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P A f A L L Y I £
America užvaldžiusi erdve — triunfuoja

Kas širmasis laimės lenk
tynes į Venerą, šiuo momen
tu d«ar nea šku. Amerikiečiai 
mėgino, bet nepasisekė. Vie
nok amerikiečių erdvės triun 
tas yra sėkmingas, kuri pa
leido televizijos sate itą ap
link žemę. Jis vadinasi Tels- 
tar ir kel aus pora metų Jis 
priima ir perduoda televizi
jos programas, radijo, telefo
no ir telegrafo pranešimus. 
Tam reikalui įrengtos stotys 
— viena JAV, o kita Prancū
zijoje, gi trečioji Anglijoje. 
Naujos stotys statomos Vokie 
tijoje ir Italijoje Satelitas 
Telstar sveria 170 svarų, ap
lekia žemę per 2,36 vai. ir 
turi 15 000 įvairių dalių, ku
rios vadinamos «elektrinėmis 

Kada atsirado sektos?
Kai dabar ruošiamasi' prie žesnių sektų Kongregaciona- 

pasaulio vyskupų suvažiavi
mo Romoje, kur bus liečia-
mas ir bažnyčių
susivienijimo klausimas, pra
vartu būtų susipažinti su pa
saulyje esančiomis sektomis 
ir kada jos atsirado.

Armėnų bažnyčia atsirado 
491 m. ir turi 2 milijonus ti
kinčiųjų Ortodoksų bažnyčia 
atskilo nuo katalikų 1054 m. 
ir dabar jai priklauso 125 mi 
lijonai žmonių. Liuteronus pra 
dėjo Martynas Liuteris 1517 
m ir dabar yra 68 milijonai 
tikinčiųjų, bet pasiskirstę į 
dešimtis ir šimtus įvairių ma 
žesnių skirtingų sektų. Angli
konų bažnyčia, kurią pradė
jo 1534 m. karalius Henrikas 
VIII, turi apie 30 milijonų.

Presbiterijonai atsirado 1560 
m., juos įsteigė Jonas Kalvy
nas Šveicarijoj ir Jonas Knox 
Škotijoje, jie suskilę į 9 sek 
tas.

Menonistų sekcija įsisteigė 
1636 m Olandijoj. Įsteigėjas 
Menno Šimonis. Jų yra 16 ma

AREŠTUOTAS PRELATAS 
ŠIDLAUSKAS

Lietuvoje paskutinėmis sa
vaitėmis sustiprinti kunigų 
persekiojimai. Liepos mėn. 
laidoje laikraštis «Vision» pra 
neša, kad komunistai arešta 
vo prelatą Povilą Šidlauską, 
kuris administravo Panevėžio 
vyskupiją nuo to laiko, kai 
vyskupą Julijoną Steponavi
čių už nešventinimą komunis 
tams palankių klierikų paša
lino nuo pareigų ir uždarė 
namų arešte.

smegenimis». Satelitą paga
minti kainavo 50 milijonu do 
lerių.

Jeigu tokių satelitų būtų 
40, tuomet kelių sekundžių 
laikotarpyje televizijos ir pra 
nešimai būtų galima padaryti 
į bet kurią pasaulio vietą. 
Anglų spauda šį amerikiečių 
pasisekimą vadina TRIUMFU. 
Amerikiečiai pasiryžę šį da
lyką vykdinti iki galutinio iš
sivystymo Sovietai nei iš to
lo negali tokio išradymo pa 
daryti, o jei padarytų, tai tri
mituotų visomis galimomis dū 
domis. Jie pavydi Amerikai, 
nes tik pavėlavę pranešė 
spaudoj apie šį amerikiečių 
pasisekimą. Paminėjo vos ke 
liais sakiniais ir nutilo.

lų sekta atsirado 1580 m. An 
glijoje Roberto Brown dėka. 
Baptistai Jono Smitho įsteigti 
1608 m. Olandijoje, jų irgi 
daug padalinimų Kvekerius 
į teigė 1648 m George Fox 
Anglijoje Metodistai irgi An
glijoje 1728 m Jų steigėjas 
Jonas Wesley. Amerikoje jų 
esama net 19 skirtingų sektų. 
Evangelikų bažnyčia įsteigta 
1803 m. JAV Pensilvanijoje. 
Adventistų Bostone 1840 m. 
Jų yra 5 sektos Jumper baž 
nyčia įsteigta 1758 m. Unitą- 
rionai įsteigti 1645 m, Angli
joje Mormonai įsteigti 1830 
m, juos įsteigė Juozas Smi- 
thas, Amerikoje Salvation 
Army įsteigta 1878 m, Ąngli 
joje Krikščionių mokslo baž 
nyčia įsteigta JAV Bostone 
1879 m. Krikščionių katalikų 
bažnyčia, vadinama «iš Zio 
no», įsteigta 1870 m. JAV 
Ziono mieste Dievo bažnyčia 
su 200 atskirų sektų Ameriko 
je Jehovos liudininkai 1884 
m., kuriuos įsteigė Ch. T. 
Rusele ir t.t.

Mirė kalėjime kun, L. 
Povilonis

Nors dar nepatvirtintos, bet 
iš rimtų šaltinių ateina žinios 
kad buvęs naujosios Klaipė 
dos bažnyčios klebonas kuo. 
L. Povilonis, kurį bolševikai 
nuteisė dešimčiai metų neva 
už spekuliaciją statant naują 
ją Klaipėdos bažnyčią, šiomis 
dienomis yra miręs kalėjime. 
Naujoji bažnyčia bolševikų 
«remontuojama» ir taikoma 
«muzikos ir kultūros namams*.

rCNCKEJAJ
Antrasis lietuvių kultūros 

kongresas yra numatytas lap
kričio mėn 22 24 d d Čikago 
je. Kongresui smarkiai ruošia 
masi. Meno sekcijai vado 
vaus dail. Jonynas, o St. 
Barzdukas skaitys praktinės 
lietuvių kalbos klausimais pas 
kaitą Numatomi atlėkti keli 
muzikos sr ties dalykai. Bus 
ir daugiau paskaitų, k a : spau 
dos, architektūros ir kitais 
klausimais Beto trijų rūšių 
konkursai: bažnyčiai, lietu
vių namams ir gyvenamam 
namui. Konkurse galės daly
vauti visi lietuviai architek
tai Numatytos ir istorijos 
paskaitos Naujų sekcijų pas 
kelbimas įvyks vėliau Visas 
tas Kultūros Kongresas įvyks 
jaunimo centre (pas jėzuitus), 
o simfoninis koncertas pasi
rodys Marijos auditorijoje.

DAR VIENAS 
PAAUKŠTINIMAS

Liepos ,8 dieną kun. dr Pe 
tras P. Silviskas Vašingtone 
yra paski tas apaštališkos de 
legatūros visai Amerikai se
kretoriumi. Jis yr baigęs šv. 
Kazimiero lietuvių mokyklą 
Philadelphijoje Teologijos 
mokslus ėjo JAV ir Romoje. 
Kunigu įšventintas dar nese
nai, tik 1957 metais. Tikėki
mės, kad graži atei is jo lau 
kia.

POPIEŽIUS VÊL P GERBĖ
L ETUVĄ

Dar nėra girdėta, kad ka
da nors lietuvis dvasininkas 
būtų užėmęs tokią aukštą 
vietą prie šv, Petro Bazili
kos Romoje Nes šiomis die
nomis j šv. Petro Bazilikos 
kapitulos kanauninkus yra 
pakeltas kvn. Dr Jonas Bi
čiūnas Paskyrimas surištas 
su tam tikromis apeigomis.

