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P;etu Amerikos valstybės nesutaria

Kaip tinome, Peru valsty
bėje kariškiai nuvertė vyriau 
sybę Kraštas yra valdomas 
diktatoriškai Karinių sluoks
nių pranešimu, vėl bus grįž
tama prie demokratinės san
tvarkos Pavyzdžiui kitais me 
tais jau yra numatyti parla
mento ir prezidente rinkimai.

Kai kurie Pietų ir Centra- 
linės Amerikos kraštai siūlo 
griežtų priemonių prieš Peru 
imtis. Pavyzdžiui Venezuela

Argentinoje panaikino

Argentinos vyriausybės pas 
kirta speciali komisija paruo 
šė naują statutą sulig kurio 
turi būti tvarkomas partijų 
veikimas

Statute yra pramatyta, kad 
ekstremistinėms, komunistų 
ir peronistų partijoms, veikti 
u 'drausta.

Galutinis žodis part joms 
registruoti priklauso teismui. 
Argentina, turbūt turi dau

TRIUKŠMINGAS UNE KONGRESAS
Laikraščiuose dažnai ran

dame tris raides: UNE. Jos 
reiškia šiuos žodžius: União 
Nacional dos Estudantes —- 
Studentų Tautinis Susivieny-, 
jim s Reiškia šiai sąjungai 
priklauso, yra nariai, visų 
esančių Brazilijoj universite
tų, ar to pat lygio kito vardo 
mokyklų, studentų organiza
cijos

Šis susivienyjimas,kaip yra 
numatyta įstatuose, laikas nuo 
laiko šaukia suvažiavimus, 
kongresus, valdybai perrinkti 
ir naujiems veikimo planams 
patvirtinti. Jau kuris laikas 
ši studentų sąjunga yra pa
kliuvusi į ko <unistų rankas. 
Sąjungos vadovybėm yra dau 
gumas komunistų išrinktų. 
Tik pirmininkas buvo neko- 
munistas. tačiau labai lengvai 
pasiduodavo komunistų' vai 
domas.

Kaip Brazilijos studentų są 
junga pateko į komun stų ran 
kas? Labai paprastai. Komu 
nistų tikslas yra užimti visur 
svarbiausius postus Jiems 
svarbu yra vadovauti viso 
krašto stu lentijai Todėl jie 
darė viską, kad vadovybę pa
imtų i savo rankas Komunis
tai uoliai dalyvauja suvažia
vimuose, iš anksto turi pa
ruoštus planus ir pramatytą 
strategiją jiems jvykdinti. Sa 
vo tikslams siekti kitus pa

ir Kolumbija siūlo sušaukti 
visos Pietų Amerikos valsty
bių užsienio reikalų ministe- 
rių susiria!-imą ir pasmerkti 
diktatūrą Tačiau nevisi kraš 
tai p įtaria susirinkimui Pa
vyzdžiui Brazilija, Haiti yra 
priešingi Jie laikosi į valsty
bių vidaus reikalus nesikiši
mo politikos. Šiaurės Ameri 
ka savo nusistatymo dar ne
pareiškė.

omunistu ir peronistų partijas 

giau, negu bet kuris kitas kraš 
tas turi pa tijų. Čia jų yra 
užregistruo ų net 60 Taip pat 
bus palengvintos sąlygos suor 
gauizuoti dideles partijas 

’-ezidento rinkimai yra nu 
matyti ateinančių metų vidų 
ryje- ■ .
\ j gentina po vidaus politi
nės krizės grįžo į normalų 
gyvenimą •

perka. kad balsavimo metu 
jų kandidatus palaikytų. Gi 
prieškomunistinis frontas lig 
šiol miegojo, nedalyvaud vo 
suvažiavimuose, nesi*rūpinda- 
vo kas bus vado ybėn išrink 
tas ir 1.1. To nesidomėjimo 
pasekmes šiandien visi mato.- 
Brazilijos s udentijai komunis 
tai vadovauja Dabar jau at
budo Tai buvo matyti iš pra 
ėjusią savaitę, Quitandinba, 
netoli Rio de Janeiro, vyku
siame kongrese Prieškomu
nistinis, demokratinis frontas 
jau stipriai komunistus ataKa 
vo Tačiau jų dar ne parbloš
kė. Tiesa, valdybon išrinkti 
tik du aiškus komunistai Kiti 
gi nekomunistai, net laikomi 
pavyzdingais katalikais Bet 
kas iš to? Jau tuoj pat po su 
važiavimo naujas pi mininkas 
Vinicijus Brandt, iš Minas Ge 
rais estado, kuris save laiko 
kataliku, spaudai pareiškė, 
kad Braziliją išgelbėti gali 
tik socializmas Iš šio pareiš 
kimo reikia daryti išvacą ar
ba naujas pirmminkas yra 
savo komunizmą pridengęs 
katalikybe (t ip darė ir Fidel 
Castro kol valdžioje įsigalė
jo), arba neturi nuovokos apie 
katalikų socialinį mokslą. At
rodo, kad nemaža Brazilijos 
studentų nežino ko nori, kur 
eina ir ko siekia Neturi aiš
kiai suformuotų ideologinių ir 
politinių principų. Už tat ko

munistams labai lengva žuvis 
drumstame vandeny gaudyti.

Tačiau reakcija jau prasi
dėjo. Patys studentai dauge
lyje universitetų persvarsto 
kokia jų streiko prasmė. Juk 
ar yra prasmės studentui nei 
ti į pamokas ligi parlamentas 
nuteiks vyriausyb(-i nepapras 
tus į,galiojimus? Čia aiškiai 
matyti komunistų įtaka.

Užtat visa rimtesnieji stu 
dentija nori grįžti prie moks 
lo. Ne tik grįžti į mokslo šuo 
lūs, bet kartu išsiliuosuoti iš 
komunistų kamandos Juk yra 
gėda, kad labai maža komu
nistų m žuma didelę daugu
mą kamanduoja.

Vadina ai i NE gręsia su
nykimas. eko tirti, kad 
lataiikiškų Brazilijos univer 
siteti kurių yra penki, stu 
dentai susio:gan os j atski 
rą sąjungą ir tuo pačiu šie 
universitetai išstos iš UNE 
Valstybiniuose iniversit tuo 
se studentu tatpe eina did e 
lis judė t ukurti tskirą, 
nepriklausorna ųp„. U F sa 
įungą Šiuo,-. sumanymus įvyk 
džius UNE savaime susilikvi 
duotų

Ne taip senai «M L.» buvo 
rašyta, kad komunistai yra 
paskyrę dešimts milijonų kru 
zeirų. kad ção Paulo Žarna 
lis tų Sąjungą paimti į savo 
rank s i na jau pradėjo vyk 
dinti esena įvykusiame su 
sirinkime jau buvo pradėti 
daryti žygiai komunistams pa 
geidaujama prasme, įtraukti 
sąjungą | kokią ten tarpsin 
dikalinę žurnalistų organiza 
ciją, kuri yra komunistų ran 

Šiaurės Amerikos jūrininkai P etų ašigalyje, ant ledo 
montuoja elektros stotį, kuri bus varoma atomine energija. 
Panašių stočių Š. Amerikoj yra nemaža pastatytų.

koše. Žinoma, kilo pasiprieši 
nimas Dar vienas įdomus fak 
tas, kad komunistų veikimą 
finansuoja kapitalistai, ku
riems komunistai ruošia kar 
tuves. Liepos mėn. 21 d. São 
Paulo garsus dienraštis «O 
Estado de S. Paulo», rodos, 
trečiame puslapyje, išskaičia 
vo visą eilę didelių kompani 
jų, pavyzdžiui Vemag, Esso 
ir kitas, kurios komunistų par 
tijai kas mėnuo moka mokes 
ti Ž noma, tas mokestis yra 
mokamas ne šimtais ar tūks
tančiais kruzeirų. bet milijo
nais, ar net šimtą s milijonų. 
Taigi Brazilijos ko unistų 
veikimą patys kapitalistai re 
mia

Kodėl jie remia? Žinoma 
ne iš meilės. Mokėdami nus
tatytą duoklę, gal būt apsi- 
saugoja nuo šantažo, prieš 
kurį bijo išeiti į atvirą ir le 
miamą kovą Reikia tikėtis, 
kad komunistai iš kur gauna 
pinigų, tose industrijose ne- 
ku sto streikų Kitaip sakant 
palaiko kapita istus pri š dar 
t?in’nk*’s atrodo ra
na keistas Bet taip yra.

