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(Brazilijos Prezidentas Siaurės Amerikoje
Balandžio 3 d. prez, J. Gou 

lart su 150 palydovų išvyko 
Š. Amerikon su oficialiu vi
zitu.

Krašto sostinfj Vašingtono 
kariškame, Andrews aerodro
me. Brazilijos delegacija bu
vo iškilmingai sutikta. Svečių 
sutikti buvo atvykęs J A V pre 
zidentas Kennedy.

Iš pranešimų matyti, kad 
šio vizito pasekmės bus nau
dingos Brazilijai, nes šimtai 
milijonų dolerių iš Šiaur. Ame

JAV doleriai Brazilijon plaukia, o kruzeirai i J AV.

Deputatai ir Brazilijos spau 
da praneša apie kraštui kenks 
mingą faktą, būtent, kad pa
tys brazilai savo pinigus ne 
laiko Brazilijos bankuo e. bet 
perkelia užsienin Sulig pas
kelbtais spaudoje daviniais, 
Brazilijos prekybininkai ir in 
dustrialai Amerikos privačiuo 
se bankuose yra įdėję 500 
milijonų dolerių Ir dar kiek
vieną dieną atidaroma maž
daug po 50 naujų einamųjų 
sąskaitų. Reikalas yra keis
tas. Brazilija skolina dolerius 
iš Amerikos, o patys brazilai

— SIRIJOJE praėjusią sa
vaitę, grupė kariškių, palan
kių Egipto diktatoriui Nasse- 
riui, mėgino nuversti vyriau
sybę. Pavykus perversmui Si 
rija vėl būt buvus įjungta į 
Suvienytas Arabijos >alstijas. 
Dabargi pasiliko nepriklauso
ma. Nasseriui palankūs kariš 
kiai buvo atleisti iš kariuo
menės.

— EKVADORIAUS vyriau
sybė šiomis dienomis nutrau
kė diplomatinius santykius su 
Kuba, Lenkija ir Čekoslova 
kija Su komunistiniais kraš 
tais santykius nutraukti ka
riuomenė ir kaikurios politi 
nės grupės prezidentą spaudė.

— ARGENTINOS vidaus po 
litika įeina į pastėvias vėžes- 
Kariuomenės vadovybė, kuri 
šiuo metu yra krašto šeimi
ninkė, paprašė iš politinių 
partijų sustabdyti politines ko 
vas, kad lengviau būt galima 
suorganizuoti vyriausybę Ka 
riuomenė stengiasi naują vy
riausybę suorganizuti plačiais 
koaliciniais pagrindais, kad 
naujoji vyriausybė turėtų pa
sitikėjimą krašte.

— ŽENEVOJE, nusiginklavi 
mo konferencijoje šią savai
tę reikalas nepajudėjo iš vie 
tos Kremliaus atstovai nesu
tinka į savo kraštą įsileisti 
kontrolės komisijos, kuri tik

rikos banku įplauks į Brazili 
jos iždą kruzeirui sustiprinti.

Brazilijos prezidentas kete 
ta kartų tarėsi su prez. Ken- 
nedžiu, aplankė kongresą ir 
kitas svarbias įstaigas Sve 
čio garbei buvo suruoštos įvai 
rios iškilmės ir banketai. Šis 
vizitas ne tik dar labiau susi 
tiprino Brazilijos ir JAV drau
giškus santykius, bet tai pat 
padės Brazilijai išeiti iš eko
nominės krizės.

savo pinigus siunčia Ameri
kon. Šį faktą galima išaiškin 
ti tuo, kad brazilai kruzeirus 
paversdami į dolerius apsi- 
saugoja nuo nuolatinio kru- 
zeiro kritimo Kai Brazilijos 
pinigas įgaus pastovumo, tuo
met ir doleriai vėl B azilijon 
grįš. Beabejo. pinigo išsiunti
mas užsienin kraštui yra la
bai n* naudingas, n*‘S suma 
žėja pinigai apyvartoje Vy
riausybė svarsto priemonės 
sustabdyti kapitalo plaukimą, 
užsienin.

rintų, ar tikrai yra vykdomas 
nusiginklavimas. Vien gražiais 
komunistų pažadais šiandien 
jau niekas netiki.

— ITALIJOJE, Turino mies 
te, šią savaitę buvo susitikę 
Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle su Italijos ministeriu 
pirmininku Fanfarai. Pag indi 
nė pasikalbėjimo tema — or
ganizavimas Europos svvieny 
tų valstijų.

Neperseniai šiuo reikalu 
Prancūzijos prezidentas tarė 
si su Vak Vokietijos minis 
teriu pirmininku Konrad Ade 
nauer.

AMERIKOS PREZIDENTAS 
ATVYKS BR ZILIJON

Žiniomis iš Vašingtono, Bra 
zilijos prezidentas pakvietė 
JAV prezidentą aplankyti Bra 
ziliją. Prez. Kennedy Brazili
jon atvyktų rugpjūčio mėn

DRAUGAI - JAU NEBE 
DRAUGAI

Raudonoji Kinija ir Albani 
ja jau nebe draugai Rytų Vo 
kietijai, nes o icialiai praneš 
ta, kad ruošiamoj garsiojoj 
Leipcigo mugėje tiedu kraš
tai jau nebedalyvaus.

— Šių metų kovo 5 d Švei 
carijos rinkimuose komunis
tą neteko net paskutinio ats 
tovo jie prieš tai, 1946 me 

tais buvo pravedę net 19 ats 
tovų, gi 1956 m tik vieną, o 
šiais metais nė vieno. Nieko 
sau «pažanga.»

— Sakoma, Nixonas, kai 
lankėsi anapus geležinės sie
nos, matęs kaimietį valgantį 
šieną Nixonas ir klausia: — 
Kodėl tamsta valgai šieną? — 
Ginuosi nuo bado, atsakęs kai 
mietis. Nixonas ištraukęs 10C0 
dolerių padavė kaimiečiui nu 
sipirkH maisto

Tas pats kaimietis sužino
jęs kad pravažiuoja Nikita ir, 
manydamas nuo jo daugiau 
gauti, vėl pradėjo gnumuliuo- 
ti šieną.

Nikita užklausė: — Ką tu, 
drauge, darai? — Ginuosi nuo 
bado, atsakė kaimietis. — 
Kvaily, šieną palik žiemai, 
dabar ėsk žolę, — patarė ro
jaus valdovas.

2 0 MILIJÍ NŲ VOKIEČIŲ 
MARKIŲ BRAZIL:JAI

'■ : i;
Vakarų Vokietijos ministe- 

ris Adenaueris pranešė kad 
Brazilijai paskyrė du šimtus 
m> ijonų vokiškų markių (50 
milijonų dolerių) Brazilijai.

BRAZILIJOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJA

Balandžio m. 1 d. Rio de 
Janei e pr sidėjo Brazilijos 
episkopato metinė konferen 
cija. kurioje dalyvauja virš 
šimto vyskupu Konferenci 
jos dienotvarkėje yra svar
būs Brazilijos katalikams kLau 
simai Priimti nutarimai bus 
paskelbti ateinančios savai
tės pradžioje Konferencija 
trako penkias dienas.

- Krem’iui Afrikoje nesi
seka. Visos dėtos pastangos " 
Afrikos tautas sukomunistinti 
nedavė lauktų pasekmių. Pas 
kutimu metu norėjo pasige 
rinti erzeli jos nacionalistams 
pripažįstant jų vyriausybę 
Bet pripažinimas buvo pada
rytas gana vėlai ir afrikie
čiams įspūdžio nepadarė. Ši
tuo pripažinimu tik užsitrau
kė prancūzų nemalonę Pran 
cūzai liepė važiuoti namon iš 
Paryžiaus rusų ambasadoriui,
o savąjį iš Maskvos atšaukė 
Paryžiun.

- VENEŽUELOJE demokra 
tinė vyriausybė tur nemaža
rūpesčio su komunistiniu vei 
kimu Mažai apgyventose vie 
tovėse toli nuo didesnių cen 
trų komunistai organizuoja 
ginkluotus smogikų būrius Ve 
nezuelos vyriausybė yra ver 
čiama imtis griežtesnių prie
monių prieš komunistų infil- 
traciją.

Šiomis dienomis Venezue- 
los vyriausybė susekė komu-

«M.L.» Balandžio Mėnesio Leidėjai
VISA DUBAUSKŲ ŠEIMA, 

iš Rio de Janeiro tapo «Mūsų 
Lietuvos» ištiso mėnesio Lei
dėjai. Tai pirmutinis toks mū 
sų lietuviško laikraščio isto. 
rijoj įvykis. Iki šiol turėjome 
jau ištisą eilę savaitinių lei
dėjų, bet mėnesinis, tai Du
bauskų šeima... Tikėkimės, 
kad ir daugiau tokių spaudos 
apaštalų atsiras, kurie pasi
darys mėnesiniai leidėjai, ap 
mokėdami spaustuvės išlaidas 
viso — 40 00u kruzeirų, nes 
vienos savaitės 10.. 00 cr.