GRAŽIAI PASIRODĖ 
LIETUVIAI

Liepos 3 d., minint Vokieti 
jos miesto Mainzo 2,000 metų 
įsikūrimo sukaktuves, puikiai 
pasirodė Vasario 16 gimnazi
jos lietuviai Mainze išeinąs 
«Allgemeine Zeitung» ant ry
tojaus, liepos 4 d. paskelbė 
lietuvių tautinių šokių grupę 
tautiniuose rūbuose ir labai 
teigiamai įvertino jų pasiro
dymą Tame minėjime dalyva 
vo ir austrų, saksų ir Mainzo 
meno grupės, bet tik apie 
lietuvius buvo spaudoje minė 
ta ir išgirta. Liepos 5 d. tas 
pats laikraštis paskyrė lietu
vių jaunimui dar atskirą 
straipsnį ir pasikalbėjimą su 
grupės vadove E. Tamošaitie-

Surado, mat, ka pulti.
Paskutiniu laiku prasidėjo 

komuni-tų didelė akcija prieš 
kunigus, taip, matyt, yra pa
diktuota iš Kremliaus. Dėl to 
ne tik okupuotuose kraštuose 
ėmė persekioti dvasiškiją, iš
galvodami jiems visokius bū 
tus ar nebūtus dalykus ir so 
dindami juos į kalėjimus, o 
bažnyčias paversdami muzie 
jais, teatrais, šokių salėmis, 
ar sandėlia s, kaip Klaipėdoj 
naujai pastatytą žmonių auko 
mis bažnyčią, o Kaune buvu 
sį soborą, nes nuolat ir nuo 
lat iš Lietuvos ateina aliar
muojančios žinios, bet naga 
liau tas dvasiškijos užpuldi
nėjimas plačiai vykdomas ir 
užsieniuose

Dar neseniai Lietuvos spau 
doje buvo smarkiai puolamas 
Šiaurės Amerikoj gyvenantis 
kun Vaclovas Martinkus, būk 
jis žudęs Lietuvos žydus Bet 
kun. V. Martinkus netylėjo ir 

ne Gedikaite ir mok F Skė
riu. lai didelis mūsų lie;uvių 
jaunimo laimėjimas.

KINIJOJE BADAS
i

Vienas kinas gydytojas at 
bėgęs tvirtina, kad Kinijoje. 
Funkien provincijoje pusė 
žmonių serga nuo bado. Vai 
kų mirtingumas nepaprastai 
p kilęs. Suaugusieji, varomi į 
darbą, vos paeina. Dėl to For 
mozos Čenkaišekas yra pasi
ryžęs išmesti nedidelius para 
šiutininkų būrelius, kad jie iš 
judintų sukilimą badaujančio 
je Kinijoje ir nuverstų vos 
besilaikantį komunistų režimą. 
Gi Kruščiovas pagrąsino, kad 
tokiu atveju sovietai kinų ko 
munistams eis pagalbą.

LIŪDNAI UŽBAIGĖ SAVO 
GYVENIMĄ ŠNIPAS

Robert Soblen — Sobolevi 
čius, Lietuvos žydas, New 
Yorko psichiattinėa 1 goninės 
gydytojas, gyvenęs Vilkaviš 
kyje, ir šnipinėjęs komunis 
tams, buvo prieš metus nuteis 
į kalėjimą visam gyvenimui. 
Užstačius 100.000 dolerių, pa 
sisekė jį išimti «ant paran 
kos* Pasinaudodamas laisve 
ir perdirbęs dokumentus, jis 
sėdo į lėktuvą ir paspruko į 
Izraelį. Bet čia buvo atpažin 
tas ir priverstas grįžti atgal 
į JAV. Pakeiy lėktuve Robert 
Sobolevičius persipjovė pei
liu rankos gyslą ir persidūrė 
sau pilvą, ir taip baigė savo 
gyvenimą komunistų šnipas. 

per laikraštį «Darbininką* įro 
dė, kad jis tik gelbėjo duo 
hitlerininkų žydus ir daugybė 
žydų išliko gyvi tik dėl to, 
kad kunigas Martinkus dėjo 
visas pastangas juos apsaugo 
ti nuo mirties pavojų, tai pa 
ruošdamas jiems dokumentus, 
tai slėpdamas žydus pas pati 
kimus asmenis, tai užtarda
mas pas vokiečių valdžią.

Birželio 29 d. Vilniaus radi 
jas puolė visus užsienį gyve 
nančius lietuvius kunigus ben 
drai, kad jie esą «užjūrių žva 
gybų agentai ir patys ; kty 
viai dalyvavo buržuazinių na 
cionalistų gaujose*. Per r di 
ją rėkė, draskėsi ir šaukė 
puldami ypatingai užsieny 
veikiančius lietuvius vienu© 
liūs, bet nepraleid aė Romo 
je įsteigtos kolegija s, girdi, 
toji kolegija ruošia specialis 
tų kadrus «antitarybinei vei 
kiti Lietuvoje».

SU LIETUVOS PRIEŠAIS AŠ 
NEKALBU

«Lietuviu Dienos» paduoda 
vierą charakteringą žinutę 
iš okupuotos Lietuvos Tai 
apie vieną mokyklos b okirę, 
kuri, būdama gili Lietuvos 
mylėtoja, tylėjo, kaip žemė 
kai pradžios mokykloj jos 
klausinėjo atvykęs rusų ins 
pektorius, nuduodama, kad ji 
nieko nežino ir nieko nesu
pranta. Kai rusas išėjo, į tą 
patį klausimą toji mergaitė 
puikiai atsakinėjo savo mo 
kytojui. Užklausta, kodėl ji 
inspektoriui taip neatsakiusi, 
atkirto: «Su Lietuvos priešais 
aš nekalbu».

MIRUSIŲJŲ PALIKIMAI

Lietuvos okupantas deda 
visas pastangas pagrobti už
sienyje gyvenančių lietuvių 
palikimus. Jie pasisamdęAme 
rikos advokatus, kuriems pa 
vedamos lietuvių palikimų by 
los, ir verčia, kad jie darytų 
įtaką į įpėdinius, išreikalau 
darni įgaliojimų likviduoti vi
sokį mirusiojo palikimą.

Apsukę galvas įpėdiniams, 
tuos palikimus likviduoja, © 
dolerius pasiunčia į Maskvą, 
gi Lietuvoj gyvenantiems gi
minėms numeta tik keletą 
beverčių rublių.

— NE ŽODŽIAIS, BET DAR- . 
BAIS PAREMKIlii LIETUVIŠ
KA JAUNIMĄ, AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI

LjistUVOS nncion 
bibl
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2 pust MUSŲ LIETUVA

Vienas iš šventės momentų . Kongregadai ir Vytis aikštėje

Per jėga ir groži laimingesne'n ateitin
P. Ragaži skas

Liepos m. 22 d Vila Zelino 
je buvo nedidelis, bet reikš
mingas jvykis: krepšinio r 
kitų žaidimų aikštės addary 
mas, kuri buvo įren na (dar 
nevisai, nes trūksta apšvieti
mo), o parapijos Kongregadų 
ir klebono prel. P. Ragažins- 
ko iniciatyva. Tai, kas dabar 
yra pada yta, su medžią g i r 
darbu yra ats ėję virs 160 
tūkstančių kruzeirų O apšvie 
timas, stulpų, laidą, reflekto
rių, jų reikia vyiikos, nupir 
kimas kainuos gal daugiau, 
negu aikštės išgrindimas yra 
kainavęs. Iškilmės pradeda
mos aikštės pašventinimu. Ta 
proga teologijos studentas Al. 
Ramašauskas taria žodį apie 
sportą kaipo auklėjimo prie
monę Simbolinį aikštė atida 
rymą, kaspiną atrišti yra kvie 
čiamas prel. P. Ragažinskas- 
Sviedinį pakelia tarp dviejų 
išsirikiavusių komandų, kon- 
gregadų ir Vyties, kaimyninio 
miesto, São Caetano buvęs 
prefeitas ir deputatas Massei.

Tuoj pat pradedamas žaidi 
mas Abi grupės maždaug 
vienodo lygio. Vienoje ir kito 
je yra gerų žaidėjų, kurie 

gero trenerio rankoje, galėtų 
tapti krepšinio «Pelė». Visą 
laiką žaidimas buvo korektiš 
kas. tikrai sportiškas, nebuvo 
st ngiamasi bet kuriomis prie 
menėmis žaidimas laimėti. 
Pasekmės 29 27 kongregadų 
naudai K Aškinis Vyties nau 
dai paskuiines sekundes tu
rėjo progos išlyginti pasek
mes metant pabaudas Bet 
nepavyko.