Minėtas <0 Estado de S. 
Paulo» 25 d, liepos praneša, 
kad UNE suvažiavimas kaina 
vo dešimts milijonų Iš kur 
buvo pinigai išlaidoms apmo 
kėti? Iš valdiškų, j ar pusiau 
va diškų įstaigų (Petrobraz, 
Banco de Desenvolvimento 
Ecònom co, Švietimo Ministe 
rijos ir kitų )

— t-ERU darbininkų sindi 
katą! buvo pramatę 23 d. lie

.s visame krašte paskelbti

PAVYZDINGAS BŪRELIS

V. Anastacio uolių lietuvių 
patrijotų Dr. J Basanavičiaus 
Mokyklos būrelis, vadovauja 
mas karšto Tėvynės mylėtojo 
p. Zarkausko, St. Kubiliūno, 
V. Bartkaus ir kitų, trumpu 
laiku parodė gražių kultūros 
darbų: atremontavo, pagraži
no mokyklos patalpas, įneš
dami naujų pagerinimų, pada 
rydami jaukius ir malonius 
nanus įvairiems pobūviams 
ir paren imams, nors jiems 
kainavo ne tūkstančiais, bet 
dešimtimis tūkstančių kru?.

Žmogus duodamas ir auko
damas gauna pat auklumą ir 
dorybę remti kilnius ir vis jo 
meninius reikalus Nes šta 
a ėl Vila Anastacio BasanavL 
čį us kilnus būrelis būrelis 
pasiryžo išleisti šį paskutinį 
1 epos mėnesio numerį Tai 
pavyzdys ir kitoms mažes
nėms lietuvių grupėms ir bū 
reliams, kurie gyvena toli 
nuo Vila Zelinos Sakysim, 
jeigu atsirastų kiekvienoj vi 
loj uolių veikėjų, pereitu per 
4ęi Tįsi jn-f?■jrinl-’rn iranėnu.: 
lėšų (10.000 cr nors vienam 
«M.L* numeriui. Visiems u- 
simetus į krūvą, nebūtų sun
ku tai padaryti Pamėginkime.

Pavyzdžiui Agua Raza, Mod 
ca, Casa Verde, Bom “ etiro, 
Parque da* Nações, Moinho 
Velho. Utinga ir kitų mažes
nių kolonijų lietuviai išleistų 
po vieną numerį Na o Vila 
Zekna, kaip didžiausia lietu
vių kolonija, išleistų viso mė 
nėšio numerius Tai būtų gra 
žu ir kilnu!

«M.I .» Administracija 

generalinį streiką, kaipo pro 
testą prieš diktatūrą Tačiau 
streikas nepavyko Darbinin
kai paklausė kariškių patari
mo: aestreikavo. Krašto sos
tinėje gyvenimas buvo norma 
lūs Nebuvo matyti jokių strei 
ko ženklų Dabartinė Peru vy 
riausybė yra aiškiai prieško 
monistinė

Argentina jau pripažino nau 
ją Peru, sudarytą iš kariškių 
vyriausybę.

Brazilija nebuvo nutrauku 
si santykių. Nauja Peru vy
riau ybė tikisi, kad JAV ne 
nutrauks mu matytos ekonomi 
nės paramos.

KRIKŠČIONIŲ DARBININKŲ 
KONGRESAS S. PALLY

Liepos mėn. 22 d S. Pauly 
baidėsi, trukęs visą savaitę, 
krikščionių darbininkų (Circu 
los Operários) kongresas.Ats 
tovų, iš visos Brazilijos daly 
vavo apie du tūkstan ius. Kori 
gre’sas prėmė visą eilę svar 
bių, darbininkų gyvenimą be

(pabaiga 6 pusi.)

Liet uvos nacio: alinė 
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Pakelti Gyvenimo Lygi - Norai ir Tikrovė
Sovietų ir JAV skirtingumai — Atlyginimo nepakanka 

siekiant nustatyti gyvenimo lygį

(Elta) Komunistų partijos 
programa vienu savo tikslų 
laiko pakelti Sovietijos gyve 
nimo standartą ir jis turįs 
būti aukštesnis, kaip kapita
listiniuose kraštuose. Tai turi 
būti pasiekta dviem etapais: 
ligi 1970 m. tiek turinti būti 
pakelta gyventojų gerovė, 
kad jų materialiniai porei
kiai turėtų būti patenkinti, ir 
1970 -1980 m m visos Sovie
tijos gyventojams turėtų būti 
garantuotas pakankamas ma
terialinių ir kultūrinių gėry
bių kiekis Kad visa tai pa
siekti, reikia pakelti darbiniu 
ko atlyginimus, atitinkamai 
jų darbo kokybei ir kiekybei, 
ir išplečiant laisvuosius so
cialinius patarnavimus. Kokie 
būsią tokio pasiryžimo pada
riniai? » gi, kaip teigia Parti 
jos ck Sovietuose, per dešim 
tį ateinančių metų turėtų pa 
dvigubėti uarbininko realusis 
uždarbis, o kolchozininko už 
darbis per tą patį laikotarpį 
turėtų padidėti daugiau kaip 
dvigubai ir per 20 me.ų 
daug au kaip 300% (žiūr «Ko 
munist», 1961 m. nr ll,52psl)

Šiais klausimais Sovietų Są 
jungos Reikalams Tyrinėti 
Instituto (Muenchene) leidiny 
je bulletin (s m. 3 nr) rašy 
damas, E Grlovjnskis nuro ><>, 
kai gyvenimo lygį negali aus 
tatyti vien tik realus atlygi
nimas. Pagal 1954 m Ju'gt. 
Tautų Ekonominės ir Sociali, 
nės Tarybos ekspertų reper
ių, gyvenimo standartu: pa 
siekti reikalinga štai kokie 
veiksniai: sveikata, maistas 
ir dieta, auklėjimas, darbo 
sąlygos, darbo lygis, suvarto 
jimo ir s Raupų lyg s, trans 
porto galimybėm. gyvenimo 
patogumai, ypač naudojantis 
viešuoju patarnavimu, rūbai, 
pramogos, socialinė apsauga 
ir žmogaus laisvės

Kai kurie tų veiksnių sieja 
si su atlyginimu, tačiau kitų 

neįmanoma išreikšti piniginė 
mis vertybėmis. Nepaisant 
to, įdomu pažvelgti, kaip at
rodo skirtumas to realaus at 
lyginimo Sovietų Sąjungoje 
ir JAV se, krašte, kuris šiuo 
metu laikomas turįs aukščiau 
šią gyvenimo lygį.

Palyginti tenka panaudoti 
pramonės darbuotojus — čia 
reikia atminti, kad šioje ka
tegorijoje sovietinės statisti
kos įstaigos tuos darbininkus 
skirsto į «darbininkus ir tar 
nautejus».

Pastaruoju metu, darbinin
kų ir tarnautojų o ietijoje 
skaičius siekia 62 milijonus 
ir iki 1965 m tas skaičius tu 
retų pasiekti 66 5 mil. (žiūr 
•Komunistas», Vilnius, 1958 
m. i r 12) Didžioji dauguma 
(60 mil. 1965 m) uždirbs iki 
100 rbl. per mėnesį Galima 
spėti, kad atlyginimo vidur 
kis bus 80-90 rbl. mėn. Dar 
čia tenka pridurti kai kurių 
patarnavimų vertybes, pvz, 
švietimas, socialinė globa, 
pensijos, vaikų darželiai, be 
to, subsidijos butų reikalams. 
1960 m viešųjų patarnavimų 
vertė siekusi 24 5 milijonų 
rbl («Pravda», 1961 m rugp. 
2 d ) Jei laikyti, kad tautos 
ūkvje iš viso dirbo ligi 100 

Rio de Janeiro Copacabana

mil. gyventojų, tai vienam 
asmeniui išlaidos siektų maž
daug 245 rbl. metams arba 
20 rbl. mėn.

