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Okupuotoje Lietuvoje Neskambėjo Velykų Varpai 61 tūkstantis mokytoju pabėgo

Užsienio korespondentų pra 
nešimais ši is metais Lietu
voje Velykų šventės praėjo 
liūdesio ženkle: neskambėjo 
Velykų dieną varpai, niekur 
nesimatė iškilmingų procesi
jų Raudonieji Kremliaus dik 
tatoriai religinį tikinčiųjų pa
sireiškimą kas kart vis dau

Argentinos vidaus politikos drama eina prie issprėndimo

Po mėnesio laiko netikru
mų ir svyravimų, vyriausybė 
pranešė kraštui ateities poli
tines gaires.

Argentinos prezidentas, ba 
landžio m 25 d. dekretu pa
naikino gruodžio ir kovo mė 
nėšio rinkimus. Kitu dekretu 
paskelbė naujus krašto prezi 
dento ir vice prezidento ris 
kimus, kurie bus 1963 m. spa 
liaus mėn. Bus išleista visa 
eilė naujų įstatymų liečiančių 
politines partijas, rinkimų 
tvarką.

Jau beveik tikra, kad ko
munistų ir i eronistų partijų 
veikimas bus uždraustas ir 
šitos partijos negalės savo 
kandidatų sąrašais dalyvauti 
būsimuose rinkimuo e

Nėra abejonės, kad Argen
tinos vidaus politikoje lemia
masis žodis priklauso kariuo 
menei Ir šituo momentu ka
riuomenės įsikišimas į vidaus 
politiką buvo neišvengiamas, 
nes kraštui gręsė grąžinimas 
diktatūrinio peronizmo reži
mo, kas būtų privedę prie ci
vilinio karo.

Už dabartinę politinę pade 
tj Argentinoje kaltė tenka bu 
vusiam prez A. Frondizi ir 

> politinėms partijoms.
Buvęs prez. Frondizi, 1958 

m rinkimų metu slaptai susi 
tarė su peronistais už jų bal 
sus ateityje nelikti jiems sko 
liūgas Ir tas politinio vekse 
lio išpirkimas, kaip tik buvo 
leidimas peronistų partijai su 
savo kandidatais šių metų ko
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— Lietuvos laukais jau”žen 
gia, bent keletą savaičių pa
vėlavęs pavasaris. Valandėlė 
je per Vilniaus radiją balan- 
landžio 12 d. nusiskųsta, kad 
dėl to suvėlavimo žemės dar 
bai pasunkėsią. Girdi, žemdir 
biai privalės taupyti kiekvie
ną minutę, valandą, juo la
biau, kad ir Lietuvos žemės 
ūkyje padarytas staigus po
sūkis (partijos eksperimentus 
sekant) - esą, reikia vis la 
biau įdiegti kaupiamųjų kul
tūrų žemdirbystės sistemą. 
ŠL>s kultūros — pabrėžia par 
tija per visus savo garsiakal 

giau trukdo Kunigams yra už 
drausta bendrauti su vaikais 
ir jaunimu Maskoliai okupan 
tai daro viską, kaip galint 
greičiau Lietuvą nukrikščio- 
ninti ir nutautinti. Ko neįsten 
gė rusų carai padaryti, tą no 
ri padaryti raudonieji carai.

vo m 18 d. eiti į rinkimus. 
Gal būt Frondizi manė, kad 
peronistai nelaimės tiek, kiek 
laimėjo ir tuo būdu išpildyti 
pasižadėjimą ir nepastatyti 
krašto esamos santvarkos pa 
vojun Bet reikalai kitaip su
siklostė. Peronistai daug kur 
laimėjo ir susidarė rimtas pa 
vojus netolimoje ateityje kraš 
to vyriausybei kristi į pero
nistų rankas.

Nemažesnė kaltė renka ir 
politinėms partijoms. Jų yra 
per daug Ten kur yra daug 
partijų'' yra ženklas, kad kraš 
tas dar neturi politinio subren 
dimo Partijų vadai, net re 
miantieji vyriausybę, del as 
meninių ir partinių reikalų ne 
įstengė sudaryti bendro, koa 
licinio fronto net kraštui grę 
siančio pavojaus akivaizdoje. 
Net ir šiuo metu partijos nė 
ra aiškiai apsisprendusios ar 
padariusios lemiančio žings 
nio

Kariuomenės vadovybė, ku 
rios pareiga yra budėti kraš 
to nepriklausomybės sargybo 
je, ryžosi įsikišti į krašto vi 
daus reikalus ir pašalinti ne 
priklausomybei ir laisvei grę 
siantį pavojų. Kariuomenė ne 
nori diktatoriškai valdyti. Tik 
ji nori, kad abiejų ekstremiz 
mų, komunizmo ir peronizmo 
veikimas būtų uždraustas, kai 
po priešingas demokratinei 
santvarkai ir kraštą vėl įsta 
tyti į laisvės ir demokratijos 
kelią.

bius — turin&ios duoti aukš
tus derlius ir tai esąs svar
biausias klausimas, pavasario 
sėjos darbus pradėjus. Šau
kiama — dirbkite, pluškite 
ir... būsite geriau atlyginami.

Vilniaus radijas pastebėjo, 
kad 1962 m visuose kolcho
zuose ir sovehozuose pasi 
ryžta pasiekti tokius derlius: 
grūdinių kultūrų — 11 cnt, 
bulvių — 90 100 cnt., iinų 
pluošto iš ha gauti nemažiau 
kaip 3 cnt. Partija įsakė ra
jonuose mažinti daugiamečių 
žolių plotus, bet daugelyje ra 
jonų įsakymas nevykdomas ir

Šiomis dienomis Brazilijo
je lankosi iš Rytų Vokietijos 
pabėgę mokytojai Ulrich Kled 
zik, Keinz Bucholz ir Hahns 
Molzah. Jie São Paulo spau 
dos atstovams suteiktame pa 
sikalbėjime pranešė, kad iš 
Rytų (komunistinės) Vokieti 
jos, į Vakarus pabėgo 61 tūks 
tantis mokytojų.

Atlyginimas neblogiausias. 
Bet kas iš to, kad nėra lais
vės Mokytoj s tegali moky i 
tik tai tą, ką komunistų par
tija įsiako. Aiškinimai ir pa
vyzdžiai taip pat turi atatikti

per lėtai bojamas Pagaliau, 
ir Vilniaus radijas prisipaži
no, kad perėjimas nuo žalie- 
ninės sistemos į kaupiamąją 
jau nėra toks paprastas ir 
lengvas dalykas Tačiau . par 
tija. įsakė, ji kalba apie «gy
vybinius šalies interes .s» ir 
tudėl «kova turinti būti lai
mėtą» ..

— Plačiai visame pasauly 
je skaitomas žurnalas «Life» 
(gyvenimas) štai kaip atsilie
pė apie betuvių kalbą ko’.o 
mėnesio numeryje šia s me
tais: «įžymiausi kalbininkai 
ir filologai neranda kitoj kal
boj taip tobulai sustatyto anai 
fabeto ir ai p vykusiai išvys
tytos techninės kalbos kons
trukcijos, kaip lietuvių kal
boj» Šis gražus atsiliepimas 
tokiam pasaulin o mąsto žur
nale, tegul būna mums pas 
katinimas labiau pažinti mū
sų kalbą ir nebeleisti jai žū
ti svetimoje šalyje

—• JAV trys senatoriai: Bour 
ke B. Hickelooper, Jack Mil 
ler ir I rank T Lauche ir kon 
greso narys Charles B. Hoe
ven šiais metais į ešė į JAV 
senatą ir atstovų rūmus griež 
tas rezo iucijas, kuries skam 
ba šitaip: «Lie uvos, Latvijos 
ir Estijos bylą pakelti į Jung 
tines lautas, priverčiant so 
vietus pasitraukti iš minėtų 
kraštų ir tada Jungtinių Tau 
tų priežiūroje pravesti lais
vus rinkimus Beto reikalau 
ti, kad būtų nubausti visi tie 
asmenys, kurie yra nusikaltę 
prieš pabaltiečius». Padėkos 
laiškams rašyti adresai: sena 
toriams - Senate Of ice Buil 
ding, Washington 25. DC. 
USA., o kongreso nariui: Hou 
se Office Building, Washing
ton 25 D C. USA.