.š kongregadų gupės pir
moj vi toj žaidimu ir taškų 
sumedžiojimu yra V. Žukas 
(10) Tobiau eina K Kalnaitis 
su 6 taškais, F. Aadrušaitis 
ir v. Pavilonis po 4, J. Šer
mukšnis 3.

Vyties grupėje N. Satkūnas 
sumetė 12 taškų, St. Nikoluk 
5, G Lazdin ir K. Aškinis po. 4.

Didesnį krepšinio žaidimu 
susidomėjimą sukėlė JAV lie
tuvių krepšininkų lankymasis 
P. Amerikoje. Jų aukštos kla 
sės žaidimas išjudino jaunimo 
entuziazmą. Jei šiandien su
rinktume visus lietuvius krep 
šininkus ždidžiančius įvai
riuose klubuse, tai būt gali
ma suorganizuoti gana sti. 
prią rinktinę.

Sportu mums susirūpinti 
reikia del šių priežasčių; Jei 
mes neturėsime savą sporto 
grupių ar organizacijų, tai 
jaunimas mėgstantis sportą 
išsivaikščios į kitus sporto 
klubus ir su lietuvišku gyve
nimu praktiškai nutraukda
mas bet kokius santykius To 
kių pavyzdžių yra jau nema
ža Antra, tinkamai suorgani
zuotas ir prityrusių specialis
tų vadovaujamas sportas bū
tinai reikalingas jaunimo, 
ypač miesto, fiziniam išsivys 
tymui. Posakis: sveika dvasia 
sveikame kūne yra ir šiand en 
galiojantis.

Trečia, kai jaunimas yra 
sporto aikštėje, jam mažiau 
progų yra patekti į nepagei
daujamą aplinkumą

Paga iau, .sportas yra au
klėjimo priemonė Kas gali 
būt gražesnio kaip mandagus 
elgesys su savo p iešu aikš
tėje ir pralaimėjus paduoti 
nugalėtojui ranką Sporte ne
turi būt vietos betkurioms 
priemonėms laimėti Maža 
garbė iš aikštės išeiti laimė
toju, jei to nėra vertas

Čekų tauta prieš pirmą pa 
saulinį karą laisvam ir nepri 
klausomam gyvenimui pras
kynė kelią per savo garsiuo 
sius sakalus. Ir šiandien spor 

to pasaulyje yra plačiai žino 
ma sakalų gimnastika. Jauni 
mo lavinimas ir auklėjimas 
turi apimti visas gyvenimo 
sritis: turtinki protą mokslo 
žiniomis, lavinti valią, skatin 
ti religinę praktiką, lavinti 
valią, dalyvauti kultūriniame 
veikime, jokiu būdu negali 
ma išmesti ir fizinio auklėji
mo, kuris yra irgi sudedamo 
ji gyvenimo dalis.

Turėdami lietuvių sportiniu 
kų sambūrius, savo žinioje, 
iš čia galėsime rinktis reika 
lingo elemento ir kitiems kul 
tūriniams pasireišk mams, pa 
vyzdžiui chorui ir 11...

Nors jau praėjo keli metai 
kai sustojo veikęs garsusis 
«São $ Jose* futbolo klubas. 
Sekmadienio popiečiais jis sa 
vo žaidynėmis sutraukdavo
ne tik šimtus, bet dažnai ir 
tūkstančius žiūrovų. Gražaus,
Įdomaus sporto visi mėgsta 
pasižiūrėti. Todėl vėl reikia 
prikelti sportą lietuvių tarpe. 
Tai sakydamas jokiu būdu ne 
sakau, kad turime apleisti ki 
tas kultūrinio darbo sritis, 
bet taip šia proga noriu pa
brėžti, kad sportas per daug 
apleistas Sportui gi reikia ir 
sąlygų: salių, aikščių Tropi
kų krašte tiek gera, kad čia 
ištisus metus galima aikštėse 
sportuoti.

Kaip kitame veikime, taip 
ir sporte, be geros vadovy
bės, pagrindinę rolę lošia 
pinigas Be pinigo neturėsime 
nei salių n*-i aikščių. Tą pi
nigą turi sukelti visi tie, kam 
rūpi jaunimo likimas.

Kultūrinės, kartu ir sporto 
organizacijos nėra prekybi
nės įstaigos. Nelaukime iš kul 
tūrinių sambūrių, chorų, spor 
tininkų pelno Priešingai į čia 
reikia nuolat dėti pinigai. 
Tiesa, už įdėtą ;kapitalą nuo
šimčiai greitai negrįš. Jie te- 
pasirodys artimesnėje ar toli 
mesnėje ateityje. Argi gali
ma laukti didesni? nuošim
čių ir geriau panaudoto kapi 
talo, kai matyti gražiai išau
klėtą jaunimą?

Platesnė visuomenė savo 
dalį bei paramą gali įnešti 
per suorganizuotus rėmėjus,

1962 m. rugpiūčio 4 d

— Atsilikę derliaus darbai, 
katastrofinė padėtis Kazachs
tane. Visur Sovietijoje žymiai 
atsiliko derliaus nuėmimo d; r 
bai ir skaitomasi su galimais 
nuostoliais Dabar iš Sovietų 
Sąjungos gautomis žiniomis 
įvairiose sovietų respubliko
se į derliaus darbus siunčia
mi ir miestų gyventojai, jų 
tarpe studentai ir mokslei
viai. «Kasachstanskaja Prav
da* žiniomis, del buvusių liū
čių, del žemės ūkio mašinų, 
bei darbininkų trūkumo žy
miai padidėjo laukuose pikt
žolės. Kai kuriais atvejais 
del piktžolių kviečių derlius 
bus mažesnis 60%. Liepos 1 
d. piešinių srityse nebuvo 
įmanoma panaudoti 35 009 
traktorių ir 25 000 kombainų. 
Tai ir vėl žymiai kenkė der 
liaus nuėmimo darbams Dėl 
sunkių sąlygų iš plėšinių sri
čių pastebimas nuolatinis dar 
bo pajėgų mažėjimas.

KAS ATSISPINDI VAIKŲ 
DAILĖS PARODOJE

Birželio 16 d. Vilniuje, dai
lės muziejuje, atidaryta ant
roji vaikų darbų dailės paro
da Vienas stendas pavadin 
tas «Gyventi ir dirbti, kaip 
mokė Leninas» skirtas pionie 
rių organizacijos 40 m. sukak 
čiai ir pagal Vilniaus radiją 
jis patraukiąs dėmesį vaikų 
pasaulio turtingumu. Ghdi, tų 
vaikų darbuose atsispindi so
vietinio mokslo Ituė.iinai, 
kosmoso užkariavimo, taikos 
tema, taikus sovietinių žmo 
nių darbas .. (taigi, visos pa 
grindinės sovietinės propa- 
g ndos tezės... — E). Parodo 
je iš viso buvę 2.600 kūrinių, 
įvairių darbelių.

kaip pavyzdžiui choras yra 
suorganizavęs

Šia proga kažkaip prisime
na laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo kultūrinis 
ir sportinis kilimas ir I GSF 
himno nuotrupos: Per jėgą ir 
grožį sustiprinsim šalį... Lie
tuva brangi pražūti negali, 
turės sutrupėti nuožmaus 
priešo valia.

Mykolaitis Putinas

Klieriko Išleistuvės
Altorių Šešėly, I T. XXííl Skyrius

(tąsa)

Kaimo jaunimo balsam tik 
laukuose skambėti ir kaimo 
balsam tik laukuose skambė
ti ir kaimo dainas tik čia be
dainuoti.

Ir uždainavo. Augštai, augš 
tai vedė pirmasis Vasarių 
kaimyno sūnaus balsas. To
kiam balsui muzikos termino 
logijoj nėra tinkamo aptari
mo, nes tokį balsą gamta re
zervavo skambėti tik savo 
estradoje. Jo 1 nepavadinsite 
nei tenoru, nei falcetu, kaip 
nepavadinsite sopranu čiul
bančios lakštingalos arba al
tu vinguliuojančios volungės.

Visi kiti tik pritarė. Jų bu 

vo daug Ir juo buvb jų dau 
giau, juo geriau harmoniza
vosi ir gražiau skambėjo pir 
mojo balsas. Visas kaimas 
klausė jų dainos ir žinojo, 
kad Vasarių klieriko išleistu
vėse yra daug svečių.