Sovietų statistinis metraštis 
(«Norodnoje choziajstvo SSSR 
w 1960 godu», Maskva, 1961 
m., 154 psl) pateikia 380 rbl. 
skaitmenį, bet tai padaryta, 
padauginus pramonėje dirbau 
čių darbininkų ir tarnautojų 
skaičių — tai nėra tikslu, be 
to, reikia atminti, kad medi 
cinos apsauga ar švietimu 
naudojasi visi darbininkai. 
Sovietinio pramonės darbinio 
ko uždarbis, įskaitant ir so
cialines vertybes, turėtų siek 
ti 107 117 rbl. ar, išvertus į 
savaitinį mokėjimą, 25 27 rbl.

Tuo tarpu JAV se viduti
niai savaitiniai atlyginimai 
yra tokie: pramonėje — 90,39 
dol , anglių kasyklose— 94,56 
dol, o statybos pramonėje — 
148,45 dol. Palyginimo reika 
lui pakaks pramonės darbi
ninko JAV se uždarbiu. Čia 
dar tektų išskirti įvairius mo 
kesčius, kurių sovietinis dar 
bininkas nemoka ar greitu 
laiku visai nemokės Pagal 
sovietinius šaltinius (jie daž 
nai perdėti) amerikietis dar
bininkas tiesioginių mokesčių 
iš savo atlyginimo sumoka 
12% Jei tarti, kad amerikie
tis darbininkas negauna jo
kių, sovietinio lygio «sociali-

Vladas Šlaitas
y.» J : '

Ramusis Miegas
Tolimas ir užpustytas mano kaimas;
su sniego kailiniais,
su sniego ant akių užkritusiom kepurėm, 
su apšerkšnijusiais langais medinės trobos, 
ir šuliniai, ir sviritys miega.

' olimas ir užpustytas mano kaime, 
miegok su sniego kailiniais, 
miegokit, gilus šuliniai ir medžio svirtys, 
miegoki, tolimas ir užpustytas mano kaime, 
iki pavasario pirmos a įdros!

VIETOJ MAISTO — MUILO

Sovietai Kubai negali siųs 
ti maisto, nes ir patiems sbo 
koja, bet už tat pažadėjo 3000 
tonų muilo, kad galėtų kubie 
čiai nusiprausti. Pažadėti pa 
žadėjo, bet ar ištesės, tai ki 
tas klausimas, nes patarlė sa 
ko: «pažadėsi — patiešysi, 
neduosi — negriešysi».

— «Pabaltiečiai Švedijoj ne 
duoda rūsų spaudai ramybės» 
— rašo Stokholmo dienr. «Da 
gens Nyheter» ryšius su SSSR 
vyriausybės organe neseniai 
išspausdintu straipsniu, kuria 
me puo ami pabaltiečiai pa
bėgėliai. Ten pat nusiskun
džiama, kad švedų «reakci
niai sluoksniai», ypatingai kon 
servatorių partija, remia pa- 
baltiečių veiklą, kurios tiks
las esąs palaikyt Švedijoj 
antisovietines nuotaikas ir 
kenkti draugiškiems santy
kiams su Sov. Sąjunga.

— Atsakydami į švedų ka
ro laivų vizitą Leningrade, 
antroje birželio pusė e Stok
holme lankėsi keturi sovietų 
karo laivai, vadovaujami adm. 

nių primokėjimų» (tačiau u- 
krovėje jis gauna — E), tai 
visvien jam dar lieka savai
tinio atlygin mo 72 73 dol

P. P. Kūliko Flotiliją sudarė 
trys povandeniniai laivai: ICO 
134, 138 ir lydimasis laivas 
«V. Kotelnikov» Jų įgulą su
darė 480 jūrininkų Sovietų 
žiniomis, jie atstovavo 10 
įvairių sov.etinių restublikų.

— Rytų Vokietijos 9 tųjų 
metinių proga Vak. Berlyno 
burmistras Willy Brandtas šve 
dų spaudoje paskelbė straips 
nj, kuriame sakoma, kad «gė
dos mūras» negali išspręsti 
kiekvieną dieną augančios 
Vidurio Europos problemos. 
Ten pat nurodoma, kad š tą 
sieną, kuri paaštrino įtampą 
Vokietijoje, sovietų premje
ras Chruščiovas įsidėmėtinu 
cinizmu yra pavadinęs «pažy 
mėtin- pažanga». Berlynie
čiai žino, kad laisvojo pasau
lio žmonės stovi jų pusėje 
kovoje už laisvę - rašo 
Brandtas.

SIUNTINI!, Į LIETUVĄ 
REIKALU

BALFo atstovui kreipusis, 
vok. R. Katalikų šalpos orga 
n zacija CARITAS- utiko pa
siusti apmuitintų tekstilės ir 
kitokių siuntinių į Lietu'ą, 
Sibrą ar kitas sovietų sritis. 
Neturtingieji lietuviai, kurie 
patys nepajėgia savo vargs
tantiems artimiesiems pasius 
ti siuntinių, kreipiasi į BALFą 
Miunchene, (München 2, Au 
gustens tr 46/ 11). Pareiškime 
reikia nurodyti nagrindas, 
dėl ko nepajėgiama pagalbos 
pasiųsti, siuntėjo ir siuntinio 
gavėjo vardai, pavardės ir 
tikslūs adresai ir kokios rū
šies pagalba yra reikalinga 
siųsti

- NE ŽODŽIAIS, BET DAR
BAIS PAREMKIM LIETUvIŠ. 
KA JAUNIMĄ, AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBA]

Vysk. M. Valančius

Klieriko ISleistuvės
Altorių Šešėly, I T. XXIII Skyrius

Klierikas Vasaris rūpinosi, 
kad vienintelės jo išleistuvės 
nepadarytų jam nei jo tėviš
kei gėdos Jis pas kvietė daug 
svečių Be artimųjų giminių 
ir apylinkės pažįstamų, paža
dėjo atvažiuoti ir jo draugas 
Kasaitis, ir prieš pat atosto
gas įšvęstas kunigas Jonelai
tis, ir du buvusieji gimnazi
jos draugai, dabar jau studen 
tai, Gudžiūnas ir Krapaitis. 
Ketino atvykti ir tolima Vasa 
rio giminaitė, kursistė Mur- 
maitė su viešėjusia pas ją 
kažkokia klierikui nepažįsta
ma drauge. Žodžiu, svečių 
būrys turėjo būti ne tik gau 
sus, bet ir įvairus.

Visa savaitė prieš išleistu
vių sekmadienį Vasarius pa
gavo triūso, rengime ir rūpi
nimosi karštis. Nutarta sve
čius laikyti per naktį, nes va 

žiuoti į seminariją reikėjo 
tik pabaigoj savaitės, tad vi
siem buvo laiko pasilikti i1' 
pasiruošti Rengtasi, kaip ves 
tuvėm, krikštynom, ar kuriam 
kitam dideliam kaimo baliui- 
Tik pačios primicijos ateity 
turėjo pranešti šias gana ne 
tikėtas išleistuves Vasario 
tėvam jos ir buvo kaip ir ma 
žas primicijų bandymas Nors 
klierikas jiem nieko tikro 
nepasakė, bet jie iš klebono 
girdėjo, kad Liudas kitus me
tus tikrai parvažiuos jau sub 
diakonas, nes seminarijos vy
resnybė gerą turinti apie jį 
nuomonę Ne tik tėvai, bet ir 
kiti šituo pranašavimu tikėjo; 
Vasarių klierikas ir bažny
čioj ir žmonėse elgėsi, kaip 
dera tikram dvasiškiui.

Išleistuvių pokyliui viskas 
buvo numatyta ir viskuo pa

sirūpinta. Valgių kaimo vai
šėse visuomet esti gausu, 
daugiau, negu reikia, — o čia 
Vasario motinai ketino patal
kinti pačio klebono gaspadi 
nė! Gėrimų senis Vasaris ne
mėgo, bet griežtai nekentė 
tiktai degtinės. Užtat labai 
vertino obuolinį vyną, o per
nykštis buvo pasisekęs gerai. 
Džiaugėsi senis galėsiąs pa
sigirti dar viena savo sodo 
gėrybe.