Dubauskai jau nuo senai y 
ra žinomi, kaip uolūs ir veik 
lūs lietuviško darbo ir orga
nizacijų rėmėjai ir beto, karš 
ti mūsų Tėvynės patrijotai.

Ignas Dubauskas yra gimęs 
1900 m. rugs. 1 d. Čekiškėje, 
Kauno apskr., o jo žmona A- 
nelė Kovaitė suvalkietė iš 
Virbaliaus, gimusi 1907 m. ge 
gūžės 28 4d. Jiedu apsivedė 
<931 metais ir turi du su u: 
Edmundą, gimusį 1935 m lie
pos 25 d, ir antrą, tėvo var
du pakrikštytą, Igną, gimusį 
1939 m. rugs. 26 d, ir kurio 
krikšto tėvais yra žymūs, taip 
pat «M L.» leidėjai p p. Zie- 
ziai, pas kuriuos Ignas ir dir

nistų terorizmo planą. Jame 
numatyta: organizuoti ginkiuo 
tas jaunimo brigadas, užpulti 
bankus, apšaudyti kubiečių 
pabėgėlių rezidencijas, žudy
ti policininkus, užpulti kalėji 
mus, gatvėse provokuoti susi 
rėmimus, deginti autobusus» 
daužyti krautuvių vitrinas, 
kompromituoti vyriausybę ir 
taip toliau.

— URUGVAJAUS pasieny
je, prie Brazilijos rubežiaus 
esančiuose miestuose, po kul 
tūrinių organizacijų skraiste, 
komunistai įsteigė propagan
dos židinius, kuriuos naudoja 
komunistinei literatūrai ir gin 
klams Brazi'ijon šmugeliuoti.

— Spaudos ir radijo prane- 
Šimais Lietuvos geležinkeliun 
se ypatingai trūksta darbo jė 
gos vagonams iškrauti Veik 
kiekvieną mėnesį lieka 300 
vagonų, kurie turi prastovėti 
labai ilgą laiką. Iškrovimo 
darbams normalizuoti Lietu
vos komjaunimo ck mobiliza 
vo... studentus. Kovo 22 d. 
Vilniaus gei-žinkelio stotyje 
studentai iškrovė i 300, o Kau 
no stotyje 1669 vagonus. Ck 
džiaugiasi «geru studentų dar 
bu*, kurį jie buvo priversti 
atlikti nori ar nenori, jiems 
už tai nebuvo atlyginta.

ba gaudamas gerą uždarbį. 
Abu vaikai irgi labai uolūs 
patrijotai, o Edmundas šiuo 
metu yra Rio Ateitininkų pir
mininkas.

«Senis», jeigu taip galima 
pavadinti, Dubauskas, dirbęs 
Pas žymų Rio de Janeiro lie
tuvį pramonininką Vitą Pe- 
tronį, jau dabar turi gerą pen 
siją, bet dar vis neiškenčia 
V. Petroniui padėti ir jiedu 
pasidarę neatskiriami drau
gai.

Tai ši garbinga šeima yra 
«Mūsų Lietuvos» balandžio 
mėn. Leidėjai. Teduoda jiems 
Dievulis stiprios sveikatos ir 
gražaus ilgo amželio.

PATIKSLINIMAS — ATITAI
SYMAS

«M.L» 661 nr. leidėjus p. 
A, P. Ziezius aprašant, del ne 
tikslios informacijos, įsibrovė 
pora klaidų:

1. P. A. Ziezienės mergauti 
nė pavardė ne Keturakytė, 
bet Skučaitė.

2. P. Ziezis atvyko Brazili
jon ne 1930, bet 1929 metais. 
Už netikslumus «M.L.» Redak 
cija atsiprašo.

GALVIJŲ TRŪKSTA, BET 
JIE IŠVEŽAMI -

Sovietinė spauda ir radijas 
Lietuvoje labai dažnai skun
džias* gerų, produktyvių ban 
dų trūkumu kolchozuose ir 
sovehozuose. Dėl šio trūku
mo kaltinami gyvulininkystes 
darbuotojai, veislininkyste be 
sirūpinančios įstaigos, Tačiau 
pasirodo, kad produktyvių gal 
vijų trūkumas visiškai netruk 
do išgabenti geros veislės 
prieauglį į «broliškas respu
blikas».

Kovo mėn. pabaigoje į Uz
bekiją išvežta 60b Lietuvos 
gyvulininkystės darbuotojų iš 
augintų veislinių telyčaičų. 
Artimiaūsiu laiku, kaip pra
neša Vilniaus radijas, į Uzbe 
kijos kolchozus bei sovcho 
žus bus išvežta dar 1400 tely 
čalčių Iš viso šiais metais 
Lietuvos respublikinė «Veisli 
ninko» kontora numato išvež 
ti į įvairias sąjungines respu 
blikas 20 009 produktyviau
sios veislės|jaunų galvijų.

1 '
— Sovietinių geologų nuo

mone Lietuvoje yra naftos tel 
kinių. Jiems išaiškinti geologų 
grupės atlieka gręžimus Mini 
jos pakrantėse ties Gargždais. 
Gargžduose bus atlikta kele
tas gręž nių 2000 metrų gylio, 
pr e Kybartų dirbantieji.geolo 
gai pasitenkina 500 metrų grę 
žiniais Naftos buvimui išaiš 
kinti gręžimo darbai atlieka 
mi ir Raseinių rajone.

1
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Dasaulio Komunistai Skaičių Šviesoje
Maskvoje veikiąs pasaulio 

ūkio ir tarptautinių santykių 
institutas neseniai paskelbė 
statistinius duomenis apie ko 
munistų partijos pasiekimus 
per pastaruosius dvejis me
tus. Pagal šiuos duomenis vi
same pasaulyje veikia 87 ko 
munistų partijos, tačiau na
rių skaičius partijos padali
niuose nėra didelis. Palyginti 
su pasaulio gyventojų skaičių 
mi, komunistai sudaro 1,3 nuo 
šimtj. Tie skaičiai neturėtų 
klaidinti, nes ir pačioje So
vietų Sąjungoje komunistų 
partijos nariai tesudro vos 
5% viso krašto gyven ojų skai 
čiaus. Kaip ir visame pasau- 
saulyje, komunistai pasitenki 
na mažumos valdymu. Pačio
je Sovietų Sąjungoje į parti
ją patekti nėra lengva jau, 
palyginti žymiai lengviau bū
ti... iš jos pašalintam. Partija 
iš savo narių reikalauja ne 
tik sugebėjimų įvairiose sri 
tyse, bet pirmoje eilėje pa
klusnumo.

Iš 12 rytų bloko kraštų, ku
riuose kom. partija sudaro 
vyriausybę. Čekoslovakijoje, 
palyginus su gyventojų skai
čiumi, rasime didžiausią ko
munistų partijos narių skai
čių — 11,6%. Toliau seka šiau 
nnė Korėja (11%) ir R. Vo
kietija (9,2%) Iš viso šiuose 
12 kraštų partijos narių yra 
per 34,5 milijonai. Kinijos jna 
šas čia didžiausias — čia tų 
narių turima 17 mil: Tačiau 
palyginus su bendru gyvento
jų skaičiumi Kinijoje tie na
riai tesudaro 2,4%.

Šalia komunistinio bloko 
kraštų, Europoje ir Azijoje 
yra po 2,5 mil registruotų ko 
mdnistų. Europos kraštuose, 
kuriuose kom partija veikia 
kaip legali partija, tie nariai 
sudaro vos 1,4 viso tų kraš
tų gyventojų skaičiaus. Parti
ja tegali veikti pogrindyje 

šiuose kraštuose: Ispanijoje. 
Portugalijoje, Graikijoje ir 
Fed. Vokietijoje Iš Azijoje 
veikiančių 2 5 mil. komunis
tų, keturi penkt daliai yra In 
donezijoje Narių jie teturi 
300.000 ir palyginus su Indo- 
neaijos bendru gyventojų skai 
čiumi — 438 milijonais - tai 
labai nežymus skaičius. Japo 
nijos 94 mil gyventojų tarpe 
yra 100.000 registruotų komu 
nistų.

Afrikoje, po pastarojo karo 
komunistų skaičius nuo buvu 
šių 500 tariamai yra pakilęs 
iki 50 000. Legaliai partija lig 
šiol teveikia vienoje vietoje 
— Reunion saloje. Tunice 
partija veikia pusiau legaliai, 
o kituose juodojo kontinento 
kraštuose partija arba už
drausta arba jos visai nėra. 
Komunistų partija esanti jau 
įsteigta Madagaskare, Bazuto 
krašte ir Somali. Australijoje 
ir N. Zelandijoje komunistų 
esama p-. 7.500.

