, ar karvės bal
suos už žalieninę sistemą ar., 
už kaupiamuosius Po šitokio 
argumento, suprantama, lietu 
viai mokslininkai turėję pri
pažinti Chruščiovui tiesą.

Dabar tik ir skamba šūkiai: 
j kovą už kaupiamąsias kul
tūras! Jei taip energingai ša
linami žalieninės sistemos «ža 
lingieji padariniai», tai Snieč
kui jau teko girtis, kad šiais 
metais kolchozuose ir sovcho 
zuose pieno gamyba turėsian 
ti padidėti, bet., negalutinais 
duomenimis — 20% Lietuvos 
komunistai, anot Sniečkaus, 
pasiryžę dirbti tokiais tem
pais. kad 1964 65 m būtų pa
gaminta kiekvienam šimtui 

ha ariamos žemės po 75 cnt 
mėsos (Sniečkaus pran. 1961 
m. «Tiesoje* 1960 m. buvo 82c.)

Visais būdais siekiant iš
bristi iš nesėkmės gyvulinin
kystėje, Lietuvoje vis ekspe
rimentuojama pertvarkant pa 
sėlių plotus. Pagal Sniečkaus 
paskelbtus negalų inius duo
menis, grūdinės kultūros šie
met sudarys 45% ariamos že 
mės (pernai buvo % , kau- 
pamųjų pasėliai sudarysią 
maždaug 18 2 %. Žinoma, to 
dar maža tai dar neatitinka 
visiems poreikiams (ir parti 
jos reikalavimams,.. — E) to 
dėl lauktina ir naujų kaita 
liojimų.

Darcmi eksperimentai, bet 
trūksta priemonių Tas pats 
Sniečkus turėjo savo kalboje 
Maskvoje pripažinti, k d per 
maža ligšiol dėmesio skirta 
žemės ūkio technikai. Štai, 
trūksta mašinų reikalingų cu
kriniams runkeliams auginti, 
per maža mašinų kukurūzams 
sėti ir jų derbui nuimti, per 
menkos bulvių sodinimo ir ku 
simo mašinos, trūksta mašinų 
trąšoms pakrauti bcansportuo 
ti, barstyti.

Savo kalboje Sniečkus dar 
iškėlė mokslinio tyrimo insti
tutų reikšmę, tų institutų, ku- 
rių atstovų, kaip Vasinausko 
ir kitų nuomonė, pasirodo ne 
reikšminga Partinis vyr. va
rovas turėjo pripažinti, kad 
kiek pagerintas darbas ir ka 
drų srityje, esą, dabar Lietu 
vos žemės ūkyje dirba i er 
7000 specialistų, ba gus>ų aukš 
tąjį ir vidurinį specialų moks 
lą (o kiek jų dirba be jokio 
pasiruošimo? — E) Partija, 
girdi, visa darysianti kad bū 
tų išpildyti partijos reikalavi 
mai. o tikrovėje jos dėka... 
ūkis reikiamai nesivysto viso 
je Sovietų Sąjungoje ir jis 
vargiai pakils ir Lietuvoje.

Elta

Jurgis Baltrušaitis

Elgetos Giesmė
Kaip gluosnis žemei atiduoda 
iš saulės skolintus lapus, 
Taip tu nulikytą aruodą 
Dalyti ryžkis bent perpus..

Nenuvokus šykštuolio delnas,
Jis nenujaučia širdimi,
Kad ir dalybos — tikras pelnas, 
Nes duodamas, tu daug imi...

Nes bėręs broliams bent po saują, 
Neužsigniauždamas riekės, 
Tu sau užsėsi auką naują 
Kur žiupsnį pėdas atmokės..

Dr. Ant Dainavietis
s v.

Ar Žmogus yra Beždžionės Palikuonis?
«Kas yra žmogus, kad tu jį 

atsimen., ir kas yra žrmnių 
sūnus, kad tu jį a ikštini?* 
(Ps, 8,5). Mums labai svarbu 
pažinti supančią mus aplin
ką, art.mesnę ir tolimesnę, sa 
vą ir svetimą, mielą ir ne
malonią. Naudinga išstudijuo
ti savosios gimtosio šalies ir 
kitų kraštų miškus, jūras, 
upes, ežerus, paminklus, au
galus. paukščius, žvėris ir žvė 
relius Pareiga yra branginti 
tėvų palikimą, senas, palai 
mingas, gražias lietuviškas 
tradicijas brolių artojų lietu 
viską šnektą, bo ių sodybas, 
pili , kalnius bei milžinų ka 
pus.

Bet už vis svarbiaus a yra 
pažinti pačius save Iš kur 
žmogus t teina ir k .s jis yra, 
ir šiandien yri aktualus klau 
simas Nors material zmas 
marksizmas tikrų mokslinio 
kų y a laikomas pasenusiu, 
tačiau yra bolševisiinių ate s 
tinių valdžių organizacijų ir 
paskirų «išminčių» kurie e 
atsisako darvinizmo teor jos, 
kalbėdami apie žmogaus kil 

mę. Ateizmo — bolševizmo ne 
nu stami apaštalai tiesiog jė 
ga verčia, kad tokios jųjų 
«išganingos* pažiūros būtų ne 
tik skelbiamos, bet ir įgyven
dinamos.

