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Lietuvos Konstitucijai 40 Metu NET TĖVAI IŠDUODA SAVO VAIKUS
Negalima praleisti nepami- 

nėjus, kad šiemet sukanka ly 
giai 40 metų kai Steigiama
sis Seimas Lietuvoje priėmė 
ir paskelbė, paremtą demo
kratiniais pagrindais, valsty
bės Konstituciją. Tais pačiais 
1922 metais Jungtinės Ameri
kos Valstybės pripažino Lie
tuvą, Latviją ir Estiją d e fac
to ir de jure nepriklausomo
mis valstybėmis, ir iki šio’ei 
neatšaukė (Tai labai svarbu!) 
Šių s du dalykus turėtume 
šiemet tinkamai paminėti.

Steigiamasis Seimas, vyk
dydamas tautos norus ir va 
lią. Lietuvai patiesė demokra 
tinės santvarkos pagrindus. 
Dėl to ir konstitucija buvo 
perdėm demokratiška Kai 
kam, tiesa ji nepatiko, nes 
jau perdaug demokratiška, 
dėl to aštriai kritikuodavo ir 
keldivo šūkį, kad reikia ją 
keisti Bet tie keitėjai mažai 
gaudavo balsų, ka nė vieno 
savo atstovo negalėdavo pra 
vesti į I ji ir II jį seimą Į 
tretįjį pravedė tik tris, bet 
jie neturėjo jokios reikšmės. 
Tai parodo kaip Lietuvos 
liaudis pamilo laisvę ir demo 
kratija Už tat ir konstitucija 
buvo persunkta gryna demo- 
kratiška dvasia, garautuojan 
čia vi-iems žmonėms lai vę 
ir lygybę Tai parodo, kad 
Lietuva buvo verta nepriklau 
somybės

Li tuvos Steigiamasis Sei
mas, posėdžiavęs nuo 1920 m 
gegužės 15 d iki 1922 mei.ų 
rudens, davė Lietuvai ne tik

Žiaurūs muitai
Mūsų broliai Lietuvoje ir 

Sibire šaukiasi pagalbos, o 
groboniška sovietų valdžia, 
manydama, kad milijonieriai 
ir kapitalistai tuos siuntinius 
siunčia, užkrauna pasakiškus 
muitus. Kartais pati medžia
ga ar daiktas tiek nekainuo
ja, kiek siuntėjas privalo su
mokėti muito. Bet kapitalis
tai ir milijonieriai, kuriems 
būtų lengva, gal nė vienas 
nepasiuntė siuntinėlio raudo-, 
no kapitalizmo prispaustiems 
baudžiauninkams, Šiurpu žiū 
rėti kai juos siunčia paprasti 
darbininkai ir eiliniai tarnau 
tojai atiduodami vien už mui
tą dažnai visos savaitės, ne 
retai ir viso mėnesio uždarbį.

Tik pagalvokime. Už42sva 
rų siuntinį reikia sumokėti 
muito su apmokėjimu tarnau 
tojams iki 60.75 dolerių. Tai 
baisus plėšikavimas! Kai ku 
rie dalykai apkrauti 50% mui 

k nstituciją, bet visą eilę vals 
tybei reikalingiausių įs atymvi 
Pats svarbiausias įstatymas, 
kurį įvykdžius, Lietuva buvo 
pastatyta ant stiprių ekono
minių pa rindų, tai buvo Že
mės Reformos įstatymas

Šioj srityj ėmėsi inicijaty- 
vos Mykolas Krupavičius, ku 
ris savo nepalaužiama energi 
ja ir sugebėjimais be to 
ankštu Žemės Úkio ministério 
postu pravedė, kaip re kiant, 
žemės reformą Iš karto dvar 
poniai jį keikė, bet vėliau, 
kai pamatė gresiantį bolševi 
kų pavojų, rankas jam bučii 
vo ir laikė jį viską pramatan 
čiu pranašu.