Pats klierikas rūpinosi, kad 
visur būtų švaru ir gražu Pa 
dedamas brolių, jis šlavė kie 
mą, valė sodą ir kartu su se 
seria tvarkė jos darželius. 
Nebuvo užmirštas nė Anšra- 
kalnis, į kurį buvo numatyta 
pasivaikščioti su jaunesniai
siais svečiais.

Pagaliau atėjo laukiamasis 
sekmadienis Vasarių namuo 
se visi priruošiamieji darbai 
buvo baigti, ir jau nuo pat 
ryto susidarė laukimo nuotai 
ka. Liudas su tėvais parvažia 
vo iš bažnyčios piru ieji ir 

kartu parsivežė klieriką Ka- 
saitį ir studentą Gudžiūną. 
Paskui juos tuojau pasirodė 
dėdės Murmos brička, kurioj 
šalia dėdienės ir dukters kur 
sistės, sėdėjo ir jų skrybė
liuota viešnia Pamažu rinko
si ir ki i svečiai, sveikinosi, 
pažinosi, šnekučiavosi. Kiek
vienas žiūrėjo, kur jam pato
giau dėtis, kur jam bus su
prantama šneka ir lygūs ben 
drakalbiai. Daugelis susitiko 
čia pirmą kartą, dėl to vieni 
kitų varžėsi Kalbos buvo la
koniškos, o juokai dirbtiniai. 
Klierikai nedrįso panelių, šios 
varžėsi klierikų ir nežinojo 
ką sii jais kalbėti. Visi dar 
kažko lūkuriavo ir tikėjosi, 
kad tie. kurie atvažiuos, įneš 
daugiau drąsos ir gyvumo. 
Nieko negelbėjo Liudo pas
tangos išjudinti pirmąjį savo 
svečių sustingimą.

Pagaliau į kiemą įvažiavo 
parapijos klebonas, o netru
kus Petrylai su studentu Kra 
paičiu. Nuotaika pradėjo tai

sytis. Jau susidarė diktokas 
būrelis gerų pažįstamų, kurie 
tarp savęs ne«>varžydaml, 
drąsino ir kitus ar bent atlei 
do juos nuo pareigos ką nors 
kalbėti. Du studentai ir trys 
klierikai, kadaise geri tos 
pačios klasės draugai, per ke 
lerius metus nutolę, dabar 
vėl ėmė atrasti anuomet jun
gusius juos ryšius. Dvi pane, 
lės pasijuto būrį po asistentą, 
ir dvasiškių draugystė jau jų 
nebevaržė. Seniai Petrylai ir 
Vasariai vėl giminiavosi ir 
džiaugėsi, kad jau matyti «to 
vargo» galas, ir kad kitą va
sarą jų sūnūs jau bus galuti
nai surišti su bažnyčia. Paga 
liau klebonas su savo pla
čiais interesais tiko prie kiek 
vienos grupės.

Seniui Vasariui jau seniai 
knietė vesti svečius apžiūrė
ti sodą ir bites, bet jis vis 
dar lūkuriavo Kleviškevičių, 
kurie jo akyse daugiausia 
apie tai nusimano. Bet saulė 
slinko vakarop, ir jis ryžosi
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Kova fr.es bažnyčia*
PUOLA IR JAV GYVENANČIUS LIETUVIUS KUNIGUS

Lietuvos spaudoje, per Vil
niaus radiją vis stiprinama 
antireliginė nropaganda ir 
paskirų dvasininkų puolimai. 
Birželio 29 d. radijo laidoje 
«Šiapus ir anapus altoriaus» 
dvasininkai pristatyti kaip 
patys didžiausi fašizmo, dikta 
tūros, imperializmo šalinin
kai. Lietuvoje įsigalėjus bol 
ševikiniam režimui, girdi, ku 
nigai virtę «užjūrio žvalgybų 
agentais ir pa ys aktyviai 
dalyvavo buržuazinių naci o na 
lįstų gaujose». Šalia Lietuvoje 
likusių dvasininkų, komunisti 
nė propaganda šį kartą puolė 
ir JAV veikiančius lietuvius 
dvasininkus, vienuolius Pasak

Pavėlavo Lietuvos rugiai
Per Vilniaus radiją liepos 

1 d kalbėdamas L etuvos žem 
dirbystės mokslinio tyrimo ins 
tituto dir. P Vasinauskas aiš 
kino apie rugiapiūtę vaškinė
je brandoje. Palyginti su pra 
ėjusiais metais, Lietuvoje ru
giai šiais metais pradėjo žy
dėti beveik 2 savaites vėliau, 
tad tikimasi, kad rugiapjūtė 
prasidėsianti rugpjūčio mėn. 
Nors Vasinauskas pripažino, 
kad kombainų naudojimas ne 
patartinas javus nuimant vaš
kinėje brandoje, tačiau jis 
pasisakė prieš nuomonę, kad 
L etuvos sąlygoms kombainai 
netinka. Esą, nors toliau į 
šiaurę javams bręsti sąlygos 
blogesnes, bet pvz. Estijoje

Kooperatininku suvažiavimas pripažino rimtus trukumus

Birželio 26 27 d.d. Vilniuje 
įvyko Lietuvos vartotojų ko
operacijos šeštasis suvažiavi
mas, atstovavęs per 750.000 
pajininkų. Kaip sveikinime 
nurodė partija ir vyriausybė, 
per pastaruosius 4 metus į 
kooperatyvo narių gretas įsi 
jungė apie pu«ė milijono dar 
bininkų, kolchozininkų, tar- 

radijo, Romoje įsteigta kole- 
gija ruoš anti specialistų ka
drus «antitarybinei veiklai 
Lietuvoje». Kun. dr, Vaišno 
rai piktai prikišta, kad jis 
teigęs, jog Lietuva — Mari
jos žemė Yp tingai Vilniaus 
radijas nepatenkintas marijo 
nų veikla JAV-se — esą, prel. 
J. Balkūnas ir T. Bružikas 
atvirai agituoją už at >minės 
bombos sprogd nimus, o kun. 
Prunskis «Draugo» skiltyse 
reikalavęs, kad vyriausybė 
pasiruoštų kariniams veiks 
mams. Pagaliau, Vilniaus ra 
dijas teigia: bažnyčios tarnai 
yra aktyvūs Vakarų kapitalis 
tų politikos rėmėjai.

kasmet kombainais nuima 70 
80% derliaus. Vokietija — pė 
darišių kraštas, bet, arot t’a- 
sinausko, ten pėdarišės nebe 
gaminamos ir javai masiniai 
nuimami kombainais Pana
šiai ir Danijje bei Švedijoje. 
Pagrindinė priežastis, kad 
Lietuvoje mažai naudojami 
kombainai, tai reikalas grū
dus džiovinti džiovyklose Lie 
tuvoje, teigė Vasinauskas, 
dar labai trūksta šiluminių 
džiovyklų. Dar jds nurodė, 
kad Lietuvoje pagrindiniai 
derliaus nuėmimo darbai už 
truks iki rugsėjo mėn. Žem 
dirbiai paskatinti daugiau su
sirūpinti tuo užtrukusiu der
liaus nuėmimu, 

nautojų ir šiuo metu visi ko
operatyvai jungia per 750.000 
narių. Per 4 metus Lietuvoje 
pastatytos 684 naujos parduo
tuvės, 48 valgyklos restora
nai. Savo prane >ime, koope
ratyvų s-gos pirm P. Muraus 
kas nurodė į visą eilę rimtų 

trūkumų. Pvz., visoje eilėje 
rajonų gyventojai silpnai ap

MŪSŲ LIETUVA

Vincas Jonikas

Brangieji Akmenys
Mano tėviškės dirvonuose, menu, 
Pasiliko daug brangiųjų akmenų —

Jie sužvilga žalsvų kerpių smaragdų 
Su ženklais piemens nuskridusių pėdų.

Ten pabūdavo su manimi mama 
Pailsėti po mišparų grįždama.

Glaudė, glostė ir vaišino meduliu, 
Guodė, mokė rūpestingu žodeliu.