Čia yra naudinga paminėti 
kaikuriuos gyvulių ir žmo
gaus savitumus. Žmogus savo 
kūno atžvilgiu yra saistomas 
tų pačių įstatymų, kaip ir stu 
buriniai gyviai Nors žmo
gaus kūno savybės apskritai 
paėmus yra panašios su stu 
buriniais gyvuliais, bet taip 
pat galima pastebėti ir ntma 
ža skirtingumų Pas gyvulius 
kaikurios kūno dalys taip iš 
lavintos, kad jie galėtų išsi
laikyti, laimėtų kovą už bū 
vį Šituo atžvilgiu kaikurie 
gyvuliai net viršija žmogaus 
kūno galias Žmogus nepasi
žymi ypatingu fiziniu didumu, 
prieš didžiuosius dramblius 
jis yra tik liliputas; regėji
mas, girdėj mas, jutimas pas 
visą eilę gyvių daug stipres
nis. negu pas žmogų. Jis ne 
gali prilygti daugeliui gyvu
lių savo fizine jėga elastišku 

mu ir greitumu bėgime. Ne
žiūrint to, žmogus ne tik ap 
valdo gyvulių pasaulį, bet pa 
sigaminęs «prašmatnes» ma
šinas, skraido apie 30.000 km 
į valandą erdvėse

Beždžioniškoji žmogaus kil 
mė savotiškai darosi įdomi, 
gyvenant didžiuliame Brazili
jos krašte Čia neįžengiamuo 
se miškuose gausu įvairių rū 
šių beždžionių, kurios savo 
fizine išvaizda kartais būna 
panašios į nuskurdusius ir ap 
sileidusius Adomo ir Ievos vai 
kus. Beždžionės yra šiltųjų 
kraštų žinduolių rūšis, būdin
ga tuo, kad kaikurie jai pri
klausą gyvuliai neturi uode
gos ir šiek tiek panašūs į 
žmogų. Nors fiziologijos at
žvilgiu kaikurie zoologai ran 
da panašumo tarp žmogaus ir 
beždžionės, betgi kiti mano, 
kad tas panašumas yra daug 
aprėžtesnis negu skelbiama. 
Ypač dideli skirtumai yra pas 
tebėti galūnių ir kūno dalių 
dydžiuose. Pvz beždžionės 
«rankų» ir kojų santykius yra 
priešingas žmogaus rankų ir 
kojų dydžių santykiui; šio gy 
vio žandikaulis taip pat gana 
skirtingos išvaizdos (daug sta 
tesnis, negu žmogaus), kau- 
kuôlé yra daug didesnė ir la 
bai nelygi; dantys didesni ir 
kitaip sutvarkyti; skirtingas 
nugarkaulio išlenkimas, pade 
dąs žmogui stovimą poziciją 
turėti; smegenys daug mažes
ni, negu žmogaus, ir turi ma 
žiau vingių.

Kaikurie mokslininkai ma
nė, kad beždžionė turi daug 
panašumo į žmogų ir psichiš
kai, ir dėl to jomis naudojosi 
žmogaus ir gyvulio lyginamo
sioms studijoms. Eksperimenti 
niai tyrimai parodė, kad šie 
gyvuliai yra daug gudresni 
už kitus žinduolius ir kad jie 
gali daug geriau ir greičiau 
išmokti kaikuriuos sudėtingus 
judesius ir prisitaikinti prie 
komplikuotų sąlygų.

(B, D)

nebūtų iškeltos tautinės vėlia 
vos '"Tą pačią dieną prieš 
šventę Tadas buvo šaukiamas 
į NKVD, bet nenuvyko. Tą 
dieną jis lankė parapiją Mi
licija keletą kartų buvo atvy 
kusi jo ieškoti, o vakare pra 
nešusi, jog, kad ir vėliausią 
naktį grįžęs, kunigas prisieta 
tyrų į miliciją Tačiau klebo
nijos gyventojai vėlai grįžu
siam kunigui nieko nesakė. 
Tik rytą kunigas apie tai su 
žinojo, bet į miliciją nevyko, 
o vėl išvažiavo lankyti para
pijos

Eidamas gatve, Tadas gal
vojo. ką šiandie turės aptar 
ti. Jau temo. Žmonių gatvėse 
buvo nemaža «Gimnazisto» 
n ekas nepažino, niekas nė 
dėmesio į jį nekreipė Juk to 
kių šimtai mieste marširuoja. 
Perėjęs tiltą, Tadas pamato 
ateinantį Vaclovą. Tačiau Vac 
lovas ne vienas jį lydi tūlas 
jaunas vyrukas. Tadas nuta 
ria jų netrukdyti, praeiti pro 

šalį. Kas gali žinoti, gal ko 
kių svarbių reikalų jie turi 
Gal nėra reikalo šiam vyrui 
rodytis.

Jau buvo Tadas bepraeinąs 
lyg nepastebėtas, bet Va lo
vas sulaikė:

— Palauk! Kur gi? Juk vie 
nas kito ieškom.

— Nenorėjau jums trukdyti.
— Nieko.
— Atsiprašau — taria jau

nuolis, — aš dabar jau galiu 
eiti.

- Sudiev! Dėkui, — taria 
Vaclovas.