Šiaurės ir Pietų Amerikoje 
komunistų partijos narių skai 
čius siekiąs 25u 000. Pirmoje 
eilėje paminėta Argentina su 
100 000 narių veikiančių po
grindyje P Amerikoje lega
lių narių skaičius su 80 tūks
tančių tesudaro 3,3% visų gy 
ventojų Kanadoje komunistų 
partija veikia legaliai, tačiau 
Maskvos statistika nepabie- 
kia jokių skaitmenų Tas pats 
pats ir su JAV, Meksika, Bra 
zilija ir Kosta Rika.

Bendrai paėmus, pasiro o, 
kad šių dienų pasaulyje pusę 
visų komunistų sudaro kinai 
ir tai vos dvylikai metų pras 
linkus nuo komunistų įsigalė
jimo linijoje. Žemės rutulio 
73 gyventojams atitenka vie
nas komunistas. Laisvojoje 
Europoje komunistų partijos 
nariai sudaro 6,2% viso pa
saulio komunistų skaičiaus

P. Babickas

R E X
Jo vardas — Rex, bet jis tiktai šuva. 
Salta jo nosis, meilios rusvos akys... 
Ir nuostabiai gili jo žvilgsnio sietuva, 
Poetiškai pasakius.

Aš myliu jį, myliu jo šaltą nosį.
Kai glaudžias jis prie mano rankų, 
Pabunda neramus, kai naktimis aš kosu, 
Ir jo užuojautos man visiškai pakanka.

Šiandieną vargšas toks liūdnas atrodo, 
Argi galėjau ji džiova apkrėsti?
Rex, mielas, bėk žaisti j sodą, 
O gal tu nori ėsti?

Ar tu atsimeni kai kartą gaudėm antį? 
Laukinę antį . Na. kai piovėm šieną. 
Tada miškely grojo muzikantai, 
O aš buvau ne vienas...

I
Ar tu atsimeni, kai ją namo lydėjom?
Kai verk > ji Et, atsimint neverta!
Tai kas, kad ji kitam pasižadėjo, — 
Gyvename juk kartą

Gyvenom, Rex kartu ir mirsime kartu, 
Gal būt. kartu, jei leis, į dangų eisim. . 
aš vis dėlto — žmogus, tu — kažkodėl šuva, 
Na. niekis... Mi s vardus sukeisim.

IŠGYRĖ EN IKLIKĄ

Urugvajaus prezidentas Ed 
vardas Haedo savo kalboje la 
bai išgyrė popiežiaus Jono 
XX!II encikliką «Mater et Ma 
gistra» sakydamas, kad ši en
ciklika bus gairės Urugvajaus 
socialinėms prob lemoms 
spręsti.

Prezidentas pabrėžė: «Tur 
būt niekas mūsų laikais taip 
gerai nesuprato pagrindinių 
dabarties visuomenės reikalų 
kaip šv Petro sostas savo pas 
kutinėję enciklikoje.

Tuo tarpu sovietų spauda 
minėtą šv Tėvo ėn ikliką į- 
vairiais būdais juodina ir kri 
įti kuoja.

ATSIVERTĖ VADOVAUJAN
TIS KOMUNISTAS

Jonas Lautner, buvęs vie
nas iš vadovaujančių JAV ko
munistinių pareigūnų, atsime
tė nuo partijos 1961 m. lapkr. 
mėn. ir apo kataliku.

Katalikybės tiesas jam per 
teikė jėzuitas V. Hart, Lojo
los seminarijoje Shrub Oak,

— NUSÍSKUSTA NESĖKMĖ 
MIS KOLCHOZŲ ŪKYJE. Ry
tų Vokietijoje, Magdeburge 
įvykusiame vad. «ūkininkų 
kongrese» partijos vadovas UI 
brichtas savo kalboje (pana
šiai kaip Chruščiovas Mask
vos plenume) turėjo pripažin
ti. kad sovietinės Vokietijos 
žemės ūkio politika savo nu
matytų tikslų nepasiekusi, kad 
žemdirbiai nerodą susidomėji 
mo kolchozine ūkio sistema 
ir kad ypatingai jaunimas ne 
rodąs noro dirbti kolchozuo
se Ulbrichtas numatė, kad 
teksią atsisakyti premijų ir 
kad partijos atstovai turėsią 
būti stipriau atstovaujami že 
mės ūkio komisijose. Ateityje 
numatyta remti tik «apsimo
kančius» kolchozus,

Ulbrichtas nusiskundė kad 
iš 17 860 R. Vokietijoje esan
čių kolchozų didelė dalis dir
banti su nuostoliais Žemės 
ūkio ministeris Reichelt Mag 
deburgo kongrese nurodė į 
šiais metais numatomus garny 
binius planus žemės ūkyje. 
Bendra kongreso išvada R. 
Vokietijoje numatoma dar la
biau stiprinti kolchozų sis
temą.

— LIKVIDUOTAS 231 KOL
CHOZAS. Kad Lenkijos komu 
nistai vengia daryti spaudi
mą į krašto ūkininkus ir skai
tosi su savanoriškumo dės
niu gali pavaizduoti skait
mens, paskelbti naujame par 
tijos žurnalo «Nowe Drogi» n 
ry Pagal žurnalo duomenis, 
tik 1961 m. Lenkijoje buvo 
likviduotas 231 kolchozas, nau 
jai įsteigtų buvę 61 Tuo tar 
pu 1958-60 metais naujai įs
teigtų kolchozų skaičius bu-

(pabaiga 3 pusi)

N. J.
Jonas Lautner daba’’ važi

nėja po Ameriką ir savo pas 
kaitose iškelia viešumon ko
munistų apgaules.

T Angelaitis

Kunigo Pagrobimas
(tąsa)

Gatvė, einanti nuo kleboni. 
jos buvo menkai apšviesta. 
Už keletos'dešimčių žingsnių 
tamsesnėj vietoj, stovėjo au
tomobilis. Žmogaus prie jo 
nesimatė. Automobilio šviesos 
buvo užgesytos,

— Žinai ką, Vaciau? — juo 
kavo Tadas, — ta mašina tai 
NKVD. Tai mums gaudyti

Dar keletą žingsnių žen
gęs, Tadas pajuto, kad kaž
kas, iš paskos priėjęs, ima už 
dešinės rankos. Tadas pama
nė, kad kas nors bus priėjęs 
iš pažįstamų draugų Jau bu
vo beatsigręžiąs žiūrėti į tą 
trečiąjį draugą, kaip i? baiga 
tas naujasis draugas stipriau 
suėmė ranką ir pusiau nepi- 
nu balsu sušuko:

— Draugas areštuotas Pra 
Sau su manim į NKVD.

Tadas grįžtelėjo atgal. Už 
rankos čiupęs buvo neperdi- 
delio ūgio, vidutinio amžiaus 

žydas.
— Ką?! Atsitrauk! — tvirtu 

balsu pasakė Tadas. — O ko 
kšą turi teisę mane čia gat
vėje areštuoti? Ar turi kokį 
raštą? Sakyk!

— Draugas areštuotas. Pra
šau su manim į NKVD, — pa 
kartojo lyg labiau grąsinan- 
čiu balsu žydas.

Vaclovas mirktelėjo neklau 
syti ir eiti tolyn.

— Atsitrauk! Dar kartą sa 
kau! — dar tvirčiau pakarto 
jo Tadas.

Enkavedistas ranką paleido. 
Kišenėj siekė matyt, ginklo. 
Tačiau nei ginklo, nei jėgos 
nepavartojo iMatyt, nepasiti
kėjo savo jėgomis.

Kunigai ėjo tilto link Enka 
vedistas neatsiliko. Jis sekė 
čia pat už kulnų taip arti, jog 
kunigai vengė balsiai kalbė
tis Buvo aišku kad enkave
distas gatvėje ieško savo drau 
gų pagelbininkų. Jis dairėsi i 

kiekvieną praeinantį. Prie vie 
no vyro jau buvo pribėgęs, 
bet, matyt, apsiriko, nes, gręit 
aišokęs, vėl skubinosi, sekti 
savo aukas. Eidami per tiltą, 
sutinka vis žmonių.

— Marija, Dievo Motinėle, 
gelbėk iš šio pavojaus! — 
meldžiasi karštai širdyje Ta 
das.

Susimirksėjo kunigai ir pa 
suko kita puse tilto atgal En 
kavedistas, atrodė, dar labiau 
susirūpinęs, ieškojo pągelbi 
ninku. Perėjus tiltą, iš priešą 
kio atsirado uniformuotas mi 
licininkas Enkavedistas mili 
cininką sulaiko ir skubiai aiš 
kiną dalyką.

— Dabar blogai, spauskim! 
Žiūrėk, jau abu vejas! — ra
gina Vaclovas.