Dainos nutrūko tik priėjus 
prie Aušrakalnio. Reikėjo kop 
ti į viršų, visi pasisklaidė, vi 
kresnieji bandė užbėgti vienu 
užsimojimu, kiti kabinosi į jų 
skvernus, Čiuožė atgal, klyks 
mo ir juoko buvo pilni liau
kai. Mergaitės, jieškodamos 
atramos, taikė nusitverti už 
rankos to, kuriam jautė dau 
giausia simpatijos. Tokiu bū 
du lipimo momentas buvo vi 
šiem labai smagus, o dauge 

lio butų mielai pratęstas arba 
pakartotas.

Liucė pagavo ranką klieri
ko Vasa io ir ne tiek naudo
josi jo pagalba, kiek išdyka
vo ir kliudė kopti Šiandien 
ji buvo vėl ta pati linksmoji 
nenuorama Liucė, kurią jis 
pažino prieš trejetą metų. Ji 
visa virpėjo džiaugsmu, jos 
veidai degė, o akyse žybčio
jo skaidrios ugnelės Liudas 
jautė stiprų jos šiltos kietos 
rankos paspaudimą, ir džiaugs 
mo banga kartas nuo karto 
siūbtelėdavo per širdį Niekas 
į juodu nekreipė dėmesio, 
nes čia nebuvo nė vieno nūs 
skriausto ar nepatenkinto.

— Pavasarėli, — po klyks 
mo ir juoko nuleisdama bal 
są kalbėjo jam L;ucė, — aš 
esu labai patenkinta tamstos 
išleistuvėmis ir labai tau dė
kinga. O tamsta?

— O, panele Liuce, aš juo 
labiau! Tai tamstos sumany
mas. Tiktai džiaugiuosi, kad 
paklausiau tamstos.

Jųdviejų pašnekesys darė
si labai lakoniškas ir žodžiais 
nereikšmingas. Bet koks turi
ningas nujaučiama prasmė- 
Jiedviem, galbūt, kaip kadai
se pirmykštiem gamtos žmo
nėm, pakako persimesti po 
viena žodį, po vieną emocinį 
šūksnį — ir viskas buvo pa
sakyta ir suprasta.

— Smagu!
— Puiku!
- Ú ū?
— A ū!
Kurie jau buvo užlipę į vir 

šų. žvalgėsi aplinkui, gėrėjo
si plačiais reginiais, giliai ai 
savo ir jautė smagų lengvu 
mą krūtinėse.

— Visai kaip kalnuose! - 

stebėjosi Varnėnas — Svar
biausia, t Ii matyti. Kas iš to, 
kad liptum kilometrą ir dau
giau, o aplinkui uolos vistiek 
užstotų tau reginį. Čia paly
pėjom nedaug o matom pu
sę pasaulio!

Visiem buvo linksma dėl 
šitokios hiperbolės. Kiti sten 
gėsi įspėti, kokias vietas jie 
mato ir kokių bažnyč ų bokš 
tai žiba anoj pusėj giraitis.. 
Vieni susėdo, kiti sugulė ant 
sausos viršukalnio žolės, kur 
kvepėjo čiobreliai ir žydėjo^ 
šiaudinėmis galvelėmis kač ; 
pėdelės

Vasaris klausinėjo Varnėno 
apie užsienio gyvenimą ir 
mokslą, bet į jų tarpą tuoj 
įsimaišė Liucė.

— Kaip įdomu, kad tamsta 
mokaisi užsieny! — susuko ji 
su savo įprastu gyvumu. — 
Pasiimk tamsia su savim štai
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NELINKÉKIME KITAM 
MIRTIES

Buvo toks atsitikimas Lie-, 
tuvoj. Palangos miestely gy
veno viena labai žiauri mote 
ris. kuri savo vyro tiek ne
kentė, kad primanytų jį už
muštų. O tas ramus, tylus 
žmogelis, daug neprotestavo, 
sau rūkeno pypkutę ir siun
čiamas visur ėjo ir visuomet 
tiksliai pildė savo įkirios žmo 
nos įsakymus.

Jie už'aikė vasarotojus. Sve 
čiai. matydami tik žmonos ka 
maudą, tai su ją ir kalbėda
vosi, jos nurodymų klausyda 
vo ir už vasarojimą atsilygin 
davo, o užguiias išdžiūvęs ir 
kuprotas šeimininkas taip pa 
silikdavo be jokios reikšmės 
ir įtakos. Visiems buvo aišku 
kad seniokas savo šeimoje 
buvo kažkas mažiau, kaip 
žmogus ir beto visai nerei
kalingas.

Ateidavo rytas. Šeimininkė 
jį smarkiai apibardavo, kad 
ilgai miegojęs ir jau baigiąs 
šonus nugulėti, išvarydavo 
senioką malkų skaldyti. Po 
to įduodavo kibirą į rankas 
ir seniokas nešdavo vandenį 
į virtuvę arba svečiams.

Visiems pavalgius, senio
kas būdavo pašaukiamas ats
kirai į virtuvę, lyg koks ubą 
gelis pavalgyti iš to, kas bu
vo likę nuo kitų Užvalgius, 
neleidžiant nė kiek pasilsėti» 
vėl seniokas būdavo siunčia 
mas takus nušluo i ir nugrėbs 
tyti kiemą ir taip kartodavo 
si Kasdien.

Vasarotojams dar bemie 
gant, jau seniokas išnešioda 
vo vandens po kibirėlį nusi- 
pra i ti Kai kas jam įspraus 
da-o litą kitą į ranką, kad 
šeimininkė nematytų Jis nuo 
lankia šypsena išsišiepdavo, 
rodydamas savo bedantę bur 
ną ir linkčiodamas nutrepsė
davo koridorium.

Viena sekmadienį, beduo- 
dant seniokui pinigą, pamatė 
šeimininkė Kad užriko: «Ne 
duokite tam vėplai pinigų. 
Jau tik sakau pasaulio galas 
su tuo seniu Tik pamanyki
te, ponas, kokią gėdą daro 
mums tas senis. Aprengtas, 
pavalgidintas ir dar iš sve

MUSŲ LIETUVA

Sviedinys ore .. pradedame žaidimą.

čių prašo pinigų. O gavęs 
pameta arba nusipirkęs taba 
ko švampia per dienas nieko 
neveikdamas. Jau tik sakau, 
nei galas tavęs nerenka, tu 
senas nezgraibala». Ir davusi 
niuksą, nusikaltėlio mina sto 
vinčiam seniokui, koliodama 
nusivarė jį koridorium

Baigiantis atostogoms vie 
nam vasarotojui prireikė dė
žės daiktams susidėti Šeimi
ninkė nusiuntė jį pasiieškoti 
pastogėje Nuėjęs, žiūri ir 
netiki savo akimis Nugi vi
dury įvairių gramozrų stovi 
juodas karstas. Patikrinęs, 
žiūri — tikrai karstas. Ant 
viršaus sid brinis kryžius ir 
šonais pasidabruotos palmių 
šakos

— Šeimininke, ei, šeiminiu 
ke, šaukia — pasakykite, kam 
dabar tas karstas pastogėje 
tarp daiktų?

— Nugi aną kartą ėmiau ir 
nupirkau Sakau, tegul stovi, 
tai vėliau nereikės pirkti, — 
a ški o nuraudusi šeimininkė 
— nes diena po dienos vis 
tiek ateis giltinė tam mano 
neklaužadai seniui.

Po metų vėl suvažiavo į 
Palangą tie patys vasaroto
jai. Kieme, kaip paprastai 
vaikštinėjo seniokas, čiulpda
mas savo purcelinę pypkelę.