— Sudiev, Broniau, — taria 
ir Tadas, nes Tadas šį vyru
ką taip pat gerai pažino.

— Žinai ką? — pradeda 
Vaclovas, kai abu kunigai pa 
suko tilto link, — einant Ro
žių gatve, prieina štai Bro
nius ir sako: «Kunige, pasi
saugok, nes visą laiką čia gat 
vėje jus seka du žydai enka
vedistai sekliai. Aš juos ži 

nau Būk atsargus» įspėji
mu. Tadai.reikia patikėti. Juk 
Bronių pažįsti, Tai geras vy
ras. Jis buvo mūsų ramuvie- 
tis.

— Matai, jau seka. — gy
vai taria Tadas. — Tai ne- 
naujiena Tai ne nuo šiandie. 
Jie seka mūsų kiekvieną žings 
nį, lyg kad mes būtum di
džiausi prasikaltėliai. Neim- 
kim į galvą, Vaclovai Einam 
pas mus!

— Kunigas ir yra didžiau
sias jų priešas. Juk religija 
«liaudies», atseit jų, baisiau 
sias priešas Už tat religiją, 
kunigus jie pirmiausia ir puo 
la, — dėstė Vaclovas jau žen
giant į kleboniją.

Ant laiptų susitiko geras 
simpatiškas senuKas Klebonas. 
Jis ištiesė svečiui Vaclovui 
ranką ir norėjo paduoti ran
ką ir Tadui, manydamas, kad 
tai koks nepažįstamas.

— Sveikinu, sveikinu, kle

bone, — linksmu balsu tarė 
Tadas

— Ach. šelmi! Nepažinau, 
maniau, kad svečias. Ir sa
kyk tu -man, — stebėjosi gera 
sis klebonas, — juk tu visiš
kai nepanašus. Tikras gimna 
zistas.

— Dabar reikia viskuo bū
ti. Juk visur seka.

— Žinoma, jūs jauni. Man 
tai taip jau ne bepasisektų. 
Prašau pas mane čia į valgo
mąjį

— Girdėjau,— kreipėsi Vac 
lovas. — jog žadate vykti j 
Meškius, į Balčio primicijas. 
Ir aš norėčiau. Gal galėtume 
te mane nuvežti?

— Gerai, gerai Žinau, pa
mokslausi primicijose. Būk at 
sargus dabar su žodžiais. Prie 
kiekvieno kimba. Reikia džiau 
gtis, jog šiais persekiojimo 
laikais atsiranda naujų pasi 
šventėlių Kristaus apaštalų 
tarnybai.

— Idea’istų visada buvo ir 
bus, — įsiterpė Tadas.

— Dėkui Dievui. Bet kas ži 
no, ko mes sulauksim...

— Bolševikus išvysim, kle
bone Tėvynė turi būti laisva, 
— šoko Vaclovas

— Na, na Nebūkit tokie 
karšti. Dievo valia. Pasitikėti 
turime.

— Bet atsiprašom. Mes ne 
norim jūsų trukdyti. Mes no
rim dar pasivaikščioti.

Jaunieji kunigai atsisveiki
na. Gerasis klebonas akimis 
palydi juos laiptais ir susi
mąsto: jaunimas... Bet dabar 
tokių reikia. Vargšė Tėvynė... 
Kenčianti Bažnyčia..

— Kur eisim, Vaciau? — klau 
šia Tadas, eidamas pro klebo 
nijos duris.

— Vistiek. Einam pas mane.
— Gerai. Į pakraščius mė

tytis nėra ko.
(B D,)
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Ar Laime
LAIMĖS sąvoka yra daugia 

reikšmė. Beveik kiekvienas 
laimę savaip supranta. Kas 
vienam atrodo laimė, kitam 
gali taip neatrodyti. 0 ir tas 
pats žmogus įvairiais savo gy 
venimo laikotarpiais laimę ga 
Ii kitasp įsivaizduoti. Galima 
tik prisiminti vieną ištraukė
lę iš vokiečių rašytojo Goe 
tūe’s pasikalbėjimų su Ecker 
maau, kur rašytojas pasisa
kė, kad savo 75 metų gyveni 
me nėra turėjęs nė keturių 
savaičių pilnos laimės. Tačiau 
tuo pačiu metu, kalbėdamasis 
su kitu, jis pasisakė, kad jau 
čiasi laimingas ir norėtų iš 
naujo pergyventi savo praė
jusį gyvenimą. Vienaip ar ki
taip kalbėdamas, rašytojas 
sau neprieštaravo, bet vienu 
ir kitu atveju jis suprato lai
mę skirtinga prasme Tad yra 
daug įvairių laimės suprati
mų, ir net tas pats žmogus 
tuo pačiu metu gali būti vie
nu atžvilgiu laimingas, o ki. 
tu ne Kitaip sakant, labai 
dažnai ir laimingas žmogus 
džiaugiasi tik daline laime. 
Tad kas yra laimė žmonių su 
pratimu?

