
N R. 671 Cl9?

Jornal Lituano «NOSSA LITUANIA» 
DIRETOR RESPONSÁVEL 

DR. JOSÊ FERREIRA CARRATO

REDATOR1 MONS. P. RAGAZ1NSKAS

SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES 
LAIKRAŠTIS

ADRESAS:
AV. ZELINA, 515 - C. POSTAL 4118 

SÃO PAULO *
ATSKIRO NUMERIO KAINA 15,00

SÃC PAULO — BRASIL — 1962 M. GEGULĖS MEN. — MAIO 26 D. XV METAI

Lietuviu Tradicijos-Komunistams «Baisi Jėga»
Elta Kaip turi atrodyti nau 

jojo žmogau* Lietuvoje auklė 
jimas (suprask, komunistinė
je dvasioje... — E.) ir kokios 
čia kliūtys atsiranda, apie tai 
«Komunisto» š.m. 4 n-ry iš
dėstė Lietuvos Kp.ck nirma 
sis sekr. A. Sniečkus Ir jis 
'Igai nedvejodamas pastebė
jo, kad ypač atkakliai ir ap 
galvotai tenka kovoti su tokio 
mis «atgyvenomis», kaip šie 
kimas išplėšti iš visuomenės 
kuo daugiau, nenoras dirbti, 
gobšumas Jei visuomenė ak 
tyviai dalyvaus visuomenei 
naudingame darbe, tai, pasak 
Sniečkaus, bus viena svar
biausių priemonių šioms *at 
gyvenoms» Įveikti. Esą, vis 
reikia kovoti ir su kitais 
•šlykščiais reiškiniais», kaip 
dykaduoniavimas, girtuoklia- 
vimas, chuliganlškumas. Tai 

, vis plintantieji reiškiniai.
Vėl kita puolimu kryptis, 

tai vadinamoji privačiasa- 
vininkiška psichologija. Dėl 
tos «atgyvenos» Sniečkus puo 
la ir Lietuvos kolchozinin- 
kus — girdi, jų tarpe vi* dar 
pasireiškia siekimas kuo la
biau išplėsti savo sodybinius 
sklypus, kolchozinių žemių 
sąskaita . Kitais žodžiais, Mas 
kvos pirmasis varovas čia 
Įžiūri kenkimą kolchoziniam 
ūkiui ir jam atrodo neleisti
na. kad kolchozininkai sie
kia kuriuo nors būdu pal ng- 
vinti savo buitį. Vis dėlto ir 
jis turi pripažinti, kad kai 
kuriuose kolchozuose žmonės 
per menkai atlyginami (jis 
teigia: sistemingai pažeidžia
mas materialinio suinteresuo
tumo principas .). Tad kas 
čia kalias?

Kitas Sniečkaus teiginys — 
«religiniai prietarai žmonių 
sąmonėje laikosi stipriai Įsi
kibę» Kova prieš bažnyčią, 
atrodo, šiuo metu stiprinama 
dar labiau, nes, kaip matyti 
iš Sniečkaus pastabų, bažny
čios įtaka komunistams tei
kia rimtą rūpestį. Tiesa, anot 
Sniečkaus, daugelis kolchozi- 
ninkų religines apeigas atlie
ka «tik iš papratimo» Tačiau 
č’a pat Sniečkus jau turi pri
pažint, kad «katalikų bažny
čia Lietuvos gyventojus vei
kė šimtmečiais», kad dabar, 
girdi, kunigai veikia rafinuo- 
tesniais būdais, iešką naujų 
kelių ir būdų sustiprinti kon
taktams su gyventojais, ypač 
su jaunimu, vaikais. Kadangi 
komunistai jau prisibijo to po 
velkio į jaunimą, tart ypač 
skatinamas ateistinis jaunimo 
auklėjimas, daugiau dėmesio 
dėmesio ateistinei pn>pa; an
dai skiria radijas, spa. da

Būdinga ir tai, kad Sniečkus 
dar priminė, kad komunistai 
pradėję giliau nagrinėti prie
žastis, kodėl gyventojų tarpe 
vis gajūs tie «religiniai prie
tarai» Jie priėję išvados, kad 
į visus tikinčius žmones ne
galima žiūrėti vienodai, kad 
negalima antireliginį darbą 
dirbti šabloniškai.

Tačiau to dar maža Snieč
kus iškėlė ir kitą.' būdingą 
reiškinį — patys komunistai, 
įvairūs pareigūnai, esą «nuo
laidžiaują» toms «atgyvenoms». 
Dar atsiran a komunistų, ku 
rie. . atlieka religines parei
gas ir negerai, kad dažniau
siai labai griežtai nubaudžia 
mi jauni komunistai, o juk, 
teigia Sniečkus, negalima vis 
ką suvesti tik į bausmes... 
Su bažnyčios įtaka esąs tiek 
ri etas pavojus, kad partijos 
sekretorius pagaliau sušunka 
— reikia padaryti galą tam 
«religiniam tvaikui!»

Panrastai, Lietuvos komu
nistai kalbėdami apie bažny
čios įtaką bematant prieina 
prie kitos, vis sunkiai nugali
mos blogybės - vad. nacio
nalistų įtakos. Dejavimus šiuo 
požiūriu gali jai rasti beveik 
kiekvienoje Sniečkaus kalbo
je ar straipsnyje. Tačiau šį 
kartą tik tas skirtumas, kad 
Sniečkus jau turi pripažinti, 
kad lietuviškų «buržuazinių 
nacionalistų» užsienyje (su
prask, lietuviškų veiksnių — 
E) propaganda esanti «žymiai 
sustiprinta» (ypač po kom 
22 jo suvažiavimo). Toji pro
paganda veikianti jaunimą. 
Siekiant apsiginti nuo tų «na 
cionalistų» sustiprėjusios vei
klos. komunistai, pasak Snieč 
kaus, skelbią dokumentų rin
kinius apie tų «nacionalistų» 
tariamus nusikaltimus, rengia 
mos ekskursijos po masinių 
žudynių vietas ir pan.

Taip, sutinka Sniečkus, ko
munistai savo arsenale turį 
daug priemonių kapitalizmo 
«atgyvenoms» įveikti, tik visa 
bėda, kad tos priemonės, 
neturinčios efekto. Dar 
blogiau, teigia Sniečkus, kad 
tos tradicijos ir kt. įsišakni
jusios lietuvių sąmonėje, su
darančios «baisią jėgą»...

BÊGA GALVATRŪKČIAIS

Komunistų Kinijai gilsią 
baisus badas Pasipylė pabė
gėliai iš Kinijos į britų val
domu Hongcongo koloniją. 
Per sieną naktimis persimeta 
nuo 3 iki 5 tūkstančių alka
nų kiniečių.

TĖVUI JONUI BRUŽIKUI S. J.
65 metų sukakties proga linkime, kad Augščiausias 

Tamstą saugotų dar ilgus metelius beskelbiant Dievo 
žodį ir Tėvynės meilę Brolių Lietuvių širdyse.

L. S. B. Valdyba

ERAZILIJCJE
DEPUTATAI KRITIKUOJA 

BRAZILIJOS t ŽSIENIO 
POLITIKĄ

Šią savaitę, beveik kasdien 
kongrese eilė deputatų pasi
sako stipriais žodžiais prieš 
Brazilijos užsitnio politiką, 
kuriai vadovauja užsienio rei 
kalų ministeris Santiago Dan 
tas Kritikavo Brazilijos atsto 
vų laikymąsi Punta Del Este, 
Ženevoje ir kitur. Daug dėme 
šio buvo atkreipta į virš po
ra šimtų agentų atvykusių 
kartu su rusų paroda, kurių 
apie 120 nori pasilikti Brazi
lijoje. Ruskeliai Brazilijoje 
laisvai vaikščioja ir važinėja 
kur nori, o Brazilija Maskvon 
yra nusiuntusi tik 10 tarnau 
tojų, kurių judėjimas yra la 
bai apribotas ir policijos se 
karnas Kongresas yrapakvie 
tęs užsienio reikalų ministerį 
pasiaiškinti ir ta pačia proga 
nori jam nepasitikėjimą pa 
reikšti.

DEL ATENTATO RUSŲ 
PARODOJE

Dar tikrų žinių, kas buvo 
šio atentato sumanytojas ir 
vykdintojas nėra. Tikra, kad 
čia nebuvo aviacijos kapitono 
Lameirão darbai, kuris serga 
nervais. Yra spėliojimų, kad 
ir patys komunistai galėjo pa 
dėti parodoje bombą Policija 
ir karo aviacija tardymų da 
vinių kol kas neskelbia, Mas 
kvos Izvestijos kaltina Rio de 
Janeiro policiją, kad jos tai 
darbas. Iš Izvestijų nieko ki 
to negalima laukti.

