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3 Milijonai Komjaunimo i Kazachstana
Maskvoje balandžio 16-20 

d d. įvykusiame 14 me Kom
jaunimo suvažiavime kalbė. 
jęs pirmasis tos organizaci
jos sekretorius S. Pavlovas 
ypatingai iškėlė komjaunimo 
užd vinius žemės ūkyje (tai 
vėliau savo kalboje išryškino 
ir Chruščiovas) S. Pavlovas, 
be kitų teiginių, nupasakojo, 
kiek komjaunuolių siunčiama 
dirbti į vad. plėšinių žemes, 
kurios vadinamos priešakine 
žemės ūkio fronto linija. Per 
ketveris metus pagal komjau 
nimo kelialapius nuolatiniam 
darbui į plėšinius atvažiavo 
29.000 merginų, 11 000 jaunų 
statybininkų, 36.000 baigusių 
aukštąsias mokyklas ir tech
nikumus, o derlių nuimti plė

VLIKO memorandumas NATO konferencijoje

Ge ūžės 4d. Atėnuose, Grai 
kijoje, susirenka 15 kos NA 
TO priklausančių valstybių 
užs reik, ministerial. Geg. 3 
d. ten pat susirinko svar 
biem>s posėdžiams NATOkraš 
tų gynybos ministerial ir da
lyvaus kiekvieną pavasarį 
įvykstančiuose NATO minis- 
terių Tarybos posėdžiuose.

J. Paleckis Romoje ir pries JAV...

Balandžio 19 d. iš Maskvos 
į Romą dalyvauti Tarpparla- 
mentarinės sąjungos tarybos 
sesijoje išvyko Sov. S gos 
Parlament grupės delegaci
ja: šios grupės komiteto na
rys, Tarpparlament. sąjungos 
tarybos narys J. Paleckis (jis 
ir sovietinės delegacijos va
dovas), Sov. S gos Aukšč Ta 
rybos deputatai A. Gorkinas, 
A Džafarovas, V Zotovas, P. 
Fedosiejevas - Šioje sesijo
je numatyta apsvarstyti pa 
siūlymai nusiginklavimo klau 
simu - jie būsią patiekti spa

Buvo Stalino, dabar Lenino saule Lietuvoje

Maskvoje balandžio 22 d. 
minint Lenino 92 m. gimimo 
d eną, Didžiajame teatre, da
lyvaujant Chruščiovui, atitin
kamą kalbą pasakė kom par 
tijos ck narys Leonidas Ilji- 
čiovas Savo kalboje jis puo
lė Vakarų suvienijimo pastan 
gas, ypatingai ūkinio gyveni
mo integraciją, įtaigodamas 
mintį, kad visa tai priešinga 
dirba nčiųjų interesams ir tau 
tinia n išsilaisvinimo judėji
mui.

Chruščiovas, prieš tai kal
bėjęs Komjaunimo suvažiavi

šiniuose padėjo daugiau kaip 
600 000 «jaunų patriotų» iš vi
sų Sovietijos kampų. To pa
ties paties Pavlovo žodžiais, 
šiuo metu iš viso (aišku, «sa
vanoriškai» —. E ) vad Užpo- 
liarėje ir Vid. Azijoje, Pabal
tijy, Tol Rytuose ir kt, Sovie 
tijos srityse dirba apie 3 mi
lijonus jaunuolių Jau žino
ma, kad ir iš Lietuvos, «sava 
noriškai» su tais komjaunimo 
kelialapiais į tolimas Sovieti
jos sritis gabenami šimtai jau 
nuolių. Jie ten verčiami mo
kytis naujų profesijų. Balan
džio 20 d Maskvoje Komjau 
nimo ck plenume pirmuoju se 
kretoriumi perrinktas S. Pav 
lovas,

Vienas svarbiausių klausimų, 
kuriuos svarstys konferenci
ja, tai tarpt, padėtis ir jos rė 
muose bus apsvarstyta sovie 
tų politika rytinėje Europoje 
Ryšium su NATO konferenci 
ja, jos dalyviam atitinkamą 
memorandumą pasiuntė ir VLI 
KO Vykd. Taryba.

lio 25 d. Buenos Aires, Ar 
gentinoje, susirenka n č i am 
Tarpparlament Sąjungos vi
sumos susirinkimui Vad pa
vasarinėje sesijoje Romoje 
dalyvauja 300 atstovų iš 46 
kraštų. — Balandžio 25 d. se 
sijoje JAV senatoriui Rodol- 
pho energingai protestavus 
prieš sovietų puolimus bei 
šmeižtus, nukreiptus prieš 
JAV-bes, amerikiečiui atšovė 
J. Paleckis, JAV bėms prikiš 
damas, kad šios . pasaulyje 
trukdančios įgyvendinti taiką.

me, Lenino minėjime kalbė
damas gynė partijos liniją, 
kaip «vienintelę teisingą lini 
ją prieš revizionistus ir dog
matikus». Kapitalizmas vėl bu 
vo jo puolimų auka ir jį, gir 
di, komunizmas nušluos kaip 
vanduo — kaip purvą nuo že 
mes paviršiaus...

Lietuvoje kasmet plačiai 
minint Lenino gim'adienį, šiais 
metais tai dienai išpuolus Ve 
lykų sekmadienį, buvo proga 
gyventojus suvaryti į mitin
gus, minėjimus, priversti klau 
sytis žodžių sriauto apie «di-

JO PRAKILNYBEI
Ilgamečiui Zelinos Parapijos Klebonui ir Dekanui ir 

Nenuilstamam «Mūsų Lietuvos» Redaktoriui
KUNIGUI PRELATUI PIJUI RAGAŽINSKUI

švenčiant Vardadienį ir Metinę Sukaktį, linki geros svei
katos ir visuomet džiaugsmingos energijos vykdant 

didįjį ir šventąjį sielų išganymo ir Tėvynės 
gelbėjimo darbą

Prel. K. Miliauskas, H. Mošinskienė, mis. J.
Bružikas, J. Baužys ir Kun. A. Milius.

Vašingtone posėdžiavo Pabaltijo dipl. atstovai

Lietuvos Atstovo, J Kajec- 
ko kvietimu, balandžio 17 d. 
Lietuvos Pasiuntinybėje Va
šingtone posėdž avo Pabalti
jo valstybių diplomatiniai ats
tovai: J Kajeckas, Dr. A.

dįjį Leniną, apie lljičiaus švie 
są viršum Lietuvos

Pagal prop’gandos siautėja 
mą Velykų dienomis per Vil
niaus radiją, spaudą, Leninas 
esąs puikiai žinomas visiems 
mūsų planetos gyvėn io jams.

ai, girdi, tarytum vaiskios 
pavasarinės saulės genijus».

KAIP PRAĖJO GEGUŽĖS 1 JI 
PIRMOSIOS GEGUŽĖS KILMĖ

1886 m gegužės 1 d Chica 
gos fab ikų darbininkai pas
kelbė streiko, reikalaudami di 
dėsnio atlyginimo ir žmoniš
kesnių darbo sąlygų Genera 
linį streiką darbininkai lai
mėjo. Čikagiecius pasekė ki 
tų miestų darbininkai JAV 
gegužės pirmoji buvo pradė
ta laikyti svarbia darbo žmo 
nių istorijos diena. Ji buvo 
pradėta kasmet paminėti, pir 
miausia Čikagoj, vėliau viso
je Amerikoje, o dar vėliau 
tapo pasauline darbo žmonių 
švente

Chicagos darbininkai strei 
ką paskelbė be jokių politi- 
niiĮ reikalavimų, o vien tik 
gindami savo teises Kaip ma 
tome, kad pirmoji gegužės nė 
ra komunistų išradimas. Jie 
tik vėliau pirmą gegužės no
rėjo paversti proletarų, tei
singiau, komunistų diena.