LAIMĖS APTARIMAI

Daugumas eilinių žmonių daž 
niausiai galvoja, kad laimin
gas yra tas, kuris turi daug 
visokių medžiaginių gėrybių 
ir gali jomis n udotis Bet yra 
ir tokių, kurie tvirtina, kad 
laimė glūdi ne tų gėrybių kie 
kyje, bet pasitenkinime tuo, 
ką turi. Reiškia, vieni laimę 
supranta grynai medžiaginiai, 
o kitį daugiau dvasiniai Pir
mieji tariasi objektyviai lai
mę grindžių, nes turtas, svei 
kata, pasisekimas, laiminga 
meilė — tai daugiau ar ma
žiau apčiuopiamos gėrybės. 
Antrieji, kad ir nieko, kas čia 
suminėta, neturėdami gali 
jaustis laimingi, nes jie visa 
to nė negeidžia, jie net pei
kia tuos, gėrybėmis perteku
sius, nurodydami, kad tarp 
jų būna nusivylimų, savižudy 
bių, kad tos gėrybės yra ne
pastovios, todėl ir jomis pa
remta laimė yra trapi Štai 
kodėl, anot jų, jau senovės 
romėnų išminčiai rašė, kad iš 
mintingas žmogus prie nieko 
ne prisiriša, kas yra panašu į 
molinius indus ar s.iklines 
taures (Epiktetas) nes prisi
rišti prie tokių dalykų yra 
tas pat, ką bandyti pamilti 
pralenkia ntį žvirblį 
(Marcus Aurelius).

Kiti sako, kad laimingas y 
ra visada patenkintas Tačiau

Alfonsas Gravslys

ia Galima?
atrodo, kad bet koks pasiten
kinimas dar nėra laimė. Pa
vyzdžiui, yra idiotų kurie 
nuolat linksmi, daug juokia
si niekuo nesirūpina, o ta
čiau jų laimingais vadinti ne
norėtume ir tokios «laimės» 
sau netrokštume Tokia laimė 
yra pagrįsta iliuzija, apsiga
vimu, savo tikro stovio nepa 
žinimu. Tikrai laimei reikia 
ne bet kokio, o išmintingai 
pagrįsto ir pastovaus pasien 
kinimo.

Dar kiti tvirtina, kad laimin 
gas yra tas, kurs turi daug 
malonumų. Dažniausiai čia 
galvojama apie kūniškus ma 
lonumus Bet negalima pamirš 
ti tos gyvenimiškos tiesos kad 
nuolatiniai malonumai nusi
bosta ir kartais net pasibjau
rėjimą sukelia, virsdami ne 
malonumais Norint malonu
mą pajusti, reikia pertraukų 
Reikia net skausmo, nes; anot 
vieno savotiško posakio, rei 
kia visada ko nors trokšti, 
kad savo laimėje netaptum 
nelaimingu. Kitaip sakant, rei 
kia trūkumų ir kančios, nes 
vien «malonumai — tai kvai 
lųjų laimė» (prancūzų posa
kis). Malonumai, lepindami 
žmogų, demoralizuoja jo cha 
rakterį ir valią. Pravartu pri
siminti ir tuos išmintinguo
sius, kurie nujaučia ir su
pranta, kad negali būti kal
bos apie laimę, jei žmogus 
neturi priemonių neišvengia
mos kančios kartumą pasai 
dintM, ją nuskaidrinti ir pa 
versti džiaugsmo sąlygą Vie 
nas tokių išmintingųjų laimę 
aptardamas, galėjo taip paša 
kyti; «Mano gyvenime netrū
ko nieko, kas priklauso prie 
laimingo gyvenimo sąvokos, 
netrūko net kančios» (Lave- 
dan) Tai gal tikrai laimingas 
tegali justis tas, kuris savo 
laimės negrindžia išorine lai
me. Šitaip laimingi jautės: se 
novės indų išminčiai, sakyda
mi: «Kaip laimingai gyvena
me, kurie nieko savo neturi
me».

Išoriniuose dalykuose lai
mės ieško tik grynai gamti
niai jaučią, negilūs ir pavir
šutiniški žmonės. Jiems net 
neateina į galvą, kad laimės 
galima ir reikia ieškoti dva
sinių vertybių laukuose. To 
nepatyrę, jie visai nenujau 
čia tos laimės galimybių, ku
ri grindžiama antgamtinio gy 
venimo turtais. Šiame straips 
nyje prie tų gilesnių tikro
sios laimės šaltinių nenusto
dami, norime paminėti tik du 
didžiuosius krikščionybės šu

Kotryna Grigaitytė

širdis Pergamente
Nei žygių didelių, 
anei darbų — 
su kraiteliu mažu 
pirmyn skubu.
Kai pažvelgiu atgal 
liūliuoja pievos margos, 
o pasitiks, o gal, 
prie vartų juodas vargas: 
apdriskęs ir baisus 
kalens dantim, 
prie kojų hienos staugs: 
suplėšyti, atimt!
Ogi kraitely tam 
maža maža širdis, 
pergamente baltam 
skaisčiai krauju sušvis.

Nei žyg.ių didelių, 
anei darbų.
Pergamente baltam 
dainon posmus renku.