Jie sušvinta skaisčiu deimanto lašu
Iš akių, piemens našlaičio, vienišų —

Dar šiandien brangumą švenąjį menu 
Paliktųjų savo žemės akmenų.

rūp narni būtiniausiomis pre
kėmis, blogai planuojama, blo 
gai pristatomos prekės, val
gyklos dažnai būna uždary
tos lankyto ams patogiu me
tu, me:ai iš metų neįvykdomi 
bu'vių supirkimo planai, ma
žai paruošiama daržov.ų, gau 
sėja grobstymai, išeikvojimai. 
Štai kelios mintys ir diskusi
jose pasisakiusių delegatų: 
Kėdainių raj. vartotojų koope 
ratyvų s-gos vald pirm O. 
Skabeika — mes atsivežame 
daržovių konservus iš Vil
niaus ar Kauno, kai... tuo* tar 
pu juos galėtume gauti iš Kė
dainių konservų fabriko Min. 
Pirmininko pavad K. Kairys 
—- prekybos tinklo augimas 
nepatenkina kaimo darbo žmo 
nių poreikių. Dažnai — teigė 
Kairys — kol hozininkams ar 
sovcliozų darbininkams tenka 
eiti už kelių kilometrų pirkti 
reikiamų prekių. Kaime labai 
silpnai išvystyta kilnojamoji 
prekyba Iki šių metų pra- 
džios Lietuvoje buvo nebaig
tos statyti 38 universalinės 
parduotuvės, 53 parduotuvės, 
7 šaldytuvai ir kt.

— Vilniaus operos ir bale
to teatro solistas Virgilijus 
Noreika, tenoras, su gastro
lėmis buvo pasirodęs Suomi
joje ir Danijoje. Jis žinomas, 
kaip ir lengvosios muzikos 
dainų atlikėjas. Teatre pasi
žymėjusi ir solistė Irena Žu
kaitė, neseniai važinėjusi po 
Sovietų Sąjungą, dainavusi 
Murmanske.

— Lietuvoje nuo rugpjūčio 
15 d. iki rugsėjo 15 d. parti
ja ir vyriausybė skelbia vad. 
reidą visubt'Inio mokymo įsta 
tymo vykdymui patikrinti. 
Anksčiau buvo nusiskųsta, kad 
dar ne visi mokyklinio am
žiaus vaikai lanko mokyklas, 
tuo tarpu 1962-63 mokslo me
tais norima pereiti prie visuo 
tinio privalomo aštuonmečio 
mokymo. «Reido» metu bus 
tikrinama, ar užregistruoti vi 
si mokyklinio amžiaus vaikai 
ir paaugliai.

— Apie dail A. Žmuidzina 
vičių, jo kūrybą, nuopelnus 
paskelbė straipsnį Montevi-

1962 u liepos 28 d

deo, Urugvajuje leidžiamas 
žurnalas «Revista del Infor- 
nacion» 4 nr.

f

— Lenkijoje leidžiamas žur 
nalas «Polska Sztuka Ludowa» 
paskelbė Vilniuje išleisto lei
dinio «Lietuvos architektūros 
klausimai» recenziją. Lenkų 
meno specialistai tame leidi
nyje teigiamai įvertinę ir H. 
Kairiūkštytės-Jacynienės ir J. 
Baršiausko darbą «Pažaislis».

NUSISKUNDŽIAMA TURIZ
MO TRŪKUMAIS /■

Per Vilniaus radiją birželio 
19 d. apie turizmą Lietuvoje 
paskelbta, kad dar esama į- 
vairių trūkumų. Esą, pirmiau
sia turistų reikalavimų nepa
tenkina turizmo bazės Pabal
tijo respublikose. Per mažai 
turizmu-domisi prof, sąjungų 
organizacijos. Kritiška padė
tis — tai turistinio invento
riaus nuomojimo reikalas Lie 
tuvoje. Siekiant pakelti turiz 
mą, šiemet įsteigti turistų klu 
bai Kaune ir Klaipėdoje, vė
liau jie būsią steigiami Šiau
liuose, Panevėžy ir kituose 
miestuose. Pastaruoju metu 
pradėta plėsti ir turizmo agi
tacija.

ZDRASTVl ITE, DOROGIJE 
TAVARIŠČI

Vilniaus turistinėje bazėje 
priglaudžiami turistai iš visos 
Sovietijos kampų Toje bazė
je paruošiami turistams marš 
rūtai, pvz., 147 «visasąjungi
nis maršrutas* prasideda Ig
nalinoje, toliau turistai vyks
ta į 1 rakus, Birštoną ir ke
lionę baigia Vilniuje. Turistų 
bazėje išgirstami pasikalbėji
mai atrodo šitaip:

— Zdrastvuite, dorogija ta- 
varišči, a vy ad kuda?

— My iz Charkovą. Tokių 
turistų, atvykusių iš įvairių 
Sovietijos vietų, skaičius nuo 
lat auga.

bent esamiem pasiūlyti para
gauti tokių ten obuolių ir 
kriaušių Visi leidosi į sodą, 
kas klausyti šeimininko aiški 
nimų, kas krėsti ir rinkti vai
sių, kas šiaip jau pakrikai su 
kuo pasikalbėti ar pasivaikš 
čioti.

Jau pusė sodo buvo apžiū 
reta, kai keleliu pasirodė dar 
vienas tirštai prisėstas veži
nas Šį kartą tikrai buvo jie, 
Kleviškevičiai. Šeimininkai ir 
kaikurie svečiai ėjo į kiemą, 
i lažiau pažįstami pasiliko so 
de, arba iš tolo sekė atvažii- 
a usius.

Didelis buvo klieriko Liudo 
nustebimas ir džiaugsmas, kai 
be kanauninko ir Liucės, pa
matė bričkoj dar kun. Jone 
laitį ir Varnėną. Vasaiis ži
nojo, kad Varnėnas neva dėl 
ligos buvo gavęs leidimą iš
važiuoti į užsienį ir studija
vo viename Vokietijos univer 
sitete, bėt paskutiniais metais 
maža apie jį turėjo ž’nių.

— Matai, kokį netikėtą sve 
oią aš tau sugavau, — kalbė 
jo sveikindamasis Jonelaitis 
— Vargiai būtum ir pažinęs. 
Visai nepanašus į buvusį klie 
riką Varnėną

Laimei, šiuos žodžius girdė 
jo tik Liudas ir atvažiavusie
ji, kitaip Varnėno opinija kai 
miečių akyse būtų buvusi pa
gadinta nebepataisomai. Jo
nelaitis ir pats susigriebė ne 
taktą pasakęs, ir visi susi 
merkė apie tai daugiau nė 
žodžio

— Nemaniau, kad pateksiu 
į šitą kraštą, -- teisinosi Var 
nėnas Vasariui — Teks da 
bar tau mane atgal vėžinti 
trejetą mylių-

Bet čia įsikišo pats kanau 
ninkas:

— Myliu visokius literatu®, 
poe'us ir artistus! Tuomi jau 
aš pats pas rūpinsiu Paviešė 
si dar pas mane keletą dienų. 
«Gied jau meilę, jauną viltį- .. 

tas tai man patinka! Nepada
rytum taip?.. Ką?. Nors tu ir 
poetas, — sudrožė j:s klieri
kui Vasar ui per petį. Šis pa
matė į save įsmeigtas Liucės 
akis ir sumišęs nežinojo ką 
apsakyti Bet tuo tarpu seniai 
Vasariai, pasisveikinę, ėmė 
kviesti svečius toliau, ir visi 
ėjo į vidų, kur jau laukė pa
ruošti pavakariai.

Liudas džiaugėsi, kad sve 
čių susirinko net daugiau, ne
gu jis buvo numatęs, o neat 
vyko Trikauskas, kurį kvietė 
tik iš mandagumo. Jis su sa
vo fanaberija būtų tik kitiems 
nuotaiką gadinęs. Gerai, kad 
nėra nė Brazgio Tas ir ne
kviestas būtų atlydėjęs L ucę, 
jeigu tą dieną būtų pasisu
kęs Klevišky

Erdvi Vasarių seklyčia bu 
vo ] ilna svečių. Vitni užkan 
džiavo, kiti gėrė arb tą ar 
alų, vieni sėdėjo, kiti šiaip 
sukinėjosi po seklyčią. Bet 
niekas dar nenorėjo likti vi

duj, kai lauke buvo taip gra
žu ir šilta Jaunimas pirmiau 
šia atsirado vėl sode ir tarė
si, ką čia sudainavus, ar kaip 
kitaip davus valios savo ener 
gijai ir geram ūpui.