Sovietų Rusija ginkluota jė 
ga okuoavo Lietuvą 1940 me 
tais birželio 15 d ir iš demo 
kratinės Lietuvos tvarkos pa
darė žiauriausią vergija Visų 
pirma paskelbė neva «rinki
mus». kurie nesirėmė jokiais 
demokratiniais principais, bet 
tik vienu komun stiniu kandi 
datų sąrašu,’o jei už tą sąra
šą nebalsuos , automatiškai 
pa įdarai «liaudies priešu». 
Mat, komunistai bijojo žmonių 
valios, kuri būtų pasirei kusi 
okupantų nenaudai Per tokius 
išprievartautus rinkimus buvo 
buvo likviduotos visos religi
nės ir ku'tūrinės bei taut nės 
organizacijos, pasiliko išimti 
nai tik komunistinės ir tu mi 
buvo už niaužta mūsų tautos 
demokratinė konstitucija, ku 
rios sukaktuves šiemet šven
čiame.

tu. kiti 100%, o tie daiktai, 
kurių daugiausiai sunčiama, 
pav megstinukai 200%, vadi 
naši megstinukas, jei kainuo 
ja doleris, tada modama 2 do 
leriai, gi už dirbtinio kailiuko 
paltą mokama net 15 dolerių 
muito.

Už moterišką kostiumą ima 
ma nuo 5 iki 8 dol , o už vy 
rišką nuo 6 iki 9 dol. muito. 
Rusai nori svetimos valiutos, 
o ypač Amerikos dolerių. Dėl 
to čiulpdami darbo žmonių 
prakaitą per muiluojamus 
siuntinius susikrauna mil'jo 
nūs dolerių. Atsisakyti siųsti 
būtų irgi per žiauru, kai gi 
minės šaukiasi pagalbos.

— PERU kariškių pastatytą 
vyriausybę šiomis dienomis 
Amerika pripažins Dabartinė 
vyriausybė yra prieškomunis 
tinė.

Pabėgėlis iš Rytų Vokietijos 
Jurgen Kossmala pareiškė, 
kad jo tėvas ir motina, aršūs 
komunistų partijos pareigu 
nai. negalėdami savo sūnų at 
versti į komunizmą, pagaliau 
jį apskundė teismo įstaigoms. 
Jis buvo nubaustas aštuo 
niems mėnesiams kalėti. Atli 
kęs bausmę, jis spruko iš 
Rytų Vokietijos į Vakarų pu 
sę, nors buvo apšaudomas, 
bet pasi ekė laimingai išveng 
ti kulkų Su juo išbėgo ir ki 
tas jo draugas

Šiurpu darosi, kai pasakoja 
ką darė su juo tikri tėvai. Bū 
darni abudu užsispyrę komu 
nistai. dėjo visas pastangas, 
kad ir sūnus taptų komunie

Lenktynės erdvės užkariavime. Sėkmingas 

rusu kosmonautu bandymas

Maskvos radijo p anešimu 
kosmonautas Andrian Nikola 
yev aplink žemę apskrido 64 
kar us. iš viso du milijonus 
cOO tūkstančių kilometrų Er 
dvėje išbuvo 94 valandas 25 
minutes Pavel Popovič ap
skrido 48 ka tus ir erdvėje 
išbuvo 70 valandų 50 m nu- 
čių. Abiejų lakūnų nuskris, 
tas kelias yra lygus penkis 
kartus nuskristi ir sugrįžti į 
mėnulį

Šio bandymo visa svarba 
yra tame, kad žmogus ilges
nį laiką gali išsi’aikyti erdvė 
je: valgyti, miegoti, judėti

Taip pat nemažiau svarbu

— Š omis dienomis Ameri 
koje, netoli Bostono, banditai 
užpuolė pašto automobilį ir 
pagrobę pusantro milijono do 
lerių paspruko. Prieš dešimts 
metų Bostono apylinkėse taip 
patbuvo užpultas vienas paš o 
sunkvežimis, iš kurio banditai 
pagrobė 600 tūkstančių dole 
rių. Užpuolikai dar lig šios 
dienos nėra surasti.

— ARGENTINOJE krašto 
apsaugos ministerį pakeitus, 
kariuomenėn grįžo taika ir 
ramybė Argentiną praktiškai 
kariškiai valdo \ yriausybės 
sudaryme lemiamas žodis 
Jiems priklauso.