— 1960 metais Ispanijoj iš
kilo aštraus pobūdžio konflik 
tas tarp Franko vyriausybės 
ir Katalikų Bažnyčias. Bet

komunistų partijos ideologi
jai,

Kai mirė Stalinas visi mo 
kytojai buvo verčiami moki 
niams sakyti pagyrimo kal
bas Po kurio laiko atėjo prie 
š ngas įsakymas - Staliną 
apšaukti visų įvykdintų komu 
nistų partijos žiaurumų ir ne 
teisybių kaltininku.

Minėti mokytojai perva 
žiuos visą Pietų Ameriką in
formuodami apie gyvenimą 
anapus «gėdos» (vietoj gele 
žinės, Vokietijoje vartoja) už 
dangos.

šiuo metu įtempimas pradėjo 
smarkiai švelnėti, jau leidžia 
ma kurti katalikiškas darbi 
ninku profesines sąjungas ir 
leista Pamplonoje atidaryti 
«OPUS DED universitetą Prieš 
šį universitetą net Lietuvos 
bolševikinis savaitraštis «Lite 
ratūra ir Menas» protestavo 
(Nr, 10, 1962 III 10) Įkurta ką 
talikų žurnalistų aukštoji mo 
kykla ir 1.1

— Amerikos prezidentas bu 
vo pareiškęs, kad nepavykus 
susitarti atominio nusiginkla 
vimo irto nusiginklavimo kon 
trolės reikalu, JAV pradės ato 
minių ginklų sprogdinimus. 
Toks sprogdinimas buvopar'a 
rytas balandžio m 25 d Ra 
miu jame vandenyne prie Chris 
tmąs salų. Tokių bandymų nu 
matyta visa eilė Nėra abejo 
nės, kad dabartinė padėtis ve 
da dar prie didesnio ginklą 
vimosi tiek vienoj, tiek kito 
je pusėje Ir kuo tai baigsis 
sunku p įsakyti.

— ARGENTiNc J E visoj ei
lėj provincijų, vietoj guber
natorių paskirti intervento- 
riai Buenos Aires ir kitose 
provincijose vyriausybė uždą 
rė.komunistų ir peronistų būs 
tines. Taip pat laukiama vy
riausybės intervencijos Gene 
ralinėj Darbininkų Konfede
racijoje (CGT), kuri yra ko
munistų ir peronistų įtakoje. 
Šita konfederacija yra nuta
rusi paskelbti krašte genera
linį streiką. Tačiau streiko 
laikas dar nenumatytas. Strei 
ko atveju vyriausybė atatin
kamu dekretu paskelbtų dar
bininkų mobilizaciją. Kokių 
nors neramumų laukiame ge 
gūžės mid. Kariuomenė 
krašte tvarką palaikyti yra 
pasiruošusi.

— O Estado de S. Paulo, 26 
d. laidoje rašo ap.e Amerikos 
dailininkų grafikos parodą, 
kuri buvo atidaryta cão Pau- 

lyje, Museu de Arte (Rua 7 
de Abril) patalpose Tarp ki
tų dailininkų yra išskiriamas 
BEN S H AN, tapytojas, gra- 
vuotojas, rašytojas ir Har
vard universiteto literatūros 
profesorius, kilęs iš Lietuvos, 
gimęs Kaune. Augo ir mokė
si New Yorke, specializavosi 
Paryžiuje. Jo kūriniai buvo 
išstatyti didžiuose muzėjuo- 
se. ŠI paroda yra pačių JAV 
žymiųjų dailininkų kūriniais 
papuošta.

— Finansų ministério Mo
reira Sales pranešimu, Brazi 
Ii jos biudžetas šiais metais 
bus suvestas tik su 70 bilijo
nų kruzeirų nuostolio. Pir
miau buvo apskaičiuota, kad 
nedateklius sieksiąs virš tri
jų šimtų bilijonų.

— Ministers pirmininkas 
Tancr* do Neves pareiškė, kad 
valstybės tarnautojų algos ne 
gali prašok i 90 bilijonų, prie 
šingu atveju nebūtų kuo išlai 
dų padengti.

— Spauda praneša, kad ba 
landžio m. 28 d. atvyks į São 
Paulo respublikos preziden
tas JOÃO GOULaRT.

— Bolivijos užsienio reika 
lų ministeris Jose Fellmann 
Vellarde atvyko į Rio de Ja
neiro Šia proga tarsis su 
Brazilijos atatinkamomis įsiai 
gomis apie neišpildymo Robo 
rė sutarties pasekmių (Brazi
lija neišpildė).

— Amerika Jugoslavijai su 
teikė 25 milijonų dolerių pas 
kolą Dalis paskolos bus duo 
ta žemės ūkio produktais, ki 
ta — pinigais.

— Sovietai neberengs pa 
saulinės parodos Balandžio 
mėn. vidury sovietai galuti
nai atsisakė 1967 m. surengti 
pasaulinę parodą Maskvoje. 
Jie nuiodė, kad amerikie
čiams rengiant parodą 1964 
m. New Yorke, girdi, abi pa
rodas skirtų tik poros metų 
tarpas ir lankytojai nežinotų, 
kurią pasirinkti. . Tikrovėje 
sovietų atsisakymo priežas
tys daugiau siejasi su ūkiniais 
sunkumais. Sovietų piliečiams 
buvo paaiškinta, kad norima 
rūpintis pakelti tovietijos gy
ventojų gerovę, o parodos ren 
girnas paglemžtų daug lėšų. 
Apie tai kovo mėn. kalbėjo 
ir Chruščiovas, pastebėdamas 
kad gyvenamųjų namų staty
bai reikia skirti daugiau dė
mesio. Prieš metus apie to
kios parodos rengimą sovie
tai yra paskelbę įvairius pla 
nūs, minėjo apie 3.000 kam
barių viešbučio statybą ties 
Kremliumi ir pan.
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Atomo Specialistas Apie Dieva.
Dr. Adolfas L. Snow, 40 m. 

amžiaus, yra vienas iš žy 
miausių atomo specialistu. Jis 
yra fiziko® chemikas ir direk 
torius radiacijos skyriaus ty
rimų įstaigoje, Harvey, JAV. 
II Pasaulinio karo metu, draug 
su kitais mokslininkais sura
do sėkmingą būdą, kaip ats
kirti gryną uranijų Tai įgali 
no pagaminti pirmąsias ato 
mines bombas.

Dr. Snow sako, kad jo stu 
dijų pradžioje, jam viskas at 
rodė taip paprasta ir išaiški 
narna be Dievo Jis atsisakęs 
Jo savo gyvenime Dabar pa 
sakoja: Vėliau aš Dievą atra 
dau atome, nuostabiuose įvai 
rių elementų kristaluose ir 
kitų specialių tyrimu srity
se... Dievas man dabar dide
lė tikrovė, nors aš ir nemoku 
Jo nusakyti. Aš pagarbiai len 
kiuosi prieš Jį, kai matau Jo 
darbų akyvaizdumą ir tą nuos 
tabią Jo įvestą tvarką.

Kada suvoki — Kalba jis to 
liau — kad žvaigždės drauge 
su meteoritais, kurie mus pa 
siekia iš tolimųjų erdvių, yra 
visi padaryti pagrindo iš tos 
pačios medžiagos — tada pri 
valai sustoti ir su imąstyti .. 
Kokie visuotini gamtos dės
niai?! Jie apima viską, net ir 
atskirus atomus.

— Mastąs žmogus, tikras 
mokslininkas, įsigilindamas į 
tą daugybę mokslinių princi 
pų, turi save paklausti: «Iš

0=3 □ [2=0

KO SIEKIA PROFESINĖS 
, SĄJUNGOS LIETUVOJE?

Po partijos 22 jo suvažiavi
mo prasidėjusi «suvažiavimo 
nutarimų svarstymo» kampa
nija neaplenkė ir sovietinės 
Lietuvos profesinių sąjungų. 
Vilniuje įvykęs VI.ta sis pro. 
fesinių sąjungų plenumas, ku 
rio darbe dalyvavo A. Snieč
kus, J. Novickas, L. Diržins- 
kaitė, G. Zimanas, B. Popo
vas, V. Meščeriakovas ir kiti 
partijos pareigūnai apsvarstė 
tų sąjungų uždavinius vyk
dant partijos nutarimus E. 

kur visa tai atsirado?* Kaip 
begalvoium — vis turėjo bū 
ti to viso pradžia O tai man 
reiškia BUVIMĄ AUKŠČIAU
SIOS BŪTYBĖS...