Kunigai skubinosi, kiek ga 
Įėjo. O gatvės užuosukoj pra 
dėjo bėgti. Klebonija pasiek
ta Kunigai atsigrįžo: enkave 
distas ir milicininkas bėga tie 
šiai į kleboniją. Įbėgęs kori 
doriun, Tadas skubiai užraki
na duris ir čia pat pasipainio 
jusiam zakristininkui taria;

Netrukus čia į kleboniją 
veršis kaikas. Įleiskit, tik ne 
iš karto, o kiek palaukę O 
mes, Vaciau, einam pas mane

— Matai, iki šiol vis sekė, 
o dabar jau gaudo, — įėjęs į 
kambarį, mėgino juokauti Ta 
das.

— Taip jau gaudo Ne juo
kai, - atsako geru ūpu Vac 
lovas.

Tadas nusivilko kailiniukus 
ir pakabino į spintą. Užsivil
kęs sutaną, vėl tapo visų pa 
žįstamas kunigas. Apačioje, 
pirmame aukšte, pasigirdo 
triukšmas. «Liaudies priešų», 
kaip kunigus bolševikai vadi 
na, gaudytojai. įsiveržė į kle 
boniją su ginklais, šoko ieško 
ti į virtuvę

— Kur paslėpėte č<a du įbė 
gusiu, vieną gimnazistą su kai 
lineliais, — šaukė ištiesęs gin 
klą enkavedistas ir per virtu 
vę tiesiai drožė į šeimininkų 
kambarį.

— Mes nieko nežinom, mes 
nieko nematėm.

Greit subėgo ir kitos tuose 
namuose gyvenančios mote 

rys: zakristininko, vargoninin 
kų ir varpininko šeimų.

Enkavedistas, išbėgęs į ko 
ridorių ir radęs po laiptais už 
rakintą sandėliuką, pradėjo 
jį plėšti Triukšmas didėjo

— Girdi, Vaclovai? - tarė 
Tadas, — koks didelis triukš
mas. Tu čia pabūk, o aš eisiu 
žemyn. Juk vistiek tie band 
tai krės visus namus. Mėgin
siu reikalą tvarkyti.

Lipdamas laiptais Tadas gir 
di, kaip milicininkas reikaau 
ja sandėliuko rakto, o šeimi 
ninkė aiškina, jog ten nieko 
nėra,

— Kas čia? Iš kur tas triukš 
mas? — nulipęs užklausia tvir 
tu balsu Tadas.

— Čia įbėgo du žmonės. 
Vienas iš jų gimnazistas su 
kailinukai, — paaiškino prišo 
kęs enkavedistas.

— Ar tie. kuriuos jūs gat
vėje vijotės?

— Ne, mes nieko nesivi- 
jom, — lyg sumišęs greitai 
atkirto žydas.

(B D)
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3 pusi.

í’ (pabaiga iš 2 pusi,)

vęs dvigubai didesnis už lik. 
viduotus.

Šiuo metu Lenkijoje veikia 
1783 registruoti kolei ozai ir 
jų pusė verčiasi tik grūdinių 
javų gamyba. Tų kolchozų dir 
bamos žemės plotas užima ne
daugiau kaip 1,5% visos Len 
kijos dirbamos'žemės. Praė 
jusiais metais pirmą kartą 
nuo 1956 m. tas plotas nusmu 
ko 7500 ha. o kolchozuose dir 
bančių skaičius sumažėjo a- 
pie 600.

- REIKALAUJA PRIPAŽIN 
TI ODERIO NE SĖS SIENA. 
Lenkijos min. pirmininkas Cy 
rankiewicz neseniai kalbėda
mas Oswiecimo mieste, ry-
šium su Fed Vokietijos kanc 
lerio turėtu pasikalbėjimu su 
Paryžiaus dien «Le Monde», 
pareiškė, kad užmegsti diplo 
matinius santykius su vak- vo 
kiečiais tegalima jiems suti
kus pripažinti dabartinę Ode- 
rio-Neisė sieną. Lenkijos vy 
riausybės galvos pareiškimas 
buvo prieš Ženevoje prasidė 
slant užsienių ministerių kon 
ferencijai, kuriai lenkai ski
ria daug reikšmės. Ženevos 
konferencijoje lenkų užsienių 
reik ministeris Rapackis tiki 
si išjudinti jo dar 1957 metais 
pasiūlytos europinės neatomi 
nes srities krausimą.

— Pabaltijo kraštai engia
mi tautiniai Vokietijoje, Dues 
seldorfe leidžiamas «Industrie 
kurier» kovo 8 d, paskelbta
me straipsnyje apie paverg
tus Pabaltijo kraštus nurodo, 
kad komunistai po masinių 
deportacijų ypatingai perse 
kiojo pabakiečių intelektuali 
nius sluoksnius Raktinėse 
tarnybose lietuvių vietas ūžė 
mė rusai, Pasak laikraščio, 
nuo 1939 m. Pabaltijo tautos 
neteko 25 30% savo buvusių 
gyventojų. Į Latviją atsikraus 
tė 400 ODO rusų atėjūnų. į Lie 
tuvą — 220.000 Nuo karo pa 
baigos rusų skaičius Lietuvo
je nuo buvusių 2 4% pakilo 
iki 10.3%.

— CHRUŠČIOVO ŪKINĖ 
POLITIKA. Pagal vokiečių 
«Die Welt» (61 nr) vedamąjį 
sovietai kovo mėn įvykusiam 
kom. partijos ck plenumui 
teikia didelę epochinę reikš 
mę. Tačiau, teigia dienraštis, 
niekas negali pasakyti, ar 
Chruščiovo eksperimentai ūky
<1 IM n —i C’ — I— n MM KM—H II— [j IIMO n imi r.«

Dr. Ant Dainavietis

Ar Žmogus yra Beždžionės Palikuonis?
(tąsa)

Tačiau b e ha v i o - 
ristai savo eksperi 
mentams pasirenka ne bež 
džiones, bet žiurkes, nes pas 
tarosios «inteligentijos» atžvil 
giu esančios daug panašės 
nės į žmogų, negu beždžio
nės Taip pat buvo nustatyta, 
kad žiurkės mokosi daug grei 
čiau ir rodo panašių žmogui 
jausminių reakcijų, tuo būdu 
pralenkdamos beždžiones Tai 
žinoma beždžionių «garbini 
mą» smarkiai sumažino ir jų

je turėsią sėkmės. Esą, komu 
n zmą statyti ypatingai truk
do tai, kad kasmet Sovietuo
se iš vidutiniškai 52 milijonų 
hektarų visai negaunama ja
vų ir palyginti mažai pašaro 
gyvulininkystei Dienraštis nu 
rodo, kad niekas negali aps
kaičiuoti, kada Chruščiovui
pavyks tiek pagaminti dirbti
nų trąšų, kurios Įgalintų pa
dvigubinti ar patrigubinti grū 
dinių kultūrų gamybą. Šalia 
techninių sunkumų, sovie ai 
dabar susidursią ir su žymiai 
pakilusią biurokratų armija. 
Taigi, Chruščiovo visus opti
mistinius spėjimus lydi dide
lis netikrumas

— Eltcs bendradarbis pra
neša iš Stokholmo:

Chruščiovo pareiškimą, kad 
sovietų žemės ūkio gamyba 
galioti bū i pakelta be neigia 
mų padarinių sunkią jai pra
monei, švedų spauda vertina, 
kaip norą gaminti kartu «pat 
rankas ir sviestą» «Dagens 
Nvheter» žodžiais. Ch^uščio- v , 7
vas ir partija tuo būdu prisi 
ėmę nepaprastą atsakomybę. 
Sp ūdoje nurodoma kad mais 
to aprūpinimo srityje lieka 
daug nuveikti Korespondentų 
pranešimais, šią žiemą Mas
kvoje daugelyje vietų iš viso 
negalima r auti mėsos, o svies 
tas yra tapęs retenybę. Duo
nos. atrodo, visur esama, tik
labai trūksta daržovių ir vai
sių.

ŠVEDIJOJE POSĖDŽIAVO 
ESTAI.

Švedijos estų tautinė atsto
vybė dvi dienas posėdžiavo 
Stokholme Svarstyti kultūros 
klausimai Vienbalsiai nutarta 
kreiptis į švedų visuomenę, 
prašant ją remti ’ astangas 
išlaikyti estų tautinės kultū
ros palikimą bei jo perdavi
mą jaunajai kartai Šiuo me
tu atstovybės pirmininku yra 
Hans Kauri. Užs enių komisi
jai vadovauja Heinrich Lare- 
tei buv Estijon min. Švedijo 
je. La kričio mėn. įvyks nau 
ji Švedijos estų atstovybės 
r nkimai.

Sesijos proga pirmą kartą 
buvo paskirta naujai įsteigta 
estų kultūros premija dviem 
rašytojams - romamstui V. Ui 
bopuu ir poetui K. Lepik. Ki 
taip metais ši premija bus 
skiriama menininkams Premi 
jos dydis — 3 000 šv. kronų 
(apie 6C0 JAV dol.)

panašumą į žmogų padarė 
daug mažiau įtikinantį.