BRAZILIJOJE
Pirmoji gegužės praėjo ra

miai. Įdomu, kad šiais metais 
nesimatė jokios raudonos vė 
liavos, jokių komunistinių at
sišaukimų, net nė sienos ne
buvo komunistiniais šūkiais 
nutepliotos Atrodo, kad Bra
zilijos komunistai nėra apsis
prendę ką palaikyti: Staliną 
ar Kruščiovą

S. Paulo miestas yra indus
trijos centras. Čia yra Brazi
lijos darbo klasės centras. Pir 

A. Spekke ir J. Kaiv. Pasita
rime taip pat dalyvavo Dr. 
S. A. Bačkis ir Latvijos Pa
siuntinybės patarėjas Dr. A. 
Dinbergs.

mą dieną gegužės São Paulo 
mieste, Praça da Sė, demo
kratiniai, priešingi komunis
tams sindikatai suruošė įspū- 
dingą darbininkų dienos mi
nėjimą Šis minėjimas praėjo 
enciklikos «Mater et Magis 
tra» ženkle

Tarp kitų kalbėtojų ka'bė- 
jo darbo ministeris Franco 
Montoro, São Paulo vice-gu- 
bernatorius Porfirio da Paz 
darbininkus sveikino guber 
natoriaus vardu, São1 Paulo 
kardinolas Dom Carlos Car
melo Mot a kalbėjo apie rei
kalą susipažinti su katalikų 
socialine doktrina Pažymėti 
n , kad šiame darbo žmonių 
sąskrydyje dalyvavo ir laukų 
darbininkų atstovai.

Darbo ministeris Franco 
Montoro prąnešė, kad greitu 
laiku bus patvirtinti lauko dar 
bininkų sindikatai

Komunistuojantieji sindika
tai gegužės pirmą minėti bu
vo susirinkę į Paramont kino 
patalpas. Čia dalyvavo ir kai 
bėjo buvęs Brazilijos komu 
nistų lyderis stalinistas Luiz 
Carlos Prestes, Erota Morei
ra ir kiti.

Pažymėtina, kad komunis
tų įtaka sindikatuose kas kart 
vis silpnėja Daugumas sindi 
katu jau yra perėję į demo
kratinį sindikatų sąjūdį (Mo
vimento Sindical Democrá
tico).

ARGENTINOJE

Gegužės pirmoji praėjo be 
incidentų, nes didesni susibū 
rimai, esant karo stoviui, bu
vo uždrausti

Gegužės m. 1 d. išrinkti pe 
ronistu gubernatoriai ir depu 
tatai turėjo užimti pareigas. 
Kadangi vyriausybė buvo pa 
naikinusi kovo 18 d. rinki
mus, todėl ir išrinktiems ats
tovams ir gubernatoriams ne 
buvo leista užimti pareigų,

— «MŪSŲ LIETUVOS» ŠIO 
NR. LEIDĖJAI YRA LIUDO 
BENDORAIČIO ŠEIMA. JI LA
BAI DŽIAUGIASI, KAD GA
LI IŠLEISTI MARIJOS MĖ
NESĮ PIRMĄJĮ NUMERĮ.

Bendrai Argentinoje politi 
nė padėtis dar nėra nusisto
vėjusi, nors paskutinėmis die 
nomis sudaryta vyriausybė, 
atrodo, turėtų būti pastovesnė.

VENEZUELOJE J

Pirmos gegužės paminėji
mas neapsiėjo be žmonių au 
kų. Krašto sostinėje, Caracas 
mieste įvyko susirėmimų, ku 
rių metu buvo sužeistų ir 
užmuštų. Provokacijų auto
riais buvo komunistai. Tačiau 
tvarka tuoj buvo atstatyta,

— PORTUGALIJOS sostinė 
je pirmą gegužės per susirė
mimą su policija vienas de
monstrantas žuvo ir keletą 
sužeistų buvo. Demonstraci
jos, be didesnių incidentų įvy 
ko ir 'Porto mieste.

MASKVOJE

Kaip kas metai, taip ir šie 
met, pirmos gegužės proga 
buvo didelis kariuomenės, su 
įvairių rūšių ginklais, ypač 
raketomis, paradas Raudono
je Aikštėje, prie Lenino pa
minklo. Karingą ir gasdinan 
čią, kalbą, kad sovietai gali 
visus nuo žemės paviršiaus 
nušluoti savo ginklo galybe, 
pasakė krašto apsaugos mi
nisteris Rodion Malinovski.

PEKINE

Kinijos sostinėje parado 
metu buvo nešami kartu su 
Lenino ir kitų komunistų, Sta 
lino paveikslas.

ARŽELIJOJE DAR VIS 
NERAMU

Nežiūrint, kad vyriausybė 
imasi pačių griežčiausių prie 
monių prieš «slaptąją armi
ją», kuri kovoja už Arželijos 
prijungimą prie Prancūzijos, 
atentatai ne tik nemažėja, 
bet didėja. Pavyzdžiui gegu 
žės 2 d. Arželijoje nuo aten
tatų žuvo 110 gyventojų. Dar 
nevisi įstengia suprasti, kad 
kolonializmo gadynė jau pa
sibaigė.

— Gegužės m. 3 d. Rio de 
Janeire buvo atidaryta Sovie 
tų Sąjungos industrijos paro
da, kuri yra gana gausi eks
ponatais. Tarp kitų ekspona 
tų yra ir Lietuvos gintaras.

I ietuvos nacionalinė
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Pripazista-Kolchozininkai Skurdžiai Apmokami
Komunistai susirūpinę spartinti darbą žemės ūkyte

B. Brazdžionis

Lietuvos Motina
Elta. Pagal partijos reikalą 

vimus kiekvienas kolchozas 
verčiamas per trumpą laiką 
smarkiai padidinti gamybą, o 
kolchozininkams pažadėta gau 
siau atlyginti už jų darbą. 
Kad lietuviškieji kolehozinin- 
kai skurdžiai apmokami, pa- 
liudyjo «Tiesoje» (81 nr.) pas 
kelbias T Mažeikos laiškas 
apie atlyginimą. Taigi, Akme 
nės raj. «Žibikų» kolchoze lau 
kų darbininkai grūdų yra ga
vę po 0,8 kg, o pinigų — po 
0,4 rb. už darbadienį.

Į tą Mažeikos laišką čia 
pat atsakydami žemės ūkio 
ekonomikos moksliniai ben- 
darbiai J. Pilypas su F. Ro- 
manovičium turėjo pripažin
ti, kad ne tik «Žibikų», bet ir 
kituose kolchozuose už kol- 
ehozininkų išdirbtus darbadie 
nius dar per mažai apmoka
ma. Girdi, tai nenormali pa
dėtis, mažai gaminama gyvu
lininkystės produktų ir... ma
žai gaunama pajamų. Čia ap
kaltinami patys kolchozinin- 
kai — esą padėtis pasitaisy
tų, jei jie būtų daugiau rūpės 
tingi ir dėtų pastangas užau
ginti didesnius derlius.

Tas pats «Žibikų» kolcho
zas vėl pavyzdys, kaip nus
kurusiai atrodo vienerių me
tų gamyba: štai, iš kiekvieno 
ha vidutiniškai buvo prikulta 
tik po 6 cnt grūdų, avižų iš 
40 ha ploto derlius sudarė 
vos po 2,8 cnt grūdų, menki 
ir kitų kultūrųplotai Vėl žem 
dirbini puolami — per men
kas jūsų derlius, tada men
kiau esate ir atlyginami.

Kad komunistai laužo sau 
galvas, kaip kolchozininkus 
priversti smarkiau dirbti, ro
do ir Lietuvos min pirminm- 
ko pavaduot. J. Laurinaičio 
straipsnis («Komunisto» 3 nr.) 
apie kolchozininkų «materia- 
nį suinteresuotumą». Jis tei-

gia, kad tas «suinteresuotu
mas» esąs vienas iš pagrindi 
nių veiksnių gamybai didin 
ti, darbo našumui kelti ir pro 
dukcijos savikainai mažinti. 
Per septynerius metus, pagal 
Laurinaitį, darbadienio viduti 
nė (taigi, atliktoji produkci
ja) padidėjo dvigubai Nors, 
esą, pakilęs darbo našumas, 
o bendroji žemės ūkio produk 
cija per ketveris metus paki
lusi apie pusantro karto, ta 
čiau trūkumų visvien negali
ma nuslėpti. Jie pasireiškia 
sprendžiant darbo apmokėji
mo ir materialinio suintere
suotumo klausimus Jei kal
bama apie kolchozininkų dar 
bo paskatinimą, tai čia le
miamos reikšmės turi žemės 
naudojimas, mechanizavimo 
ūkyje išplėtimas, organinių 
trąšų sukaupimas ir kt.