Britai, bijodami, kad neper 
sipildytų kolonija žmonėmis, 
nes jau apie milijonas yra 
pabėgėlių, deda visas pastan 
gas, kad perbėgėlius sieną 
vėl grąžinus į Kiniją. Bet 
žmonės nepasiduoda ir yra 
atsitikimų, kad motinos gul
do savo vaikus ant kelio, 
kad britai susigraudintų ir ne 
išdrįstų per gyvus vaikus va 
žiuoti su vežimais. Du vaikai 
buvo vežimų užkabinti ir leng 
/ai sužeisti.

Britų valdžia Hongconge 
kreipėsi į Pekino komunistų 
valdžią, kad sustabdytų bėgi
mą Komunistinės Kinijos vai 
džios autoritetai užtikrino,

—- Brazilijos šiaurėje, Ser 
gipe estade, del didelio lie 
taus, o ankščiau — sausros, 
grasina badas.

— Brazilijos finansinės įs 
taigos nustatė naują dolerio 
kainą — 350 kruzeirų.

— Sklinda gandai, kad res 
publikos prezidentas J. Gou 
lart ilge-niam laikui pasi 
trauks iš pareigų sveikatai 
taisyti. Jo pareigas perimtų 
parlamento pirmininkas depu 
tatas Ranieri Mazilli.

Jei prezidento sveikata taip 
sušlubuotų, kad negalėtų grįž 
ti prie prezidento pareigų, 
tuomet būtų paskelbti nauji 
prezidento ir viceprezidento 
rinkimai.

AMERIKOS MAISTAS BRA
ZILIJOS ŠIAUREN

Prez Kennedy pasikalbėji 
me su spaudos atstovais pra 
nešė, kad Brazilijos šiaurėn 
skirtas maistas jau kraunamas 
į laivus ir už kelių dienų pa 
sieks Brazilijos krantus

— Kubos ambazadorių Bra
zilijos vyriausybė įspėjo, kad 
jis susilaikytų nuo Castro pro 
pagandos, kas yra nesuderi 
narna su diplomatams privalo 
mais tautiniais nuostatais. 
Priešingu atveju bus paskeib 
tas kaipo «persona non grata» 
ir turės grįžti Kubon cukraus 
nendrių kirsti...

— Ispanijoje kairiosios ir 
dešinės partijos išėjo opozicj 

kad studijuosią šį klausimą. 
Tuo tarpu nacionalistinės Ki
nijos vadas Chen-chenges pa 
reiškė, kad jis sutinka iš 
Hongcongo visus pabėgėlius 
pas save įsileisti ir jau pa
siuntė 1.000 tonų ryžių pagal 
bos Hongcongui.

Brazilija žada įsileisti dide 
lę kinų pabėgėlių dalį į savo 
k aš ą.

- - \ yriausias Prancūzijos 
kariuomenės teismas baigė 
«slaptosios .armijos» vyriausio 
vado generolo Salan bylą 
Mirties bausmė nebuvo pri
tinta. Generolas Salan pass 
merktas visam amžiui ka
lėti.

— RIO DE JANEIRO LIE
TUVIAI PULK. ST. JURGUTIS 
SU SAVO ŽMONA AGNE MU- 
RAŠKAITE IŠLEIDŽIA ŠĮ 
«M.L.» NUMERĮ. AČIŪ JIEMS.

jon prieš generolą Franco. Is 
panijos perėjimas nuo Franco 
diktatūros į kitokią valdžios 
formą gali smarkiai kraštą su 
krėsti. Ispanijoje del valdžios 
varžosi ir demokratai ir mo 
narkistai.

— Komunistinė Rytų Vokie 
tija prašo Vakarų Vokietijos 
paskolos. Ir tai nemažai, net 
du biLjonū ir 400 mil. markių. 
Komunistinei Vokietijai šitie 
pinigai reikalingi maisto pro
duktams pirkti.

Kaip išaiškinti, kad komu
nistinė Vokietija turi labai 
daug derlingų žemių, yra ūkio 
kraštas ir neturi ma sto. Kraš 
tą prie bankroto veda, kaip 
Rusijoj, taip ir Rytų Vokieti
joje netikusi komunistinė san 
tvarka, nuosavybės panaiki
nimas. Neveltui Kruščiovas 
bešokinėtų, komunistų san
tvarkoje niekad pilna burna 
žmonės negalės duonos val
gyti.

— Amerikos generolo Lu
cius Clay sūnus Frank Clay, 
pulkininkas, buvo lengvai Sai 
gono partizanų sužeistas.

— Kolumbijos ir Venezue 
los kalnuose dar tebeveikia 
komunistų partizanai Juos su 
likviduoti yra labai sunku, 
nes kalnai miškais bei krū
mokšniais apaugę ir nėra ge 
resnių kelių kariuomenei pri 
eiti. Pietų Amerikos džiung
lėse komuni'tai turi slaptų 
aeroportų, per kuriuos komu 
nistus aprūpina ginklais ir 
maistu.

KOSMONAUTAS SCOTT 
CARPENTER

Iš Canaveral bazės buvo pa 
leistas į erdves gegužės m. 
24 d. 9,47 vai., sėkmingai aps 
kridęs apie žemę tris, kar 
tus, laimingai grįžo atgal. Nuo 
tolis nuo žemės paviršiaus bu 
vo tarp 120 ir 250 kilometrų. 
Skridimas truko 4 vai. 45 mi 
nutes. Greitis — 28.000 klm. 
per valandą.

— Šiomis dienomis buvo 
ruoštas atentatas prieš Pran
cūzijos prezidentą De Gaul
le. Policija laiku susekė ir 
ruošėjų tinklą išardė.

— Prancūzų kilmės arželie 
čiai masiniai apleidžia Arže- 
liją ir grįžta Prancūzijon.

Lietuvos nacionalinė
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Komunistai Organizuoja Jaunimo Festivali 
Helsinkyje

Festivalis kaštuos 4 mil. dolerių ir juo suinteresuota 
tik Maskva

Elta. Šią vasarą, nuo liepos 
25 d. ligi rugpjūčio 5 d. Suo
mijoje, Helsinkyje rengiamas 
«8-sis Pasaulinis jaunimo ir 
studentų taikos ir draugystės 
festivalis» — toks yra oficia
lus šio festivalio pavadini
mas. Tikrovėje šį komunisti
nį festivalį organizuoja dvi 
žinomos komunistų organiza
cijos - «Tarptautinė Studen
tų Sąjungą» (ILS, Internatio
nal Union of Students) su 
būstine Prahoje ir «Pasaulinė 
demokratinio jaunimo sąjun
ga» (FMJD, Federation Mon- 
diale de la Jeunesse Demo- 
cratique), kurios centras yra 
Budapešte. Tai jau antras 
kartas, kai komunistinis fes
tivalis rengiamas šiapus ge
ležinės uždangos. Pradedant 
1947 m. buvusieji festivaliai 
buvo rengiami kas dveji me
tai Prahoje, Budapešte, R. 
Berlyne, Bukarešte, Varšuvo
je, Maskvoje ir, pagaliau, 
1959 m — Vienoje. Š ame 
festivalyje nutarta ateity juos 
rengti kas treji metai.

Komunistinio festivalių po
būdžio jau niekas nepaneigia. 
Jie organizuojami komunistų, 
jais norima pasiekti komunis 
tinių tikslų. Nieko nereiškia, 
kad tuose festivaliuose iš Eu
ropos ir užjūrių kraštų kvie 
čiamas dalyvauti ir nekomu
nistinis jaunimas. Tuos jau
nuolius paprastai parenka 
tarptautinis parengiamasis ko 
mitetas (jam vadovauja komu 
nistai) arba komunistų įtako
je esą tautiniai komitetai.

Dabar, kai ligi festivalio 
Helsinkyje teliko pora mėne
sių, jo organizatoriai, vad. 
tarptautinis parengiamasis ko 
mitetas deda pastangas pada
ryti išvadas ir ateičiai pasi
mokyti iš kai kurių nesėkmių 
Vienos festivalyje. Norima, 
kad neįvyktų demonstracijos 
prieš festivalio dalyvius. Pran 
eūzo Jean Garcias vadovau

jamas komitetas ypatinga i de 
da pastangas Įgyti neu ralių 
pasaulio kraštu delegacijų 
simpatijas.

Helsinkyje įsikūrusi specia 
Ii komisija pradėjo ir kai ku 
riuos infiltracijos žygius Nuo 
1961 m. spalio mėn, toji ko- 
misija suomių šeimose išpla
tino 1.285 0Ò0 egz. festivaliui 
skiriamo laikraščio «Festiva
li». Pirmasis to leidinio lai
kraštis atspausdintas ūkinin
kų partijos laikraščių spaus
tuvėje ir tai sukėlė kritiką 
suomių konservatorių ar so
cialdemokratų partijų sluogs- 
niuose. Vėliau laikraštis jau 
spausdintas komunistų spaus
tuvėje. Taigi, svetimos spaus
tuvės panaudojimas laikyti
nas tam tikru rengėjų ma
nevru.