Beždžionės buvo ir tebėra 
imamos kaikuriems fiziologi
niams tyrimams. Koehler jas 
ėmė percepcijai tirti ir gavo 
įdomių rezultatų Kaikurie psi 
ekologai yra mėginę auginti 
beždžioniuką, duodami tas pa 
čias. sąlygas, kaip ir vaikui, 
manydami, kad 
tuo būdu jie pakeis beždžio 
nės vystimąsi. Bet jų bandy 
mai lauktų rezultatų nedavė 
Nė vienas sociologas ligi šiol

MUSŲ L1 ET U V A ____________

Halina Didžiulytė Mošinskienė

LIETUS
Lyja... — 
Skamba lašai,
Šniokščia upokšniai, 
Šlama lapai. —

Dangus grūmoja, 
, Griaustinis dunda, — 

Perkūno kumštis 
Svaido žaibus. —

Lyja... - 
Ašaros sunkios 
Rieda stiklu, 
Šnera širdy, —

O akys ieško 
Prošvaistės 
Mėlyno tako, 
Lietaus šlamesy. —

nėra radęs beždžionių kultu 
ros ir civilizacijos ženklų, nei 
jokių pasikeitimų jų gyveni 
mo būde. Gibbonai sugeba iš 
mokti vaikščioti ant dviejų ko 
jų. Šimpanzės turi didžiausius 
smegenis Gorila išsiskiria sa 
vo kūno didumu o orangutan 
gai pasižymi savo augšta 
kakta.

Be šių didžiųjų yra keletas 
šimtų rūšių mažųjų beždžio 
nių kurios turi uodegas ir 
yra mažiau panašios į Ado 
mo ir Ievos sūnus bei du
kras

Kokius davin us patiekia ar 
eheologija beždžionžmogio 
klausimu?

Jeigu iš tikrųjų taip būtų, 
kaip Darvinas buvo įsivaizda 
vęs, kad ligi beždžionės išsi
vystymo į žmogų, buvę reika 
linga apie 140 milijonų metų, 
tai dabar žemės sluoksniuose 
turėtų būti šimtai tūkstančių 
pereinamų griaučių Iš tų šim 
tų tūkstančių skeletų turėtų 
būti tokių, kurie, kaip ir tiltą 
tj<rp žmogaus ir beždžionės 
sudarytų Bet tokių atradimų 
archeologai nežino Ligi šiol 
atrastos kaukuolės yra arba 
aiškiai beždžioniškos ar žmo 
giškos. Vadinasi, trūksta jun 
giaučios grandinės Pasitaiko 
visgi fanatikų — Darvino pa
sekėjų, Kurie nesigaili dide 
lio triūso, kad kur nors bež 
džionžmogio kaul.s s..ieško 
tų. suuostinėtų. Jei atranda 
mas koks nors senesnis gal 
vos kaulas, tuojau nori užuos 
ti beždžionžmogį.

Prancūzų gamtininkas Qua 
trefages jau prieš keliasde 
šimt metų savo veikalu: «Ra 
port surle progrės de l’anthro 
pologie» tokiems nepagrįs 
tiems tvirtinimams padarė ga 
lą Jis, moksliškai d lyką iš 
tyręs, pabrėžė «Pagal antro 
pologų visuotiną, su artini 
konstatavimą mes neturime 
jokios teisės tvirtinti kad bež 
džionės smegens galėtų išsi 
vystyti į žmogaus smegenis, 
ar žmogaus smegens būtų iš 
sivystę iš beždžionės smege 
nų.. Tarp žmogaus ir bež 

džionės nėra jokio pereina 
mo tilto».

Žymus mokslo vyras Vircho 
vas viename gamtininkų susi 
rinkime užakcentavo: «Aš nė 
vieno akimirksnio nesistebė 
čiau ir dėl to neišsigąsčiau, 
jei tai patvirtintų, kad žmo 
gaus protėvio reiktų ieškoti 
tarp stuburinių gyvulių .. Ta 
čiau aš turiu pareikšti, kad 
kiekvienas pozityvus žings 
nis, kurį prieš istorinėj antro 
pologijos srity esame padarę, 
davė mums priešingus įrody 
mus» Eikime toliau. Jei bež 
džionžmogio teorija turėtų 
rimtą pagrindą, tai toks pėrė 
jimas privalė o būti ne vieną 
kartą bet turėjo nuolati iai 
pasikartoti, ir mes šiandien 
turėtumėm sutikti milijonus 
tokių pareinamų būtybių, ku 
rios nei beždžionės nei žmo 
nės būtų Tačiau tokių esy 
b ų niekas protingas nei sura 
do nei pamatė.

IŠ KUR GI TADA ŽMOGUS?

Į šį svarbų klausimą aiškų 
atsakymą duoda Apreiškimas. 
Žmogus išėjo iš Dievo rankų. 
Jis yra nepaprastas kūrinys. 
Žmogus priklauso dviem pa 
šauliam — fiziniam ir dvasios 
pasauliui nes jis dvasią ir kū 
ną turi. Biblia arba Šv. Raš 
tas praneša: «Ir sutvėrė Die 
vas žmogų į savo paveiksiu. 
Į savo paveikslą sutvėrė Jis 
jį. kaip vyrą ir moterį. Ir Die 
vas palaimino juos ir kalbė 
jo jiems., pripildykite žemę 
ir užvaldykite ją sau» (Gn 
I, 28). Vadinasi, ApreišKimas 
aiškiai pabrėžia, kad žmogus 
yra Dievo specialiu būdu su 
tvertas. Jo kūnas paimtas iš 
medžiagos, o siela betarpiai 
yra Dievo tveriama. Ypač sa 
vo dvasine siela žmogus daro 
si panašus į Dievą Tas pana 
Šurnas reiškiasi šiais atžvil
giais: Dievas yra dvasia, ir 
žmogaus siela — dvasinė, Die 
vas yra amžinas ir siela yra 
nemirtinga, Dievas yra aukš
čiausia Išmintis ir siela yra 
protinga Dievas yra visatos 
Kūrėjas, ir žmogui yra suteik 
ta kūrybos gaiia. Žmogus ge
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VISUOMENĖS ŽINIAI.

B. L. Bendruomenės Tary
bos ateinančių rinkimų komi 
sija buvo susirinkusi posė
džiui, kuris įvyko š.m. kovo 
m. 25 d. 20 vai. V. Zelinoje. 
Komisija nutarė kviesti sekan 
čius kandidatus kandidatus 
naujajai Tarybai ęudaryti:

1. Vytautas Vosylius, 2. Prel. 
Pijus Ragažinskas, 3. Kun. 
Juozas Šeškevičius, 4. Petras 
Šimonis, 5. Jurgis Garška, 
6. Antanas Serbentą, 7. Juo
zas Masiulis, 8. Magdalena 
Vinkšnai’ienė, 9. Aleksandras 
Vinkšnaitis, 10 Halina Mošins 
kienė, 11. Alfonsas Žibąs, 12. 
Jonas Jodelis, 13. Juozas Čiu 
vinskas, 14. Stasys Jurevičius, 
15. Vincas Tūbelis, 16. Zeno
nas Bačelis 17. Algirdas Idi- 
ka, 18. Stasys Kubiliūnas, 19. 
Antanas Šimbelis, 20. P, Žar- 
kauskas, 21. Aldona Nadols- 
kytė, 22 Elena Šimonytė, 23. 
Kazimieras Skorupskas, 24. 
Vladas Pupienis. 25, Danielius 
Pukenis, 26 Liudas Ralickas, 
27. Jonas Bagdžius, 28. Alek
sandras Boguslauskas, 29. Hen 
tikas Valavičius, 30. Antanas 
Dutkus, 31. Juozas Baužys, 32. 
Jonas Zapereckas, 33. Ignacio 
Vijūnas, 34 Marija Remenčie 
nė, 35. Irena Jurgelevičiūtė, 
36. Nardis Antanaitis, 37. Jie- 
va Kutkienė, 38. Izabelė Se- 
liokienė, 39. Danielė Ruzgai- 
tė, 40. Ona Matolionytė, 41. 
Kostas Meškauskas, 42 Ange 
liną Dirsytė, 43. Motiejus 
Žvirblis. 44. Pranas Dovydai
tis, 45, Viktoras Tatarūnas, 46. 
Kun Jonas Bružikas S,J , 47. 
Juozas Jcnuškis 48. Kazimie 
ras Ambrozevičius 49, Albina 
Ambrozevičienė, 50. Vladas 
Jurgutis.

Išvardytų asmenų bus atsi
klausta asmeniškai jų sutiki
mo ir tikimasi, kad daugumas 
jų neatsisakys prisidėti prie 
Bendruomenės Tarybos veik
los suaktivinimo bendram Bra 
zilijos lietuvių ir pasaulio lie 
tuvių labui.
\ Sekantis susirinkimas drau
ge su numatytais kandidatais 
įvyks š m balanažio m. 29 d. 
(Per Atvelykį), 15 vai V. Be
loję liet, mokyklos patalpose.