— į kalnelį! — sušuko štai 
ga suplojusi rankomis Liucė 
— Ten tai kad uždainuosim! 
Visa apylinkė skambės! Tegu 
čia seniai sau vieni po sode
lį vaikštinėja.

— Į kalnelį! J kalnelį!. — 
šaukė ir kiti Tai buvo pana
šu j obalsį, kuris visiems pa
tiko.

— Vesk mus tamsta į kai 
nelį'...

Ir pro vartus, keleliu visi 
pasileido į galulaukę-

Ar yra kas nors gražiau, 
kaip šiltos ankstyvo rudenio 
popietės? Sąulei jau neliko 
nė ketvirtadalio dangaus ke 
lio, ir ji iš šono atsargiai šil
do jum veidą. Jūs nejaučiate 
ore vasaros tvanko, bet vien 

lygią ramią šilumėlę, kur 
jus gaivina, kuri jus skatina 
judėti, juoktis ir dainuoti. Su 
artos rugienos kvepia drėg
na žeme. Nuganytos pievos 
sausai atsiliepia po jūsų kojo 
mis. Jūs galit eiti, kur akys 
neša — niekas n eko jum ne 
sakys, ir niekur jūs nerasite 
jokios kliūties. Kur-ne-kur 
parudavusių linų ruožas, kur- 
ne kur pajuodavusių dobilų 
sklypas, kur-ne kur dar tebe 
žaliuojančių bulvių laukas; 
bet ir per jį žengdami, dide
lės skriaudos nepadarysite. 
Rudens laukų laisvė — plati 
mieia, kaip jūsų norai, kaip 
jūsų svajonės.

Kai išėjo jaunimas į galu
laukę, įsidrąsino ir pagyvėjo 
net ir labiausiai nedrąsūs. 
Kaimo berniukai ir mergaitės 
pasijuto, ka i jie randas savo 
dekoracijose, prie kurių jie 
derinas geriau, negu panelės 
ponaičiai ir kunigėliai.

(B, D.)
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Si Sekmadieni Visi Dalyvaukim Jaunimo Šventėje ir Maironio Minėjime
9 VAL. PAMALDOS IR BdNDRA JAUNIMO KOMUNIJA, — 15 VAL. MAIRONIO MINĖJIMAS IR MENINĖ PFOGRĄMA — PO MINĖJIMO ŠEIMYNIŠKAS 

JAUNIMO POBŪVIS.

Gyvas Liudininkas
Turiu džiaugsmo ir garbės 

vadinti save gyvu liudininku 
pris menant mūsų Tautos dai
nių ir poetą Mačiulį-Maironį 
šiose šimtametinėse nuo jo 
gimimo sukaktuvėse.

įsisteigus Kaune, laikinoj 
Lietuvos sostinėj, Vytauto Di 
džiojo universitetui, 1922 me
tais, man teko būti to univer 
siteto tilozofijos teologijos fa
kulteto studentu Per tris tri
mestrus atydžiai klausiau Dr. 
Mačiulio-Maironio teologijos 
paskaitų ir laikiau pas jį eg
zaminus Truputį sarmata pri 
•ipažinti, kad Mačiulis- Mai
ronis kartą egzaminuose ma
ne «surėžė*. Mat jis buvo di
delis šv. Alfonso Ligouri šąli 
pinkas ir skrupulingai reika- 

_ ląvo . iš studentų detaliausių 
žinių apie garsųjį teologą.

— Na, tamsta. Bružikai, pa
sakyk man, kiek Alfonsas Li 
guori parašė veikalų, pava
dink juos vardais ir nusakyk 
kurį veikalą^ kuriais metais 
jis parašė?

— Mielas Pro esoriau, skai 
čiu galiu pasakyti, bet kiek
vieno veikalo pavadinimą ir 
net metus, kada jis išleistas, 
nebeįstengsiu.

— Na, tai reikės tamstai su 
egzaminais dar palaukti ir 
gerai įsidėmėti visus šv. Al
fonso uiguori veikalus,

Nuodugniai «iškalęs» apie 
Alfonso Liguori veikalus nuė

— Šį šeštadieiį (Liepos 28) 
7 vai. vakare religinis susi
telkimas jaunimui Vila Zeli- 
nos Bažnyčioje.

ATEITININKAI TURĖJO 
BRANGŲ SVEČIĄ

Sekmadienio rytą į São Pau 
lį atvyko daktaras VYTAU
TAS VYGANTAS. Dr. Vygan 
tas yra Ateitininkų Federaci 
jos Generalinis Sekretorius 
ir viso pasaulio katalikiškų 
studentų organizacijų federa 
cijos PAX ROMANA pirmi
ninkas. Šiai federacijai jis 
vadovauja jau dvi kadenci
jas iš eilės. Ir savo sumanu
mu smarkiai pagyvino fede
racijos veikimą.

Svečią aerodrome pasitiko 
moksleivių ateitininkų atsto 
vai, o Zelinoje Valdyba. Gai 
la, kad dėl blogo oro pavėla 
vo lėktuvas ir svečias nega

jau laikyti antru kartu egza
minus. Bet Mairons jau ne
beklausė mano taig gerai iš 
moktų Liguori veikalų, o klau 
sinėjo visai kitų teologijos 
traktatų ir patenkintas mano 
atsakymais paprašė studento 
knygutės, kad galėtų tenai 
pasirašyti.

Studentai iš profe orių daž 
nai pajuokaudavome, bet iš 
Mačiulio — niekad. Jo poeti 
nė dvasia, jo užimama aukš 
ta prelato ir seminarijos rėk 
toriaus vieta, jo rimtas pas
kaitų dėstymas ir net pati 
išvaizda skiepijo į klausyto
jus pagarbą, pasitikėjimą ir 
autoriteto svorį.

O vis tik Prelatas J Mačiu 
lis—Maironis dąrydajnas į 
klierikus ir universiteto s u- 
dentus autoritetingą įtaką, 
kartu turėjo savo tėviškes 
širdies magnetą, kuris bema
tant studentus patraukdavo 
prie savęs, nes visi rasdavo 
jame kunigišką dvasią, pagal 
Jėzaus Širdį ir toji Kristaus 
Dvasia skleisdavo aplink sa 
ve nepaprastos meilės šilimą.

Gaila, kad neteko baigti 
aukšhų teologijos mokslų pas 
Maironį - Mačiulį, kadangi 
1923 metais įstojau į jėzuitų 
naujokyną Olandijoj ir dau
giau iki jo mirties nebeteko 
su mūsų tautos Dainium ma
tytis.

J. Bružikas, S. J.

lėjo susitikti su visais moks
leiviais, kaip buvo numatyta 
choro repeticijoje. Vygantas 
yra psichologijos daktaras ir 
dirba psichologiniu patarėju 
vienoje amerikiečių lėktuvų 
kompanijoje, kuri turi 23 000 
tarnautojų. Pirmadienio rytą 
išskrido į Montevideo, kur 
dalyvaus Pax Romana Kon
grese.

— Maironio minėjime me 
ninę programą išpildys jaunu 
čių, moksleivių ateitininkų ir 
L K. Bendruomenės chorai. 
Beto dalyvaus vyresniųjų ir 
jaunesniųjų moksleivių tauti
nių šokių grupês vadovauja
mos p. J. GUIGOS.

Ponia M. Vinkšnaitienė rni- 
nėjimui parengė Maironio kū 
rybos montažą.

«Maironis
!Š «Jaunosios Lietuvos»

Įžanga
Kur šiandieną Jinai?
Miega jos milž nai;
Po žemių jų ilsis krūtinė! 
Kaip po audrų didžių, 
Kad aut marių p’ačių 
Užmiega vilnis paskutinė.

Kur garsioji šalis, 
Varius savo vilnis
Lig Dono ir Marių Juodųjų?
Vienas garsas tiktai, 
Vien apžėlę kapai 
Beliko iš amžių senųjų!

Miega bočių šalis! 
Apsiniaukus naktis 
Tiek amžių kaip nebešvinta!.
Veltui meldi aušros, 
Miršta balsas maldos,
Viei^ gailies tau ašaros krinta!