Pačią festival o programą 
parengė patikimi komunistai. 
Šalia atidarymo iškilmių spor 
to stadijone, vyks iškilmės — 
susirinkimai Sibeliaus vaido 
parke, o šis (jei sutiks mies
to valdžia...) numatoma per 
krikštyti į «Taikos ir drau
gystės parką».

15.000 lankytojų — tiek jų 
tikisi komunistiniai lankyto
jai. Tačiau suomių sostinėje 
turima tik 5.000 lovų, kurio
mis galėtų pasinaudoti studen 
tinis jaunimus. Numatoma nau 
dotis nakvynėms rytų vokie
čių ir lenkų keleiviniais lai
vais.

Skandinavijos kraštuose jau 
dabar statomas klausimas — 
kas padengs festivalio išlai
das? Šiuo metu niekas nežino 
kiek iš viso toks festivalis 
kaštuosiąs. Žinoma tiek, kad 
paskiros delegacijos prisidės 
su mokesčiais, kad 15.000 da
lyvių kasdien per dešimtį fes 
tivalio dienų prisidėsią su po 
3,5 dol. mokesčiu ir tai suda
rysią jau 600 000 dnl. Vadina
mo solidarumo mokestis pa-

B. Brazdžionis

Pasakų žiedas
Pro sunkias, tartum žvyro pripiltas, blakstienas 
Aš tavo paveikslą regiu,
Ir sidabrą upelių šviesoj mėnesienos
Ir marias mūsų duonos ritgių.

* L ’ • '
Aš regiu: kyla tavo likimo .egendos 
ir piliakalnių tavo takai.
Aš regiu tavo skausmo, kaip metūges, randus, 
Kur paliko beširdžiai vaikai.

Aš regiu: vaidilučių būry vainikuota 
Aukso kraičiais ir žygiais, eini 
Į Žynių ir vaidilų palaimintą puotą, 
Kur dievai ir tėvai amžini.

Aš regiu — o regėjime šventas ir didis!... —
Kai buvai, lyg tavęs nemačiau, 
O dabar, atminimuose likusi, žydi 
Ir už pasakų žiedą skaisčiau.

— Sovietų S-gos A. Tary
bos prezidiumas š m. balan
džio 24 d. įstatymu patvirti
no dar vasario mėn. išleistus 
įsakus, padidinant baudžiąmą 
ją atsakomybę dėl kyšininka
vimo, kuris esąs «viena iš 
gėdingiausių ir bjauriausių 
praeities atgyvenų .». Pagal 
patvirtintą įsaką, jei pareigu 
nas, užimąs atsakingą padėtį, 
gauna kyšį, tai jis baudžia
mas laisvės atėmimu nuo aš 
tuonervų iki 15 metų su turto 
konfiskavimu ir su nutrėmi- 
mu, o ypatingai sunkinančio
mis aplinkybėmis — mirties 
bausme. Tarpininkavimas ky- 
šininkauiint ir kyšio davimas 

jamų sumą pakels dar vienu 
100 000 dol. Festivalio suren- 
gimo kaštus padengs jo svar 
bieji iniciatoriai, o tų kraštų, 
pagal Vakaruose padarytus 
apskaičiavimus, iš viso būsią 
daugiau kaip 4 milionai do
lerių...

baudžiami laisvės atėmimu 
nuo dvejų iki 8 rių metų.

To paties A. Tarybos prezi 
diumo įsaku padidintos baus
mės už kėsinimąsi į milicijos 
darbuotojų ir liaudies draugo 
vininkų gyvybę, sveikatą ir 
orumą Baudžiama laisvės atė 
mimu iki penkerių metų, o 
sunkinančiomis aplinkybėmis 
ir mirties bausme.

— Šal a kitų, labai padaž
nėjusių nusikaltimų Sovieūjo 
je, vis labiau kyla ir moterų 
prievartavimų skaičius mies
tuose. Greičiausiai, ryšium su 
tuo nusikaltimų padidėjimu 
pa virtintas vasario 15 d, įsa 
kas, kuriuo už tuos nusikalti 
mus baudžiama nuo 8 iki 15 
m. laisvės atėmimu ištremiant 
nuo 2 iki 5 metų arba neiš 
tremiant, arba mirties baus
me.

— 50 metų «Pravda» skel
bia «tiesą». Gegužės 5 d. 
Maskvoje leidžiamas «Prav- 
dos» dienraštis atšventė 50 

m. sukaktį Pirmą kartą jis 
pasirodė, pagal senąjį rusų 
kalendorių, 1912 m balandžio 
22 d Pirmuoju «Pravdos» fak- 
tinuoju redaktorium buvo Le
ninas Po spalio revoliucijos 
«Pravda» iŠ Petrapilio buvo 
perkelta į Maskvą. Šiuo metu 
«Pravdos» tiražas siekia 6,3 
mil. egz. — ji neturi vietinių 
laidų, tad dienraštis vienodai 
atrodo ir Maskvoje ir Chaba- 
rovske ir Vilniuje ar Rygoje, 
tik skirtingai paskelbiamos 
teatrų, radijo ir televizijos 
programos paskutiniame pus
lapy.

Laikraštis yra ne tik parti
jos, valdžios garsiakalbis bei 
jų propagandos reiškėjas, bet 
skelbia ir įvairius įsakus, po 
tvarkius, ilgas Chruščiovo ir 
kt. pareigūnų kalbas. Redak
torium jau šešeri metai yra 
P. A Satjukovas. Pagal «Prav 
da», vienodai sukerpami ir 
paskirų respublikų partiniai 
organai, kaip «Tiesa* Vilniu
je ir kt. Dienraščio vedamie
ji straipsniai yra Soviet)jos 
gyventojams kasdieninis kel 
rodis, kaip ir kokią nuomonę 
jie turi reikšti ir kokios lini
jos laikytis (Tikrovėje «Prav
da» buvo L, Trockio išleista 
Vienoje 1908 m., taigi, prieš 
54 m. — E.).

— Pabaltijo kraštuose te be 
vyksta p sipriešinimas oku 
pantui — tokio turinio žinią 
paskelbė «WEHR» biuletenis 
savo 17 18 numeryje Pagal 
iš Talino balandžio 26 d. gau 
tas žinias, Pabaltijo kraštai 
sovietams vis sudarą kietą 
riešutą. Šiuose kraštuose pa 
triotinės nuotaikos tiek pat 
gyvos, kaip ir pasyvus pasi
priešinimas. Apie tai liudyja 
bylos, priespaudos priemonės 
ir gausūs komunistinių parei
gūnų atsišaukimai. Vad. «bur
žuazinis nacionalizmas» tai 
estų ir latvių (aišku, ir lietu
vių —- E.) komunistu pabaisa 
ir tai paliųdyjo Estijoje ir 
Latvijoje įvykę partiniai su
važiavimai. Pabaltijo kraštuo
se nusiskundžiama, kad moky

(pabaiga 3 pusi)

Tikinčiųjų
(pabaiga)

Žmonės susirinkti prie NK 
VD rūmų nebegalėjo. «Suki
limas», atrodė baigėsi be pa
sėkų: kunigo neišvadavo. Ta 
čiau visi tie tikinčiųjų žygiai 
daug pagelbėjo kitiems kuni
gams. Kad ir persekiojami, 
tardomi, bet nė vienas tame 
mieste nebebuvo suimtas. Vi 
si jautė, jog tai «sukilimo» 
nuopelnas. Bolševikai mokėjo 
prisitaikyti prie esamų aplin
kybių. Visiems buvo aišku, 
jog greit bu» karas su vokie
čiais. Tad reikėjo turėti ra
mią pafrontę. O minias sutvar 
kyti galės jie ir vėliau, kai 
bus ramesni laikai.

-u ☆ *
Suimtasis kunigas Vaclovas 

«sukilimo» dienomis tebebuvo 
NKVD rūmuose. Bet giliame 
požemyje jis nieko negirdėjo,

T. Angelaitis

Sukilimas
nieko nenujautė. Drėgnas 
oras, šaltų cementinių grindų 
«lova» greit paveikė jo svei
katą. Per visas tas dienas jis 
melsdavos ir melsdavos, kol 
jėgų turėdavo, kol išvargęs 
vėl krisdavo ant cemento 
grindų. Po «sukilimo» dienų 
Vaclovas buvo nugabentas į 
miesto kalėjimą. Tame pačia 
me kalėjimo name, kur jis 
anksčiau atlaikydavo pamal
das kaliniams, atnešdavo dan 
gišką meilę ir paguodą, da 
bar parūpinta jam tamsi baus 
mės kertelė.

— O Viešpatie, — sukluuc 
kunigas, paliktas tamsioje v e 
nutėje, — Tu, Kurį aš nešiau 
vargstantiems ir kenčiantiem j 
stiprink dabar mane. D’.ok 
jėgų ištverti kančioje .