Dienotvarkėje numatoma:
1. ( Kandidatų sąrašo galuti

nis sudarymas,
2. Rinkimų datos nustaty

mas,
3 Nustatymas, kaip bus pra 

vesti rinkimai.
4. Vaišės: košelėna ir kil

nūs gėrimai.
Sekretorėj

ma ne tik tam, kad egzistuo
tų, bet kad kurtų ir veiktų. 
Visagalis Visatos Tvėrėjas da 
vė pirmiesiems žmonėms vei
kimo ir kultūros bei civiliza
cijos plėtimo ir kėlimo įsaky 
mą, kuris Šv. Rašte šitaip 
skamba: «Pripildykite žemę 
ir užvaldykite ją> (Gn. L 28). 
Užvaldyti, reiškia milžinišką 
energiją gamtoje panaudoti, 
pažeboti ir pakinkyti, kaip 
elektrą, atomus, orą, vande
nynus, saulės karštį ir šviesą, 
kad stotų žmonijos gerbūvio 
tarnybon. (B. D)
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Alfonsas Grauslys

Ar Laime čia Galima?
KLYSTKELIAI LAIMĖS 

KELYJE

Grįžtant prie gamtiniai ar 
žemiškai nusiteikusių žmonių 
nuotaikos, kurie ieško laimės 
čia žemėje ir joje randamose 
gėrybėse, norėtųsi giliau įž
velgti į tuos šaltinius, kurių 
vandeniu jie tikisi nuraminti 
savo laimės troškulį. Tie daž 
nesni šaltiniai — tai nuolati
niai bendravimai, svečiavimai 
si, pramogos su žmonėmis, 
ieškant jų tarpe suraminimo, 
paguodos ir malonumo Kitas 
toks šaltinis — tai jau minė
tas grynai pojūčių malonu
mas dažniausiai seksualinio 
gyvenimo srityje.

Nuolatinis progų ieškojimas 
su žmonėmis susipažinti, sve 
čiuotis ir pramogauti — tai to 
ji nuotaika, kurios pagrinde 
yra malonumų ieškojimas. Ko 
kia tuštumo bedugnė būna to
kių žmonių dvasioje kurie nė 
dienos negali pabūti be kitų 
žmonių! Koks nerimas ir dva 
sinis badas viešpatauja tokio 
sieloje! Jeigu jie maiiintųsi 
dvasinėmis vertybėmis, tai 
taptų tikromis asmenybėmis 
ir būtų daug laimingesni. Ta
čiau kasdien tuščiuose bendra 
vimuose leisdami laiką ir jį 
užpildydami apkalbomis bei 
liežuvavimais, jie maitinasi 
taip nemaitinančiu maistu! A- 
not pranašo, jie yra išsikasę 
šulinius, kuriuose nėra van
dens. Susipažinti su didžiai
siais žmonėmis ir su jų kny
gose paskleistomis mintimis 
jiems nerūpi jit t ibio bendra 
vimo naudos nesupranta. Jei 
«Kristaus Sekimo» knyga sa
ko kad tie, kurie d mg kėliau 
ja, retai šventi tampa, tai, tą 
mintį praplečiant, galima tvir 
tinti, kad tie, kurie per daž
nai ieško malonumo bendra
vimuose ir ramogose, retai 
tampa gilesni, išmintingesni 
ir dvasingesni. M. Proust 
(+1922), kuris labai gerai pa
žino prancūzų aristokratų ben 
dravimą, sako, kad jų salio- 
nai jam atrodė tartum mūšio 
laukai, kur susikerta lauki- 
niškiausios aistros. Panašiai 
galima pasakyti, kad ir šian
dieninių eilinių žmonių subu
vimuose dažnai yra kurstomi 
nedalyvaujančiųjų draskymo 
ir jais maitinimosi instinktai 
K tas anų laikų prancūzų sa- 
lionų «liūtas» Balzac (f!850) 
pastebi, kad «baliai, žaidimai 
ir visos tos tuščios pramogos 
sugalvotos tąm, kad apgautų 
širdies tuštumą*. Dar galima 
pridėti, jóg jos sugalvotos ne 
tam, kad tą tuštumą užpildy
tų. Tikrosios laimės ypatybės 

yra vidaus ramybė ir giedra. 
Bet šias nuotaikas labai dusi 
na ir gesina kiekvienas blaš 
kymasis. Jei pa ys nepajėgsi
me savyje iškasti laimės šal
tinio, tai niekas kitas nega
lės jos mums duoti

Grubūs kūn ški malonumai, 
pažvelgus į juos iš platesnės 
laiko tolumos, yra tik laimė 
kabutėse, nes «kryžiaus nei 
gėjai ir malonumo garbintojai 
nėra mažiau nukryžiuoti ne
gu šventieji* (Maur ac). Ma
lonumai anksčiau ar vėliau 
mūsų gyvenime suaidi skaus 
mo aidu Malonumų gaudy
mas neišvengiamai jungiasi 
su sąžinės priekaištais, jie 
yra la.mimi vidaus neramu 
mų kaina. Daug slaptingų ir 
sudėtingų kančių lydi kai ku 
riuos malonumus, ir «gašlusis 
vaikščioja tamsiautiais pašau 
lio keliais» (J Was-ermann).

Minėtieji prancūzų rašyto
jai, F. Mauriac ir M. Proust, 
ó taip pat J. Green ir G. Ber 
nanos, savo raštuose nemažai 
gilinęs! į kūniškos aistros pri 
gimtį, labai stipriais žodžiais 
tai aistrai nuplėšia kaukę. 
Anot F Mauriac, nors malo
numas ir pasibiaurėjimas vie 
nas kitų seka, tartum žaibą 
perkūnas, ir nėra tarpo tarp 
malonumo ir pasibjaurėjimo, 
tačiau, ir taip trumpai besi
tęsdamas, jis įstengia ilgai 
kankinti, nes malonumas, ta
sai budelis, be nasigaiiėjTmo 
kankina savo aukas ir dažnai 
tartum vėžys sunaikina įas 
vietas ir esybes, kurias apsė
da. Gal čia rašytojas turėjo 
galvoje a.stros nepasitinamu 
mą ir jos augimą ją sotinant 
gal galvojo apie lytines Ii 
gas...

Nemažiau kritiŠKai apie 
tuos dalykus pasisako J, Gre 
en. Anot jo, «malonumas ne
veda į nieką, jis nori būti 
pats sau tikslas, bet šitą vaid 
menį taip vargingai vaidinas 
Todėl jei norėtume atsiversti, 
reikėtų eiti ne į bažnyčias, 
bet į tas pasaulyje liūdniau
sias ir bjauriausias vadinamas 
malonumo vietas». Malonumo 
beprasmiškumą pabrėžia ir M. 
Proust, sakydamas kadegois 
tinio malonumo ieškojimas 
y a pavergęs pasaulį bet ma 
lonumas neegzistuoja, ir jo 
gaudymas yra toks pat tuš
čias dalykas, kaip okultistų 
užsidegimas surasti laimės 
formulę.

Kaip alkoholizmo, taip ir 
a;stros prarajon krinta daug 
žmonių ir žūsta, nuprasminda 
mi visą gyvenimą — pavers-

Leonardas Andriekus

ŽINIA
Turiu tau pasakyt nelauktą žinią — 
Vjsvien, jei jie seniai kape guli — 
Vėl Dievo pirš'ai palietė beržynus, 
Vėl girtą smilg. ima svaigulys

Šį metą gal išbudo ji per staigiai 
Nuo to skardaus čiurlenimo sulos —

v Ant mano delno tirpsta paskutinė snaigė 
Ir jos lyg mirštančio žmogaus, gailiuos.

Vieni prisikelia, kiti numirš a —
Tokia jau žemės padarų dalia 
Fal es, palies ir tavo kapą Dievo pirštai, 
Kaip to svyruoklio beržo šakeles.

darni jį malonumų medžioji 
mu. -Tiek liepsningų sielų 
peržengusių malonumo ribą, 
surado niekybę ir sutapo su 
ja galutiniame aps kabinime» 
(G. Bernanos) Č.a rašytojas 
galvojo apu tą bevališkumo 
ir p vergimo rtovį dėl kurio 
malonumo aukos nustoja ga
limybės pasukti atga1. Štai 
kodėl galime teigti, kad lai
mė negali bū.i malonumais 
grindžiama.

Nepamirštamas ir tas reikš 
mimas gamtininkų tvirt ni- 
mas, kad malonumas turi ma
žiau fiziologinio pagrindo or
ganizme kil i negu skausmas, 
kuriam žmogaus kūnas yra 
priimlesnis. Turint galioje 
dar tą tiesą, kad malonumas 
daug daugiau vaizduotėje siū 
lo negu tikrumoje duoda, to
dėl apgaunaJr apvilia gali
ma su viena E. Wiecher o ro 
mano du kartu ištekėjusia ir 
du kartu išsiskyrusia dalyve 
taip pasakyti: <Ar neradau to. 
ko ieškojau, ir nedaviau to, 
ko iš manęs buvo laukiama». 
Šį malonumų apgaulingumą 
dar įspūdingiau nusako P. 
Claudel (fl955) vienos savo 
kūrinio veikėjos lūpomis: «Aš 
esu pažadas, kuris negali bū 
ti išpildytas.,. Aš esu saldu
mas to, kas yra, su apgailėji
mo priemaiša to ko nėra... 
Aš esu tiesa su klaidos veidu >.