I Vienuoliktus Veiklos Metus.
Praėjusi šeštadienį gražus 

būrys jaunimo susirinko va
karinėms pamaldoms. Ateiti
ninkai šventė >avo veiklos 
dešimtmetį. Pamaldas atlaikė 
Dvasios Vadas kun. J. Šeške 
vičius Po pamaldų gimnazi 
jos salėje buvo vaišės Vai
šės buvo pradėtos bend.asta 

lūs, šv Augustiną ir šv. To
mą Akvinietj, kurie siūlė sa
vo gyvenimo laimę remti dva 
sinėmis vertybėm s. Šv. Au
gustinas labai gyvenimiškai 
aptaria laimę, sakydamas, 
kad laimingas yra tas, kuris, 
turi tai, ko nori, o nenori nie 
ko pikta Šiame trumpame lai 
mės aptarime glūdi labai gi
li.mintis: šventasis siūlo iš
braukti iš savo gyvenimo nuo 
dėmę, didžiausią visų nelai
mių šaltinį, ir tokiu būdu gy
venimą nuskaidrinti. Tokio 
laimės aptarimo išmintį pa
tvirtina ir kiti šventieji, ku
rie tik vieni tikrąja prasme 
yra laimingi, o ypač dėl to, 
kad labiausiai kovojo su nuo 
dėme Šv Tomas, pabrėžda
mas, kad žmogus savo prigim 
timi taip stipriai ilgisi laimės 
kad net negali nenorėti būti 
laimingas, tos laimės pagrin
du laiko Dievą. į kurį artėda 
mi protu per pažinimą ir va
lia per meilę bei šventumą, 
artėjame į laimę, nutildyda- 
mi savo giliausią jos ilgesį

(B, D) 

lo malda. Stalo šeimininkas 
buvo Algimantas Žibąs. Kal
bėjo moksleivių ateitininkų S. 
Paulyje steigėjas kun. prel. 
P. Ragaiiiskas, ir Lietuvių 
Jėzuitų Provin ijolas T. Bru
no Markaitis S.J. iš Ameri
kos. Pirmininkaujantis svečią 
pristatė pažymėdamas, kad 
mūsų jaunimas gieda jo para 
švtas Mišias.-i

Buvo pagerbti buvusieji kuo 
pos pirmininkai, jiems įtei
kiant p, Magdalenos Vinkšnai 
tienės juostoje įaustus ateiti- 
ninkiškus ženkliukus. Kuopos 
steigėjui ir dviem labiausiai 
pasižymėjusioms narėms se 
kretorėms buvo įteikta «Atei 
tininkų Vadovas». Praėjusių 
metų Valdybos Pirmininkas 
Romas Dovydaitis pristatė < au 
jai Išrinktą valdybą, kurios 
pirmininku yra Kazimieras Mi 
liauskas. Galiausiai visiems, 
buvo paskaityti linksmo žan
ro jubiliejiniąi linkėjimai Va 
karienė praėjo gražioje nuo
taikoje Prie stalų buvo pasi
gesta daugelio tėvų. O juk 
tiktų kad šventės proga tė
vai rastų laiko pabūti kartu 
su savo vaikais.

Sekmadieninė programa bu 
vo pradėta jaunimo namų ker
tinio akmens pašventinimu. 
(Jaunimo namų idėja gimė 
prieš keletą metų, ateitininkų 
eilėse) Šventinimo iškilmes 
atliko ir atitinkamą žodį paša 
kė senatorius Padre Calazans 

Po šventinimo iškilmių salė
je prasidėjo iškilmingas posė 
dis, kurį atidarė ateitininkų 
pirmininkas Kazimieras Mi
liauskas. Pirmininkas primi
nė visus pirmam susirinkime 
dalyvavusius ir pakvietė su
giedoti at kų himną. Posė 
džiui pravesti buvo pakvies
tas Augustas Zaluba, sekreto
riauti Silvija Boguslauskaitė. 
Keturi jaunučiai, 10 mokslei
vių ir viens s Studentas davė 
ateitininkišką pasižadėjimą 
Ženkliukus jaunučiams priseg 
ti buvo pakviesta 1. Šimonytė 
ir Nijolė Vinkšnaitytė, moks 
leivi ms p M. Vinkšnaitienė 
(ta proga jai buvo įteikta ku 
kli dovanėlė dėkingumo žen- 
klan už nuoširdžią ir nuolati 
nę talką moksleiviams) ir VIa 
das Steponaitis. Reikia džiaug 
tis, kad organizuoto jaunimo 
eilės auga Sekančiu progra 
mos punktu buvo p. Vlado 
Steponaičio minėjimui pritai
kyta paskaita, kurioje jis per 
žvelgė priežastis iššaukusias 
ateitininkus gyvenimam pana 
grinėjo jų penkis principus, 
pavaizdavo prie ko bedievis 
kos pasaulėžiūros nuveda pa 
šaulį ir paskatino jaunimą 
burtis į ateitininkų eiles.