Lietuvos ūkio reikalų žino
vas — Laurinaitis «Komunis
te» be jokių svyravimų tei
gia — kolchozininkų atlygini
mas už darbą aplamai dar že 
mas ir jis nerodo tendencijos 
kilti. Blogiausia padėtis esan 
ti ūkiškai silpnuose kolcho
zuose (o jų Lietuvoje oaug 
— E.) Kad kolchozininkai 
gauna menkus atlyginimus, 
prisideda dar ir ta aplinkybė 
kad esančios per di 
dėlės gamybos iš
laidos — joms su
naudojama trečdalis j
visų piniginių paja- .
mų (normaliai turė- A'H
tų sudaryti iki 20%)

Komunistai dabar 
kalba apie «reko- 
mendavimą» ekono- 
miškai silp niems kol 
chozams už darba
dienius išduoti ne mažiau 
kaip 30% surinktų grūdų. Vi
si pasiūlymai gali eiti savo 
keliu, nes, štai ir Laurinaitis 
pripažįsta, kad darbo apmo-

Po baltu nuometu baltos lelijos veidas, 
Praeis pavasaris, o veidas vis žydės, 
Ir kaip palaukėse aukštų pagojų aidas, 
Liūliuos melodiją jos mylinčios širdies.

Ji tėvą knygnešį, ji sūnų savanorį,
Ji savo sielvartą ilgai minės maldoj,
Ir baudžiauninkės duoną sunkią, juodą, gorią 
Regės iš rugio želmens kas ruduo.

Po baltu nuometu ant vario vartų pasirėmus.
Tenai dukrelę ji svetur lauku lydės,
Kaip margus stuomenis išmargina plaukus šaltos žiemos 
Ir ant pečių likimas našta varganą uždės.

Ir eis legendose, iš lūpų eis į lūpas 
Varpstelio pasaka — gyvenimo dalia. 
Našlystės vargo liesis gilios upės, 
Ir džiaugsmo pirmgimis negrįš sukilėlių sušaudytas 

[šile...
Po baltu nuometu ji amžiais vaidilutė, 
Šventam ugniakure kūrenas vardas jos, 
Aušrinė rytmetį rasom palaisto žalią rūtą 
lr budi įsčiuje gyvybė Lietuvos.

Skausmų kalvariją išbridus sopulingą, 
Dienų pakluonėje kojas sutinusias nusiaus — 
Čia Tavo lūkestis, čia Tavo klevo lingė, 

žemės Motina, dievotnaša dangaus.O

kėjimas kolchozuose palieka
mas «savieigai» ir metų pa
baigoje jis išdavinėjamais pa
gal principą «kas liko».

Siūlomi mokėti papildomi

SS
t

į s

atlyginimai ne tik už grūdi
nių kultūrų, bet ir už kuku
rūzų, cukrinių runkelių, bul
vių, linų derlingumo, pieno 
primelžimo padidinimą ir pan-

Tų papildomų atlyginimų sa
vybė buvusi ir ta, kad jie bu 
vo numatyti ne tik už paga

(pabaiga 3 pusi.)

Alė Rūta

Motinos Rankos
(Ištrauka)

Tų metų pavasarį Emilija, 
Petronienei atsitiko kažinkas 
naujo. Vaškai buvo tik sugrį
žę atostogų. Sodai tebežydė
jo. Daržuose tik suvertė rie
baus juodžemio vagas. Visur 
kvepėjo atvira žeme, sodų žie 
dais. Darbų ūky buvo daug- 
bet žmones judėjo vikriai, at 
sigavę, atgiję po žiemos, švie 
siais veidais ir atviromis pa
saulio grožiui akimis. Kaimie 
Čiai pavasarį rūpestingiau 
prausėsi, neužmiršdavo iš ry 
to susišukuoti, apsivilkdavo 
švariais baltais marškiniais 
arba šviesiai margomis suk- 
nelėmis. Visais pakraščiais ai 
dėjo dainos, ir tylus kaimas 
norėtai nuskambėdavo garsiu 
junku. Vakarai būdavo tylūs, 
šilti ir pilni gyvybės. Jeigu 
danguje sklaistėsi pilki debe
sys, tai jie buvo lengvi, kaž 
kur besiplėšią, skrendu, lyg 
svajonės, lyg pati jaunystė: 
Jei pasitaikydavo giedri nak 
tis, su mėnuliu danguje, tai 

būdavo tokia švelni, kaip jau 
na mergaitė. Suokdavo lakš
tingalom, svaigiai kvepėdavo 
.jazminai, laukus užtiesdavo 
balzganas melsvumas, tyloje 
pokšėjo žemėn iš medžių krin 
tą karkvabaliai.

Tokį vieną vakarą Petras 
patempė motiną už rankovės:

—- Eikš čia, mamute.
Jie buvo tik pavalgę vaka 

rienę. Į trobą suplaukė prie
blanda. Žiburio pavasario va 
karais kaime niekas nedegda 
vo. Rytais anksti atsikėlę, su 
aušra pradėję darbus ir visą 
dieną už'siplūkę, norėjo mie
go. Saulėlydžiai būdavo dar 
neužgesę, o jie krisdavo į lo
vas. Emilija tik paguldė Da
nutę, priminė berniukams nu 
siplauti kojas. Ji sunkiai dū
savo. Atrodė išsisėmusi, pris
lėgta.

— Eikš! — pakartojo Pe
tras, vėl paliesdamas jos ran 
kovę.

— Kurgi man eit! — nekan 
triai atsiliepė motina. — Mie 
goi laikas. Ir tu nebesistum- 
dyk pakampiais. Rytoj darbas 
laukia.

— Einam, ką pasakysiu!
— Pasakysi? - susidomėjo 

motina. Nenoromis ji atsitie
sė nuo šluostomo stalo, pasi 
suko į sūnų. —- Tai sakyk!

— Ne čia. Einam į lauką.
— Dar ką prasimanysi!
— Einam, mamute. Tik vie 

ną kartą! Tik šį vakar.
Emiliją apėmė smalsumas. 

Ką tas vaikas prasimano? Ji 
užsivilko megstinį ir išėjo iš 
trobos. Petras ėjo pirma. Kie 
mas buvo sklidinas šiltos, sal 
džios tylos. Kažinkur, gal 
tarp jaunų vyšnelių, derino 
balsą lakštingala. Petras ėjo 
kiemu, pasuko į kelią. Moti
na stabtelėjo:

— Tai kurgi mane vedi?
Sūnus atsigręžė ir paėmė 

motiną už parankės:
— Einam pasivaikščiot, ma 

mut.
— Ar pablūdai? Vaikščio

siu aš! Kai nugarą skauda, 

kai kojos apsunkusios nuo nu 
silankstymo per dieną...

— Tik truputį. Va, tenai. 
Keliu. Niekas dabar nevaikš
to Būsim vieni du ant Vilu
čių vieškelio.

— Gal tau galva perkalto? 
— nusijuokė motina. Bet, ve 
dama už parankės, ėjo su Pe 
tru. — Vedi mane, lyg kokią 
panelę...

— Teigi, — juokėsi ir Pe
tras — Turim abu pasimaty
mą. Mėnesienoj. Vilučių alė
joj

Pro kaštanų šakas tikrai 
matėsi mėnulis. Po klėties 
akmeniu garsinosi svirplys. 
Girgžtetelėjo žolėse griežlė. 
Kažinkoks paukščiukas sučir 
pė klevo šakose: gal jam spar 
nas nutirpo, nepatogiai atsi
tūpus, gal pasitaisė, o gal per 
sapną šaukė žmonelę?

— Aha, — giliai atsikvėpė 
Emilija. — Gražus vakaras. 
Bet, matai, diena buvo mums 
nelaiminga. Tokia kiaulė! Ėmė 
ir pastipo. Nors būtumėm pas 
kersti suspėję! O dabar? Tik 
muilui. Tokia riebi, kumpiai 
jau paaugę Nors tu raudok 

ir raudoti nenustok. Sakau, 
mums tai...