Gedim no laikus
Vaidelotas garsus 
Prikeltų!. Bet kur vaidelotas 
Graudūs kanklių balsai 
Nebeskamba visai:
Jų raktas dirvonais užklotas

O vienok Lietuva
Juk atbusgi kada: 
Ne veltui ji tiek iškentėjo! 
Kanklių balsą išgirs, 
Miegąs kraujas užvirs;
Nes Kryžius gyvatą žadėjo.

Skausmuos jėgos suaugs, 
Atgimimo sulauks: 
Jau blaivosi orai aptemę 
Tik į dai bą greičiau! 
Tik mylėkim karščiau! 
Tik, vyrai, pajudink.m žemę!

•» •» ♦» ♦♦ <» «♦» «»» «♦♦ ♦» <♦»

Tradicinė Jaunimo šventė ivyks liepos 29 d.
Popietinė programa 15 vai. V. Zelinos gimnazijos salėje 

skirta MAIRONIO MINĖJIMUI
Meninę minėjimo programą išpildys Jaunučių, moksleivių 
ateitininkų chorai, tautinių šokių grupės ir L.K.B. Choras.

Beto programoje bus dainų, poezijos ir žodžio 
montažas parengtas p. Magdalenos Vinkšnaitienės. 
Visi lietuviai kviečiami atvykti Jaunimo Šventėn ir 

pagerbti Lietuva s atgimimo dainių.
Šventės išvakarėse 19 vai. bus religinis susitelk mas 

jaunimui Vila Zelinos Bažnyčioje.
Šventės Dieną 9 vai. iškilmingos pamaldos

Ir vakare jaunimo pobūvis.
Rengėjai kviečia visą lietuvišką jaunimą dalyvauti

IŠ URUGVAJAUS

Alfredas Stanevičiukas T. 
J Bružikui rašo:

«Jau praėjo keletas mėne 
šių, kai teko lankytis Brazili
jos padangėj. Visas jaunimas 
liko labai sužavėtas Brazili 
jos žmonių malonumu ir pui
kiais tos žemės vaizdais. Vėl 
visi nori važiuoti į Braziliją. 
Man gi sunkiai seksis įvyk- 
dinti tą troškimą, kadangi rei 
kia labai tau. yti laiką moks
lui. Fakultetas universitete 
beveik užima visas mano va
landas ir dėl to reikia palik
ti į šalį balius ir šokius Bet 
viską , atrodo, gerai sekasi. 
Urugvajuje laikom-s visi ge
rai, tik atėjo šalčiai, negra
žus oras, nebemalonu važiuo 
ti į mišką, ar prie jūros Šian 
dien teko gerokai prigrybau- 
ti, tik gaila, kad Jūs ne čia, 
padėtumėte gardž uotis

Greitai bus Onų balius (lie 
pos 29); sako atvažiuos sve 
čių iš Brazilijos, ar žinote 
ką nors apie tai? Buvo gra 
žiai paminėta Gedulos Diena. 
Mūsų chords past t • dramą 
«Lėk mano sakalėli» ir sulau 
kė daug karštų plojimų La 
bai puikiai suvaidino Gvidas 
Mačanskas, Povilas Debesis, 
/ deiė Jeskelevičiūtė, Irenė 
ir Alfredas Taparauskai, o 
motinos rolę liriškai ir jaus
mingai suvaidino Birutė Žu
kaitė Malonėkite perduoti 
mūsų linkėjimus Tėvui Juo
zui ir visam jaunimui*.

(N B Šis jaunuolis Urugva
juje gimęs, ir kaip gražiai 
lietuviškai rašo.)

— GINTARAS, Urugvajaus 
Lietuvių Jaunimo Tautinių šo 
kių grupė, tautiniais rūbais, 
su gėdulo ženklu ėjo Garbės 
Sargybą prie Dr. Kaz miero 
Graužinio, Lietuvos Ministé
rio P. Amerikai karsto Tuo 
kilniu jaurimo gestu buvo 
visi sužavėti tiek lietuviai, 
tiek vietiniai, j pač svetimų 
tautų, tai yra užsieniečių am 
basadoriai ir konsulai. Tauti 
niais rubais jaunimas palydė
jo velionį iki amžino poilsio 
vietos.

VISUR TRŪKSTA KUNIGŲ 
(Jaunuoliai p galvokite!)

Nekalbant apie Pietų Ame
riką, kur keli tūkstančiai ti- 
tinčiųjų gauna tik vieną ku
nigą, bet ir Europ je pasi
reiškia trūkumas. Vatikano 
buvo paskelbta, kad viduti 
niškai vienas' kunigas turėtų 
aprūpinti tūkstantį tikinčiųjų.

Dėl to Europoje reiktų kas 
met naujų kunigų prieauglio 
maždaug 5000 Bet iš tikrųjų 
1957 metais buvo įšventin a 
per visą Europą 4000 naujų 
kunigų, o 1961 m. jau tik 
3 515. šiais metais gal dar 
mažiau Tuo tarpu tikinčiųjų 
prieauglis padidėjo 11 mili
jonų

Pačioj Italijoj per paskuti
nius 8 metus gyventojų padi
dėjo 3 milijonai, o kunigų su 
mažėjo mažėjo 2000. Iš 43 488 
kunigų net 10 000 vyresni n i 
60 metų. Žodžiu, labai mažė 
ja kunigų skaičius. Tik Šiau 
rėš Amerikoj kiek geriau Sa 
kysim, JAV bėse 1.211 tikin
čiųjų tenka-vienam kunigui, 
bet Kanadoj — jau beveik 
gerai, nes 841 tikinčiąjam ten 
ka vienas kunigas.

Kristus pasakė: piūtis yra 
didelė, gi darbininkų — ma
ža. Tad prašykite pjūties Vieš 
patį, kad siųstų darbininkų 
pjūčiai.

Jeigu laisvuose kraštuose 
trūksta kunigų, tai ką bekal
bėti apie šalis už geležinės 
sienos, kur ne tik neragina 
ma stoti į kunigus, bet kuni
gus įvairiais būdais persekio 
ja ir neleidžia veikti kunigų 
seminarijoms.
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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 A v. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

|4.o - Sala 7- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI .'

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis::

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

Kun. J. Šeškevičius V. Zell 
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/101/102 Rua Coelho Neto, 281

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

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

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOtf 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 JO'E DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 
FONE: 63 6005 • VILA Z LINA - SÃO PAULO

Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98-9.0 - sala 904 — Fone: 52-0229 
Enderêço Telegráfico: «CABIUNA» j

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),n

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S.J. prie Si 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

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

A nd r. Pupienį, R1 Oratorio; 
1224, Mooca,

B. Tubelj ir Kučinską, Moi 
nho Velho

Stočkų Pa< quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

Rio de Janeire yra p. Uršulė

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

aVMFANC pavilonic
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

postal 4118 - Vila Zelina, Têl 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

“icriJA”
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 ------

Gaulienė, Rua General Pedra
.451

siUVÉJAS í
POVILAS AMBROZEV1Č1US 
Rua Inhagapi, 47 V- Zelina.—— 
(prasideda iš A v Zelina, 595)

VIENINTEL’AI ATSTOVAI G ARŠIOJOJ V ANDENS L I N T C'Y A

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

iudoya v ta i to yrr d^uai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O 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.

e c B s - =’ bbibJJiiíihí - - ■ • •

EJC KITOKĮ o CONTAI3IL

NAJCIBMIENTC
Irmãos Nascimento

RES. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

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

(t

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 68-32851 ViLA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

XV. ZELINA, 515 — GAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

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

«MŪSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai rėmėjai 
Įnešę po 1.000 cr.:

Ant Juodzevičius, Kazys 
Ambrozevičius, Jonas Petri
kas, Albertas Stočkus.

— Laiškai: V. Balčiūnui, H. 
Šimonytei, J Krutulytei, A. 
Nadolskytei, A. Adomavičie
nei, F Slavickaitei, J Paukš 
čiui, P. Šukiui, P. Zagorskie 
nei, N. Barkauskaibei, J. Va 
leikienęi, I Skurkevičiūtei, R. 
Lunskiui, Onai Masienei, O. 
Žibienei.

— Aprašymas ir nuotraukos 
iš praėjusio sekmadienio krep 
Šinio aikštės atidarymo iškil
mių, tilps sekančiame nume 
ryje.