Meninėje programoje jaunu 
čiai parengti Julijos Krauja- 
lytės padainavo «Štai atėjo»/ 
«Pempei», «Kukutį» ir «Ant 
kalno karklai siūbavo». Šią 
paskutinę inscenizuotai, ir pa 
šoko «Jovaro tiltą», kurį pa
rengė Julija Tylaitė. Salę puo 
šė graži progai pritaikyta tos 
pačios Tylaitės piešta deko
racija. (Moksleivių ateitinin 
kų choras padainavo «Tylus 
vakaras», *Už Raseinių ant 
Dubysos», «Šėriau Žirgelį» ir 
«Plaukia Nemunėlis pamažu». 
Visas choras ir jų vadovė mo 
kytuja Elvira Kilčiauskaitė 
buvo pasipuošę tautiniais rū 
bais Šventiškai jie atrodė ne 
tik rūbais, bet ir išpildymo 
nuotaika Albinas Seliokas pa 
dainavo solo ir kartu su Do 
vydaičiu ir Švitra trio. Pro
gramos pabaigoje buvo pašok 
ta trys tautii iai šokiai: «Len 
ciūgėlis», «Kalvelis» ir «Ma 
lūnas» Žiūrovai greitai galé 
jo įsitikinti, kad vėl grįžo se 
nas tautinių šokių mokytojas 
p. Julius Guiga Šokiai buvo 
atlikti labai vikriai. Nežiū 
rint, kad šokėjai buvo pavar 
gę publika privertė «Malūną* 
kartoti. Po biso dar sukėlė 
Ovacijas p. Guigai Programą 
pagerbė savo atsilankymu Pa 
dre Calazans

Taip atšventę sukaktį moks 
leiviai ateitininkai įžengė j vie 
nuoliktuosius veiklos metus' 
Pastebėtina, kad naujoji šių

(pabaiga 6 pusi)
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir A v. 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 
4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324 

no 14,00 iki 18,00 vai.
Lietuvi

Klausyk ir temk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną 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.

M KLONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sê, 323 - 10 c/lOlflOZ Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Prudente PRANAS & CIA. LTDA.

Esciitózio Contábil Vila Zelina S/C Itda.f
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas ',

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Disiratos na Junta Co 
mercia\ - 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 JOSE DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 - 

FONE: 63-6005 - VILA ZFLINA - SÃO PAULO

Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos 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 Ta
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S.J. prie S; 

Gonęalo bažnyčios, Pr, João 
Mendes,

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

Andr. Pupienį, R1 Oratorio. 
1224, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho, . . -

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

Rio de Janeire yra p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351.

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

ANTANC
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116. 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.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

O IF I 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 --------

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

VIENINTEL’AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO Y A

I IRMÃO J CaWKUFKII
indoya vanduo yrr j^nai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO

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

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

EJCKITORIC CCNTAEIL

j\alcitnento

Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atioaiymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

■ ■Aliais...............
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— Šio «M.L.» numerio Lei 
dėjai: ANTANAS ir ROMUAL 
DAS GAULIAI iš RIO DE JA
NEIRO. Jiedu apsiėmė išleis 
ti šiuo kartu vieną numerį, o 
vėliau tikisi dar vieną išleis 
ti. Gražu, kai mūsų tautiečiai 
labai jautriai atsiliepia j lie
tuviškos spaudos palaikymą 
šiais sunkiais krizės laikais. 
Kad daugiau būtų tokių rėmė 
jų, kaip trys broliai Gauliai: 
Antanas Romualdas ir Kaži 
mietas ir jų mamytė nenuils
tama laikraščio platintoja Ur 
šulė Gaulienė. kuri nors se
nutė, bet jau išilgai ir sker
sai išvaikščiojusi ne tik pla
tųjį Rio de Janeiro miestą, 
bet ir jo apylinkes platinda 
ma lietuvišką spaudą, tuomet 
«Mūsų Laikraštis» dgai gyvuo 
tų. Tai mūsų pasididžiavimas 
tokiais Lietuvos patrijotais. 
Beabejo ir visais kitais, kurie 
iki šiol tapo leidėjais, rėmė 
jais, platintojais ir laikraščio 
laikraščio skaitytojais.

Broliai Antanas ir Romual 
das Gauliai dirba kartu įsigy 
darni Rio de Janeiro mieste 
Tipografiją ir Papelariją as 
Torres «A. Gaulią e Cia.» I954 
metais, liepos 17 dieną Toj 
Papelarijoj as Torres, kuri 
randasi Rua Riachuelo, 221, 
galima gauti įvairių rašomų 
dalykų ir popierių Pasirinki 
mas didžiausias ir kainos pri 
einamiausios.

LIETUVIŠKA RADIJO PRO 
GRAMA ILGOM IS BANGOMIS

Lig šiol daug kas nusiskųs 
davo, kad transliuojama trum 
ponais bangomis radijo progra 
ma per Radio 9 de Julho sek 
madieniais 14 vai, São Pau- 
lyje yra sunkiai pagaunama. 
Toliau nuo miesto, už kelių 
desėtkų kilometrų, jau visai 
tobulai girdėti. Jau senai bu 
vo keliamas klausimas trans 
liuotj lietuvišką programą ii 
gomis bangomis. Reikalas del 
įvairių aplinkybių nelengva 
buvo išspręsti

Tačiau paskutinėmis dieno 
mis reikalas pavyko sutvarky 
ti. ligomis bangomis lietuvis 
ka programa bus transliuoja 
ma iš RADIO CLUBE DE SAN 
TO ANDRĖ, sekmadieniais 
nuo 21 iki 21,30 vai., (nuo de 
vintos ligi pusiau dešimtos 
valandos vakaro). Bangos il
gis — 1490 eielos.