TYRINĖJA NAUJŲ KURORTŲ 
GALIMYBES

Liepos 4 d j Balijos pajū
rio sritis Lietuvoje ir Kalinin 
grado (Karaliaučiaus) srityje 
išvyko mokslinių institutų dar 
buotojų ekspedicija. Joje da
lyvauja Vilniaus, i_eaingrado, 
Kaliningrado mokslininkai. 
Esą. esamų kurortų skaičius 
nebegalįs patenkinti darbo 
žmonių poreikių ir reikia sta 
tyti naujas vasarvie es Kur

— O kur poni šeimininkė? 
Gal serga, kad nesimato, pa
klausė vienas vasarotojas se 
nioko

— Nėra jau vargšės. Nu i i- 
rė, — Išskėtė rankas seniu 
kas. — Tame pačiame kars
te, kur ponulis pereitais me
tais radote palėpėje, sudėjo
me jos palaikus. Neturėjau 
pinigų geresnį ir didesnį kars 
tą nupirkti, tai per didelį 
vargą vos galėjome vargšelę 
įmūšdyti, nes buvo storoka 
moteris Duok Dieve jai dan 
gų. — Susigraudino senelis 
ir rankove nusišluostė byran
čias per raukšlėtą veidą 
ašaras.

Tai tikrai teisinga lietuviš
ka patarlė: «Nekask kitam 
duobės, nes pats įpulsi» 

kurortai būs ą įrengiami, ta- 
priklausys nuo mokslininkų 
rekomendacijų

30 000 LIETUVIŠKŲ LEIDINIŲ 
MASKVOJ E

Liepos 1 d. visoje Sovietų 
Sąjungoje minėjus V. Lenino 
vardo bibliotekos veiklos šimt 
mėtį, nurodyta, kad, penkių 
didžiausių pasauly ie knygų 
saugyklų tarpe mis ibliote- 
ka esanti jauniau a Jos fon
dai šiuo metu turi 22 mil. 
knygų, žurnalų, laikraščių ir 
kt medžiagos Trečdalis lei
dinių - iš užsie io. Bibliote
kos direktorius Kondako
vas pasikalbėjime su 'Tiesos» 
Maskvos korespondentu pas
tebėjo, kad lietuviškasis sky
rius toje bibliotekoje esąs 
vienas iš didžia- siu Jis su 
sideda iš maždaug 30 000 lei 
dinių pradedant ikirevoliuci
niu laikotarpiu iki mū ų die
nų. Esą ir retų leidinių, daug 
Lietuvos kunigaikštijų laikų 
retų rankraščii Autografų 
tarpe saugomi poeto Jurgio 
Baltrušaičio aiškai

NEĮVYKDYTAS ME OS, 
PIENO PARUOŠŲ PLANAS

Lietuvos centrinės statisti
kos valdyba liepos 3 d. suve
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dusi gyvulininkystės produk
tų paruošų pusmečio rezulta
tus, pranešė, kad. kolchozai 
ir sovehozai per tą pusmetį 
įvykdė kiaušinių paruošų pla 
ną. Nors kai kurių rajonų kol 
chozai su sovchozais mėsos 
paruošų planą įvykdė, tačiau 
aplamai paėmus, mėsos paruo 
šų planas neįvykdytas. Nors 
pieno valstybei buvo pristaty 
ta 46 500 to daugiau, negu 
pernai tuo pačiu laiku, tačiau 
pieno paruošų planas Lietu
voje įvykdytas tik 96%.

VARŠUVOS OPERETĖ
VILNIUJE

Birželio 25 d. į Lietuvą su 
gastrolėmis buvo atvykusi 150 
žmonių Varšuvos operetės tea 
tro grupė, pirmą kartą vie
šinti Sovielų S je, jos okupuo 
tuose kraštuose Menieinkai 
buvo iškilmingai sutikti ir 
vis pabrėžta Lenkijos ir So
vietų S gos tautų draugystė. 
Vilniaus operos baleto tea
tre svečiai parodė tris spek
taklius Šalia K. Milloekerio 
operetės «Studen as elgeta» 
ir Offenbacho «Paryžiaus gy
venimas», dar pastatyta lenko 
Swietochovskio operetė «Gar 
laivis Undinė» (Patina wod- 
na), vaizduojanti Amerikoje 
gyvenusios milionierės .len
kės nuotykius sugrįžus į Len 
kiją Dų spektaklia’ surengti 
ir Kauno sporto halėje..

UKMERGĖ BUVO APŠEPUSI.
O KAIP DABA-?

Ukmergėje įvyko sanitari
nės apžiūros komisijos posė
dis ir štai k t jis pastebėjo: 
per pastaruosius metus pagra 
žėju los kolchozininkų r dar
bininkų sodybos Pokario me 
tais Ukmergė buvusi apšepu
si, o dabar ji nuolat gražina
ma. O kaip atrodo buities są
lygos darbininkų tarpe, toji 
pati komisija nurodo; «Vieny 
bes* fabriko cechuose darbi
ninkai visai neaprūpinti kom- 
binizonais, darbo sąlygos ne
gerinamos, nėra praustuvių, 
ventiliacijos (..< jei pasižval- 
gysi po Ukmergės užkandi-

(pabaiga 4 pusi)

ir Pavasarėlį Juk tamsta, tur 
būt, žinai, kad jis poetas, o 
seminarijoj jis neturi apie ką 
rašyti! Tamsta skaitei, kokios 
jo eilės kilnios ir griaudžios!

— Kokia tamsta žiauri, pa
nele Liuce, — nusiskundė Va 
saris.

Bet Varnėnas įdomiai pasi
žiūrėjo į tą linksmąją panelę 
ir sudavė Vasariui per petį.

— Kritikai, mano mielas, 
visada esti žiaurūs. O pane 
lė, matyt, yra geras kritikas.

Bet ji protestavo:
— Ne tiesa, ponas Petrai! 

Aš ne kritikė, bet tik išdy
kus skaitytoja Aš nenoriu, 
kad mane mokytų. Aš noriu 
džiaugtis, mylėti, verkti arba 
nekęsti, kuo nors gėrėtis, ką 
nors vaizduotis — o čia vis 
idealai! Fi!

Varnėnas džiūgavo.
— Vasari! — sušuko jis, — 

jeigu tu turi tokių skaitytojų 
kaip panelė Liu ė, tai būk 
poetas. Kai rašysi, pamanyk, 
kad ji tai skaitys.

Bet Vasaris žiūrėjo į vaka 
rus ir nieko nesakė Saulė jau 
buvo visai netoli laidos, iš 
pažemių driekėsi siauros de
besėlių juostos, kurių kraštai 
jau ėmė rausti.

Liucė atsiminė kačpėdėles;
— Pavasarėli, padėk man 

jų priskinti. Tamsta žinai, 
kur jų daugiausia auga.

Jis apsižvalgė, ką daro ki
ti svečiai. Bet visi buvo kuo 
nors užimti Petryla sukinėjo 
si dviejų studentų ir dviejų 
draugijoj. Jonelaitis su Kasai 
čiu kažką pasakojo kaimo 
jaunimui.

Vasaris, Varnėnas ir Liucė 
leidosi jieškoti kačpėdėlių.

— Tamsta nepyksti ant ma 
nęs už tokią aštrią kritiką?

— klausė ji Vasario.
— Ne Tamsta sakei tiesą. 

Bet seminarijoj kitaip sunku. 
Arba taip, arba nieko.

— Ak, ta seminarija! Pa
lauk, netrukus ją baigsi Tuo 
met tai parašysi mums ge
riau už patį Maironį!

Varnėnas, girdėdamas tai, 
nusišypsojo, bet jis nenorėjo 
ardyti savo draugo, o grei
čiau panelės Liucės iliuzijų.

Bet netrukus vėstąs vaka
ro oras ėmė vėl skatinti vi 
sus burttis draugėn, judėti ir 
triukšmauti Kažkas šūktelė
jo «ratelį», ir tuoj platokoj 
Aušrakalnio viišūnėj susida
rė gyvas Šokantis ir dainuo
jantis vainikas. Tie nayvūs 
tautiški žaidimai, būtinas kiek 
vieno didesnio susibūrimo pa 
sismaginmas duoda tokių ge 
rų progų viešam, nekaltam 
flirtui!.. Tas už rankų laiky 
masis, tas. «rožių darže» vaikš 

čiojimas, tie pasisveikinimai 
ir atsisveikinimai, tie į ratą 
sukimai — taip lengvai tam
pą reikšmingi, kai berneliui 
arba mergelei pavyksta su
čiupti norimąjį. Tie žaidimai 
taip pat vienintelė proga klie 
rikam ir jauniem kunigam pa 
sisukti su mergaitėmis, nieko 
nepiktinant Petryla, Kasaitis, 
Jonelaitis ir Vasaris stojo į 
ratelį lygiomis teisėmis su 
studentais ir kitais jaunuo
liais Jų pasisekimas buvo 
dar didesnis, nes daugelis 
mergaičių turėjo didelį norą 
pasisukti su kunigėliais. Pe- 
trylą uoliai stvarstė Murmai- 
tės draugė, o Vasario nepa 
leido iš akių ir iš rankų ka
nauninko giminaitė.