- t kietis adomas (pe 
rito contador) «ML» skaity
tojas, gimęs 5 11 1919 m, ki
lęs iš Lietuvos miestelio Di 
deja, mirė Belo Horizonte 
ge ūžės 24 d v era Cruz Ii 
goninėje. Paliko nuliūdusius 
žmoną Luciją, sūnų Ričardą

PAJ IEŠKOJIMAS

Elena Cechavičaitė paieško 
puseserės Kazės Kutkevičai 
tės-Babenskienės Jieškomoji 
ar apie ja žinantieji prašomi 
pranešti šiuo adresu:

Campinas
Elena Cechahavič&itė 

Rua Erasmo Braga, 332.

— Pajieškomas VACLOVAS 
CHMILIAUSKAS, sūnus Zig 
manto ir Teresės. Jieško se 
šuo iš Lietuvos. Atsiliepti So 
fija Beresnevičius, Rua Fabia 
no Atveš, 25, V. Zelina.

A.A.ADOMAS cAKALAUSKAS

— MIRĖ. Liepos 23 d. anks 
ti ryte Ipirangos IAPETC li
goninėj po ilgos ir sunkios 
ligos susitaikęs su Dievu, 
iškeliavo į amžinybę dar vie 
nas neseno amžiaus lietuvis 
Adomas Sakalauskas, gimęs 
1903 m rugp 3 d., atvykęs 
į Braziliją 1927 m. iš Givilin- 
kių, Kražių parapijos ir dir
bęs motoristu São Paulo Kom 
panijoj. Misioj J. Bružiko 
ir gausaus savo tautiečių bū
rio ; alydėtas į IV Parados 
kapines ir patalpintas tet Naš 
lėno kape, ilsėkis amžinybė
je. 7 dienos Mišios bus Vila 
Zelinuje liepos 30 d. 8 vai. 
ryte Kviečiama visus d ly- 
vauti, o jo seseriai Petronė 
lei ir giminėms reiškiame gi
liausią užuojautą

VAŠINGTONE TAIP PAT 
SKAITO «MUSŲ LIETUVĄ’

(Lietuvos Atstovas J Rajec
kas rašo T. J Bružikui)

Didžiai Gerbiamas ir Malo
nus Tėve Jonai,

Šį rytą Pasiuntinybę pasie
kusi 'MUSŲ LIETUVA» skel
bia 65 m. Jūsų amžiaus ir be 
artėjančią Jūsų 40 metų ku
nigystės sukaktį.

Šiandien perskaičiau ir Jū
sų interview São Paulo lai
kraštyje

Ryšium su -tomis sukakti
mis man gyvai prisimena Sei 
nuos ir Zypliuos kartu su Ju- 

ir dvi seseris Šeimai ir gi
minėms reišk ame gilią užuo- 
autą.

mis praleistas laikas. Prisime 
na n>an ir Jūsų pašaukimas, 
apie kurj interview minite 
Jis tuo mėtų buvo aiškus ir 
stiprus, kaip uola. Džiugu, 
kad jis tokiu ir tebėra.

Tų sukakčių proga nuošir
džiausiai Jus sveikinu tiek 
dirbusį, tiek kentėjusį, tiek 
misijų atlikusį, tiek kraštų 
apvažiavusį. Sveikinu ir gė
riuosi Jūsų kilnaus darbo sėk 
mingumu ir gražiais darbo 
vaisiais.

Linkiu taip pat sveikatos ir 
jėgų kuo ilgi usiai dirbti pa
miltą misijų darbą, Dievo bei 
Bažnyčios garbei ir išeivių 
tautiečių dvasinei naudai. Jū
sų darbuotė naudinga ir pa
čiai Lietuvai.

Palinkėjau sveikatos, bet 
patyręs apie Jūsų nesveikatą 
ne kartą pagalvojau, ar ne 
aš su kitais kaltas, kad Sei 
nuošė kumščiu smogdavau į 
Jūsų atstatytą stiprią krūtinę. 
*)Tai tikrai sveikatai nepasi
tardavo «jaunos dienos ne
protingos.» Bent tuomi aikvo 
jome energiją be reikalo 
Su geriausiais linkėjimais ir 

giliai nuoširdžia pagarba
Jūsų 

J Kajeckas'
*) J. Rajeckas kartu studija 

vo ir eidavo su T. J Bružiku 
imtynių.

(pabaiga iš 1 pusi.)

čiaačių nutarimų Kongresas 
praėjo darbingoj ir darnioj 
nuotaikoj. Círculos operários 
savo veikimą grindžia katali 
kų soči liniu mokslu. Komu
nistai daro viską, kad Brazi
liją paimti į sa' o rankas Ta 
č'iau prieškomunistifjis Iron 
tas, kuris sudaro krašto gy
ventojų daugumą, nors ir vė 
lokai, bet jau pabudo.

LIETUVIŲ IRKLININKŲ 
PERGALĖ PRIJŠ JAV

Liepos 4 d. Philadelphijoje, 
akademinėje irklavimo rega
toje, dalyvavę sportininkai — 
«Žalgirio* komandos dalyviai 
— aštuonviečių valčių varžy
bose iškovojo pergalę prieš 
JAV rinktinę («Wesper» klu 
bą) Šiose varžybose dalyva 
vo 6 lietuviai ir trys nelietu 
viai. Aštucnvietės valties ko
mandos vadovu ir treneriu bu pietų įvyks visuotinis visos 
ve R. Vaitkevičius «Žalgirie Sąjungos narių susirinkimas 
čius», o po rungtynių pasvei Vila Belą mokykloje Visų na 
kino sovietų ambasadorius rių dalyvavimas būtinas, Mi 
JAVse A. Dobrynin ir Penn nėtu laiku nesusirinkus kvo 
sylvanijos valst. gubernato rumui, praėjus pusvalandžiui

Para Deputado Esta

ADAMO KOZAKEVIC
(ADOMAS KOZAKEVIČIUS) 

Candidato na Chapa P. T. N.

rius. Jie buvo priimti pas mie 
sto burmistrą Liepos 8 d 
lėktuvu išskrido į IVaskva i 
liepos 11 d atsirado 'Minioje 
Čia jie buvo iškilmingai sutik 
ti> Liepos 13 d l ietu vos A 
Tarybos prezidiume Žalgirio 
čiams irkluotojams buvo įteik 
tj garbės raštai ;ir juos jtei 
kiant dalyvavo partiniai vado 
vai bei varovai su Sniečkumi 
Barkausku, Popovu ir kt. 
priešaky

Nors Lietuvos sportininkai 
dalyvavo S>>v Sąjungos var 
du, tačiau Philadelphijos spau 
da tuoj išaiškino, kad irkli 
ninku komandoje buvo Ii tu 
viai. Pasak «New Yo k He 
raid Tribune», sportininkai, 
esą, pasipriešino ir nenorėjo 
būti vadinami rusais, kadan 
gi jų čempionas aštuntukas 
buvo «Žalgirio» rinktinė iš Vii 
niaus, Lietuvoje

PRANEŠIMAS

Lietuvių Sąjungos Brazili 
joj Valdyba praneša, kad rug 
piūčio mėn 15 d 3 vai. po 

skelbiamas antras susirink 
mas ir bus teisėtas nežiūrint, 
kiek narių dalyvautų.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

r-irmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1t vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai..
La pa lt vai.,
Ketvirtą: *•
Vila Guiltier mine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacioog‘8 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

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.

Y LIETUVIS ADVOKATAS
’Y Albertas Pavilaūicius

.- v
atlieką visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku 
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 - 9.o Andar Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 33-6011 São Paulo

P R A N E Š IMAS
■ .■i ..į

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 3 L Tel. 78.90,33 78.00.14} 

ROMA — ITALIA. ' ,-í

Rasite jaukią aplinką, sveiką maistą ir neperdėta kainą . 
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 

susitarta iš anksto. ■■ ;
J KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

. • i’>; a

Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO

Presidente da Associação dos Drofissionais 
de Imprensa de Saó Paulo - APISP

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

vai 19, 25: 31 ir 196 metrų 
bangomis.

PARDUODAMA KRAUTUVE

(Secos e molhados)
V. Anastazijoje prieš bažny
čią, kampiniame name, sąly 
gos geros Teirautis vietoje 
rua Martinho Campos, 459.

— VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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