Transliacijų pradžia bus ba 
landžio mėn. 1 d. Kaita pri
mename būsimiems radijo 
klausytojams, kad radijo sto
čiai reikia mokėti Lietuviška 
radijo programa galės išsi
laikyti tik klausytojams re
miant.

Šia proga primename, kad 
programa sekmadieniais per 
Radijo 9 de Julho nebus pa 
naikinta. Paruošti dvi progra 
mas ir už jų transliaciją sto 
tims apmokėti bus galima tik 
visiems klausytojams remiant 

Korespondencija ir radijui 
paramą siųsti šiuo adresu: 
Prel, P Ragažinskas, caixa 
postai 4118, São Paulo.

— Šių metų kovo mėn. 24 
d, Alto da Lapa. rua João Ti 
biriçà, 165, mirė vienintelis 
Petro Karalkevičiaus sūnus 
jaunuolis Česlovas Jis buvo 
gimęs 1936 m. vasario 13 d. 
Sirgo labai trumpai Mirė krau 
jo vėžiu, dideliame nuliūdime 
palikdamas savo tėvą Petrą 
ir pamotę Jadvygą, taip pat 
ir savo sužadėtinę Jadvygą 
Žavyzaitę, su kuria šiais me 
tais gegužės mėn. rengėsi su 
daryti šeimos židinį. Peto Ka 
ralkevičiaus namus apdengė 
didelis skausmas ir liūdesis.

Česlovas mirė pilnoje są
monėje, prašydamas melstis 
už jį. Kovo 19 d. šv. Juoza
po šventėje jis dideliu pamal 
durnu ir atsidavimu Dievo va 
liai iš misijom T. Jono Bru 
žiko S.J rankų priėmė pas
kutinius lig >nio sakramentus. 
Tas pats misijonierius atvy
ko jį palaidoti ir Lapos baž
nyčioje šeštadienį vakare 7 
vai atlaikys už velionį sep
tintos dienos po mirties šv. 
Mišias. Visi draugai ir pažįs
tami kviečiami dalyvauti.

JĖZUITŲ PROV1NCIOLO TĖ
VO BRUN > MARKAIČiO

ŽODIS, 
pasakytas per radiją kovo 

mėnesio 25 dieną

Mieli S, Paulo lietuviai ir 
lietuvės,

Nuo pat mažens daug gir
dėjau apie vieną didžiausių 
lietuvių kolonijų pasaulyje S. 
Paulo mieste, o dabar turiu 
retą ir labai mielą progą ia- 
viešėti jūsų tarpe ir, kaip tė
vų jėzuitų vyresnysis Š ir P. 
Amerikoje, aplankyti lietuvius 
jėzuitus Brazilijoje ir Urugva 
joje, kuriuos jūs gerai pažįs
tate

Ką tik atvykęs į Vila Zeli- 
na, prieš jūsų bažnyčią pa
mačiau kryžių, kuris prime
na, kad jėzuitas Tėvas Kidy
kas čia davė misijas 1948 me 
tais. Tėvas Bružikas čia pir 
mu bartu pasirodė 1951 me
tais. o paskiau jūsų tarpe dir 
bo šešetą kartų, apsistodamas 
pas jus po 5 7 mėnesius iš ei 
lės. Čia darbavosi tėvai jė
zuitai: Daugintis, Giedrys ir 
Venckus, o ypač Tėvas Mi
kalauskas, kurio kapas mums 
ir šiandien primena didelį jo 
pasišventimą savo pašauki
mui ir didelį pasiaukojimą sa 
vo tautos žmonėms.

Nors ir trumpas mano vie
šėjimo laikas, bet jau spėjau 
patirti jūsų didelį vaišingumą, 
jau spėjau pamatyt’ gyvą lie 
tuvišką dvasią ir mūsų tėvų 
tikėjimą, kurie reiškiasi per

Gilaus liūdesio valandoje
P. P. PETRUI ir JADVYGAI KORALKEVIČIAMS 

mirus jų vieninteliam sūnui, reiškiame gilią užuojautą.
Dr. J. Basanavičiaus vardo 

m-los Globėjai.

Mirus A.fA.
ČESLOVUI KARALKEVIČUI

Velionies tėvui Petrui ir visai Karalkevičių šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Stasys Saldys ir šeima.

įvairias lietuviškas organiza 
cijas ir draugijas, kurios gy
vuoja jūsų tarpe

Noriu jums visiems perduo
ti Čikagos lietuvių nuoširdžius 
sveikinimus ir palinkėti gra
žios ateities ir Dievo palei 
mos jums, jūsų kunigams, 
įvairių draugijų ir ortaiiza- 
eijų pirmininkams ir nariams, 
>r visiems lietuviams bei lie 
tuvėms visose kolonijose S. 
Paulo mieste, ypač Didžiai 
Gerbiamam Prelatui Ragažins 
kui. kurio rūpesčiu veikia ši 
radijo programa, ir kuris va
dovauja lietuviams S Paulo 
mieste jau 25 metai Dar kar 
tą dėkoju jums ir prašau, kad 
Visagalis Dievas visus jus lai 
mintų.