ŽODŽIAI ls LIETUVOS
Tenykštis kultūrinis gyvenimas metų metais jį 

stebėjusio akimis

Tiesiog nesinori tikėti, kad 
štai kalbiesi su jaunu žmo
gum, tik prieš keletą metų bai 
gusiu Vilniaus universitetą, tik 
prieš keletą mėnesių lankiu
siu Vilniaus ir Kauno teatrus, 
lietuviškąją operą, simfoni
nius lietuviu, kompozitorių kon 
cerius filharmonijos salėje, lie 
tuviškas bibliotekas, literatū
ros vakarus. Bičiulis, geolo
gijos inžinierius Juozas Mi- 
klovas, dar tik trečia diena 
Amerikos žemyne. Viskas dar 
jam nauja, neįprasta Ir jis 
pats su juo besikalbančiam, 
atrodo, toks šiame krašte ne
randamai naujas. Pokalbyje 
jauti, kad. kalbiesi su žmogum 
dar nepatyrusio dolerinio dru 
gio, ir todėl šneka pinasi ne 
apie uždarbius, pirkinius ir 
visa kita, o apie tai, kas tur
tina lietuviškos kultūros aruo 

dus ir kas, nežiūrint okupan
to, yra pačių lietuvių pastan
gomis neužslopinamai gyva 
pavergtame krašte.

— Ir iš tolo sekdami dabar
tinį Lietuvos kultūrinį gyveni 
mą, matome nemenką judru 
mą tiek muzikoje, tiek mene, 
literatūroje, teatruos. Sakyki 
te, kaip žmonės visa tai ten 
priima: ar tik kaip savo poil
sio laikui užpildyti produktą, 
ar kaip tautos išlikimo garan 
tiją grėsmingoje slavų jūroje?

— Kada susimąstai ties pa 
našiais klausimais, o ypač ties 
šiandien likimo mums uždėta 
i unkia tautos gyvastingumo ir 
savitumo išlaikymo problema, 
kuii Hk vakar dar buvo toly 
gi visiško fizinio ir dvasinio 
sunaikinimo grėsmei (o ry
toj?!) atgimsta praamžių vaiz 

dai, kada į gaisravietes vėl 
rinkdavosi žmonės, atgydavo 
pilys... Šiandien iš Sibiro trem 
ties, iš katorgų dažnai be svei 
kates, bet stiprūs dvasia, su
grįžta darbštūs žmonės į gim
tąsias vietas Sodybų nė sąs
paras!. Likę Lietuvoje ir su- 
grįžusieji susitinka, sveikina
si Vaizdas panašus į šimtme 
čiuos nuskendusius, bet pati 
tragedija nepalyginti didesnė, 
ir nebaigta Bet gyventi rei 
kia.

O «pilių» senobiniai pama
tai dar tebetarnauja dvasiniu 
ir kultūriniu pagrindu. Tai vi 
sų pirma sakytina, kad sena
sis, ypač grožinės literatūros 
palikimas nepaprastai atitin
ka dabarties laikams Lietuvo 
je Istorikas Simonas Daukan 
tas, Adomas Mickevičius, 
vysk M Valančius, tautinio 
atgimimo patriarchas dr. Jo
nas Basanavičius, patriotas i 
satyrikas dr. V. Kudirka, J u 
j\ja Žemai ė su kaimo, su bau 
džiavos vaizdai atgims tau
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įspūdžiai Sovietu Paroda Aplankius
Yra Rio de Janeire žmo

nių, kurie pažįsta gyvenimą 
bolievikų valdžioje. Yra ne1 
tokių, kurie buvo tardomi jų 
policijoj, kurie buvo mėdžio- 
jami, kaip žvėrys išvežimui į 
Sibirą. Pažįstu vieną, kuriam 
Kaune bolševikai įsakė šnipi 
nėti savo tėvą, motiną ir bro
lius, o kai tas atsisakė, buvo 
įkištas į kalėjimą, kaip sabo- 
tažninkas...

Visiems, kurie panaš:ų da
lykų išgyveno Lietuvoj, kurie 
skaitė . r asmeniškai patyrė, 
kaip bolševikai išžudė mili
jonus savo ir kitų tautų žmo 
nių, kaip dienomis ir nakti
mis žagino moteris užkariau
tuose ar išvaduotuose kraš
tuose, suprantama, paliko šir 
dy daug pykčio prieš šiuos 
dvidešimto amžiaus razbai- 
nink' S, kurie skelbiasi nori 
įsteigti žemėj ROJŲ ir visai 
neskelbia, kad prieš tai visą 
žmoniją pervaro per tikrą 
PRAGA.RA.

Atidarius Rio de Janeire 
Sovietų parodą, nuėjau ir aš, 
norėdama prisiminti Maskvos 
galybę, prieš kurią dreba vi
sas pasaulis ir net Amerika. 
Užmokėjau 50 kruzeirų, pa
vaikščiojau kokią valandą ir 
pradėjtu kvatotis Tai šitoks 
yra tikrovėje baisusis milži
nas: arba jis yra labai dur
nas ir mano, kad brazilai yra 
beždžionės, arba tikrai Rusi
ja ir dabar yra labai atsili
kęs kraštas .. Per penkias va 
landas pr.leistas Sovietų pa
rodoje aš nemačiau nė vieno 
tikrai sovietiško išradimo Ne 
kalbu aoie lunikus ir s putni 
kus Visi mes žinom, kas jucs 
pradėjo rusams gaminti Ga- 
garino ir Titovo kapsulių mo 
deliai labai jiu nevykusiai 
pad .ryti, o mėnulis palubėj, 
padarytas iš popierio, kad ir 
su sovietiškais vietų pavadi
nimais, visiškai nedaro įspū

džio. Ir kas jame yra sovie
tiško? Susisiekimo skyriuje 
mačiau pora sunkvežimių, au 
tomobilių, motociklų, labretų 
ir kažkokių kranų. Tik^a mi
zerija Visi modeliai yra pa
imti iš kapitalistų, tik daug 
prasčiau padaryti Ar verta 
buvo vežti į Rio tokius daly
kus? Caxias ar Madureira tu 
ri šimtus geresnių mašinų. O 
juk parodoje surinkta ekspo 
natai iš 72 svarbiausių Sovie
tų Sąjungos vietų. Tų ekspo
natų yra apie 10 000. Visi jie 
atbenti iš 14 000 net iki 25 000 
kilometrų atstumo. Kuriam 
tiks'ui?

Įdomiausias skyrius ten kur 
išstatytos knygos ir paveiks 
lai Kad ir knygų technika 
yra prastesnė nei kapitalistų, 
tačiau jose yra k as-nors so
vietiško. Tr jos labai pigiai, 
propagandos sumetimais par
duodamos. Tačiau rusiškos 
moteriškos medžiagos yra bai 
sios, laikrodžiai juokingi, kon 
servai, šampano ir vyno šim
tai bonkų, saldainių ir kieto 
cukraus krūvos... Kam visa 
t i? Kam rodyti, kad tie da
lykai daug prasčiau atrodo 
nei caro laikais ..

Sveikatos, liaudies gerovės, 
sporto, auklėjimo skyriuose 
tik pasaldintos foto ’rafijos ir 
melaginga statistika. Turizmo 
skyrius — ve k tuščia* Yra 
keletas didžiulių fotografijų, 
jų tarpe ir Vilniaus Gedimi
no pilis, -ir propagandinė lite 
ratūra Tiesa, gražūs Latvijos 
ir Estijos gintaro dirbiniai. 
Lietuvos gintaro nėra nė pa
uostyti. Kadangi parodoje be 
veik nėra parašų, tai lanky
tojas mato, kad tai rusiškos 
netvarkos paroda Nors prie
angy yra 15 sovietinių respu
blikų herbai ir parašas, kad 
Sovietų Sąjunga yra jungtinė 
respublikų valstybė, visos res 
publikos yra nuslėptos: VY-

Halina Didžiulytė Moš-nskienė

Pirmoji Žibutė
Tarp pajuodusių lapų.
Tankiame miške,
Ištiesę galvytę pilkas pumpurėlis. —
Žemė kvepėjo kapu —
Melsva akyte
Prasiskleidė žibutės žiedelis.

Senos eglės šaka
Nusviro jautriai,
Išvydusi žydrią akutę.
Pavasario audroj
Nurimo dargana,
Nutilo — įžvelgus žvaigždutę.

Čiurlena pakriautėm upeliai 
Pavasariu šniokčiantys, 
Pavasario vejami. — 
Čiurlena mano dainos, 
Tremties vėjų blaškomos 
Čiurlena pavasarių praeitimi. —

RAUJA TIK RUisJA.