— Mamute? Paklausyk! — 
pertraukė jos dejones Petras.

— Na, tai ką pasakysi? — 
ji atsiminė sūnaus pažadą.

— Paklausyk;
Tai kas, kad baltos dienos

[bėga, 
kai sodai žydi, nužydės? 
Aš nuskinsiu baltą žiedą, 
jis mano džiaugsmą palydės!
Petro balsas buvo iškilmin

gas, lyg jis kalbėtų scenoj, 
šimtams žmonių. Jis pabrėžė 
vieną žodį, kitą pritildė. Išde 
klamavo gal penkius ar še- 
šius posmelius. Tenai buvo 
apie pavasario žydėjimą, apie 
jaunystės džiaugsmą ir ilgėsi. 
Emilijos ausis nedaug tesu- 
gaudavo žodžiu, bet ji pajuto 
kažinką tolimo ir gražaus. 
Lyg ją kas į šešioliktus ar 
dvidešimtus metus atgal nu
kėlė, lyg sugrąžino į tėviškę, 
lyg apipylė visą baltais, kve 
plaučiais vyšnių žiedais. Kai 
Petras pabaigė, ji ilgai tylė
jo Paskui švelniu balsu pa
sakė:

— Gražu.
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Apie Visatos Arba 
«Mokslinčiaus»

Atomo atidengimas atidarė 
naujus horizontus Visa'os su
pratimui. Didžiųjų teleskopų 
pagalba padarytos universu
mo nuotraukos pateikia didin 
gą Visatos vaizdą Ir iš tų te 
leskopinių f dografinių tyrimų 
išryškėja du faktai: Pirma, 
kosminė erdvė, kuri šių lai 
kų moderninėmis priemonė
mis patiriama pasiekiama t.y. 
500 milijonų metu šviesos spin 
duliu, yra pripildyta žvaigž 
džių spiralių milijonais. An
tra, tosios kosminės spiralės 
tolsta nuo bendrojo centro. 
Jų greitis yra įvairus Esan- 
čios arti centro skrieja «pa
mažu», maždaug 100 km į se 
kundę. Labiau tolstanti spira
lė nuo bendro centro grei
čiau juda Tolimiausios spira 
lės lekia 25000 km į sekundę.

Žemės pasauly pasireiškia 
toks dėsnis: kada kūnai ati
trūksta nuo savo bendro cen
tro, toldami ir išsilaikydami, 
išvysto labai didelį greitį Ste 
bint neapsakomu greičiu le
kiančius kūnus, yra logiška 
padaryti išvadą, kad kur nors 
įvyko nepaprastas sprogimas. 
Tokių ir panašių minčių, ku-

(pabaiga iš 2 pusi.) 

mintos produkcijos kiekį, bet 
ir už jos kokybę bei gamybai 
planuotų išlaidų ekonomiją. 
Kas gi paaiškėjo? Visas tas 
«rekomendacijas» galėjo vyk
dyti tik labai mažas kolcho
zų skaičius

Už geresnius rezultatus — 
geresnis atlyginimas — tas šū 
kis daoar nuolat kartojamas 
Jį norima pasiekti kolchozo 
ūkio rėmuose, be paramos iš 
valstybės, ir todėl esmėje tai 
tik reikalavimas dar labiau 
spausti kolchozininkus, ir jų 
prakaitu gelbėti visoje Sovie 
tijoje negaluojantį žemės ūkį.

Dr. Ant. Dainavietis

«Svieto» Formavimąsi 
Akimis Žiūrint

rios iš pradžių gali pasirody
ti ir labai fantastiškas, rimti 
mokslininkai neatmeta, bet 
jmasi tyrimo darbo Tokiu nu 
sistatymu vadovaudamasiskun 
prof Le Maitre, belgas, remia
ntis atomų teorija, patiekė to 
kią Visatos genezę: prieš 3500 
mil metų sprogo 10000 dia
metro šviesom metų nukleari- 
nis arba branduolinis debe
sys. Kaip atsitinka žemės spro 
gimuose, taip panašiai ir ano 
nuklearinio branduolinio debe 
sies’susprogdinta masė pasipy

NEPAPRASTAS JUBILIEJUS 
JAPONIJOJE

Katalikų veikla Japonijoje

JAPONIJA. — Katalikų Baž 
nyčia Japonijoje šiais 1962 
metais švenčia 100 m, jubilie 
jų nuo atnaujinimo savo mi 
sionieriškosios veiklos Japo
nijoje.

Kaip žinoma, daugiau kaip 
200 m Japonijoje buvo už
drausta katalikų tikėjimas ir 
neleista gyventi bei veikti ka 
talikų misionieriams. Tik 1862 
metais vėl buvo atšauktas 
draudimas ir Jokohamoje pas 
tatyta pirmoji katalikų bažny 
čia. Didžiam visų nustebimui 
Nagasaki apylinkėse sutikta 
dar pirmųjų krikščionių pali 
kuonys, kurie per ilgus šimt
mečius išlaikė gyvą katalikų 
tikėjimo dvasią.

Dabartiniu metu katalikų 
ska čius Japonijoje labai auga 
ir ypač pasižymi gausiais pa 
šaukimais į kunigus Daugiau 
kaip 220 seminaristų Tokijo 
ir Fukuoka seminarijose ruo
šiasi kunigystei, neskaitant 
gausius pašaukimus atskirų 
vienuolių ordinų mokyklose. 
1961 m buvo pašventinti 26 
nauji japonų kunigai, kurių 
laukia didelis darbas tarpe 93 
milijonų Japonijos gyventojų.

Jenas Jakštas

Kai Dūzgė Motinos Ratelis...
Už lango staugia vėjas, 
Už lango septynmylėm 
Nykštuko klumpėm brenda 
Dejuodama pūga.
O pirkioje, prie krosnies, 
Ratelis dūzgia tyliai, 
Ir pasaka vis tęsias, 
Tokia liūdna, ilga...

Ant krosnies, prie koptūro, 
Kažkas lyg sučežėjo — 
Žinau, tikriausiai maumas. 
Bet man jo nebaisu: 
Jei pultų jis — mamytė 
Apginti pažadėjo.
Ir vėl ramus klausausi 
Brangiausios iš visų...

O motin, motinėle,
Kaip šiandien aš norėčiau, 
Kad tavo tas ratelis 
Sudūgztų pas mane!
Aš vieką atiduočiau, 
Kad tik išgirst galėčiau 
Tą pasaką, tą pačią, 
Kuri ilga, liūdna...

lė spiralėmis į erdvę; tosios 
spiralės sudaro vias lacteas. 
Mes vadiname paukščių ke
liais. Paskirų spiralių greitis 
yra nevienodas Didžiausias 
greitis tų spiralių, kurios yra 
nutolusios apie 100 milijonų 
šviesos metų. 

Šviesos metais matuojama 
tarpžvaigždiniai nuotoliai: bū 
tent, kiek per metus nuskren 
da šviesa Tai sudaro begali
nę distanciją. Vieni šviesos 
metai maždaug reiškia... 
6.000.000.000.000 mylias. Dau
guma žvaigždžių randasi nuo

žemės maždaug virš 100 Švie 
sos metų, nuotoly. Iš to bent 
šiek tiek ga'ima įsivaizduoti, 
kokias begalines erdves turi 
Universumas arba Visata.

Kiekvienos spiralės viduje 
medžiaga kondensavosi į mil 
žiniškus lašus. Tie lašai yra 
saulės. Apie tuos gi saulinius 
lašus susigrupavo mažesni la 
šeliai, kurie sudaro planetas. 
Mūsų Žemelė yra vienas tų 
mažyčių lašiukų. Nuostabus 
konstatavimas mūsų Žemelės 
genezė, kaip moksliniai tyri
mai rodo, sutinka su sprogi
mo data. Tam pagrindą patie 
kia uranijaus ir švino santy
kis. Iš to, kokios uranijus ir 
švinas daro vienas kitam kei 
čiančios įtakos, galima spręs 
ti atatinkamoje uoloje urani
jaus esimo amžių. Faktiškai 
tas laikas ir skaičiuojamas at 
žymimas 3500 milijonų metų. 
Pagal šių dienų mokslo davi 
nius ano milžiniško nukleari
nio branduolinio debesiesspro 
girnas, iš kurio išsiliejo žvaigž 
dinė visata, norima laikyti tik 
atskiro pobūdžio įvykiu, ku
ris priklauso nuo dar dides
nio kosminio Universumo Tai 
didingos ir imponuojančios hi 
potezės, kurios įnešė gražios 
šviesos į milžiniškos kosmi
nės Visatos genezės supra
timą.