— Mokslininkas maiai te 
gali kontroliuoti gamtą. Net 
ir didžiausias mokslininkas 
tegali tik atidengti to didžio 
jo gamtos žaidimo taisykles. 
Atidengęs gali padaryti che 
mikalą, transistorių, radio, te 
lefoną.. Bet jis negali pakeis 
ti taisyklių

— Aukščiausioji Būtybė — 
kalba toliau dr. Snow — žmo 
gui davė protą, susekti kas 
vyksta gamtoje. Protas yra 
Viešpaties dovana, Net jeigu 
mokslininkas ir įstengiu labo 
ratorijos vamzdeliuose iš an 
glies ir kitų medžiagų tukur 
ti gyvybę, tai tas mauęs nei 
kiek nesumaišytų! Juk tas lai 
mėjimas būtų pasiektas pasi 
naudojant protu, ta Dievo do 
vana.

— Fizikos mokslas — tai 
dar ne viskas gyvenime. Jis 
nieko nesako ap e etiką, do 
rovę. . Nors vienu metu aš bu 
vau tikras, kad Dievo nėra, 
tačiau argumentų patikrini
mas mane įtikino, kad Jis ti
krai yra, ir kad aš klydau. 
MOKSLAS NESIPRIEŠINA TI 
KÊJIMU1 Tik kai kurie tos 
grupės asmenys yra tam prie 
šingi 
Santrauka iš dr. Juozo Dauga 
lio straipsnio DRAUGE 62.113

— Vilniaus radijo gruodžio 
22 d. pranešimu jaunas lietu 
vis mokslininkas Kazys Va
latka sukūrė nepaprastai jau 
trų foto elementą. Šis elemen 
tas pasižymi labai aukštu fo- 
tovoltažu žemos temperatūros 
sąlygomis. Mokslininkui pavy 
ko gauti 500 600 V įtampą 1 
kvadratinio centimetro izolia 
elnėje plokštelėje, padengto
je kadmio telorido sluoksniu. 
Plokštelė buvo apšviesta 2 
liuksų stiprumo švieia.

Aukščiau minėta įtampa yra 
keliomis dešimtimis kartų ei

Halina Didžiulytė Mošinskienė

ALELIUJA
Šiandieną aš grįžtu į savo tėvynę, 
Mane ten neša Aleliuja aidai — 
Ten šlama berželiai šakomis susipynę, 
Rūpintojėlis rymo susimąstęs giliai —

Broliai velka jungą tokį baisiai sunkų — 
Jų veidai sustingę Kristaus kančioje — 
Senas tėvas vartuose bejėgiai suklumpa 
Nesulaukęs sūnų. Jie — tremtyje...

Supasi tyliai žirginėliai auksiniai 
Pavasario vėjo nubučiuoti švelniai.
Supasi ašara — gal paskutinė? —
Ją nušluosto šviesūs Aleliuja sparnai

-- Kristus prisikėlė — šaukia minios.
— Mirtis nugalėta! - pasaulis gieda.
— Pančiai mus gniaužo... — vaitoja girios — 
Lietuvos kel ais duslus skausmas rieda

r

Aleliuja skamba visame pasauly —
Tik, mano tėvynėje tylu ir nyku, 
Kristau, Tavo kančią mūsų tauta saujoj 
Neša... kad atp rktų ją savo krauju. — —

desnė, negu iki šiol fizikams 
pavykdavo pasiekti Nauji fo
to elementai tarnaus pagr n 
du bkonoskopams — televizi
jos transliavimo vamzdeliams.

— Vilniuje įvyko respubli 
ko mokyklų mokslinio tyri 
mo instituto mokslinė metodi 
nė konferencija Konferenci
joje dalyvavo mokyklų vado 
vai, mokytojai, vadovaują ga 
mybiniam apmokymui, institu 
to darbuotojai. Susirinkusieji 
apsvarstė klausimus kaip ge 
riau paruošti moksleivius dar 
bui žemės ūkyje.

— Kovai prieš visuomeni
nio turto grobstytojus, viešo
sios tvarkos paž įdėjus, «an
tivisuomeninį elementą» sovie 
tinėje Lietuvoje mobi'izuota 
ne tik milicija, bet ir taip va
dinamos «laisvanoriškos liau
dies draugovės» arba civilinė 
pagalbinė milicija. Šias drau. 

goves organizuoja ir joms va
dovauja partinės ir komjauni 
mo organiza i jos. Sovietinio 
radijo ir spaudos pranešimais 
šiuo metu Lietuvoje yra 3.000 
tokių draugovių su 41.000 ak 
tyvių narių

Draugovių nariai po darbo 
įmonėse, įstaigose, mokyklo
se turi prižiūrėti viešąją tvar 
ką, padėti išaiškinti speku
liantus, darbovietėje sekti ir 
kontroliuoti darbininkus, ko 
voti su vis dar neišnykusių 
gaminių pasisavinimu'.

1960 metais tokių draugo
vių pagalba Lietuvoje buvo 
sulaikyti 378 nusikaltėliai ir 
14.000 viešosios tvarkos pa
žeidėjų Pranešama, kad dau 
geliu atvejų draugovininkų 
veikla buvo žymiai didesnė, 
negu pačios milicijos atsto
vu. Sovietinio radijo duome
nimis į draugovių darbą kas 
dien įtraukiama vis daugiau 

«geriausių darbininkų, kolcho 
ziniūkų, tarnautojų, inteligen 
tijos atstovų».

— Kauno politechnikos ins
titutas iki šiol ruošė 17 kos 
specialybių inžinieres. Šiuo 
metu institute mechanikos fa 
kulteto bazėje įsteigti trys 
nauji fakultetai: mechanikos, 
mašinų gamybos ir lengvo
sios pramonės Elektrotechni
kos fakultetą numa yta pada 
lyti į radijo technikos ir elek 
trotechnikos fakultetus.

Du nauji fakultetai pradės 
veikti instituto filiale Vilniu
je. Vakarinis instituto skyrius 
Šiauliuose perorganizuojamas 
į vakarinį lakultetą.

— Vilniaus radijo praneši
mu Joniškyje šiuo metu yra 
18 medicinos gydytojų, 100 
vietų ligoninė. Prie ligoninės 
veikia poliklinika, kurią š ais 
metais aplankė 28 000 žmo 
nių. Per tą laiką ligoninėje 
gydėsi 2 212 ligonių, buvo at
likta 550 sudėtingų operacijų.

— Kūryba yra tautos gyvy 
bės pažymys ir laidas. Tik 
kurianti tauta jaučia savo tei 
sės ir pareigą išlikti gyva. 
Ne medžiaginė gerovė, neto 
bula valstybės tvarka (nors 
ši be kūrybos ir žmoniškumo 
neįmanoma), o kūryba, o sa
vųjų dvasios gelmių ir lobių 
atskleidimas daro tautą pasi
tikinčią savo ateitimi

Su širdgėla reikia prisipa
žinti, kad lietuviuose kultū
ros pasiilgimas nėra nei vi 
suotinis, nei juoba dažnas, o 
greičiau retas reiškinys. Mū
suose nėra mados turėti drau 
gijų ar klubų vienos ar kitos 
meno šakos reikalus ir žmo
nes Nedaug suklysime paša 
kę, kad tokių lietuvių, kurie 
dėl meno ir kultūros aukotų
si ar atsisakytų patogumų, y 
ra daug mažiau negu pačių 
menininkų.

Jonas Aistis,

Tikinčiųjų
— Kunigą suėmė!
— Kunigą pagavo!
— Kunigas gatvėje dingo! 

— žaibu perbėgo žinia, per 
visas sekantį rytą po kunigo 
Vaclovo suėmimo.

— Dešimtą valandą renka
mės prie NKVD namų atsiim
ti kunigo, — patyliai, bet ryž
tingai skambėjo iš lūpų ki
tas pranešimas.

Pranešimo darbą atliko mo
terys. Kas jį suorganizavo, 
niekas nežinojo. Net pačios 
svarbiausios organizatorės 
tiksliai nebūtų pasakiusios, ar 
jos, ar kas kitas kunigo vada 
vimo darbui pirmininkavo Vi 
fiiėms atrodė, jog vadavimo 
mintis savaime visuose atsi
rado. O tačiau buvo pradinin 
kės dvi moterys, kurių vardai

T. Angelaitis

Sukilimas
taip ir liko visiems nežinomi.