— Smagu?
— O, Kaip puiku!
-- Uždusau!..
— Mirštu!..
Bet niekas nemirė, tik sū

kuriavo dar didesniu uolumu. 
Dvasiškių sutanos požemiais 
plačiu ratu skriejo aplinkui. 
Atrodė, tarsi jie, džiaugsmo 
pagauti, norėjo pasprukti iš 
asketiško rūbo, o jis, kaip 
juodas sparnas, vijosi paskuį 
pančiodamas kojas ir plakda 
mas kulnus.

Jie grįžo nuo Aušrakalnio, 
kai jau saulė buvo seniai nu 
sileidus. Nuriedėję pakalnėn 
jie pajuto vėsią pievų drėg
mę, ir vakaro šešėliai buvo 
tirštesni susiaurėjusiame aki 
raty.

Jų šūkavimai klaikiai aidė 
jo ūkanose, o jie patys atro 
dė kaip koki pabaldūnai, ar
dą vakaro rimtį. Bet jie to 
nejautė Jie skubėjo namo, 
nes buvo išvargę ir išalkę, 
bet linksmi.

(B, D.)
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A. Indriulytė-Eivienė

Dovana Motinai
Maironis

PAVÁÍACIÍ
iš <L L »

Kas gyvenimu žaidžia — nieko nepasiekia, 
Kas sau neįsako — visad tarnu lieka.

Goethe

(pabaiga)

— Mama, matai, aš atėjau 
pas tave tuščiomis rankomis 
motinos dieną. Tuščiomis — 
neatnešiau nieko. Tačiau aš 
turiu tau, mama, dovaną, išau 
ganią mano širdyje, ilgai, il
gai brandintą, ir ji tikra, ji 
išbandyta.

Ji klaupia prie motinos lo
vos, paima jos ištiestą ranką 
ir jau ramiai sako:

— Šiandien aš grąžinu 
Ewald žiedą Aš netekėsiu už 
jo. Aš jau viską apsvarsčiau 
ir esu tvirta. Aš negaliu pa
likti savo tautos ir nenoriu 
būti egoistė — atimti jam jo
jo tautą O dvi tautos vieno
je šeimoje netelpa Gimtoji 
žemė atvėrė man akis ir jos 
Šauksmo aidas nesiliauja skam 
bėjęs manyje Juk aš pali

kuonė tų kenčiančiųjų ir ko
vojančiųjų. Aš turiu būti drau 
ge su jais Tauriausius savo 
širdies jausmus galima išreikš 
ti tik gimtąja kalba, Atleisk, 
mama, kad aš taip brangiai 
pirkau savo pažinimą ir grį
žimą atgal — tavo dideliu 
skausmu ir malda. Bet užtat 
dabar mano kelias jau bus 
visad ties is ir mano tauta bus 
vienintelė mano gyvenimo 
darbuose bei rūpesčiuose.

Parymo kartu abidvi gal 
vos. Motinos išsidraikę balti 
plaukai, lyg rugsėjo saulėje 
blizgą voratinklai, susiglaudė 
su dukters gaibanų juoduoju 
aksomu ir jos abi gyveno 
bendruoju džiaugsmu, bendra 
nuotaika, lyg vienos širdies 
plakimu Viena atgavo dukrą, 
o kita surado save

Palaimintas laikas, kada vieversys, 
Į dangų iškilęs, viešai apgarsins 
Pavasario auštantį rytą 
Kada vėjas, svetys tolimųjų kraštų, 
Tirpydamas sniegą, papūs iš pietų 
Ir gamtą prikels užmigdytą.

Palaiminta laikas! Nekartą rytys 
Dar rytšaliais galvas žiedams nulankstys, 
Bet saulė vis lipa į žiemius, 
Vis lipa ir šypsos nudžiugus saulutė; 
Nudžiunga ir žmonės, j darbą sukrutę; 
Pavasaris lanko pakiemius!

Gražu, kai pavasaris, griaudamas ledą, 
Pažadina gamtą skaisčiais spinduliais; 
Gražiau, kai didvyriai mylėdami veda 
Tėvynę naujais atgimimo keliais! 
Palaiminti jūs atgimimo laikai!
Ir jūs išrinktieji tėvynės vaikai!

Jaunimo Šventė

mckt. Elvirai Kilčiauskaitei.
O «Jaunimo Giesmę», «Lie

tuva brangi» ir «Kur bėga 
Šešupė» išpildė L K. Bendruo 
menės choras, diriguojant p. 
Vikt, Tatarūnui ir akompanuo 
jant L. Šukytei.

Be to, programa dar buvo 
papildyta dainomis «Atskrend 
Sakalėlis» ir «Kiškis», kurias 
dainavo Jaunučiai at-kai, va
dovaujant p. Julijai Kraujaly 
tei ir Ateitininkų Vyrų Kvin
tetas padainavo «Ko čiulbi 
Lakštute» ir «Lietuv. » akom
panuojant moht Įvirai Kil 
čiauskaitei.

Trečioje dalyje įvyko tauti 
niai šokiai: «Suktinis», kurį 
pašoko jaunučių grupė Blez
dingėle š<»ko me gaitės 
atei ininkės ir «Pasiutpolkė», 
kurią pašoko moks;eivių atei 
tininkų šokėjų grujė ir pa
kartojo bisui

Visus šokius paruošė p: Ju 
liūs Guiga akordeonais gro
jo uncija Adom vičiūtė ir 
Asta v inkšnaitytė.

Programos pranešėjas buvo 
Romas Dovyoaitis.

JUOKAI NEJUOKAI

Lenkijoje kursuoja gandai, 
kad Gomulka, grįždamas iš 
Maskvos, kur 22-me komunis 
tų kongrese pasmerkė Stali
ną, traukiny užsisapnavo ir 
smarkiai pradėjo šaukti: «Pa
karti, tą gorilų. Kruščiovą». 
Prisistatė ir policininkas, bet 
Gomulka pasiaiškino: «Ašsap
navau, kad esu 23 komunistų 
kongrese ir ten v si šaukė: 
Pakarti Kruščiovą, tai ir aš 
šaukiau», pasiaiškino Go
mulka

— Berlyne į komunistų pu
sę perėjo vyras Rytų Berly
no policija apsidžiaugė, kad 
iš Vakarų irgi jau pradės 
bėgti žmonė-, ieškodami poli 
tinės prieglaudos Bet kai pa 
bėgėlis išsipagiriojo ir apsi

(pabaiga iš 3 pusi.)

nes, valgyklas, tai, girdi, sa 
nitarihė būklė bloga ir nepa
kenčiama. Bulvių valymas nie 
kur nesąs mechanizuotas — 
jos skutamos iš vakaro ir net 
prieš ištisą parą Nesirūpina
ma pieno švara — įvairiuose 
Ukmergės rajono kolchozuo
se melžėjos karvėms neapi
plauna tešmenų prieš mel
žiant, bet tik nušluosto drėg
nu skuduru. Ne visos melžė- 
jos turinčios baltus chalatus. 
Daug prikišta Ukmergės mili
cijos darbuotojams, kurie ne
są jautrūs sanitarinių taisy
klių pažeidėjams. 

dairęs pamatė, kur pakliuvo 
strimugalviais išspruko į Va 
karų pusę.