Gal kiek fantastiškai, ta
čiau didingai ir pagrįstai pa 
tiekiamas toks Kosminės Vi
satos kilimas bei sutvėrimas. 
Kaip ten bebūtų, betgi reikia 
sutikti, kad atominis amžius 
astronomijai atidarė naujus ir 
didingus horizontus;

Ligi Koperninko ir Galilė
jaus žemė buvo laikoma kos 

.' moso centru centrum tellus- 
tre. Kopė ninkui įrodžius, kad 
žemė sukasi saulę ir Galile 
jui nustatant, jog ir kitos pla 
netos sukasi apie saulę, tada 
atsirado saulės sistemos su
pratimas — sistema solare.

Anuo, metu pakyla Hanove- 
verio muzikos profesorius,

(pabaiga 6 pusi)

— Ar patiko, mamute?
— Oi, kaip gražu! Kur ne

patiks!
— Tai aš parašiau. Sugal

vojau.
— Tu? — atsisuko į sūnų 

Emilija. — Ar tik nemeluoji?
— Tikrai.
— Tai reiškia, tu pats tuos 

gražius žodžius suderinai? 
Kaip tu galėjai, vaikeli?

— Galėjau, mamut Aš daug 
tokių eilėraščių esu parašęs. 
Mokytojams irgi patinka. O 
visi draugai mane giria. Sa 
ko. poetas esu.

— Ar man ir kitus paskai 
tysi? — laimingu balsu prašė 
Emilija Liūdnumas dėl pasti
pusios kiaulės buvo visiškai 
pranykęs. *

— Pasakysiu, kuriuos dar 
atmintinai žinau. O kitus pas 
kaitysiu iš laikraščio.

— Tai tie ne tavo- Man ge 
riau savus pasakyk

— Tie irgi mano! Aš duodu 
spausdinti gimnazijos laikraš 

tėly. Visi aštuoni šimtai mo
kinių ir visi mokytojai juos 
skaito. Kas nori, išmoksta at 
mintinai Anąkart per vakarė 
lį viena mergai ė scenoj de
klamavo eilėraštį Pasakė ir 
kieno parašyta. Man tik juo
kas ima.

— Kad aš varčiau laikraš
tėlį, tu sakei — gimnazijos. 
Buvo ir eilėraščių, bet tavo 
pavardės tenai nemačiau.

— Gal tame numery nebu
vo. Aš nelabai seniai prade 
jau. Bet aš nepasirašau Pe
troniu.

— O kaip?
— Volungių.
— Volungių? Na, tai kam?
— Žinai gi, mamute^ poetai 

dažnai pasirašo ne pavarde. 
Girdėjai apie Maironį?

- Girdėjau Laikrašty skai
čiau.

— Taigi. O jis juk Jonas 
Mačiulis Pasirašinėja Mairo
niu ir tiek. Taip jam patinka.

— Tai tu volungė?

—- Taip jau yra. Patiko 
man paukščio vardu pasiva
dinti. Paukščiai irgi poetai: 
čiulba, žmogų linksmina, ra
mina, varguose guodžia, dar
bus lengvina. Paukščių gies
melės - tikra poezija Kaip 
mūsų dainos Tik aš vyras — 
ne volungė, o volungis

— Volungis, — pakartojo 
motina ir susijuokė.

— Sugalvok tu man!
— Ar patinka, mamut?
— Patinka. Kodėl ne? Gražu.
— Aš ir maniau, kad patiks-
— Tai mes tave dabar Vo

lungių ir vadinsimi
Tie motinos žodžiai dar tą 

pačią vasarą išsipildė Iš pra 
džių juokais, paskui tikrai vi 
si namie Petrą ėmė vadinti. 
Nuo namiškių persiėmė ir kai 
mynai. Tik tėvas sūnų vadino 
tikruoju vardu. Net bardavosi:

— Ką čia išsimanėt vaiką 
prava, džiuoti!

Bet pačiam Volungiui pati
ko. Jis taip pasirašydavo ir 
po laiškais draugams, taip 

šaukiamas atsiliepdavo, tokį 
vardą pasisakydavo susipa
žindamas su mergaitėmis, su 
naujais draugais, net su vy
resniais žmonėmis. Tada tik 
prailgindavo: Volungis Petro
nis.

Tai nebuvo tik tą vieną va 
Karą, pasivaikščiojimas su mo 
tina Jie išėjo ir antrą, tre
čią, ketvirtą kartą. Kartais 
Volungis užmiršdavo, tai mo
tina patempdavo jį už ran
kovės:

— Šiltas vakaras. Mėnuo 
jau patekėjo, Ar nepereisim 
kiek?

— Gerai, mamute, — nusi
šypsodavo Volungis.

Kartais jie tik eidavo kai 
mo keliu, jų žingsniams lėtai 
šiepsiant vakaro tyloj. Kar
tais kalbėd tvosi Emilija at 
verdavo kurį savo jauny tės 
nuotykį, papasakodavo sūnui. 
Jos balsas tada pasidarydavo 
švelnesnis ir šviesesnis. Ji 
kalbėdavo trumpesniais saki 
niais, kaip jauniems įprasta. 

Įpindavo gražių žodelių, vaiz 
dingų palyginimų. Kartą Vo- 
lungis net sušuko:

— Ei, mamutė besanti poetė
Emilija tik juokės iš tos jo 

pastabos, juokės iki užsprin 
gimo, iki kosulio Ji kosėda
vo dažnai, net vasarą Užtat 
Volungis vis jai primindavo 
ką šiltesnio pasiimti, nors pats 
ėjo vienmarškinis.

Emilija įprato vėl svajoti, 
kaip svajodavo kadiais. Kai-’ 
bėdamasi su Volungių apie 
aukštesnius dalyku», užmirš
davo nuovargį. Net rumati- 
niai skausmai sumažėdavo. 
Jų pasivaikščiojimų vakarais 
metu ji dažnai net užmiršda
vo besanti Petronienė. Pasi
vaidindavo, lyg eitų greta Jo 
no Varnelės, jo už parankės 
laikoma, į jį atsirėmusi; lyg 
svajotų ir kalbėtųsi su savo 
mylimuoju. Ir tada gyveni
mas visiškai nebeatrodydavo 
sunkus, nei skausmingas.
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IS tremtiniu gyvenimo? • ."-w:

Komunistų padaryta ir nuo 
latos toliau daroma skriaudė, 
liečia ne vien tik mus pačius. 
Ne vien tik mūsų gyvenimą 
jie yra suvaržę medžiaginio 
ir dvasinio skurdo pančiais 
ir neleidžia to, ką jis galėtų 
savame laisvame krašte pa
siekti Visa sovietų imperija 
yra nusėta darbo stovyklomis 
ir tremtinių lindynėmis; visus 
jos pakraščius supa pabėgė
lių barakai. Jei mes jau tru
putį primiršome savo gyveni
mą Vokietijoje karo metu ir 
jam pasibaigus, jei jau pra
dėjome iškeisti vidinę laisvę 
į kūno sotumą, atsiminkime 
bent, kad mes nesame vieni, 
kad dar yra milijonai į mus 
panašių, kuriuos tik mes tega 
lime pilnai suprasti Ir jei 
mums nebedaro įspūdžio žo
džiai, kad į Dangaus karalys
tę neįeisime vieni, bent neuž 
mirškime, kad vieni nitkada 
negrįžime į savo namus — 
arba grįšime kartu su kitomis 
tautomis — arba visai ne.

Šalia mūsų pačių laimėjimų

Be ryžių aš negaliu gy
venti, bet aš negaliu ir 
numirti». Jis kva liai juo£ 
kėši -ir mosavo degtinės 
buteliu».