Propagandosleidiniuos, gau 
šiai skleidžiamuos parodoj, 
skaitau: Kiekviena sovietų res 
publika turi sovo konstituci
ją ir savo pilietybę. . Kiek
viena respublika turi teisę 
laikyti savo ginkluotas pajė
gas ir gali užmegsti tiesiogi 
nius ryšius su užsienio vai 
džiom». Kas gali patikę i to
kiam begėd škam melui? Tik 
ne mes Karijokai taip pat 
uekva Ii

— Kiek Sovietų Sąjungos 
komunistų pait joj yra narių? 
— klausia vienas

— 10 000 000.
— O kiek iš viso gyventojų?
— 220 000 000.
— Reiškia mažytė saujelė 

asmenų valdo tokią didelę 

4^nĮni.»i.>į.»n.^

valstybę...
Toks trumputis pasikalbėji

mas sugriauna visa sovietų 
galybę ir sujudina parodos 
pamatus. Gink Dieve, tegu pa 
rodą negriūva. Tegu dar po
ra savaičių žmonės mato» 
kaip rusai yra atsilikę gamy
boj ir kūryboj ir kaip toli nu 
ėję meluodami. Taigi Mask
vos bolševizmas, kol jis ne
naudoja kruvino teroro yra 
tikrai juokingas. Visai kas ki
ta, kai bolševikai paima val
džią.

Bet nuo to, tikiu, Dievas 
Braziliją ir likusį pasaulį ap
saugos. Sakau DIEVAS, nes 
žinau, kad yra ir čia nema
ža žmonių, dirbančių Mask
vos naudai

Anelė Dubausk enė

(pabaiga iš 2 pusi.)

tojų tarpe mažėjąs susidomė
jimas marksizmu. Tie moky
tojai jaunimą skatiną laikytis 
krašto tradicijų, o tai silpni
na, komunistų akimis, socia
lizmo vieningumą.

— Šveicarai apie PET įspė
jimą NATO konferencijai. 
Šveicarų dienraštis «Basler 
Nachriehten» gegužės 5 d. lai 
doje plačiai paminėjo PET 
Seimo NATO konferencijai 
(Atėnuose) pasiųstą memoran 
durną, straipsnį pavadinda
mas «Vidurio ir Rytų Euro
pos pavergtų tautų kreipimą 
sis ir įspėjimas NATO vals
tybėms».

— Maskvos «Neue Zeit» 
apie «lietuviškus kvislingus». 
Maskvoje, keliomis kalbomis 
leidžiamas «Neue Zeit» balan 
džio 27 d laidoje (18 nr.) pas 
kelbė J. Kapsukaičio pasira
šytą straipsnį apie «lietuvių 
tautą ir lietuviškus kvislin
gus». straipsnyje keliama pas 
taruoju metu ir Lietuvos spau 
dos skelbiama «naujiena’, kad 
užsienyje gyveną lietuviai de 
dą pastangas atsikratyti atsa
komybės dėl Lietuvoje buvu
sių «nusikaltimų’ ir ta proga 
su pasipiktinimu pastebėta, 
kad net Baltuosiuose Rūmuo
se buvę kalbėta apie tos- 
«niekšų saujelės» perspekty 
vas (nedrįsta paskelbti apie 
prez. Kennedžio priėmimą.

— Ar galima tikėtis, kad su 
dygtų sėklos, išgulėjusios že
mėje apie 3000 metų?

Galima Japonijoje, netoli 
Tokio, atliekant archeologi
nius kasinėjimus, buvo rastos 
lotoso sėklos Radioaktyv uo- 
ju izotopu C 14 nustatyta, kad 
žemėje jos išgulėjo 3000 me
tų, tačiau ir po to laiko ne
nustojo savo gyvybės savybių: 
pasodinti lotosai sudygo ir 
normaliai vystėsi.

čios Lietuvos dainius poetas 
Maironis, V. Krėvė, Čiurlio
nis .. Visi jie telieka didieji 
dabartinės, ypač jaunosios, 
kartos numylėtiniais.

Dabartinė literatūra, menas 
muzika, teatras Lietuvoje, tu 
ri ir savus pasiekimus, kurie 
mažu spindulėliu sušvinta iš 
po biurokratinių rėmų Tas 
ypač sakytina apie pasieki
mus muzikos srityje Ir visa 
tai žmonės priima su vidiniu 
pasitenk nimu, kaip bendro 
protesto gaidą O didžioji vi 
suomenė, galima pasakyti, pa 
kankamai išprususi, kad ats
kirtų pelus nuo grūcų. Būti
nos bolševikinės tirados kuri 
nyje, jam primesta forma ir 
kt. nepastebimai praeina, kaip 
atlikusi blogybė

— Kurios nejaučiamos ir. 
gal būt, pagrindinės pačių kū 
rėjų in encijos, jeigu jie dar 
nėra partijos bilietu visiškai 
nužudyti? Ar yra dabartinėje 
Lietuvoje koks nors literatū
rinis pogrindis? Ar nenug rs- 
tama, jog rašytojai rašytų ir 
tai, ko neįmanoma viešai 
kelbti? Ar kursuoja ir nuora 

šinė arba tik iš lupų į lūpas 
perduodama literatūra?

— Aš manyčiau, kad dau 
guma kūrėjų Lietuvoje sie
kia ieškoti )r kurti ką nors 
nauja Tačiau kiekvienas 'nau 
jumas okupantui yra jau įtar 
tinas O kurti ir kartu falsifi
kuoti tiesą dažnai neleidžia 
sąžinė Galimas dalytos, kaip 
eina gandas, kad daugelis da 
bartinių poetų, rašytojų, mu
zikų Lietuvoje turi savus, as
meninius šedevrus užslėpę 
stalčiuje. O tie kūriniai, ku
rie išvysta šviesą, yra daugu 
moję atnešami dabartinei vai 
džiai kaip užmokestis už as
meninę egzistenciją, už tai, 
kad nepašalintų tave iš p o- 
fesinės draugijos. Tam tikra 
išimtis yra su herojinėmis - 
istorinėmis temomis, nes jos 
mažiau susilaukia so /ietim r 
korektūros Taip paaiškira 
mas kūrinių istorinėmis t' ra o 
mis klestėjimas tarybiniais 
metais, nežiūrint valdžios spau 
dimo kurti sufabrikuotas ak
tualijas.

Tam tikrą judrumą rodo ir 
satyra, kaip jauno dramatur

go K. Sajos kūriniai («Lažy 
bos» ir «Septynios ožkenos>) 
ir gausios karikatūros iliust 
ruotame žurnale «Šluota». Ga 
limas dalykas, tai yra dėl to, 
kad pats tarybinis gyvenimas, 
jo santvarka jau pilna saty 
ros, o juoktis neleisti būtų 
dar vi<-nu šede\ru daugiau

Yra žinomas ir nelegalio 
sios kūrybos kursavimas, at
siradusio tiek Lietuvoj, tiek 
ir Sibiro tremtyje jau žino 
mų, o taip pat ir jaunų auto 
rių Dažnai siaurame bičiulių 
ratelyje ji skaitoma, įverti
nama.

— Įdomu, ka p padorus lie
tuvis vertina tokius partijos 
pirmon eilėn išskirtus rašyto
jus kaip Venclovą, Mieželai
tį ir kitus panašius? Kaip pri 
imamas Putinas, Vienuolis, Si 
monaitytė? Smerkiama ir tei 
siatna Salomėja Nėris?

— Venclova Mieželaitis ir 
kiti panašūs vertinami kaip 
rusų politikos š ampuo ojai. 
Pirmajam dargi daugelio ne 
pripažįstamas netgi rašytojo 
vardas. Be to, ir darbuojasi 
jis sovietų veidmainiškos «tai 

kos bare». Sakoma, žinių tu
ri nemažai, bet pinigų nema
žiau, po Kiniją sugeba ke
liauti, na, ir sovietinei propa 
gandai tinkamas. Tai dabartį 
nis sovietinis aristokratas. 
Mieželaitis žinomas kaip dir
bąs kitame okupantams nesi- 
klijuojančiame bare, dainuo
damas daineles apie «broliš
kas draugystes».