— NKVD — bolševikų slap 
toji milicija buvo užėmusi 
gražius, didingus savivaldy
bės rūmus. Dabar tuose rū
muose «darbavos’» enkavedis 
tai per dienas, o dar daugiau 
ištisas naktis. Č'a buvo gabe
nami suimtieji, čia buvo šau 
kiami piliečiai tardymams, čia 
vyko naktiniai kalinių tardy
mai ir kankinimai. Čia, tuose 
namuose buvo laikomi trum
pam laikui suimtieji. Kiekvie 
nas nepraeidavo pro tuos rū 
mus be baimės ir šiurpo O 
kas tik galėjo, vengė pro 
tuos namus ir eiti.

Sutartą dešimtą valandą 
prie šių pilnų kančios ir ne
kaltų ašarų rūmų atsirado ke 
lėtas moterėlių. Gal jų vyrai 

su mti čia randasi? Gal su- 
hūs? Šį kartu ne — jos nori 
surasti žuvusį gerą ganytoją.

Enkavedistai greit moteris 
pastebėjo ir pradėjo jas sek
ti. Moterys dairėsi, lyg ko 
laukė. Ilgai laukti joms nete
ko. Atėjo dar kelios, ir dar 
kelios, ir dar., ir dar.. Ir vy 
rų, ir jaunimo, ir moksleivių 
prisirinko Enkavedistai suju
do kaip bitės avilyje: ko jie 
čia renkasi, ko jie nori? Greįt 
buvo išsiųstas visas kadras 
civiliai apsirengusių enkave
distų ir milicininkų Tepasi- 
klauso tarp žmonių, tesužino, 
teištiria, ko susirinkusieji no 
ri. Tačiau v<ešai per didžią 
sias rūmų duris nepasirodo 
nė vienas enkavedistas

Dar nespėjo žvalgai pra
nešti savo viršininkams su
rinktųjų žinių, kaip minia pra 
dėjo nerimauti:

— Kodėl nė vienas nepasi- 

rodot? Ar bijote? Matyt, ne
jaučiate, ko mes čia susirin
kom. Išeikite, niekadėjai, ne
kaltų žmonių skriaudėjai, be 
dieviai, arkliavagiai!

Enkavpdistams taikomi epi
tetai buvo visiškai teisingi. 
Buvę paskutinieji latrai, va
gys, kriminalistai dabar buvo 
tapę pirmaisiais bolševikinės 
sistemos agentais.

— Meskime sniegu, gal kas 
pasirodys! — pasiūlė vieta 
moteris.

Kelios sniego gniūžtės pri
lipo prie didingų rūmų. Bet 
ką tai reiškia?! Tačiau po to 
enkavedistai nutarė pasirody 
ti viešai. Tarpduryje atsirado 
vienas uniformuotas ir ne vi
sai lietuvišku akcentu rūsčiai 
užklausė:

— Ko jūs čia norite? Ko 
susirinkote?

— Grąžinkit kunigą! Atiduo 
kit mūsų kunigą! Vakar jūs 

pagrobėt mūsų kunigą! Jūsų 
agentai mūsų kunigą pagavo! 
O jūs bedieviai! Ar tu ne 
krikštytas? Ar tau kunigo ne 
reikėjo? O ar nereiks mirties 
valandą? Greičiau grąžinkit 
mums kunigą! Mums daugiau 
nieko nereikia — mūsų kuni 
go! — šaukė minioje balsai.

Tai scena kaip Piloto kie
me. Tik veikėjai čia buvo ki 
tose rolėse. Naujųjų laikų «pi 
lotai», kurie klausė minios, ko 
nori, nebuvo abejingi kaltina
mojo atžvilgiu Ne minia ir ne 
jų vadai kaltinamąjį suėmė, o 
patys pilotai ir jie patys jau 
buvo nusprendę sugautąjį pra 
žudyti. O minia vietoj žydų 
šauksmų «prikryžiuok!» šau
kė: «Paleiskite mūsų gerąjį 
vadą? Paleiskite aekaltąjį!»

Enkavedistas, užkalbinęs 
minią, dingo. Minioje dabar 
buvo pilna ne tik civiliai ap
sirengusių enkavedistų, bet ir

2



3 pusi. MUSU LIETUVA 1962 balandžio 28 d.

Dr. Ant. Dainavietis

Ar Žmogus yra Beždžionės Palikuonis?
S. Nėris

Pavasaris
KIEK LAIKO ŽMOGUS GALI 
IŠGYVENTI BE MAISTO IR 

BE VANDENS?

(pabaiga)

Apie vėlesnius laikus Ovi 
dijus šitaip liūdnai užinto 
nuoja:

« l'uoj prasidėjo visokios bai 
sybės blogesnio metalo 

amžiuj: ištikimybė, tiesa ir 
gėda pabėgo, 

užėmė jųjų vietą apgaulės 
ir klastos, 

pinklės, smurtas ir pražū
tingas turtų ieškojimas.

Buvusią bendrą žemę, kaip 
saulės šviesa arba oras 

ežiom ilgom gudrusis matuo 
tojas tuoj atžymėjo...

Pasirodė baisi geležis ir už 
ją kenksmingesnis auksas. 
Ateina karas, kurs su abiem 

kariauja: 
ir ranka kruv nąja supurto 

žvangančius ginklus.
Pamddumas paniekintas gu 

Ii, o mergelė Aštrėja, 
iš dievų paskutinė, kraujuo 

tą žemę paliko».
Šitaip atrodė amžių bėgy 

pagal Ovidijaus poetinę vaiz 
duotę žmonijos moralinis sto 

. vis; atseit, pagal senuosius 
padavimus priešistoriniai žmo 
nes gyvenę meilėje, vienybė 
je ir laikėsi teisingumo ir iš
tikimybės nuostatų.- vadinasi, 
gražiai klestėjęs auksinis am 
žius. Vėliau žmonių skaičiui 
daugėjant ir blogis didėjo. 
Toks poeto pavaizdavimas re 
miasi ir mūsų gyvenimo rea
lybe. Pav.: daug visokių blo 
gybių kyla iš miestų, kur di
delės, tiesiog milijoninės mi
nios žmonių susispietę.

KAIP SENIAI ŽMOGUS YRA
ANT ŽEMĖS?

Mokslininkai žmonių gimi
nės senumo klausimu nieko 
aiškaus nepasako. Vieni, rem 
damiesi kaulų ir žmogaus var 
totų įrankių daviniais, mano, 
kad žmogus jau daugiau ne
gu prieš šimtą tūkstančių me 
tų esąs ant žemės, kiti gi kai 
ba net apie milijoną metų; ir 
nieko nuostabu, jeigu visatai- 

priskaitoma ligi dešimts bili 
jonų metų amžiaus.

Darant išvadą apie žmo
gaus kilmę, reikia konstatuo 
ti, kad ligi šiol mokslas nega 
Ii įrodyti, jog žmogus būtų ki 
lęs, išsivystęs iš beždžionės; 
nerasta tarp beždžionės ir 
žmogaus jungiančio tilto. O 
jei ir pasirodydavo tokiu, ku 
rie bandydavo tvirtinti, kad 
jie jau suradę tokį pereina 
mą gyvį, tai ištyrę mokslo vy 
rai visuomet konstatuodavo, 
kad tai būdavo Bluff und 
Schwindel — apgaulė ir su
klastojimas.

Kas atydžiai skaito Šv Raš 
tą, kur kalba apie žmogaus 
sutvėrimą, aiškiai gali paste 
bėti, kad kūno atžvilgiu, jau 
nekalbant apie dvasinę ir pro 
tingą sielą, nėra kilęs iš gy
vulių, nes Adomui, kaip nuro 
do Pradžios Knyga, nebuvo 
panašios pagelbininkės Kada 
Adomui buvo sutverta pagel- 
bininke — pirmoji moteris, 
jis ją išvydęs prabilo: «Šitas 
yra mano kaulas iš mano kau 
lo ir mano kūnas iš mano kū 
no». Be abejo, Adomui buvo 
parodyta daug gorilų, orangu 
tangų, šimpanzių, vienok jis 
nerado jų tarpe sau panašios 
pagelbininkės Dėlto ne tik 
krikščionims, bet ir marksis
tams, leninistams ir stalinis 
rams yra ižganinga pasiskaity 
ti šiuos Biblijos apie žmogų 
pareiškimus; «Ne daug ką ma 
žesnį tu jį padarei už ange 
lūs, garbe ir šlove apvainika 
vai jį ir viską, kaip karaliui 
po jo kojomis sudėjai: avis 
ir galvijus, laukų gyvius ir 
dangaus paukščius ir jūros 
žuvis, kurios savo kelius nu- 
sitie-ę jūres bangomis» (Psl. 
8, 6 9). Noblesse oblige, gra 
žiai moko prancūzų pedago
gika Tad pagal garbingą kil 
mę, kilnumą *r išaukštinimą 
turi būti atatinkamai žmogiš
kas elgesys, darbai ir gyve 
nima-!