«Tai visiškai nėra joks 
kaimas, bet viena milži
niška lūšna Ant grindų 
vienas šiaudų gu lis prie 
kito. Pusantro metro aukš 
čio kitas aukštas; tas pats 
vaizdas Dar pusantro me 
tro — trečias ankš as ir 
taip toliau. Tūk-tančia , 
iš savo žemės išrautų ki 
niečių vienoje didžiulė
je lūšnoje, per kurios 
kiaurą stogą liejasi monsuno 
lietūs. Sudužusio žmonijos lai 
vo likučiai, išsigelbėję, tiesa, 
iš raudonojo potvynio bangų, 
be. palikti mirti ant mūsų be 
širdiškumo krantų!»

«Hongkonge. Nuostabiai gra 
žioj vietoj stovintis miestą-, 
supamas salų vainiko; pas 
kutiniai Kinijos varta į lais
vąjį pasaulį Šis miestas be 
natūralaus užnugario, perpil 
dytas pusantro milijono pabė-

iásáií.

Alt Nyka - Niliunas

Cęsdama paslaptingoj šviesoj Eldorado,
Begalinių laukų apkabintam name,
Tu klansai, kaip vaikai, Tavo šviesą praradę, 
Lyg apakę klajoja naktim neramia.

Ir tada suliepsnoji nors vienai sekundei 
Paskutinėm ugnim jiems kelius šviesdama, 
Ir užgęsti tenai, lyg šešėlis, be skundo, 
Kaip žvaigždė, begalinėn naktin krisdama

ir vargų, kitų tautų pabėgėlių 
gyvenimas turėtų užimti pa
čią pirmąją vietą mūsų span 
dos puslapiuose. Gal tada jis 
rastų truputėlį vietos ir mūsų 
širdyje. Su šia mintimi nori
me pabandyti duoti keletą iš-

gėlių. Valdžia daro ką tik ga 
Ji. Ištisi k Inai verčiami į jū
rą, kad tik laimėtų vietos p.as 
tatams. Vienas cemento blo
kas kyla po kito. Septyni 
aukštai, aštuoni kvadratiniai 
metrai vienai šeimai. Kiekvie

viltiškai laikosi įsikibę sta
čiuose šlaituose, urvuose, pra 
ėjimuose, lūšnose».

«Korėjoje. Keturi milijonai 
pabėgėlių Seoul mieste ir ny

išviečių, nėra elektros švie
sos, verda ant rūkstančios ug 
nies, jei išvis turi ką virti».

«Stovėjau prieš vieną būde 
lę, tokią mažytę ir tokią skur

karpėlių iš ne vienam mūsų 
žinomo olandų kunigo Tėvo 
Werenfried van Straaten

name aukšte vienas vandens 
kranas ir dvi išvietės. Ketu
ri tūkstančiai žmonių viena-

kiose Pietų Korėjos srityse. 
Nei pramonės, nei butų nėra, 
žmonės be darbo, be maisto

džią, kad jei pas mus kas 
ners bandytų ją panaudoti ož 
koms taikyti, tai Gyvulių Glo

. (Speckpater)kelionės įspūdžių me pastate, trys šimtai pea- ir be vilties. Namsan kalno bos Draugija tikrai užprotes-
«Vietname. Netoli Saigono 

aplankiau «Laisvės Kaimą». Se 
nas kinietis man šaukė: «Ne- 
beįuriu sūnaus ir nebeturiu 
dukters, todėl neturiu ryžių.

kiasdešimt tūkstančių visoj 
kolonijoj. Antrasis miestas ant 
plokščių miesto stogų, 300.000 
lentų būdose, 300.000 apipūvu 
siose valtyse. Dar 600.000 be-

šlaitai apdengti lūšnų pluta; 
mažytės 7 10 m3 budos, su
sagstytos iš skardos, popie
riaus; medžio gabalų ir sku
durų. t andens nėra, nėra nė

STUDENTŲ ATEITINI KŲ 
SUSIRINKIMAS Šį sekmadie- 
oį 14 vai. V. Zelinos kleboni
joje. Referatą skaitys Bonifa- 
cijus Gritėnas Prašom Į susi 
rinkimą nepavėluoti, kad lai
ku užbaigus dar būtų galima 
suspėti da'yvauti «Mater et 
Magistrą» enciklikos minėjime

-- Gegužės mėnesio 17 die 
na moterystė . sakr mentą pri 
ims moksleivių ateitininko cho 
ro vadovė mokytoji ELVIRA 
KIlČIAUSKA TÉ.

— Gegužės 12 dieną buv 
moksleivių ateitininkų pirmi
ninkas ir veiklus narys AU 
GUSTAS ZAI.UBA susituoks 
su DtNUTE JUREVIČIŪTE iš 
Tautų Pa ko.

— Ateitininkų tautiniu šokių 
repeticija bus šį šeštadienį 
18 vai. V. Zelinos gimnazijos 
salėje.

— Pagerbimą sa>o mamy
tėms iViotiuos Dienos proga 
moksleiviai, jaunučiai ir stu
dentai ateitininkai rengia ge 
gūžės 20 dieną po 9 vai. šv. 
Mišių, šv. Juozapo mokykloje

-- Šią savaitę prasidėjo lie 
tuviškos pamokos Vila Zelinu. 
mokykloje ir gimnazijoje.

«£♦ •?» *♦* ♦♦♦ ♦Z**!4 *Z* *Z4 *i* *Z* *♦* *♦* t»

— NEUŽMIRŠKITE SAVO
L.ETUVIŠKOS PARE.GOS, PA
REMK1TE JAUNIMO NAIVIŲ
S l'ATYBĄ.

tuotų. Prieš metrą aukšto ne 
turinčias dureles stovėjo trys 
poros batų Netikėjau, kas 3 
žmonės čia gyventų.

(B. Dj «Ateitis»

J. Aistis

Knygos — Mielosios Draugės
(tąsa)

Kartą man bežeidžiant su 
seseria asloje — ge»rai neat
menu, tą ar kitą dieną — tė
vas patylom pasakė motinai: 
«Žinai, Mare, mūsų Jonas pa 
viršium skaito; reikia ir jam 
nupirkt elementorių». Motina 
sakė, kad aš esąs dar mažas 
ir galįs palaukti, kol brolis 
išeisiąs visą, bet tėvas jai at 
sakęs, kad man reikią kito
kio.
Per Kalėdas jis man parnešė 
visai mažytį, violetiniais virš ei 
elementorių, ar ne kun Am
brazevičiaus sustatytą. Per 
mėnesį jį visą išėjau. Man tas 
mokslas jau pradėjo įkyrėti, 
tai skubėjau, nes buvau įsiti
kinęs, kad to žmogui pilnai 
pakanka, bet labai apsirikau. 

Kai tik elementorių pabai
giau, įbruko man į rankas 
«Didįjį Šaltinį». Perskaičiau 
rytines ir vakarines maldas, 
Dievo ir Bažnyčios «prisaky
mus», didžiąsias nuodėmes, ge 
rus ir blogus darbus .. Bet tai 
dar bevelk nė pradžios tos 
šimtalapės maldaknygės ne
buvo. Maniau, kad ne aš ją, 
o ji mane pribaigs, bet po vi 
sų dorybių ir ydų sekė Va
landos (tada dar «Adynos»), 
tai aš jas pradėjau giedoti. 
Maniau, kad gerą balsą turiu 
ir puikiai giedu, bet motina 
draudė šaukti nesavu balsu, 
o senelis gražumu man vis 
tą patį kasdiek kartodavo: 
«Jonai, tu rėki, ne giedi!» Jis 
mane mokė, kaip reikia gie
doti. bet aš taip ir nesupra
tau, kuo mano giesmė buvo 

bloga: jis pats dusliai, lyg po 
žeme giedojo, o aš, rouos, 
dar ir surikti gagėjau. Kartą 
neiekęs kantrybės, piktai ta
rė: «Tu visai glušas, ir iš ta
vęs kantaro (kantoriaus —- 
giesmininko) nebus — viską 
trauki vienu balsu! Senelis bu 
vo, dabar spėju, labai muzi 
kalus, nors balsą turėjo gana 
silpną. Gi motina vėliau šaky 
davo, kad aš, besimokydamas 
skaityti, prarėkęs balsą
Kai man nusibosdavo šūkau 