Galima net sakyti, kad vi
sokie nemalonumai, susirūpi
nimai ir skausmai yra pras
mingesni ir daugiau suteikią 
laimės negu malonumai nes 
mažesni skausmai lyg įskiepi 
ja žmogų prieš neišvengia 
mus didesnius skausmus, ku 
rie tada atrodo ne tokie 
baisūs.

(B, D;

DIDELIS MIESTO PILVAS

Chicagoje yra 10 000 valgyk 
lų bei restoranų, kuriuose dir 
ba 15 .000 asmenų. Pernai už 
patiektus 728 milijonus valgių 
valgytoja1 sumokėjo apie $618 
800 ooO Įvairių tautybių ręsto 
ranų sąrašas atroco kaip 
Jungtinių Tautų sąstatas.

VIENUOLĖ PIRMA FARMA
CEUTE

Pirma moteris farmaceute 
Illinois valstybėje buvo Chi- 
cagos Gailestingumo vienuoli 
jos narė Sės. Marija Ignaci- 
ja, diplomą gavusi 1882 m.

500.000 STATINIŲ ALYVOS 
KASDIEN

Per 500 000 statinių neper
dirbtos alyvos kasdien suva
roma į Chicagą per didokus 
daugiau tūkstančio mylių ty- 
siam ius vamzdžius iš Tex-s 
ir Oklahoma varyklų.

GAL IR NEPRITRUKSNAKVYNIŲ
Neturėtų pritrūkti nakvynių 

C s ica goje. Čia yra 1 400 vieš
bučių su 142.000 kambariais. 
Kasmet apnakvyninama apie 
2 milijonai svečių. Prieš 125 
metus, 1837 m.. Chicaga ture 
jo tik vieną viešbutį.

— Balandžio 3 dieną Šv 
Juozapo mokyklos mokiniai 
sugrįžo atgal į savo senąsias 
patalpas Antram aukšte sta > 
tyba tebevyksta. Sekančią sa 
vaitę bus pradėtos organizuo 
ti lietuviu kalbos pamokos.

. - F ■
— Sekmadienį neįvyko stu

dentų ateitininkų susirinki 
mas dėl mažo susirinkusiųjr 
skaičiaus. Bonifacijaus Gritė 

no referatas bus skaitomas 
sekančiam susirinkime.

— Praėjusį sekmadienį se
noji ateitininkų valdyba per
davė naujajai kuopos knygas. 
Abi valdybos kartu padarė 
bendrą posėdį. Senoji valdy 
ba įsipareigojo iš narių išrink 
ti užs likusias skolas. Buvo 
nutarta pastoviai daryti tauti 
nių šokių repeticijas, organi
zuoti jaunimo «Graudžius ver 
ksmus» ir «Kryžiaus kelius» 
ir Velykų šventėse rengti mar 
gučių popietį,

- JAUNIMO «KRYŽIAUS 
KELIA i»ir «GRAUDUS VERKS 
MA1* bus verbų sekmadienį 
po pietų 5 vai. ir 30 min. Vi
sas jaunimas kviečiamas.

— ATEITININKŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ REPETICIJA bus šį 
šešt dienį 17 vai. 30 min. Vi
si norintieji pastoviai moky 
tis tautinius šokius prašomi 
atvykti Šokus mokys p J. 
Guiga,

— Ateitininkai svarsto ga
limybes įvykdyti senai numa 
tytą planą: būtent aplankyti 
visas S Paulio daugiau lietu 
viais apgyventas Vilas su me 
nine programa.

PROTINGAS GALVOJIMAS

Valdovui Filipui Makiedo- 
čiui buvo patarta ištremti vie 
na makiedonietį, kuris blogai 
atsiliepė apie jį.

— To aš niekad nepadary
siu.

— Kodėl?
— Jis apie mane kalbėtų 

dar blogiau.

- Karveliu ulbėjo, kol dūk 
relę iš motulės išviliojo.
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FABRICA DE MALHAS MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

1962 m. balandžio 7 d.

sekmadienį, 
trumpomis 31

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

MUSU LIETUVA

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekviena 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, ‘ 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu, 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

10 ■ c/101/102

•‘’I'amiKwenweaitu

RESIDÊNCIA
Rua Coelho Neto, 281 

Fone: 63-3697, V. Prudente

Residência:
R. Joaquim Piza, 204

ESCRITÓRIO 
Praça da Sê, 323 - 

Fone 33-9951

Petras Šukys
gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau

jagimiams ir kit.
Rtia Jundiapeba, 45, Fone .- 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir Av. Zelina).

Mons. P. Ra-

M ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÊNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRSNE GRITÉNAS
Advogada

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Ūda.
(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 
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 JO-E DOS CAMPOS. 8 - SALAS 1 E2 - 

FONE: 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. do 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.

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

ANTAN© PÀVILOMIC

Caixa Postal 3967

V1ENINTEL AI ATSTOVAI GARSIOJO1 VANDENS LINDO Y A

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

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

indoya vanauo yrt ^cnai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite’

IKMÃCJ CAKKIERI

S Ã O PAULO
ífrtfW ■■ o a • ■ • na • * * « « . r

nil 
nir

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.

EjFCRITORÍC CCNTACIL

J\aAcimento WWW ««■s
mi isit

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

Atlieka firmų atioarymus, 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 — Tei. 63-7140 - S. Paulo 

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

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

no 14,00 iki 18,00 vai.

João

PRANAS & CIA. LTDA,
Madeiras sm gerai

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

Rio de Janeiro
Serraria < IT A> — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

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 j
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.
Mendes,

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

Andr. Pupienį, R1 Oratorio. 
1224, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo.1 
nho Velho,

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

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

Rua 
arba

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
feí> 9®

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)

tl^•ACTIVA PCPH

• ? vą

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

b 
o 
o. 
■Q 
b 
b. o. p o. 
b. 
o. p te.

EnSSBBESif

ibkshi

lis

D* 85 f? ® n ■
» E ES <■ V

rí

U1

:::::sAoasaaa

TEL. 63-3285 V .-LA ALPINARUA COSTA BARROS
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XV. ZEkíNA, 515 — CAIXA POSTAL. 4118 — SAO PAULO

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

TLNA IR PRENUMERUOJA
«MŪSŲ LIETUVĄ».

Jonas Jodeln užsakė «M.L.» 
j Urugvajų Vyt Doreliu! ir 
Edm Endriškevičiui, įnešda- 
mas 2 000 cr «M,L.» adminis
tracija p Jodeliui labai dėko 
ja ir tikisi, kad ir kitiems Uru 
gvajaus lietuviams kas nors 
užsakys po laikraštį.

Edvardas Pažėra iš Guaru 
ja. tikėdamasis, kad toliau 
galės būti laikraščio leidėjas 
jau įnešė 5.000 cr

Vladas Steponaitis 1.000 cr 
Juozas Lisauskas 800 cr , VIa 
das Zaluba 700 e r.

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

- STASYS LEŠKAUSKAŠ 
miręs 24 d. kovo, palaidotas 
ne São Caetane, bet Quarta 
Paradą kapuose.

— PETRAS RUBL AUSKAS. 
ap ūpintas šv. sakramentais 
mirė 5 d balandžio anksti ry 
tą Velionis buvo 75 m. am
žiaus, kilęs iš Šiaulių Nuliū
dime paliko žmoną Liudviką, 
vedusį sūnų Ernestą, dvi dūk 
terisi Reginą ir Aleksandrą 
(Žiu ewskienę), marčią Adelę 
ir pora anūkių

Palaidotas S. Caetano ka
puose

Septintos dienos mišios eg- 
i zekvijos bus Vi a Zelinoje, 
\ ateinantį antradienį, 10 d. ba 

landžio, 8 vai. ryto.

- -NEUŽMIRŠKITE SAVO 
LIETUVIŠKOS PAREIGOS, PA 
REMKITE JAUNIMO NAIVIŲ 
STATYBĄ.