— «M L » Leidėjų Komisijos 
pirm, misijon T. Jonas Bru
žikas S.J. gyvena už kate 
droš prie São Gnçalo bažny: 
télés, praça João Mendes. Jį 
galima rasti namie daugiau 
šiai iš ryto Skambinti telefo
nu 36-2628 įėjimas iš R Dr. 
Rodrigo 45

BRANGUS TAUTIETI. ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MÚSU LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAIP 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO. PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».

Jonas Deveikis, už 1961 m. 
1.000 cr. ir už 1962 m. 1 500 
cr., Kun Juozas Ja-ilionis 
2.000 cr., Antanas Gauliai.000 
cr. už laikraštį ir 10.000 kar
tu su broliu Romualdu Gau- 
lia leidėjai. Carlos Čepukas 
1,500 cr.. Ida Rutkauskas 700 
cr.. Romualdas Gaulia 700 
cr . Uršulė Gaulienė 700 cr., 
Ona Smeigytė skolos 200 cr-

— LIETI VIŲ KATALIKIŲ 
MOTERŲ DRAUGIJOS SUSI 

PARDUODAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo parduodama lietuviškos 

juodos duonos kepykla.
VILA ZELINA, Rua Tat-aiaras nr. 326

Vienybė — galybė, gražiai moko mūsų patarlė. 
Todėl Mieli Broliai ir Sesės Lietuviai būkime vieningi ir 
balsuokime už Adomą Kazakevičių - ADAMO KOZAKEVIu

— brasileiro, filho de Lituanos.
Nascido em Ribeirão Preto Estado de S. Paulo 

na data de 29 ie Julho de 1926 
Profissão: Técnico Industrial.
Ocupação: Industrial

Candidato a Deputado Estadual na chapa PTN.

RINKIMAS šį sekmadienį 4 
vai. po pietų Šv. Juozapo Mo 
kykioje.

- STASYS LEŠKAUSKAS, 
63 m amžiaus mirė 24 d ko 
vo^mėn Ki ęs iš Raudondva io. 
Palaidotas São Cae ano ka
puose. Septintos dienos mi
šios egzekvijos bus šį šešta 
dienį. 31 d. kovo Vila Zelino 
je 7 vai.

Velionis nuliūdime paliko 
gimines, draugus, pažįstamus.

— La škai: O. Masienei, A 
Tatąrunienei, J Gudanavičiui, 
A Navickui. EI. Mackevičie 
nei, St Paunksiiienei, A. Laz 
dauskui K. Navickienei, J. 
Slavickui, I. Kutkienei.

(pabaiga iš 4 pusi)

'metų valdyba yra sudaryta tik 
iš Brazilijoje gimusių lietu
viukų Iš vienos pusės tai ga 
Ii kelti tam tikrą susirūpini
mą. ar ne per anksti didelė 
dalis tremtinių va kų išėjo į 
«žmones» ir paliko organizuo 
to jaunimo eiles, iš kitos pu 
sės. tai yra šviesi viltis atei
čiai. Nes .iš tremties atvažia
vęs ankščiau ar vėliau taps 
senimu, o čia gimęs dar il
giems metams gali pratęsti 
ateitininkų darbus.

— Naujoji ateitininkų val
dyba pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas Kazimieras Mi
liauskas, vicepirmininkai Ju
lija Šimonytė, ir Osvaldas Šv 
tra, sekretorė Lucija Jodely- 
tė, kasininkė Julija Jurgele
vičiūtė, narys socialiniams rei 
kalams Paulius Verbickas, pa 
rengimų vadovas Vincas Bi- 
levičius.

— Šį s'ekmadien j 15 vai. V 
Zelinos Klebonijoje STUDEN
TŲ /TEITiNlNKŲ SUSIRIN
KIMAS.

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
LIETUVIŠKOS PAREIGOS, PA 
REMKITE JAUNIMO NAMŲ 
STATYBĄ.

— Liet Kat. Bendruomenės 
choras organizuoja trijų die 
nų išvažiavimą, pabaigoj bir
želio ir pradžioj liepos, į Rio 
de Janeiro ir jo apylinkes. 
Bus vykstama specialiais au
tobusais. Suinteresuotieji pra 
šomi kreiptis į choro valdy
bos narius.

— Šį sekmadienį, 1 d. balan 
džio 21 yal. pradedama trans 
liacija lietuviškos programos 
iš Santo Andrė Radio Clube 
radio stoties, ilgomis 1490 ki- 
lociclos bangomis

— «MÚSU LIETUVOS» ko 
respondentams, bendradar 
biams Redakcija praneša ir 
prašo bet kokią laikraščiui 
medžiagą įteikti redaktoriui 
Be redaktoriaus patikrinimo 
nei korespondencija nei straip 
sniai nebus renkami.

— B. L. Bendruomenės Ta 
rybos komi ijos pranešimas 
tilps sekančiame «M.L » nr.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni: 
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.,

»T* *1* »!■«>»1

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAISnuo 
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS
Kasdien 20,15 iki 20,50 vai 
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

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

MADRIDO RADIJAS
Kasdien 21,30 iki 21,45 vai 

25 ir 42 metrų bangomis.
Programa pakartojama se 

kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa 
čiomis bangomis.

— NE ŽODŽIAIS, BET DAR
BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KA JAUNIMĄ, AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI

- VILA ZELINOS LIETU-
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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