ti namie, eidavau pas kaimy
ną, kur mano riksmo mielai 
klausydavo kaimyno kiek už 
mane vyresnis sūnus ir mano 
metų duktė. Mėgdavau gana 
dažnai ten savo balsą rodyti, 
kur vaikas siausdavo? o mer
gaitė iš skurdžių skudurų ri 
šo lėles Man atrodė, kad jie 
bent protarpiais manęs klau
sydavo, ypač, kai nesavu bal 
su stengdavausi peršaukti vai 
kų barnius ir triukšmą Bet, 

anot tos pasakos, iki laiko 
ąsotis vandenį neša: vieną die 
na ąsa ėmė ir trūko. Buvau 
atšaukęs viena antiponą iril- 
sėjausi, Kaimyno sūnus, užsi
rioglinęs ant krosnies, mane 
mėgdžiodamas, kartojo: «Aš 
gyvenu ant aukštybių!» Kai
mynė, lyg atsakydama, ta pa 
čia gaida suriko: «O velnias 
tave ten užnešė » Mane paė
mė toks juokas, kad aš pra 
dėjau prunkšti kovodamas su 
juoku, bet neišlaikiau ir pra
dėjau kvatoti Ta baisiai su
pyko ir išvarė lauk taryda
ma, kad mano tenai daugiau 
nė kojos nebūtų. Daugiau tik 
namie šaukiau Skaitymas bu 
vo vienintelis mokslas, kurį 
įgijau be didelių pastangų ir 
vargo Gab'us, kaip kiti tvir
tindavo, nebuvau: man reikė
jo dirbti ir sunkiai

Bet tai dar toli gražu ne 
viskas. Motina reikalaudavo, 
kad aš jai garsiai skaityčiau 

litanijas ir namie likusiems 
mišių maldas. Ji buvo likusi 
vienturtė, tai tėvai nenorėjo, 
kad ji mokslu galvą suktų, tai 
ir skaityti nemokė ją, bet vi
sada mėgdavo pasigirti, kad 
ji mane skaityti išu okiusi G 
buvo ta p: per vasarą nuo la 
bo rj-to ligi vėlaus vakaro !au 
ke bebėgiodamas gerokai ap 
mitšau skaitymą, gi rudeniop 
j> man pradėjo brukti malda 
knygę į randas. Užprotesta 
vau. Motina: «skaityk litani 
ją!» aš: «Nenoriu!» Ji: «Skai 
tyk’», o aš: «Nenoriu!» Galop 
paėmiau knygą, paskaičiau 
‘Kyrie, eleison!» ir padėjau. 
Na, ir pradėjo man ražu kur 
ti pirtį. Sukausi aplink ją ir 
šaukiau plakamas: -Kyrie, e- 
leison! Kriste, eleison!-' Ir tu 
rėjau skaityt. Mėgau laisvę 
ir mene įmė siaubas, argi tą 
vieną knygą man reikės Gsą 
laiką skaityti.

(B D)
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir A v. Zelina).
_ __________________________________________ ..... I ..._____________________ ____11 ii ■ —wmii»»MW.wnwin wnKncBXMtEtx aaxaEtníitsBZKSsaOBxsm

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- 
gažinskąs, caixa Postai 4118. São Paulo.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

MŪSŲ 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,

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 c/lOljj.02 Rua Coelho Neto, 281

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

Esczitózio Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(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 - Distratos na Junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial • Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 - 

FONE: 63-6005 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229 
Enderêço Telegráfico: « C A B I UN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26," Casa Verde,
Tėvą 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, Mol 
nho Velho/

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

Rio de Janeire yra p. Uršulė 
Gaulieriė, Rua General Pedra

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

ANTAN'O rAVIILONIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 902, 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.

I
 KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“JO FU 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»

I
 Pamokos vyksta vakarais

- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę -
| -------Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

351.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1U8
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zelina. 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

n ?s a b?
e h a ”

VIENINTEL/AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO Y A

IKAiACJ CAIRKiERI

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

indoya vanduo yrr a^aai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

«Są HSJFPBBĮSb
W įansss-.-..

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

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

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

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

I JAKUTIS & L API E N IS LTDA.

XJCRITOKIO CONTAEIL

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

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

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

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

[°

5



XV. ZELINA, 515 — CAÍXA POSTAL, 4118 — SÃO PAUL©

— Gegužės m. 1 d. ANGE
LINA ir JUOZAS TATARÚNAI 
savo nąmuose. rua Verbenas 
5, Vila Betoje, atidarj rūbų 
ir kitų šios rūšies medžiagų 
krautuvę. Patalpas pašventi
no ir palinkėjo naujiems pre 
kybininkams sėkmės prel. P. 
Ragažinskas. Po to šeiminin
kai svečius pavaišino šampa 
nu ir skaaiais užkandžiais. 
Linkime sėkmės prekyboje!

— Laiškai: St. Paunksnie- 
nei, Pr Zagorskienei, J. Bag 
džiui, C. M. Mačiulaitytei, L. 
Matelionienei, A. Lazdauskui 
A. Kairiui, G. Valeikaitei, J. 
Skorupskiui, A Bakanauskui, 
J. Seliokui, A. Navickui, EI. 
Mackevičienei, J. Masiuliui, 
Alf. Savičiui, Jurgiui Juzėnui 
J. Stankevičiui, Br. Rindei- 
kai, J Kirkilui, Vi. Žuliui, A. 
Pakalnytei Lašinskienei.

— Metinės mišios už Mag 
daleną Karaškiecę bus 8 d. 
gegužės, 7 valanda Vila Ze 
linoje.

— Muz. JONAS KASELIU- 
NAS iš Kolumbijos siunčia vi 
siems São Paulo lietuviams, 
kurių atmintyje jis dar neiš 
blėso, kuo geriausius linkėji
mus šv. Velykų sulaukus.

IŠVAŽIAV MAS { 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 apylin
kes, Ilha Paquetá, Copacabá 
na, kur bus galima ir maudy 
tis, Petrópolis ir kitas vieto
ves. Bus vykstama specia
liais 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.

— Misijonieriui praneškite 
visus senelius, kurie negali 
nueiti bažnyčion, taip pat ir 
sergančius. Jis nori aplankyti.

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

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.

— Liet Kat. Bendruomenės 
choras ruošia televizijai (Cul 
turą) programą, 17 gegužės 9 
va.l. vakaro. Pasiruošimas te 
levizijai reikalauja nemaža 
darbo.

— Gegužės m. 3 d. Quinta 
das Paineiras mirė Ona Ge 
čionienė, 98 metų, kilusi iš 
Kauno Palaidota S. Caetano 
kapuose Nuliūdime paliko 
tris dukteris; Oną Petrauskie 
nę, Marija Caglauskienę, ir 
Kastę Akevičienę, žentus anū 
kus.

Septintos dienos mišios bus 
Vila Zelinoje gegužės m. 11 
d 8,40 vai (

— Liet Kat. Bendruomenės 
choras yra pakviestas daly 
vąuti su šokiais ir dainomis, 
televizijoje Cultura 17 d. ge
gužės 9 vai. vakaro Dalyva 
vimas yra surištas su geru pa 
siruošimu Tikresnių ir tiks 
lesnių informacijų rasite se
kančiame «M L.»nr ir perra 
dijo bus pranešta.

PREZ. GOULART SIÚLO 
KONSTITUCIJĄ KEISTI

Gegužės 1 d. prez. Goulart 
pasakytos kalbos Volta Redon 
da centre buvo konstitucijos 
keitimo reikalas Anot prezi
dento, be konstitucijos pakei 
timo yra neįmanoma praves
ti krašte reikalingų reformų 
ir užkirsti kelią ekoDomi 
niams išnaudojimams. Konsti 
tucijos pakeitimą galėtų pa
daryti dabtrtinis parlamen 
tas, arba kuris bus išrinktas 
7 d. spaliaus.

Prezidento opozicionieriai 
sako, kad nėra reikalo kons 
titucijos keisti, nes ir be pa 
keitimo prezidentas gali pra 
vesti reikalingas reformas, 
kadangi parlamente turi rei 
kalingą atstovų daugumą.