Putina*, Vienuolis, Simonai
tytė daugiau gerbiami už jų 
praeities kūrybą. Putinas ne
perseniausiai parašė stambų 
romaną «Sukilėliai», kuris ta
čiau ypatingo susižavėjimo iš 
literatų pusės nesusilaukė. 
Ankstyvesnieji jo eilėraščiai, 
daugumoje simbolinio pobū
džio, dabar oficialiųjų nepro- 
ppguojami A. Vieiiuo is labai 
.pylimas ir kaip žmogus ir 
kaip rašytojas. Tai buvo vie- 
T as iš nedaugelio tenykščių 
rašytojų, kurie išdrįsdavo so- 
vieams tiesiog tiesa į akis 
pasakyta •’oie jų kolonialisti- 
nes užmačias. Jo okupacijos 
metais parašytas «Puodžiun- 
kiemis», kaip visiems žinoma, 
buvo daugsyk šlifuotas ir per 
dirbtas sovietų cenzorių, kol 

prarado visą savo pirmykštį 
veidą Tas pasakytina ir apie 
kitus jo kūrinius, ypač pjesę 
«Prieblandoje» J Simonaity
tės šlovė tebegyvuoja iš «Aukš 
tųjų Šimonių likimo» laikų. 
Mėgstami tačiau ir jos dabar 
tiniai kūriniai, kurių temati
ka daugumoje taip pat iš Ma 
žosios Lietuvos.
-Salomėjos Nėries klystke- 

lės nenustūmė jos užmarštin 
kaip poetės: ji yra mėgstama 
ir jai atleidžiama šiandieninė 
je Lietuvoje Prieš stiliaus 
lengvumą ir meninį posmų 
grožį jos poezijoje nublanks
ta tos pavienės stalinizmo ti
rados, kurios istorijos ironi
jos dėka ir sovietuose atsidū 
rė jau už įstatymo ribų Ir ti 
k i me, kad Salomėja iš tų 
klystkelių spėjo išeiti dar pas 
kutintais savo gyvenimo me
tais Prieš kurį laiką naujai 
Sėjęs jos kūrybos tritomis 

tam tikru laipsniu buvo dau
geliui sensacija, kai visa eilė 
anksčiau nežinotų, nespaus
dintų arba primirštų jos eile 
raščių buvo viešai paskelbta.

(B- D.)
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VYRIŠKAS MERGAIČIŲ TIKĖJIMAS
Utrechto Kardinolo Žodis Sibiro Lietuvaičių Maldaknygei

Sibiro lietuvaičių maldakny 
gės «Marija, gelbėki mus» o 
landų kalba išleista 400,000 
egz. Išleido rytų kunigam rem 
ti draugija «Ostpriesthilfe», 
vertė olandų poetas Gabriel 
Smit iš angliško teksto. Lietu 
viškas originalas ir olandiš 
kas vertimas buvo rodomi te 
levizijoje Įžangos žodį para
šė Utrechto kardinolas Ber
nard Alfink.

Kardinolas Bernard Alfink 
rašo:

Ar gali žmogus dar melstis 
kai jis fiziškai, medžiagiškai 
ir psichiškai yra taip palauž
tas, jog atrodo, kad jį aplei
do ir žmonės ir pats Dievas?

Yra sakoma: «Neviltis mo
ko žmogų melstis». Tačiau, 
kada neviltis yra tokia beri
bė, kaip šių mergaičių, ar ga 
Ii žmogus dar mylėti Dievą, 
žmones, kai jis fiziškai jau
čia, jog Dievo meilė nebeeg
zistuoja ir, mažių mažiausia, 
jo, kankinio, nebepasiekia?

Tokia Dievo meilė yra ne
paprastas stebuklas, jei ir to 
kiomis aplinkybėmis žmogus 
išpažįsta tikėjimą ir pasitiki 
Dievo tėviškumu.

Si maža knygelė yra ketu 
rių lietuvaičių maldaknygė, 
mergaičių, kurios gyveno ne
viltyje už geležinės uždangos, 
o gal ten dar ir tebegyvena 
Tos maldos jaudina mus savo 
paprastumu. Jos liudija nepa 
judinamą tikėjimą, tiek sti
prų, kad jį galima vadinti vy 
rišku tikėjimu, dėl kurio ture 
tų gėdytis daug vyrų, jei to

tikėjimo jie neturi.
«Marija, gelbėki mus» nėra 

literatūros ar teologijos kny
ga. Tačiau ar ji neatsklei
džia mums buities ir krikščio 
aiškos meilės esmės?

Aš manau, kad negalima 
melstis iš šios maldų knygos, 
nejaučiant gėdos dėl savo de 
jonių, kurias nuolat reiškia
me, dėl nepatogumų, nepasi
sekimų, kurie yra tokie men
ki, palyginus su tų mergaičių 
išgyvenimais. Mažų mažiau
sia, mes turime melstis į 
Aukščiausiąjį, kad jis stipriu 
tų ir guostų mūsų brolius ir 
seseris, kurie yra taip žiau 
riai persekiojami Taip pat 
mes turime dėkoti Dievui už t
jų gilų tikėjimą, pasitikėjimą 
ir drąsą.

Be nard Cardinal Aitrink 
Utrechto Arkivyskupas

JAUNIMO NAMŲ STATYBAI 
AUKOJO:

Lucija Jodelytė 5 000 cr., 
GUDLIAUSKAI (Napalys) 5 000 
cr., (duos 10 000 cr, ,Prąnas 
Šukys 2.000 cr., Ratkauskie 
nė 1.000 cr., Angelo Šimoni 
500 cr., Kirtukienė 2.000 cr., 
V. Badzevičius 1.000 cr., Zda 
nevičienė 1 000 cr., Kavoliai 
2.000 cr., T. Parednienė 1 000.

— Gegužės 12 dieną Tau
tų Parko Bažnyčioje Moterys 
tės Sakramentą priėmė Au 
gustas Zaluba ir Danutė Jure 
vičiūtė. Jaunuosius palaimino 
kun. J. Šeškevičius. Vestuvių

MAMA 9
Nupinčiau vainiką iš aukso žiedų, 
Uždėčiau karūną iš perlų vienų, 
Kartočiau žodžius aš tau meilės tyros.

Prašyčiau į Dangų pakėlęs rankas: — 
Nepalik, nepalik manęs, Mot n>a. vieno! 
Gyvenimo kryžkelėj jauną kas ves.

(Iš laiško motinai)

Antaninai Sėjūnaitei jos broliukui ir visai šeimai, 
liūdintiems dėl brangios mamytės 

MAGDELENOS SEJUNIENÉS
mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime 

t
Moksleiviai Ateitininkai

Urugvajaus lietuviai vis dar prisimena savo malonią 
viešnagę São Paulyje. Į São Paulį ateina laiškai ir nuotrau 
kos Šią nuotrauką atsiuntė Montevideo Lietuvių Parapijos 
vargonininkas p. Vytautas Dorelis. Nuotrauka daryba prie au 
tobuso išvažiuojant iš São Paulo. Urugvajiečiai rašo,kad jie 
laukia Sanpadiškių revizito, ir žada atvykstančius maloniai 
ir vaišingai priimti.

puota Įvyko sportininkų klū- 
bo salėje. Svečių buvo daug. 
Jaunieji yra išvykę povestu- 
vinėn kelionėn į Ilha Belą.

— Gegužės 17 d. šv. Mišių 
metu susituokė Elvira Kil- 
čiauskaitė su Andrė Bellucci. 
Tą patį vakarą Moksleiviai

Ateitininkai atsidėkodami už 
pasišven usį darbą vado vau 
jant chorui gimnazijos salėje 
surengė jauniesiems gražų 
priėmimą ir įteikė dovaną 
Svečių buvo apie pora šimtų.

— Edmundas Zalendauskas. 
praeitą šeštadienį i grįždamas 
iš tautinių šokiu repeticijos 
susižeidė koją Šokėjai linki 
greit paveikti ir grįžti atgal 
į jų tarpą.

— Ateitininkų Tautinių šo 
kių grupės repeticijos vyksta 
teguli-..riai kas antrą šeš.adie 
n i. Šokėjus treniruoja tauti 
niu šokių vadovas p. JULIUS 
GUIGA.

PAGERBS MAMYTES
Moksleiviai Ateitininkai ši 

sekmadienį po 9 vai. Šv. Mi
šių Šv. Juozapo mokykloje 
rengia pagerbimą savo ma 
mytėms Motinos Dienos pro 
ga. Referatą skaitys Nijolė 
Vinkšnaitytė, Meninę dalį iš
pildys moksleiviai ir jamu 
čiai ateitininkai Visos mamy 
tės ir visi ateitininkai kvie 
čiami dalyvauti šv. Mišiose, 
(ir priimti motinų intencija) 
šv. Komuniją, ir minėjime

- Sekančią savaitę vėl bus 
pradedamos lietuvių kalbos 
pamokos jaunimui, jos vyks 
tik šeštadieniais arba sekma 
dieniais Todėl jomis gali pa
sinaudoti ir toliau gyvenantys 
lietuvių vaikai.

Ragai pageidavimą tuoj bus 
pradėti ir vokiečių kalbos kur 
sai Vila Zelinoje.

Visi pamokomis suinteresuo 
ti kvieči; mi šį sekmadienį 11 
vai. (po ateitininkų sus-mo) at 
vykti į pasitarimą šv. Juozapo 
mokykloje, kur nustatysime ti 
kslų pamokoms laiką.