Pavasaris - -
Dainuot ims alyva. - 
Upelė virpa - vėl gyva. 
Padangių nemunu pietys 
Ritena debesų lytis.

Pavasaris - -
Berželio šakele srovena
Jo žalsvas kraujas - kraujas mano.* 
O laisvės nerimas lakus 
Su vėju gairina laukus.

Ant balto debesio nutujęs, -
Tai gluosniu linkčioja prie upės, - 
Kregždė nuskrieja per laukus 
Tas laisvės nerimas lakus.

O varpas šimtą kartų šaukš man -
Vis meilę, džiaugsmą - meilę, džiaugsmą, 
Laimingas būki, žemės broli!%
Širdies žirge'is duoda šuolį - 
Be kelio, tako - per laukus 
Tai laisvės nerimas lakus!

B, L Bendruomenės Tary
bos ateinančių rinkimų komi 
sija buvo susirinkusi posė
džiui, Kuris įvyko šm kovo 
m. 28 d 20 vai v. Zeknoje. 
Komisija nutarė kviesti sekau 
čius kandidatu» naujajai Ta 
rybsi sudaryti:

1. Vytautas Vosylius. 2. Prel. 
Pijus Ragažinskas, 3 Kun 
Juozas Šeškevičius, 4 Petras 
Šimonis, 5 Jurgis Gerėk a, 6 
Antanas Serbentą, 7. Juozas 
Masiulis, 8 Magdalena Vinkš 
naitienė, 9, ALksanuras Vinkš 
naitis, 10 Halina Moš nskie- 
nė, 11. Alfonsas Žibąs, 12 Jo 
nas Jodelis, 13. Juozas Č u 
vinskas, 14. Stasys Jurevičius 
15. Vincas Tūbelis, 16 Zeno
nas Bičelis, 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- 
s ndras Boguslauskas, 29 Hen 
rikas Valavičius, 30. Antanas 
Dū kūs, 31. Juozas Baužys, 32 
Jon .s Zapereckas, 33. Ignacio 
Vijūnas, 34. Marija Remenčie 
nė, 35. Irena Jurgelevičiūtė, 
36 Nardis Antanait s, 37. Jie 
va Katkienė, 38. Izabelė Se- 
liokienė, 39. Danielė Ruzgai- 
tė, 40. Ona Matelionytė, 41. 
Kostas Meškauskas, 42. Ange 
liną Dirsytė, 43. Motiejus 
Žvirblis, 44. Pranas Dovydą'- 
tis, 45. Viktoras Tatarūnas, 46. 
Kun Jonas Bružikas S.J., 47. 
Juozas Jonuškis, 48. Kazimie 
To s Ambrozevičius, 49 Albina 
Ambrozevičienė, 50. Vladas 
Jurgutis.

Išvardytų asmenų bus stsi-

Šią problemą studijuoja JAV 
aviacijos mokslininkas pulk. 
Įeit. Albert A. Taylor ir jis 
«American Weekly» atstovui 
vui atsakė į eilę klausimų. 
Šis klausimas yra ypačiai ak 
tualus astronautams.

Karštoje dykumoje žmogus 
be vandens negali ilgiau gy
venti kaip parą, jis miršta 
nuo organizmo dehidracijos.- 
Gaudamas pakankamai van
dens, be maisto gali išgyventi 
30 dienų, taigi vanduo svar
besnis, negu maistas.

Į klausimą, kaip turi būti 
maistu aprūpinti astronautai, 
A. A. Taylor a sakė, kad ke
liautojams į mėnulį ir atgal už 
tenka koncentruoto maisto, 
bet keliautojams į Marsą, kai 
kelionė truktų 4 metus, reiktų 
augintis maisto ir valgyt ne 
pagal skonį, o pagal maistin
gumą Jau tiriama, kaip ir ko 
kį maistą reikia augintis ke
liaujant j Marsą Taigi, sun
ki problema ne vien iš tech
niškas pusės - kaip nuskristi į 
artimiausią planetą, bet ir iš 
biologiškos, kaip kvėpuoti'kur 
oro nėra ir kaip maitintis ke
lionėje, kuri trunka 4 metus be 
orėje ir bevandenėje erdvėje?

klausta asmeniškai jų sutiki 
mo ir tikimasi, kad daugumas 
jų neatsisakys prisidėti prie 
Bendruomenės Tarybce veik 
los suaktivinimo bendram Bra 
zilijos lietuvių ir pasaulio lie 
tuvių labui

Sekantis susirinkimas drau 
ge su numatytais kandidatais 
įvyks š m balandžio 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.
Sekretorė.

unifo muotų milicininkų Mili 
cininkai mėgino minią skirs
tyti Bet ne taip lengva Gin
klų prieš minią pavartota ne
drįso. Dar buvo ne laikas. Ru 
sijoj nekartą kulkosvaidžių ug 
nimi minias «ziutiildydavo». Čia 
šitie metodai buvo dar per- 
ankstyvi Bolševikai stengėsi 
kolkas liaudies «nekiršinti»

— Vilkis greičiausia namo! 
Tuoj areštuuoju, — šaukė mi 
licininkas pribėgęs prie vie 
nos narsesnės merginos.

— Atiduokite mūsų kunigą, 
tuoj išsiskirstysime.

— Jokio kunigo mes netu
rime Marš! Še, štai ginklas,
— užsimojo su ginklu lyg muš 
ti norėdamas

— Šaudyk! Šauk štai į krū 
tinę! Bet atiduokit mūsų ku 
nigą! - drąsiai šaukė mer
gina.

— Tik pamėgink šaut !Mes 
tave į kąsnelius suplėšysimi
— šaukė aplinkui sustojusios 

moterys.
— Neliesk! — pritarė kiek 

atokiau stovį vyrai.
— Mes jus sutvarkysim! —- 

ėjo murmėdamas milicininkas 
ieškoti naujų aukų.

— Namo, arba areštuoju! 
— šaukia kitas milicininkas; 
pribėgęs prie dviejų mokinių 
mergaičių.

Mokinės klest a sfeėdo ant 
sniego ir tyli. G-eit pulkas 
moterų a stoja aplinkui Mili 
cininkas norėtų mergaites pa 
kelti ir nuvesti į kalėjimą, 
bet minios privengia.

Milicininkų minioje daugė
jo. Žmonės pamatė, kad vis- 
tiek jie bus išsklaidyti. Tad 
nutarė skirstytis.

— Šiandien kunigo neatida 
vėtė, tai rytoj atiduosite! Mes 
išreikalausim! Rytoj mes at m 
sim! — grąsino skirstyuamie 
si žmonės.

Minia palengva išsiskirstė.

Čia pat esančios mokyklos 
mokiniai, kurių daugiau kaip 
pusė buvo išbėgę kunigo va
duoti, grįžę klasėn, su džiau 
gsmu priėmė jiems paskirtą 
bausmę: papeikimą, po pamo 
ku palikimą ir elgesio pažy 
mio sumažinimą. Kad ir nu
bausti, mokiniai tarėsi ir se
kančią dieną vykti kunigo 
vaduoti.

Enkavedistai planavo pasi
ruošimą sekančios dienos ne
tikėtinumams. Minios reikalą 
vimai juos labai erzino Tai 
pirmas įvykis aštuntame oku
pacijos mėnesyje. Tai pana
šu į sukilimą «Sukilimo» or 
ganizatoriais įtarė kunigus. 
Tą patį vakarą klebonijos bu
vo apstatytos stipriomis sar 
gybomis. Reikėjo stebėti, kas 
į kleboniją ateina, kas išei 
na, koks kada kunig. s kur 
išeina ir kada grįžta Sa gy- 
binių pareigas uoliausiai atli
ko komjaunuoliai.