— Ar Adhemar de Barros 
kandidatuosis ar ne į São 
Paulo gubernatorius, paaiškės 
7 d. gegužės partijos susirin 
kime.

— Janio Quadros jau pra
dėjo propaganda, Pirmas mi
tingas buvo 28 d. BaurO 
mieste.

Atrodo, kad vis dėlto gu
bernatoriaus kandidatas Josė 
Bonifacio Coutinho Nogueira 
turi daugiau už bet kurį kitą 
galimybių rinkimus laimėti.

Kun. Prel. PIJŲ RAGAŽINSKĄ 
Vardadienio ir Gimtadienio Proga 

Nuoširdžiai sveikina
Moksleiviai Ateitininkai, 

Dvasios Vadas, Valdyba ir Nariai

«M.L.» Administracija ir Spaustuvės visas kolektyvat 
širdingai sveikina

JO PRAKILNYBĘ PRELATĄ PIJŲ RAGAŽINSKĄ
Jo vardinių ir gimtadienio progomis.

— Liet. Kat. Bendruome
nės choro ruošiama ekskursi 
ja į Rio de Janeiro susidomė
jimas yra didel s Vienas au 
tobusas baigiamas užpildyti 
Norintieji švažiavime daly
vauti. prašomi greičiau užsi 
rašyti, nes tu j bus abudu au 
tobusai pripildyti.

(pabaiga iš 3 pusi.)

William Herschel, ir su savo 
didžiuliu teleskopu atranda, 
kad saulė nėra kosmoso cen
tru, bei jinai yra tiktai žvaigž 
dutė tarp daugelio kitų žvaigž 
džių, kurios randasi paukščių 
kely — Via La tea atseit pie 
no kply. Tame kelyje besi- 
švaistą tūkstančiai saulių. Vie 
na iš jųjų yra mūsų saulė 
Tokiu būdu prasiplėtė kosmi
nis supratimas, įgaudamas 
žvaigždžių sistemos varcą — 
systema stellare.

Universumas neturi tuščių 
erdviu Šitą tiesą patvirtina 
fotografijos teknika. Univer 
sumas jau nuo milijonų švie
som m tu pripildytas žvaigž
džių keliais — vias lacteis, 
graikų kalboje vadinamomis 
picho estradomis.

Analizuojant atomų bran
duolius (nucleus) prieinama 
išvados, jog atomai negalėjo 
kilti iš mūsų žvaigždžių kos 
muso. Atomų genezės ieško
ma kitame kaimyrkiame uni 
versume Quae cum ita sint, 
universumo sąvokojimas pe
reina iš galaktir.io į hiperga- 
laktinį laipsnį. (Graikų kalbo
je gala, galaktos reiškia pie 
ną? galaktikos — pieniškas) 
Vadinasi, iš milijardų spindu
liuojančių žvaigždžių nugrįs- 
tas bei nuklotas sudarytas ke 
lias, kuris dėl baltos šviesos 
daros panašus į pieną. Iš čia 
ir atsirado astronomijos moks 
luose dažnai vartojamas iš lo 
tynų kalbos via lactea, o grai 
kiškai — galectea. Tokiu bū
du galų gale ir prieinama 
prie galaktinės sistemos — 
Systema Galacticuro.

PARDUODAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo parduodama lietuviškos 

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

RIO DE JANEIRO LIETU- 
VIAMS PRANEŠIMAS

Brangūs Bro iai ir Sesers 
Kristuje:

Noriu Jums priminti GEGU 
ŽĖS 13 DIENĄ, kadangi Ji 
svarbi mūsų Tautai ir reikš
minga visai žmonijai.

1951 m gegužės 13 d. LIE
TUVA ir viso pasaulio LIETU 
VIAI buvo paaukoti NEKAL- 
TAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI ir 
GEGUŽĖS 13 DIENA buvo pas 
kirta NEKĄ! ČIAUS'OS MARI 
JOS ŠIRDIES LIETUVIŲ TAU 
TOS KARALIENĖ ŠVENTĖ.

Be to, atsimiotina, kad ta 
pati GEGUŽĖS 13 DIENA jau 
1917 metais FATIM<'J buvo 
švęsta DANGIŠKOSIOS MOTI 
NOS GLOBAI, kuri savo ma
lone neaplenkia nė vienos 
tautos ir ypatingai žadina Ru 
sijos atsivertimą.

Šiemet ši brangi mūsų tau
tai ir visai žmonijai šventė 
supuola su MOTINOS DIENOS 
minėjimu, būtent, antrą gegu 
žės sekmadienį Tat dvygu- 
bai ji mums brangi. Pagerb
kime ją tinkamai: DANGIŠ
KOSIOS ir ŽEMIŠKOSIOS 
MOTINOS šviesoje

Padarykime GEGUŽĖS 13 
DIENĄ — MALDOS ir ATGAI 
LOS diena, sekdami Fatimos 
Dievo Motinos patarimą Su
kurkime savyje dvasinę ato
minę energiją, kuri pajėgtų 
sunaikinti pikta ir prikelti vi 
są žmoniją ir Lietuvą Dievo 
ir Tėvynės garbei.

Pra’eiskime tą dieną ir ŽE
MIŠKOSIOS MOTINOS šypse
noj — laimingi, kurie dar jas 
turi, — ir amžinosios šviesos 
ilge-iu pasilikę vienišai šios 
žemės ašarų pakalnėj.

* ☆ ☆
Asmeniškai negalėdamas da 

lyvauti šioj brangioj GEGU
ŽĖS 13 DIENOS ŠVENTĖJ ka 
dangi iki gegužės pabaigos 
nebūsiu Rio, laišku esu pa
kvietęs iš S. Paulo D. G. Mi 
sijonierių Tėvą Bružiką TĄ 
DIENĄ atlaikyti pamaldas 10 
vai S. Francisco de Paula 
bažnyčioje: jo atvykimas dar 
bus patvirtintas kitąpirmadie 

nį per šio radio bangas
* * ★

Prie šios progos, nors pa
vėluotai. sveikinu visus Rio 
lietuvius su Šv. Velykomis ir 
reiškiu nuoširdžią padėka vi 
siems, kurie aplankė mane 
ligoje, sušelpė ar pavadavo 
darbe

Kun. Juozas Janilionis
Rio lietuvių kapelionas 

Rio de Janeiro, 1962 bal. 30 d.

— Rio de Janeiro Guara- 
bara. Š. M. balandžio 25 d., 
Rio de Janeire nuo kraujo iš 
siliejimo, staiga mirė Jurgis 
Rinkevičius. Kitą dieną, arti 
miausių draugų palidėtas, ve 
lionis buvo palaidotas Caju 
kapinėse.

Jurgis Rinkevičius buvo gi 
męs 1898 metais Obšrutų kai 
me, Paežerių valsčiuj, Vilka
viškio apskrity,

1919 metais vasario 18 die
ną įstojo savanoriu į Lietuvos 
Kariuomenę ir po poros metų 
jau buvo pakeltas į vachmis 
trus. Po kovų dėl Nepriklau
somybės įstojo į Kauno Poli
cijos mokyklą ir ją baigęs bu 
vo paskirtas I os Nuovados 
viršininko padėjėju Kaune.

1929 metais atuažiavo į Bra 
ziliją — São Paulo. Vėliau bu 
vo nuvykęs į Urugvajų, Argen 
tiną ir Paragvajų. 1935 m. ap 
sigyveno Rio de Janeire, kur 
jį ir ištiko netikėta mirtis. 
A, A. Jurgis buvo išsilavinęs 
ir darbštus Labai ramaus ir 
draugiško būdo. ,

Gegužės 6 d (Sekmadienį) 
buvo atlaikytos šv. Miš os a 
a Jurgio Rinkevičiaus intenci 
ja. Gausus tautiečių būrys at 
vyko atiduoti paskutinę pagar 
bą mirusiam Lietuvos sava
noriui.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni: 
Parque das Nações 1© vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai..
Trečią:
Agua Rasa 8 vai..
Moinho Velho 11 vaL.
Lapa 1ê vai.,
K e 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 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.

JB. .-fc .M. .y. aS* ,2a iii ,t.-a k* • r Ti* V " T “ V * ~ “ TT ” v V*

— VILA ŽELI NOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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