— Sovietai siunčia gražuo 
les į Vakarų Europą, kad iŠ 
gautų, kaip iš Samsono, visas 
vakariečių paslaptis. Rytų 
Berlyne šioms gražuolėms 
yra mokykla, kuriai vadovau 
ja rusų karininkas, prisiden
gęs vokiška Wolfo pavarde. 
Čia pat esanti viena ukrai
niečių grafienė, kuri paruo
šia mergaites, kaip šnipinėji
mui panaudoti meilę. Tik ga 
blausios mergaitės leidžiamos 
į Vakarus

—į Susiginčijo gydytojas, ar 
chitektas ir policininkas, ku 
rių profesija yra seniausia 
įrodinėjo, kad jo, nes tveriant 
Jieva iš šonkaulio, jau reikė 
jo vartoti operaciją. Architek 
tas tvirtino, kad dar prieš 
Adomo ir Jevos sutvėrimą rei 
kėjo iš chaoso tverti pasau
lį, o policininkas karščiavosi 
kad jo profesija seniausia, 
kadangi chaosą turėjo kas pa 
gaminti. Tai, girdi, jau mano 
darbas.

— Petriuk, negalima vadin 
ti mokytojo «tu» ir liepė pa 
rašyti 50 kartų: «Negalimava 
dinti mokytojo «tu» Berniu
kas parašė 100 kartų. — Ko
dėl tu tiek daug parašei, pa 
klausė mokytojas, aš tau sa 
kiau, pakaks 50 kartų. — Mat 
aš norėjau «tau» daugiau su 
teikti smagumo, atsakė Pe
triukas.

Paskutinį liepos mėnesio 
sekmadieni 29 d. Vj|a Zeli- 
noj įvyko Jaunimo Šventė Ši 
šventė, kaip ir kiekvienais 
metais, sutrankė gražaus jau 
nimo ne tik iš Vila Zelinos, 
bet ir iš tolimesnių apylinkių. 
9 vai buvo šv Mišios, kurias 
laikė pats jaunimo Dvasios 
Vadas kun. Juozas Šeškevi
čius. Mišių metu prisiartino 
prie Dievo Stalo didelis jau
nimo būrys

15 valandą gimnazijos di
džioje salėje prasidėjo meni
nė dalis, kuri buvo paskirta 
poeto Maironio—Mačiulio mi 
nėjimui, nes šie mėtai yra 
Maironio metai, tai yra ly
giai 100 metų, kaip mūsų dai 
nius gimė.

— Jau tavo žmona, matyt, 
pasitaisė, kad nebesiskundi 
daugiau.

— Mat, radau susiramini 
mą, nes paskaičiau žinią, ara 
bai turi po kelias žmonas, tai 
supratau, kad su manim dar 
nėra taip bloga.

— Galiu, tėveli, pasidžiaug
ti savo praktika, pradėdamas 
gydytojo amatą Pirmą paci- 
jentą turėjau, kuris svėrė 
290 svarų. — Taip, vaikeli, 
kiekviena pradžia yra sunki.

— Norėčiau padovanoti vie 
ną savo padirbtų paveikslų 
vienai įstaigai, ar nepatartu
mėte, £- kuriai?

— Neregių prieglaudai.

Minėjimas susidėjo iš trijų 
dalių. Pirmoji dalis — susipa 
žinkime su Maironiu — buvo 
labai įdomiai pravesta Vietoj 
paskaitos apie Maironį įvyko 
pasikalbėjimas tarp p Alek
sandro Vinkšnaičio ir trijų 
jaunuolių; Romo Dovydaičio, 
Elenytės Seliokaitės ir Joanos 
Satkūnaitės Jaun mas uždavi 
nėjo klaus mus, o p, Vinkš- 
naitis atsakinėjo. Šis teoreti
nių žinių perdavimas, p M. 
Viokšnaitienės parengtas ir 
p. Vinkšn ičio atsakymų for
moj k'ausytojams referuotas, 
sukėlė auditorijoj nepapras
tą susidomėjimą, nes papras
ta p «kaita dažnai praeina be 
didesnės atydos, o šis būdas 
padarė gilų įspūdį. Visi klau
sytojai pasiliko dėkingi.

Po to girdėjome montažą 
«Lietuva brangi», kurio išpil
dyme dalyvavo jaunučiai atei 
tininkai, moksleiviai ateiti
ninkai ir L,K. Bendruomenės 
choras. Montažui visi tekstai 
paimti iš Maironio kūrybos.

Tarpe gausių jaunimo de
klamacijų montaže girdėjome 
įpintas šias dainas: «Kur bė
ga Šešupė», kurią atliko Jau
nučių mergaičių būrelis, p. 
Julijos Kraujalytės pareng
tas.

«Ramios malonios vasaros 
naktys., «Už Raseinių ant Du 
bysos», «Sužadinkim Lieti- 
vą», «Nebeųžtvenksi upės bė 
gimo» ir giesmę «Marija, Va 
rija» išpildė moksleivių atei 
tininkų choras, vadovaujant

- NEUŽMIRŠK ir kitam 
primink, kad lietuvių kalbos 
pamokos vyksta kiekvieną 
šeštadienį 14 vai V. Zelinos 
šv. Juozapo mokykloje

Vokiečių kalbos kursas pra 
dedamas rugpiūčio mėnesio 
3 d, Pamokos vyks antradie 
niais ir penktadieni Js 20 vai 
rua Barão do Pirai, 367, V. 
Zelina.

TAUTŲ BABELIS ČIA PAT

Balfo reikalų vedėjui dažnai 
tenka vykti į uostą, aerodro 
mą sutikti atvykstančių lietu 
vių. Didi jų dalis atvyksta 
Balfo pastangomis ir pagalba 
apsigyventi laisvės krašte Ti 
krai įdomu tuos atvykstan
čius pasitikti, jiems muitinė
je padėti, į stotį nuvežti, pa 
lydėti į pastovią apsigyveni 
mo vietą. Pats įdomiausias 
reiškinys, jei yra vaikų iki 
10 mt, jie lietuviškai nekalba, 
jei šeima iš Brazilijos, vaikai 
marmaliuoja portugališkai, 
jei iš Vokietijos — mama juos 
tvarko prūsiškai, iš Lenkijos 
— tėvai su vaikais jau dera
si «po polskiemū» Gaila, kai 
matai, kaip miršta lietuviškas 
žodis, dar skaudžiau, kai ži
nai, jog tie patys vaikai už 
metų JAV šnekučiuos tik an 
ghškai.i

Lietuviai iš Sibiro kitokį Jų 
vaikai kalba tik lietuviškai, 
ne rusiškai Galima tvirtinti, 
kad kančia grūdina, o pra 
bangą kenkia. Nekęsdami ru 
su, kibiro tremtiniai neleidę 
vaikams nei rusiškai kalbėti.
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FABRICA DE MALHAS
Petrâs Šukys

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

Ibitirama ir A v. Zelina).

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
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.

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sê, 323 - 10 ■ c/1011102 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Prudente

Escritório Contábil Vila Zeüna S/C lįda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE - PREÇOS MODICOS
Horário: dàs 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial • Escritas com 
contabilidade em geral/- Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

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

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

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rüa México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B I UN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

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

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

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

J. Karpavičius, Avi 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. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho

Stočkų Pat quedas jNações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

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

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

ANTANO mVIBILCNBC .
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS

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

postal 4118 - Vila Zelina, Tél 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 © r ii j a ”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno,

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

ŽUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(o asiuefia tš Ai Zelina, 595)

VIEMnTK- ai ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

siuvykloje la uro
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

ta b a 6 ;; 
s g Bfc >■

I.RMaWjF CAKRlf Kl lIM,
iu ioya v . mo yri ^^uai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite 1

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO
■ ■BBBBHai

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.

" Staty bos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių į Į
4 krautuvė tiktai Das

I JAKUTIS &LAPIENIS LTDA.