★ ★ ☆

Netekęs savo geriausio drau 
go, sekančią dieną, kai žmo
nės rengė «sukilimą», kuni
gas Tadas išvyko į kaimą lan 
kyti parapijos. Jis gerai žino 
jo, kad draugo gelbėjimui nie 
ko negalės padaryti. O «suki 
limo* dieną būti mieste buvo 
nelabai paranku. Tad ir išvy
ko lankyti Banionynės kaimo.

Kaimo žmonės, nors ir su
sirūpinę neaiškia būkle, bet 
ūpo buvo nepraradę. Visi ūki 
ninkai, kuriuos tą dieną kuni 
gas lankė, buvo susipratę lie
tuviai ir geri katalikai. Ka 
lendos baigoje visi kaimo gy 
ventojai suss rinko vaišėms 
pas JuozaLį. Tik vieno Ūso
riaus čia nebuvo. Tas žmo
gus buvo ne ūkininkas, o iš 
miesto atsikėlęs bafesiuvis. Ta 
čiau ne dėl to jis buvo nepa
kviestas, kad buvo batsiuvis, 
bet kad, bolševikams atėjus, 
jis tapo nepatikimas. Žmonės 
jo privengė kaip šnipo. Ir ku 

nigo jis nepriėmė.
Vaišėse nuotaika buvo ne

bloga: dainavo ne tik įpras- , 
tas, bet ir prieš komunistus 
sukurtas dainas Mekas nesi 
varžė pakalbėti apie bolševi 
kų neišsiauklėjimą, barbariš 
kurną.

— Tik pagalvokite, — kai 
bėjo dėdė Petras, — mieste 
pas Antaną Gaigalą gyvena 
vienas rusų karininkas su žmo 
na. Turi užėmę gražiausią - 
kambarį salioną Bet visą lai 
ką labai slepiasi nuo šeiminiu 
kų Net kalbėtis su jais ven 
gia. Vieną kartą, pietų metu 
Antanienė pažvelgė pro rak 
to skylutę Ir nustebo Abu ta 
vorščiai valgo viską su pirš 
tais imdami. Jau mes kaime 
ir tai mokam šakutes ir peilį 
vartoti O oficieriai to dar ne 
moka. Tai kultūra!

(B. D)
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Balys SruogaJaunimas Svarbiausioji Bendruomenės Dalis
Negerai būna, jei tik paau

gęs vaikas mano, kad vyrės 
nieji nieko neišmano, kad ne 
tik jis pats gali gyventi pagal 
savo galvą, bet ir kiti ir tė
vai turi elgtis pagal jaunuo
lio išmintį. Tačiau taip pat ly 
giai negerai, jei jaunimas per 
nelyg ilgą laiką palieka vai
ku. Augdamas auga tik savo 
egoistiniais reikalav mais (kas 
vaikui yra charakteringa), bet 
nenori prisiimti jokių įsipa
reigojimų, darbo ir vadovavi
mo. «Ir čia reikia jieškoti to 
auksinio vidurio. Geriausia 
yra kai jaunimas pamažu įsi 
jungia į vyresniųjų eilet-, pe 
rimą dalį darbų, pareigų ir 
atsakomybės ir taip kartu 
dirbdamas pasiruošia perimti 
visuomeninio darbo vadovy
bę, kai vyresnieji metų naš
tos prislėgti vienas po kito 
iš jos traukiasi Tokio auksi 
nio vidurio bando jieškoti

— Velykų procesijos metu 
L. K. B C oras gražiai gie
dojo tradicinę «Linksma Die
na» ir Šv. Pranciškaus Mišias-

— Moksleiviai ateitininkai 
procesijoje dalyvavo su vėlia 
vomis ir tautiniais rūbais o 
susirinkę į 9 vai. Šv. Mišias 
pagiedojo visą pustuzinį gra
žių velykinių giesmių Didžio 
jo Penktadienio rytą moks
leiviai ateitininkai turėjo ado 
racijos valandą, bet jaunimas 
talkino palaikyti tvarką pro- 
eesijų metu.

Brazilijon Lietuvių Bendruo
menė, kviesdama visą eilę 
jaunimo atstovų kandidatuoti 
1 Tarybos narius Jaunimas 
turėtų suprasti savo pareiga 
ir jausti atsakomybę - neat
sisakyti būti kandidatais. Bin 
kėjai turėtų rūpintis, kad tam 
tikras skaičius jaunimo patek 
tų į tarybą Nes jei jaunimas 
į bendruomenę neįsijungs, tai 
visi jos planai ir darbai bus 
pasmerkti mirčiai netolimoje 
ateityje, nes nebus kas juos 
pratęsia. '1 odėl rūpestis, kad 
jaunimas įsijungtų į bendruo
menės eiles bendruomenei y- 
ra gyvybinis. Bendruomenė 
tikis’, kad jaunimas atsilieps 
į jos kvietimą ir tuo pačiu ti
kisi gražios ir ilgos ateities. 
Jaunime, nuo Tavęs pareina 
lietuviškų reikalų likim, s mū 
sų kolonijoje. Pajusk savo lie 
tuvišką atsakomybę ir duok 
teigiamą atsakymą

JAUNIMO NAMŲ STATYBAI 
AUKOJO:

Antanas Sasnauskas 1 000, 
Vladas Jurgutis 1 000, J ieva 
Stankevičienė 1.000, Žukai 
2.000, Maria Tamauaha 
2.000, Edvardas Vinkšuaitis 
5 000, Alberto Tamanaha 1 000 
Julho Tani 3.000 (pažadėjo 
5 000), Veronika Bajorūnienė 
1 000, Ivan Zalizniak

Už aukas visiems nuošir 
džiai dėkojame.

It rasos lašeliai žilos
Žvaigždės spinkčioja nedrąsios.

O pro mėlynąjį šilą
Ūkana kaip sapnas kyla 

lt ilgėj’mas aklasis 
Ūkana užlieja dvasią.

Spindulys koks pasiklydęs 
Atlinguoja dvasion kartais

Ir nuodėgulis žvakidės
Ir užgęsta nepagydę.-,

Kaip ties amž nasties vartais 
Meilės vardas neištartas.

Nors vągis pakeleivingas 
Sauja ilgesį išsemtų!

Nors koks viesulas siautingas,
Drumsd mas versmes meilingas, 

Skiautais plėšdamas kudmentą 
Mano gėli sukūrentų!

Žilos žvaigždės it lašeliai

Vos pro ūkaną matyt:, —
Vos krislais nusaisto šalį,
Kur mana Žydri viešnelė, 

Lyg saulėtekiam gimdyti 
Amžinatvei meile švyti..

— Šią savaitę jau numato 
ma užbaigti Jaunimo Namų 
sienos ir sekančią pradėti 
stogą Tautieti, Jaunimo Na
mai laukia ir tavo aukos

MARGUČIŲ POPIETE

Velykų dieną moksleiviai 
ateitininkai savo nariams ir 
svečiams organizavo margu 
čių popietį pasilinksminimą 
Į labai gražiai velykiškai iš 

+ ★ ★

puoštą salę susirinko gražus 
būrys lietuviško jaunimo. Po
būvis buvo pradėtas velyki
ne giesme: «Sveiki sulaukę 
Šv. Velykų» Dėdė Juozas pa 
pasakojo, kaip jaunimas švęs 
davo Velykų popietį Lietuvo
je ir visiems palinkėjo tokios 
gražios pavasariškos nuotai
kos Pasilinksminimo metu be 
šokių kuopos pirmininkas Ka 
zimieras Miliauskas pravedė

visą edę įvairių žaidimų.
Margučių konkurse už gra 

žiausią margutį premiją lai
mėjo Dėdė Juozas, už sti
priausią Milda Jodelytė Gra
žiai prabėgo popietis ir vaka 
ras. Šokiams pasibaigus jau 
nimas sustojo ratu ir dar ge
ną valandą dainavo lietuviš
kas dainas.

JAUNIMO NAMAI JAU
KYLA Į PADANGĘ

Sukaupkime savo jėgas, už
baikime, ką pradėjome, neli 
kime pusiau atlikto darbo Pa 
lengvinkime Dėdei Juozui pa 
siimtą sunkią naštą. Jis lau
kia iš visų paramos ypač iš 
tų, kurie dar lūkuriuoja su 
pagalba. Jaunimo namai bus 
didelis mūsų dosnumo ir kil
nių užsimojimų paminklas.