Už lietuviškas pamokas mo
kėti nereikia. Vokiečių kalbos 
kursai apmokami, bet lietuviš 
kų pamokų lankytojams daro
ma didelė nuolaida.

mokt. Mg vinkšnaitienė

J. Aistis

Knygos — Mielosios Draugės
(tąsa)

Vasarą aš tą puslapį laiky
davau sąsparos plyšy, o rude 
nį įsinešiau trobon ir paki
šau po balkiu. Žiemą sodie
čiai, suėję trobon parūkyti, 
pasigedo popierio, ir vienas 
akylesnis pamatė mano lobį: 
išsitraukė, pavartė, pažiūrė
jo, pasidalino, susuko į ciga
retes ir paleido dūmais tą 
mano nuostabų kraštą. Aš ne 
turėjau drąsos apginti savo 
turto.

Kita buvo jau knyga. Re
gis, Dėdės Atanazo Laisvės 
metu, apie 1905 metų neramu 
mus. Kodėl man ta knyga pa 
darė tokį įspūdį, negalėčiau 
pasakyti, ypač, kad ją skai
čiau jau ketvirtoje klasėje, 
kai jau buvau skaitęs Dieviš

kąją komediją, Faustą (abi 
dalis; antroji man taip sun
kiai skaitėsi, kad nutariau 
daugiau nė neskaityti ir iki 
šio! dar to pažado laikaus), 
Šilerį, Lesingo dramas ir dra 
maturgiją, Skotą, daug rusų 
ir lenkų autoiių, aiškiai ge
resnių knygų, bet ir pats 
Šekspyras manęs taip nepa
veikė, kaip Laisvės metu. Ją 
skaitydamas, pirmą kartą pa
norau ir aš rašyt.

Klasėje buvo draugas Bin- 
dokas. Jis mėgo knygas ir sa 
kėši norįs rašyti, net bandė c, 
bet vis neišeiną f sėdant rašy
ti jam atrodydavę, kad gal s 
dešimt tomų parašyti, bet La 
pradeda, per tris pus^.pius 
viskas išsisemia. R^syt man 
nebuvo drąsos ii nebandžiau. 
? pi e tuos laikus pradėjau 

mėgti ir lietuviškąją poeziją: 
Maironį, Vaiča ti ir Binkį. Bin 
kį jau buvau matęs Kauno 
stotyje: augštą laibą, elegan
tiškai pi odų apsiaustu apsi
taisiusį ir šaunų, kaip Gėlės 
iš šįeno, kurias mokėjau min
tinai ir mėgau kartoti.

Žinojau viena, kad rašto 
žmogui reikia daug skaityti 
ir daug žinoti. Daug knygų 
skaičiau tik dėl to, kad man 
atrodė, jog reikia tai daryti. 
Taip buvo su Faustu ir Dan
te, kuriuos skaičiau, kaip Go 
g olio Petruška, nesuprasda
mas, nejausdamas. Skaičiau 
pritiktinas knygas, kaip Euge 
ne Sue Paryžiaus paslaptis 
ar Ponson du Tt-rraT wokom- 
bolio žygius, bet kaip neskai 
tysi, kad tas knygas man vie
nas draugas padovanojo. Nie
ko iš tos ilgos ir įvairios lek
tūros neliko. Kad būtų pilnas 
mano to meto skaitymo vaiz
das, pridėsiu, kad tada paini 

davau net tokias knygas, k ip 
Herodotas ar Tukididas. Tuki 
didą skaičiau lygiai sunkiai, 
kaip Goethę ar Dantę Į kny
gos pabaigą priskaičiau sky
relį apie marą Atėnuose Tai 
tik geras puslapis, bet paju
tau, kad mano veidas dega: 
ir mane paveikė ne Atėnų 
agonija, bet to puslapio galy
bė. Užmiršau ir autorių ir 
knygą, bet ilgus metus aiš
kiai mačiau, kaip pajuodę 
žmonės šliaužė prie vandens, 
raitėsi, kaip kirminai, ir mi. 
rė... Lygiai po dvidešimties 
metų vėl paėmiau Tukididą 
į rankas Ir man rodėsi, kad 
aš jį skaičiau pirmą kartą. 
Dabar viskas buvo įdomu, 
nauja, stipru Ir tik, kai prie 
jau mro sceną, fizišką Atė 
nu mirtį, prisiminiau, kad ka
da se tą knygą esu skai.ęs...

Dažnai .pagalvodavau, kad 
vistiek kada nors reikės ra
šyti, o tai atėjo tik po kele

lių metų Pradėjau skaitytį 
retorikos knygas: Kvintilianą 
ir šiaip senas ir niekieno ne 
skaitomas knygas, kurių ras
davau Kauno Centriniame kūy 
gynė. Taisyklės buvo painios 
ir sudėtingos — nepasiekia
mos.

Man labai vėlai paaiškėjo 
senelio pastabos: «Jonai, tu 
rėki, ne giedi'» Iš prigimties 
neturėjau klausos ir buvau 
nemuzikalus, nors esu melo
manas. Mane žavėjo poezija, 
bet prosodija man buvo Kre 
tos labirintas, ir aš pats no
rėjau rasti Ariadnos siūlą 
Visa, ką skaičiau, atrodė vers 
tina, kad tai, ką aš vienas 
skaičiau, visi salėtų pasiekti. 
Jaunystė pasižymi drąsa Ket 
virtoje klasėje mane apėmė 
Šekspyro karštinė ir norėjau 
jį visą išversti

(B D)
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio larb^a,. kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudary n^s, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 1t de Novembro, 244

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

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA 
■t

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.

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/lOljlOZ Rua Coelho Neto, 281

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

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

RAPIDEZ — HONESTIDAD^ — PREÇOS MODICOS 
Horário: das 8 aš 19 horas7

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Dislratos na Junta Co 
mercial - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com S 
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-Ė DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 - 

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

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BIUN 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 į
P.P. Remenčius, Praça Car 

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

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

Juozas Matelionis, Rua Ta
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S. J. prie S j 

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

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
z “PAVl.LpNIS”

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 
posta] 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© F II JA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

Gauliené, Rua General Pedra 
351.

SIUVĖJAS

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

K ra S! a? ««

AGUA„ 
activa port

VIENINTEL'AI ATSTOVAI GARSIOJOHV ANDENS L I N D O Y A

1KMÃ©< CAKKIKKl

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

indoya vanduo yrf ô<saai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

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.

TCTCBITCBIC CONTÁBIL

NA/CIMENTC
■

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

Atlieka firmų atiaaiymus, perleidimus, komercines 
ir industriaiines a n;, skalias, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — 1 ei 63-7140 - S. Paulo

ft»Eaai
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AV. ZEUNA, 515 — CAlXA POSTAL, 4118 — SÃO P, .U L©

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO'

— Gegužės 17 dieną iškan
kinta ilgos ir sunkios ligos 
mirė ilgametė <Mūsų Lietu
vos» skaitytoja ir lietuviškų 
reikalų jautri rėmėja MAG
DALENA KIE1 IÚTÊ MEDŽIU 
KEVIČIENĖ. SÉJÚNIENÉ. Ve
lionė buvo gimusi 1904 me
tais Balbieriškyje Priklausė 
Liet. Kat. Moterų Draugijai 
ir Maldos Apaštalavimo Bro
lijai. Nuliūdime paliko vai
kus: Aldoną, Olgą, Mariją, 
Stasį, Antaną ir Antaniną, se 
šerį Jiovą Kutkienę, brolį 
Antaną (Lietuvoje), švogerį, 
žentus ir anūkus.

— Gegužės mėnesio 17 die 
ną Vila Emoje mirė VLADAS 
GIEDRAITIS (kur prieš trum 
pą laiką buvo nusikėlęs, šiaip 
ilgą laiką gyveno Vila Zeli- 
noje). Mirė sulaukęs 52 metų 
amžiaus. Nuliūdime paliko 
žmoną Kunigundą, dukterį 
Nataliją, sūnų Albiną, marčią 
ir anūkus.

— Gegužės 14 d eną Ita- 
ųueroje sulaukusi 60 metųmi 
rė Kopevičienė. Į Braziliją 
buvo atvykusi iš Kauno 1928 
metais. Liko vaikai: Vida, Oi- 
čikas, Alfonsas ir Vincas.

— Giliai nuliūdę praneša
me mūsų visiems pažįsta
miems, kad š.m gegužės m. 
22 d., po ilgos ir sunkios li
gos Santa Casa de Misericór
dia ligoninėje, aprūpinta Šven 
čiausiais Sakramentais, atsis
kyrė su šiuo pasauliu mūsų 
brangi teta KSENIJA MARKU 
VIENÉ 69 m. amžiaus Palai
dota S: Pauly, V. Formoza 
kapinėse.

Mošinskių šeima.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Ąv. Liberdade, '47 - 9 o Andar Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37 0395 - 35 5650 33 6011 São Paulo

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš “Y

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ>■
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vaidai c,mo, 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

PADĖKA

Nuošišdžiai dėkojam t kuni 
gams suteikusiems mūsų bran 
giai motinai-seserei 
MAGDALENAI SÉJÚNIENEI 

paskutinius patarnavimus, vi 
siems ją palydėjusiems į am 
žino poilsio vietą, bei mums 
gilaus skausmo valandoje pa 
reiškusiems užuojautos,

Sesuo Jieva Kutkienė ir 
Velionės vaikai.