JAUNIMO NAMŲ STATYBAI 
AUKOJO:

Juozas ir Izabelė Seliokai 
10.000 cr. (antrą kartą), Juo
zas Aleknavičius 1.000 cr., Sta 
sė Civinskaitė 1.000 cr , Anna 
Beniuškaitė 3,000 cr., Pranas 
Dilys 5.000 cr., Vladas Stepo
naitis 1.000 cr. pažadėjo 5.MO 
cp, Vincas ir Jieva Kutkai 
2.000 cr. jau įmokėję 6.000 iš 
lO.CoO cr. pažadėtų, Pranas 
Paškevičius 500 cr., Uršulė 
Augųlevieienė 1.000 cr., Ane
lė Matuzonienė 2.000 cr.; jau 
yra įmokėjusi 7.000 cr. iš 10. 
000 cr. pažadėtų. Pranas Šu
kys 2.000 (jau įmokėjęs 4.000 

iš 10 000 pažadėtų). Rosely 
Pusfelninkas 1.000 cr. Dar yra 
keletas aukotojų, kurie nelei 
do skelbti pavardžių Už au
kas nuoširdžiai dėkojame ir 
prašome visų dar neaukoju 
šių paremti statybą.

PAIEŠKO

Juozas Kalinka, Apararicio 
Sarabia 4903, Penarol, Monte 
video, Uruguay, paieško savo 
giminių bene 1929 metais iš
vykusių į Braziliją Ju paver 
dės: ANTANAS ADAŠKr?VI 
ČIUS ir jo žmona KRIAUÕIÚ 
NAITÉ.

Kas žinotų, kur jie randasi 
malonėkite pranešti J. Kalin 
kai aukščiau paduotu adresu.

— Paiieškomas Adolfas Dra 
gūnas. Žinantieji prašomi pra 
nešti Tėv. J. Bružikui S.J.

LIETUVIŠKA RADIJO PRO 
GRAMA ILGOMIS BANGOMIS

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

Tačiau paskutiniu metu 
reikalas pavyko sutvarky 
ti Ilgomis bangomis lietuviš 
ka programa yra 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 ciclos.

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.

— Balandžio m. 1 d. buvo 
pradėta transliuoti lietuviška 
programa «LIETUVOS AI
DAI» per Radio Clube de San 
to Andrė 1490 kilociklų, "

Klausytojai džiaugiasi gra 
žia programa ir patogiu ^21 
vai.) laiku.

Atidaryme dalyvavo ir tarė 
žodį Prel. P. Ragažinskas, ra 
šytoja H. Mošinskienė, mok. 
Aid. Nadolskytė, Al. Vinkšnai 
tis, misijonierius kun. J Bru- 
žikas, Liet Kat Bendruome
nės, choro pirm-kas J. Bag- 
džius. X

. ..................  ii 'i

IŠ LAIŠKO

Tik užvakar gautas laiškas 
iš Lietuvos Tarp kit ko štai 
kas rašoma:

«Kaziukas jau grįžo iš ka
riuomenės, o Jonuką pernai 
išleidome. Kaziukas neturi 
kuo apsirengti, o rubliaus nė 
ra iš kur gauti, gali žmogus 
išprotėti Kas fabrikuose, tai 
vis dar uždirba. © tam kolū
ky, tai tik pirmininkai namus 
stato, lengvas mašinas perka 
si, Pridaro skolų, o vis ant to 
vargšo kolūkiečio galvos

Antanukas e no dirbti į ko 
lūkį, bet jau keli mėnesiai 
nieko negauna, vis eina kas
dien, bet veltui, o pavalgyt 
reikia apsivilkti reikia, o nors 
iš piršto laužk. Kol maži vai 
kai, tai maži vargai, o kai pa 
auga tai ir vargai padidė a. 
Dar šiais me ais karvutę gal 
išlaikysime o kitais nebus ga 
Įima Dar pirmiau iš sodo ru 
blį padarydavome, o dabar 
jau nėra vilties, nes išdalino 
sklypais ir mūsų sodelis ki 
tiems teko. Mūsų sklypas Ii 
ko plikas. Kada užauginsime, 
tai mudu su vyru nebesulauk 
sime. Tai tokios pas mus nau 
jienos.

Dabar parašysiu apie oAą 
Iš pradžių žiema buvo nes
marki bet dab>r kovo mėnuo 
(laiškas rašytas kovo 21 d ) pa 
rodo savo galią Kelius užpus 
tė. mašinos sustojo ėjusios 
Sunkus susisiekimas, o snie 
go dar vis dadeda po truputį.

MOKSLEIVIAI TURI PŪTI 
«BEGALINIAI ATSIDAVĖ

PARTIJAI» ,.>v
Lietuvos vyresniųjų klasių 

moksleiviams skiriamas ir jau 
penkti metai leidžiamas žur
nalas «Moksleivis», kaip pa
brėžia «Komunistas» (2 nr.) tu 
rįs dar labiau susirūpinti lie 
tuvių moksleivių internaciona 
liniu auklėjimu, siekiant.. 
«beribio atsidavimo komuniz
mui», sočia.istinicLpatriotizmo 
ir kitokio pobūdžio «dvasios» 
«Moksleivio» žurnale su straips 
niais pasirodė daugiau komu
nistams ištikimi rašytojai, pv. 
Sluckis, tą «atsidavimą» štai 
kokiais žodžiais išreikšda
mas; «Lietuva šiandien nesi
baigia Bâltijos kopomis ir Za 
rasų ežerais. Jos kelias per 
sipynė su kitų broliškų tautų 
keliais . Kauno jūros bange
lių pliuškenime girdėti ir Sta 
lingrado balsas ir prislopintas 
Uralo gaudimas ..»

Visais įmanomais būdais 
.. ......................................................................................... ......................................................... ii ■ — n rm iri n... —....  —

PARDUODAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo parduodama lietuviškos 

juodos duonos kepykla.
VILA. ZELINA, Rua Tabaiaras nr. 326

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

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

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

Candidato a Deputado Fstadual na chapa PTN.

žurnale nurodomos gijos, šie 
jsnčios Lietuvą su . bet ku
riuo Rusijos kampeliu Pvz 
net apie Sibirą rašoma, kad 
tai turtingas kraštas, kad sma 
giai kerta miškus tarybiniai 
žmonės. (Abejotina, kad moks
leiviams būtų kas pasakoja
ma apie tūkstančius Sibire 
kenčiančių lietuvių — E). 
Jei Karelijos darbininkai ker 
ta miškų Lietuvos pramonei, 
tai moksleiviams, iš viso Lie 
tuvos jaunimui įtaigojama min 
tis — o kodėl gi jūs negali
te dirbti kibų respublikų la
bui?

Literatūra, kalba apie vis
ką žurnale rasi, tačiau ir tai 
persunkta «to atsidavimo ko
munizmui» dvasia J Žiugž
da, aišku tik šiltais žodžiais 
tegali gėrėtis rusų kalba, jos 
reikšme tautų bendradarbia
vimui (vėl įtaigojimas — mo 
kykitės jos... - E).

Konkursai — tokių žurnalų 
svarbi medžiaga ir juose gali 
pastebėti komunistinio po
veikio atgarsius. Jei vad «bur 
žuaziniai nacionalistai klykę, 
kad Lietuvą sutrypę komuniz 
mas». tai štai moksleivis P. 
Palilionis konkursiniame raši
ny atsakė komunistinių varo
vų lūpomis: «Klykite, graužki
te nagus, užjūrio broliai ..»— 
yra dėl ko Samanotą smui
kelį pakeitė elektros stulpas» 
graudulingas giesmes radijo 
garsai. Niekas nepardavinėja 
savo žmoniško orumo už duo 
nos kąsnį . Taigi, mokslei
viams įtaigojama mintis, kad 
Lietuva buvusi laukiniu kraš
tu Šalia tokių konkursų, žur
nale pilna aprašymų apie ko 
yas su «buržuaziniais nacio 
aalistais» apie nepaprastą 
komjaunuolių dtidvyriškumą 
kovojant su priešais nacių o- 
kup.cijoje ir pan.

Po kom partijos suvažiavi
mo Maskvoje politinis auklė
jimas mokyklose dar labiau 
stiprinamas Mokyklose įve
damas politinių žinių pagrin
dų kursas, o komjaunimo ini
ciatyva vyresnėse klasėse pra 
dėjo kurtis politinio švietimo 
rateliai. Čia ir vėl reikalinga 
«Moksleivio» talka ir iš jo 
reikalaujama, kad jis vietoje, 
kaip ligšiol apsiribodamas pu. 
blicistiniais ar reportažiniais 
straipsniais, daugiau domėtų
si teoriniais klausimais. «Be
galinio atsidavimo dvasios» 
jau nepakanka — dabar moks 
leiviai turės gromuloti. turės 
virškinu visą tą partinę, ideo 
loginę propagandą, kuri išti
sais vežimais verčiama Lie-

tuvos gyventojams.
Šalia to moksleiviai dar ska 

tinami džiaugtis «internacio
naline dvasia» — čia jiems 
siūloma organizuoti interna
cionalinius kampelius, tautų 
draugystės sodus, susitikti su 
sovietiniais kariais, rinkti me 
džiagą apie įvairių tautų sū
nus, kritusius «vaduojant» Lie 
tuvos žemę ir pan.

Elta

— 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.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

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

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
KĄ JAUNIMĄ, AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI
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