Mision. Jonas Bružikas S J.

— Roentgeno spinduliai su
rasti vokiečio Wilhelmo Konra 
do Roentgeno 1895 Prancūzai 
ir anglai, nenorėdami teikti 
pelnytos garbės vokiečiui, 
spindulius pavadino X-rays. 
Angliškai kalbančiuose kraš
tuose tas terminas ir naudo
jamas.

GEROS ŠIRDIES VYRUKAS

— Turiu tamstai pasakyti, 
kad karas sunaikino mano vi 
są turtą ir dagar esu be nieko. 
Todėl apsivesdamasmano dūk 
terį nesitikėk pasogos.,.

— Viešpatie, o aš apie tai 
nieko nežinojau! Tokiame at 
vėjyje aš būčiau tikrai bešir 
dis, bandydamas atimti iš jū
sų vienintelį turtą — dukre-

J. Aistis

Knygos — Mielosios Draugės
Knygų pasaulin mane įve

dė tėvas. Jis jų apsčiai turė
jo ir mėgo jas, kaip tikras bi 
bliofilas: švarias, ' aptaisytas, 
tvarkingai sustatytas Ir skai 
te jis ypatingai: pamaldžiai: 
susikaupęs, nušvytęs, patylo
mis, judindamas lūpomis; ver
tė lapus labai atsargiai kie
tais ir neišprausiamais pirš
tais; putė lapus, kad atsiskir
tų. Skaitė laisvalaikiu, sekma 
dieniais ir Šventėmis, apėjęs 
laukus, kad niekas jo netruk
dytų. Brolis gal dar buvo tvar 
kingesnis už tėvą, bet jis kny 
gas mėgo aistringai ir pa.vyz 
džiai; slėpė, rakino ir niekam 
jų paliesti neleisdavo. Man 
stigo jų meilės ir pagarbos 
knygai. Tėvas mane bardavo 
ir mokė, kad aš brutaliai su 
knygomis nesielgčiau, o bro

lis niekad į kitų reikalus ne 
sikišo, bet, esu tikras, jis ma 
ne barbaru laikė. Man knyga 
buvo tik skaitymo įnagis ir 
ir daugiau niekas Skaičiau 
daug ir viską; nuo Alfonso Li 
guori iki maldaknygės, nuo 
Ponson du Terrail iki Dantės, 
nuo Joakimo de Fiori iki be
vardžio «Vadovo į šv. Jokū
bą Komposteloje». Tvarkiu 
giau skaičiau tik graikų ir 
lotynų autorius. Bet tai buvo 
labai vėlai — perrašinėjant 
tezę: kasdien po porą valan
dų, du metu su kaupu. Juos 
skaičiau labai atidžiai ir ne
skubėdamas. ir tai nebuvo 
naujiena, nes gerą dalį tų au 
torių jau buvau skaitęs, o kai 
kuriuos net kelintą kartą; pa 
vyzdžiui, graikų tragikus bu
vau skaitęs dar gimnazijoje, 

redaguotus garsaus helenisto 
T. Zielinskio. Atvejų atvejais 
grįžau prie jų, ir vis juos 
skaitydavau lyg pirmą kartą, 
vis atsiverdavo nauji akira
čiai, kurių anksčiau nebuvau 
matęs. Taip, sakysime, Euri- 
pido Medėja man būdavo tik 
apviltos meilės skundas, bet 
kada aš ją skaičiau, netekęs 
tėvynės, man ji buvo jau ga 
lingas paprastos tėvynės šau 
ksmas Kiekvieną kartą juos 
skaičiau, lyg pirmą kartą Daž 
nai pasiilgau laisvalaikio ir, 
jei jo man būtų, tai, rodos, 
nieko kito neveikčiau,tik skai 
tyčiau. Knyga yra geras, įdo 
mus ir mielas draugas.

Skaityti pramokau ketverių 
su puse metų Sakau, pramo
kau, nes skaitymo manęs be 
veik niekas nemokė. Viena 
rudenį pasodino tėvas brolį 
prie elementoriaus Pasodino 
jį gana ceremoningai: išplė 

tojo ant stalo nemažo forma 
to su skurdžiais paveikslais 
elementorių, įspraudė jam į 
rankas baltą vištos plunksną 
su gale paliktu šepetėliu, kad 
pirštais knygos nesuteptų, ro 
dė raidei ir liepė tarti ir kar 
toti. Dar buvau mokslams per 
mažas ir — laisvas. Brolis 
mokėsi, o kai aš susibarda 
vau su seseria ir neturėda
vau su kuo žaisti, eidavau už 
stalėn ir žiūrėdavau, kaip jis 
mokosi. Manęs jis arti nepri
sileisdavo, bet aš, ir iš ato
kiau žiūrėdamas, matydavau 
raidę, ties kuria jis laikyda
vo plunksną. Taip, iš tolo be 
stebėdamas, išmokau drauge 
su juo visas raides. Kai jis 
mokėsi skaityti skiemenis, 
man staiga paaiškėjo skaity 
mo paslaptis. Brolis gailiai 
kartojo: «bé, aba; bė, ė bė; 
bė, į bi; be, o bo; bė, ū bū» 
ir 11 Ir kartą, kai tėvas ka
mantinėjo brolį, paklausiau: 

«O kam jam reikia «bé, a-ba» 
skaityti? Jis galėtų tiesiai: 
«ba, bė, bi, bo, bu». Tėvas pa 
žiūrėjo į mane nustebęs, lyg 
nesuprasdamas, ką aš sakau, 
pakėlė akis į lubas ir tarė: 
«Na, eik čia ir pa odyk, kaip 
reikia skaityti». Pasisodino 
jis mane šalia savęs, parodė 
vieną eilutę, kitą, ir aš jas 
perskaičiau Tada jis mane 
pradėjo gaudyti, rodydamas 
po vieną skiemenį iš vidurio 
puslapio, bet aš nesuklydau 
nei karto. Galop jis pakraipė 
gaivą ir tarė: «Gerai! Tai ka 
da tu išmokai?» lyg nusikal
tęs prisipažinau, kad žiūrė 
jau, kaip brolis mokės. Jis < 
manęs už tai visai nebarė. 
Bandė tą pat su broliu, bet 
jam sunkiau sekėsi, tai jis jtim 
liepė, kad mokytųsi, kaip mo 
kęsis, ir jis išėjo kalvėn

(B. D.)
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FABRICA DE MALHAS
Petrâs Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua 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

Lietuvi
Klausyk ir remk

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.

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

no 14,00 iki 18,00 vai.

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENCIA
Praça da Sé, 323 - 10 cllOlįj.02 Rua Coelho Nrto 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente
Madeiras em gerai

Esczitozio Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODÍCOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
mercia\ - Registros de firma» 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>Ê DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2- 

FONE: 63-6005 - VILA ZULINA - SÃO PAULO

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.0 - 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

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

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

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

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

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

I

Juozas Matelionis, Rua la- 
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 
.151

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

'ANTĄNę IPAVlLONip
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS

'■ ££ PAVl LQN IS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade. 834 902, caixa 

postal 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

“ J €> IF II J A ”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------- Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideoa 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

indoya vanauo yrr ^udi žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
jsitikinkite ir visa dos naudokite !

VIENINTEL AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

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

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

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.

EJCKITOKEO CONTAI9IL 

yNaJcimento

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

Atlieka firmų atiuaiymus, 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 - 8. Paulo

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių į j 
krautuvė tiktai pas $
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

Med. Dr. JUOZAS ŠLIKTA, Emilijos ir Juozo Šliktų sū
nus, sumainė žiedus su EVA MA.-UA DE CAMPOS, 25 d ba
landžio, Consolação bažnyčioje. Po šliūbo 
jaunosios namuose, Vila Marianoje, buvo svečiams vaišės, 
kuriose dalyvavo jaunųjų giminės ir svečių.

Dr. J Šlikta šiuo metu dirba Hospital São Paulo ligoni 
nėję. Vėliau atidarys savo konsultoriją. Kadangi Dr. J. Šlikta 
kalba lietuviškai, todėl ir mažai n okantieji portugalų kal
bos, galės susikalbėti. Jauniesiems linkime daug laimės.