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

«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai rėmėjai 
sumokėję po 1 000 cr.:

Juozas Jankauskas, Pau o 
Miškinis, Juozas Vilutis.

Oskaras Kolys 700 cr., Jo
nas Kaupas 700 cr.

A. Laurinavičius už pusę 
metų 500 cr ir Natalina Gie
draitis už pusę metų 400 cr.

— Liet. Kat. Bendruome
nės choro ruošiama ekskursi 
ja susidomėjimas yra didelis. 
Jau du autobusai yra pilni. 
Jei susiras reikiamas skaičius 
žmonių, bus ir trečias auto
busas. Norintieji vykti į Rio 
de Janeiro birželio 29 d pra 
šomi kuo skubiausiai regis
truotis pas choro valdybos 
narius.

— Yra rasti JOÃO JOCAS 
apozentadorijos dokumentai. 
Atsiimti galima pas kunigą 
Šeškevičių

LAIKAS PAGALVOTI APIE 
LIETUVIŲ KALBOS PAMO

KAS LAIŠKAIS.

Šiomis dienomis gavau laiš 
ką, kuriame rašo; «Hà muito 
que esperava por uma opor
tunidade para escrever a uma 

pessoa que me pudesse aju
dar no aprendizado da lingua 
lituana, a lingua daquele pe
quenino rincão de meus pais, 
tão decantado pelos mesmos 
e que hoje muito sofre, se
guindo seu imutável destino 
traçado por Deus.

Felizmente por mim e, tal 
vez, infelizmente para /. 
Revma, caso se disponha a 
ajudar me em tal aprendiza
do, puis reconheço ser, seme 
permite o termo, «muito cha
to* para com meus mestres, 
obtive indicação de sua pes
soa como mais capacitada pa 
ra tal proposito.

Gostava de observar a V. 
Revma que embora filho de 
lituanos, não sei nada do 
idioma de meus pais, não por 
não querer, mas por fatores 
adversos a tal desejo.

Se me permite ainda algu
mas observações, tenho o 
curso secundário completo e 
minha idade atual é de 21 
anos.

Esperando que V. Revma 
se disponha a ajudar-me, ro 
go, que caso não lhe seja 
possível atender o meu pe
dido, indique me quem o pos 
sa fazer,

Sinceramente agradecido 
pela atenção dispensada a es
ta, subscreve-me atenciosa- 
mente.

W. S. Gerolis
VoLa Redonda, Estado do Rio»

Panašių laiškų jau keletą 
esu gavęs Net iš tolimos 
šiaurės, Pernambuco. Prašy
mai vadovėlių pramokti lietu 
vių kalbos didėja. Bendruo
menės ar kas nors kit turė
tų pagalvoti, kaip šiuos pra
šymus patenkinti. Tai yra 
plati ir labai dėkinga darbe 
dirva lietuvybės baduose.

Prel. P. Ragažinskas.

— LAIŠKAI: Pr. Kamantaus 
kui, A. Balčiūnui, P. Makuš- 
kai, P Šukiui, J. Rinkevičiui, 
Kl. Šiaučiūliui B. Rindeikai, 
A. Lazdauskui, A. KaUiui, EI. 
Mackevičienei, D. Petraitie- 
nei.

ARGENTINOJE PANAIKIN
TOS POLITINĖS PARTIJOS

Prezidento Guido dekretu 
Argentinoje panaikintos visos 
politinės partijos ir paleistas 
parlamentas. Parlamento ats
tovai protestavo ir jėga mė
gino susirinkti parlamento po 
sėdžiui. Bet policijos buvo su 
trukdyti susirinkti į parla
mento rūmus. Praktiškai Ar
gentiną dabar valdo kariuo
menė Tačiau dabartinė pade 
tis yra laikina. Vyriausybė 
stengsis kaip galint greičiau 
grįžti prie demokratinės san
tvarkos. Už dabartinę krašto 
padėtį nema ą atsakomybės 
dalį turi ir politinės part jos, 
kurios susiskaldžiusios nesu
rado bendros kalbos net la
bai kraštui pavojingu momen 
tu. Partijos partinius reikalus

PARDUODAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo paruuoĄama lietuviškos 

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

statė aukščiau tautos reikalų.

— Birželio 2 4 d. Oslo mies 
te susirinks tarptautinis sočia 
listų kongresas, kuriame da 
lyvaus Vokietijos, Anglijos. 
Prancūzijos. Ispanijos, Kana
dos ir iš anapus geležinės už 
Jungos socialistų atstovai.

TARPTAUTINĖ FUTBOLO 
OLIMPIADA ČILĖJE

Prasidės gegužės m 30 d. 
Brazilijos rinktinė pirmiausia 
susitiks su Meksikos rinkti
ne. Tame pačiame rakte dar 
turės lošti su Čekoslovakija 
ir Ispanija. Bendrai yra nuo
monė, kad brazilams turėtų 
tekti pirma vieta Rimtai skai 
tomasi ir su rusų rinktine. 
Ispanai irgi turi rimtų preten 
zijų grįžti su laurų vainikais. 
Futbolui šiandien daugiau dė
mesio Kreipiama negu tarp, 
tautiniams politiniams klausi
mams. Ar daug buvo mokslo 
delegacijų vykstančių į tarp
tautinius mokslo kongresus, 
kad išvykimo išvakarėse būt 
prezidentas ar ministeris pir
mininkas suruošęs atsisveiki 
nimo vakarienę ir pažadėjęs 
už pergalę milijonus kruzei- 
rų? Mokslininkai vaikšto su 
nuplyšusioais alkūnėmis. Pro 
fesoriams, kurių specialybė 
surišta su nemažomis išlaido 
mis vien tik literatūra apsi
rūpinti, gauna juokingai ma
žą atlyginimą. Gi analfabe
tams futbolo spardytojams, 
net nekreipiant dėmesio į 
moralines kvalifikacijas, mili 
jonai žeriama. Pasaulyje kaž 
kas nevisai tvarkoje ..

IŠ KOLCHOZO Į KUM TYNĄ

š Lietuvos gautame laiške 
rašoma: <Artinas Velykų šven 
tėe, bet jos mums nėra lin ks
mos Neseniai mūsų tėveliai 
ir visoje apylinkėje gyvenau 
tys žmonės gavo pranešimą, 
kad iki birželio mėn. pabai
gos turi apleisti savo gimtus 
namus ir persikelti į nurody
tą bendrą gyvenvietę. Tėve 
lial labai pergyvena, jie čia 
praleido visą savo gyvenimą, 
mus užaugino ir tikėjosi sa
vo gimtuose namuose numir
ti. Dabar netenka to.

RADINYS

30 metrų gilumoje Turki
jos pakrantėje buvo rastas 
nuskendęs laivas iš bronzos 
amžiaus, t.y. 100 metų prieš 
Trojos karą, arba 13-me šimt
mety prięš Kristaus gimimą. 
Jį aptiko Naujorko fotogra
fas, kurį laiką gyvenęs tur
kų pinčių gaudytojų tarpe. 
Šias informacijos žinias su
teikė amerikiečių profesorius 
archeologas Bas.

BAŽNYČIA TURĖTŲ PRA
PLĖSTI SPAUDOS DIRVĄ

Kanados katalikų informa
cijos tarnybos redaktorius 
Bernardas M. Daly iš pagrin

du kribikuo.fi
Journalist» Į ___________
kų ligšiolaiffl^flKNRRP-■■

Autorius atmeta katalikų 
apsirubežiavimą tik bažnyčios 
reikalais, būtent, kad jokiu bū 
du nesikišti į pasaulinius įvy
kius Jis primindamas popie
žiaus Jono XXIII pareiškimą, 
kai laikraštininkai «turi būti 
tiekos kultyvuotojai», tvirtina 
jog katalikų laikraščiai blo
gai atliko savo pareigą, ka
dangi neišsėmė viso gyveni
mo, kuris taip pat turi būti 
paliestas Kristaus tiesos. Prie 
Kristaus tiesos platinimo pri
klauso ir plieno Streikas, ir 
pramonė, ir darbo unijos,- ir 
politika.

— «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 
šiai iš ryto Skambinti telefo
nu 36-2628. įėjimas iš R. Dr. 
Rodrigo Silva, 45

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

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni: 
Parque das Nações 1® vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Ųtinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
K e t v i r t ą:
Vila G ui Jh ermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai..

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane 
liuojama PIRMADIENIAIS nuo 
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)

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

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

MADRIDO RADIJAS
Kasdien 21,30 iki 21,45 vai 

25 ir 42 metrų bangomis.
Programa pakartojama se 

kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa 
č omis bangomis.

- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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