"EJCKSTOKI© CCNTABIL

NAJCIIMIE^TC
Irmãos Nascimento

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

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvark© dokumen

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

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

r* 9

| t RUA COSTA BA.RROS, 34-C TEL. 63-32851 VILA ALPINA |
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LIETUVOS NACIONALII
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

AV; ZELINA, 515 — CAÍXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

SĮ ŠEŠTADIENĮ V. ZELINOJE 
PRASIDEDA KERMOŠIUS

Kermošius vyks visais šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
rugpiūčio ir rugsėjo mėne
siais. Kermošiui jau surinkta 
daug vertingų fantų. Veiks 
keletą naujų dar niekada ne 
veikusių barakų Atsilankyki
te maloniai praleisite laiką, 
sutiksite draugus ir pažįsta
mus, išbandysite savo laimę 
ir paremsite Jaunimo Namų 
statybą.

f* _— «Musų Lietuvos» Redak
torius Prel. PIJUS RAGAŽINS 
KAS sekmadienio rytą lėktu
vu išskrido į Montevideo da
lyvauti intelektualų sąjūdžio 
PAX ROMANA, kongrese Pre
latas kongrese atstovaus Ame 
rikos Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungą 7 Grįš sekančią sa
vaitę Kun. Dr Milius į tą 
patį kongresą yra išvykęs 
ankščiau Po kongreso pora 
savaičių pasisvečiuos Urugva 
juje ir nuvažiuos j Argentiną. 
Parapijoje yra likęs tik kun. 
J. Šeškevičius, jam talkina 
misijonierius Tėvas J Bruži- 
kas S J.

UOLIOS TALKININKĖS

Kermošiui daugiausia fantų 
ir pinigais surinko KUNIGI N 
DA VYŠNIAUSKIENĖ, antro 
je vietoje (fantais) yra MARI 
JA KRIUKIENĖ, (pinigais) VI 
CENTĄ B LINKIENÉ.

PAJ'EŠKOJIMAS

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

t Campinas
Elena Cechanavičaitė

Rua Erasmo Braga, 332.

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

Beto fantus rinko choristai 
ateitininkai, Filhas de Maria, 
brazilų moterų Maldos Apaš 
talavimas ir daugelis pavie
nių asmenų.

Didelę dalį barakų pastatė 
brazilų vyrų Maldos Apašta
lavimas Beto talkino Povilas 
Pavilonis, ateitininkai ir kon 
gregadai. Juozas Stankevi
čius pats vienas vakarais pa 
statė naują baraką, kuriame 
bus medukų Icterija. Kazimie 
ras Musteikis suvedė elek
tros šviesą. Altoriaus tarniu 
kai sutvarkė statybos užgricz 
dintą kiemą. Visiems taikiniu 
kams nuoširdžiai dėkojame.

— Liepos 21 dieną apozen- 
tadorijos ligoninėje mirė N- 
DRIUS VALIŪNAS, Velionis 
buvo gimęs Kampiškių kai
me 1896 metais. Brazilijoje 
visą laiką gyveno Mokoje. 
Priklausė Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijai ir dažnai atvykdavo 
į vila Zelina lietuviškoms pa 
maldoms. Buvo nevedęs ir 
Brazilijoje neturėjo jokių ar
timesnių giminių

PRANEŠIMAS

Lietuvių Sąjungos Brazil! 
joj Valdyba praneša, kad rug 
piūcio mėn 15 d. 3 vai. po 
pietų įvyks visuotinis visos 
Sąjungos narių susirinkimas 
Vila Belą mokykloje Visų na 
rių dalyvavimas būtinas, Mi 
nėtu laiku nesusirinkus kvo 
rumui, praėjus pusvalandžiui 
skelbiamas antras susirinki 
mas ir bus teisėtas nežiūrint, 
kiek narių dalyvautų.

PAJIEŠKOMAS

ANTANAS BRINEVIČIUS,kt 
siliepti Juozevičiui, Rua Pas 
coal Moreira, 31, Mooca, S. 
Paulo. Jieško giminės iš Lie 
tuvos.

— LAIŠKAI: Jonui Antanai 
čiui, VI. Šului, VI. Sadzevi- 
čiui, Antanui Lazdauskui, Liu 
dvikai Šlapelienei, Onai Ado 
mavičienei, M. Vinkšnaitienei 
O. Švitrai, D. Valeikaitei B. 
Rindeikai, J. Simotkevičiui, 
Kun. K. Tamošiūnui, EI Mac 

kevičienei, R. Lunskiui, F. J. 
Novitski, M. Macaitienei. Jo
nui Bagdžiui, E. Petraičiui. 
H. Simonytei, M Mošinskis, 
Jonui Nadolskui. Juliui Guda 
navičiui. H Mošinskienei, An 
tanui Navickui.

Af A ANTANAS 
AMBRAZIÚNAS

Gimęs geg. 6 d 1904 m Pa 
nevėžiuko parapijoj iš Pane
vėžiuko dvare, atvyko 1927 
m. į Braziliją Čia vedė Ve
roniką Meliauskaitę ir susi
laukė dukrelės Vandutės Ve 
lionis daug metų dirbo odų 
fabrike, bet paskutinius 6 me 
tus sirguliavo širdies liga ir 
tik ėjo lietuvių mokyklos sar 
go pareigas Vila Anastacio, 
ten pat ir gyveno iki šių me 
tų liepos 28 d anksti ryto, 
Viešpats staiga jį pasiš .ukė 
pas save Sekmadienio rytą 
8 vai, misijon J Bružikas S. 
J., dalyvaujant daugybei žmo 
nių, išleido velionį į ramybės 
vietą Santo Amaro, Campo 
Grande kapinėse. 7 dienos 
Mišios bus 7 va vakare, šeš 
tadienį rugp. 4 d Vila Anas
tacio bažnyčioje. Visų prašo
ma atsilankyti. Gili užuojau- 
jauta jo žmonelei Veronikai 
ir dukrelei Vandai. Drauge 
Antanai, ilsėkis ramybėje. Te 
gul gerasis Dievas būna Tau 
gailestingas ir lauk mūsų 
ateinant.

Vila Anastacio lietuviai

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
lietuviams, kurie vienu ar ki 
tu būdu prisidėjo prie laido
tuvių suorganizavimo ir paly 
dėjo į amžino poilsio vietą 
mano švogerį ANTANĄ AM 
BRAZIŪNĄ.

Jurgis Kazlauskas 
ir šeima

Visiems linkime laimingos kelionės Bet kartais 
visaip atsitinka., tenka su’amdyti automobilis, ar moto 
ras sustoja veikęs Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

AUTO MECANICA E FUNILARIA VI NA DEL M AR 
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo 
Fone: 93 4486 (reaados).

Para Deputado EstacraW

ADAMO KOZAKEVIC
(ADOMAS KOZAKEVIČIUS) 

Candidato na Chapa P. T. N.

■ — A. A. JUOZAS VRU 
BLIAUSKAS, gimęs 1902 m. 
sausio 19 d , atvykęs į Brazi 
liją 1927 m , dirbęs batsiuvio 
darbą, vedęs Magdaleną Ju 
zevičiūtę, šių metų liepos 
mėn 31 d. atsiskyrė su šiuo 
pasauliu, palikdamas nuliūdi 
me savo žmoną ir tris sūnus: 
Edvardą, Valterį ir Joną Pa 
laidotas Formozos kapinėse 
Reiškiame gilią užuojautą vė 
lionies šeimai ir giminėms.

VILA ANASTAC.O

Dr Jono Basanavičiaus Mo 
kyklos veikėjų būrelis, kurio 
uoli ir pasiaukojanti Valdyba 
susidedanti iš- P. Žarkausko, 
V. Patinsko, A Šimbelio, P. 
Karalkevičiaus, J. \ aliulio, 
J. Karpavič aus ir V. Bart 
kaus, išleido praėjusios savai 
tés «ML» numerį, ir tuomi 
davė gražų pavyzdį ir kitoms 

įvairioms draugijoms bei bū 
reliams Jau teko nugirsti, 
kad panašių leidėjų atsiras 
ir daugiau. Lauksime.

«M L» administracija dar 
karta dėkoja Anastaziečiams.

— Šio numerio leidėjo nė
ra. Gal kas atsirastų ir įneš 
tų 10 000 cr.

Prenumeratorius rėmėjas 
Petras Makuška 1.000 cr.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

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

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėlė 

«A voz da Lituania» yra trane 
liuojama PIRMADIENIAISnuo '

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
1 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.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 - 9.oAndor Res.: R. Fernando Falelio, 35 
Fones: 37-0395-35-5650 ■ 33-6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUAN1A*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią aplinką, sveiką maistą ir neperdėta kainą . 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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.

Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO

Presidente da Associação dos profissionais 
de Imprensa de São Paulo - APISP

PARDUODAMA KRAUTUVĖ

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