JUOZAS GA’GALAS ir HElENA SINKEVIČIŪTĖ šį šeš 
tadienį Vila Zelinoje, 18 vai sunminAs žiedus, sukurs šeimos 
židinį. Jaunieji yra Liet Kat. Bendruomenės choro choris
tai. Už tat chorai- šliūbo ir mišių n>eli; giedos. Jauniesiems 
pradedantiems naują gyvenimo laikotarpį Liet Kat Bendruo 
menės choras linki daug saulėtu n; laimingų gyvenimo dienų.

XiSBOCXtBOO ()«B>I >-S5EBf-< >-««□>!>< >-<SE2»-< >-®®3»-< ><W»W>-

«M L.» B LANDŽ1O MENESIO
LEIDĖJAI

Šis yra paskutinis balan
džio mėn. numeris, kurį išlei 
džia Dubauskų šeima, gyve 
nanti Rio de Janeiro čiū 
jiems! Tai didelis įnašas į 
«Mūsų Lietuvos» išlaikyma. 
Vienu kartu įnešti 40 tūkstan 
čių kruzeirų už visą mėnesį 
ne bet kas ga i, o jei galėtų, 
bet v b tiek reikia didelio pri 
sivertimo, pasiaukojimo ir sa 
vęs išsižadėjimo mūsų bran
gios lietuvybės labui. Tegy
vuoja Dubauskų šeima su vi
sais jos draugais ir bičiu
liais, kurie padėjo ir paskati 
no tą auką padaryti! Dabar 
lauksime kitų k Inių ir pasi- 
aukoj .nčių šeimų ir asmeny
bių.

Dėkingi «M.L.» skaitytojai, 
redakcija ir administracija.

— Daug mūsų ligonių ir se 
nelių skundžiasi, kad mažai 
kas pas juos užeina Kai bu
vo jauni ir sveiki, tai turėjo 
pilna draugų ir lankytojų, kar 
tais ir bažnyčion nueiti su
trukdydavo O kai susirgo ir 
suseno, dažnai ir giminės ne 
beateina. O viena senelė skun 
džiasi, kad jos turtinga duk
tė visai ją užmiršusi. Dėl to 
atsimindami Kristaus žodžius: 
«Aš buvau ligonis, mane ap
lankėte» ir ką vienam iš tų 
mažutėlių, kurie j urane tiki, 
padarėte, man padarėte, lan 
kykime mūsų tautiečius, ap
leistus ir užmirštus ligonius!

Beto pranešama, kad Ona 
Navickaitė iš Santa Casa ligo 
ninės parvežta atgal pas ea- 

vo seserį Adelę \ ila Anasta- 
cio, RuaMartinho ampos,161.

- Misi jonieriui praneškite 
visus senelius, kurie, negali 
nueifi bažnyčion taip pat ir 
i-erganėius. Jis nori aplankyti.

— «M.L» Leidėjų Komisijos 
pirm, misijon T. Jonas Eru- 
žikas S.J. gyvena už kate
dros prie São Gnçalo bažnv: 
lėlės, praça João Mendes. Jį 
pa ima rasti namie daugiau
siai iš ryto Skambinti telefo 
nu 36-2628. įėjimas iš R Dr. 
Rodrigo 45.

— Gegužės mėnesio 9 die
ną 8 vai. Vila Zelinos bažny 
čioje bus laikomos gedulin
gos šventos mišios už Izido
riaus ir visos Jųrgučių šeimos 
mirusiu sieias. Visi giminės 
ir pažįstami kviečiami atvyk
ti į mišias

— Kovo pirmą dieną Jaca- 
rei buvo atidarytas moderniš 
kas vaikų darželis, kuriam 
vadovauja mokytoju, Editė 
KLIMEIKAITÊ, nuolatinio «Mū 
sų Lietuvos» skaitytojo Vinco 
Klimeikos duktė. Vincas Kli- 
meika jau pora dešimčių me
tų kai gyvena Jacarei verčia 
si fotografo amatu. Savo au
ka prisideda prie lietuviškos 
radijos, laikraščio ir kitų lie- 
tuvišKų reikalų. Klimeikaitė 
baigė šio miestelio mokytojų 
seminariją ir praėjusiais me
tais priešmokyklinio vaikų au 
klėjimo kursą S. Paulyje

— Vyresnysis aviacijos lei 
tenantas ALBERTAS ŠIAU- 
DŽIONIS Didžiąją Savaitę ir

Velykų šventes, buvo atsk i- 
dęs iš Fortaleza. Ceará, pra
leisti savųjų tarpe, Vila Zeii
noje

— Laiškai: J. Valatkai, Ang. 
J. Tatarūn.enei, ?r Zagors- 
kienei, Md. Nadolskytei, F. 
Slavickaitei, L. Šlapelienei, 
V. Vaikšnorienei, J. Baužiui, 
M Mitruliui, J. Skorupskiui, 
B. Rindeikai, A. Kairiui, Alb. 
Verzbickui, P Satkunui, A. Na 
vieku , Al. Grabauskui, C. M. 
Mačiulairytei.

A.-fA. MARIJA JUŠČ NSK1ENÉ

Elenos Kačinskienės iš Mo 
inho Velho motinėlė Marija 
Juščinskienė sulaukusi 73 me 
tus, šių metų balandžio 19 d. 
6,30 vai staiga užmerkė sa
vo pailsusias akis, bet prieš 
mėnesį aprūpinta visais ligo
nio sakramentais. Nuliūdime 
paliko visas ištekėjusias 4 
dukteris su žentais ir anū
kais. Mirė pas savo vyriau
sią dukterį Eleną Kučinskie- 
nę Laidotuvėse dalyvavo daug 

PARDUODAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo parduodama lietuviškos 

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

žmonių Formozos kapinėse 
gavo numerį 1194 Iš namų iš 
leido ?r į kapines palydėjo 
misijon T J Bru ikas, 'S. J. 
Ilsėkis ramybėje

Nuliūdusios dukterys 
ir giminės

IŠVAŽIAV MAS Į RIO DE
JANEIRO

Liet Kat. Bendruomenės 
choras ruošia trijų dienų, 29, 
30 birželio ir liepos 1 d. išva 
žiavimą į R o de Janeiro bei 
jo nuostabiai gražias t pylio
ti s, Ilha Faquetá, Copacaba 
na. kur bus galima ir maudy 
tis, Petrópolis ir kitas vieto
ves. Bus vykstama specia 
Bais autobusais. Numatyta 29 
d birželio ryte jau būti Rio 
de Janeire Norintieji dalyvau 
ti šioje ekskursijoje privalo 
iš anksto užsirašyti pas cho
ro valdybos narius. Nepra 
leiskite progos, nes šitokios 
progos yra retos.

PAIEŠKO

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

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

— Paieškoma Jurgio Grin
kevičiaus Rinkevičiaus. Pra' 
nešti J. Bružikui S J. Rua Ro 
drigo Silva, <45. Praça João 
Mendes.

BRANGUS
MINK. KAD SAVAITRSTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAI P 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIK MAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA

«MUSŲ LIETUVĄ» >

Prenumeratoriai rėmėjai su 
mokėję po 1,003 kr.:

Jonas Kamarauskas, Vincas 
Klimeika, Inž, Jonas Antanai 
tis, Antanas Svirplis.

Magdalena Čemarka 700 cr.

— Šiau’iuose atidarytas pir 
mas Lietuvoje kino universi
tetas. Jo klausytojai žadami 
supažindinti su kino meno is 
torija, jie klausysis pašneke
sių apie žymius (greičiausia, 
sovietų - E) kino aktorius. 
Užsiėmimų metu bus organi 
zuojami koncertai, rodomi fil 
niai Pirmas toks užsiėmimas 
buvo surengtas balandžio 7 d

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ K* 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni: 
Parque das Nações 10 vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire. 10 vai.
Utinga 18,00 vai..
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai ,
Lapa 16 vai.,
K ė t v i r t ą :
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai..

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAlSnuo 
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 1.1 

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 
č'.omis bangomis.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

' kiekvieną sekmadienį devintą (21) vai. vakaro. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio, 

vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.

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 de Julho de 1926. 
Profissão: Técnico Industrial.
Ocupação: Industrial.

Candidato a Deputado Estadual na chapa PTN. 
Caixa Pastai 1345 S. Paulo - Capital.

— 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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