— URUGVAJUJE importuo 
ti iš Vokietijos automobiliai 
yra tris kart pigesni negu 
Brazilijoje Ten vyriausybė 
importo neapsunkina dide 
liais mokesčiais importuoja 
mas kraštui reikalingas pre 
kės.

t is Jie įsiuto, kai šis griežtai 
atsisakė jų paklausyti ir pa 
reiškė, kad komunizmas jam 
įkyrėjo iki kaklo su savo tuš 
čiais pažadais, melais ir po 
sakiais. «Jūs. tėveliai būkite 
komunistais, jeigu jums patin 
ka, bet mane neverskite», 
kartą jis pareiškė tėvams. 
Tada tėvai jieškojo progos jį 
išduoti. Progos nereikėjo ilgai 
laukti Kartą, apjieškoję jo 
kišenius, rado Vakarų Vokie 
tijos pinigų. Tuojau pranešė 
policijai. Jo motina teisme 
pareiškė, kad jis nuolat pul 
davęs komunistinį režimą ir 
kritikavęs savo tėvus, kam 
jie komunistai Sūnus buvo 
nubaustis kalėjimu.

valdant mašinas žemėn su
grįžti.

Nors rusų spauda neskelbia 
tikslios erdvės lakūnų nusi
leidimo vietos, tačiau spėja 
ma, kad kur tai Kazakstano 
apylinkėse, apie Karagandą.

Netolimoje ateityje reikia 
laukti naujų staigmenų. Da
bar bus amerikonų eilė Pir
mas ta'kinys, tiek rusų, tiek 
amerikonų — Mėnulis. Ame 
rikonai ir rusai lenktyniauja 
mėnulio užkariavime Tačiau 
reikalas yra labai komplikuo 
tas, ypač norim atgal žemėn 
feugrįžti.

«GĖDOS MŪRUI» VIENERI
METAI

Rugpiūčio mėn 13 d suėjo 
vieneri metai kai Berlyno 
miestas mūro siena buvo į 
dvi dalis padalintas. Mūro šie 
na, komunistų pastatyta buvo 
pavadinta «gėdos mūru», ku
rio tiklas yra sukliudyti no
rinčius pabėgti iš komunisti
nės zonos į laisvą Vakarų 
Berly o zoną.

Nuo karo pabaigos 1945 m. 
ligi šios dienos į Vakarų Vo
kietiją, iš rytinės, yra atbėgę 
virš pusketvirto milijono vo
kiečių, daugumoje jaunesni 
negu 25 metų amžiaus. Rytų 
Vokietijoje mažiausiai 30% 
pragyvenimas yra žemesnis, 
negu vakarinėj O kas svar
biausia — nėra laisvės. Rytų 
Vokietijoje yra virš dešimts 
tūkstančių politinių '’kalinių 
koncentracijos stovyklose Ma 
isto klausimas komunistų zo
noje yra pats aštriausias. Spe 
ciali komisija.nuvyko pasalos

XV METAI

HENRIKAS VALAVIČIUS — 
LEIDĖJAS

«Mūsų Lietuvos» šių metų 
rugpjūčio mėn. 18 d. 31 nr. 
jilnu leidėju tapo Henrikas 
Valavičius. Laike I-jo Pasuli» 
linio Karo 1916 m birž. 20 d.
jis yra gimęs Petrapilyje Bū 
dam s trijų metų, t. y. 1919 
m grįžo su savo tėveliais į 
Lietuvą, Zarasų ežeringą apy 
linkę, Dusetų parapiją. Paūgė 
jęs baigė Panevėžio gimnazi
ją ir Klaipėdoje * rekybos lusį^- 
titutą Po to išvyko j Austri
jos sostinę Vieną ir ten ėjo 
ekonominius ir politinius 
1 lokslus Grįžęs į Lie uvą, bu
vo asistentu Prekybos Ine t i tu 
te Š akliuose 1944 metais kar 
tu su daugeliu Lietuvos vel
kėj. ir inteligentų pasitraukė 
i vokiet ją, o iš ten galutinai 
į Braziliją Čia dirbo savo 
specialybės darbą įvairiose 
firmose ir aktyviai dalyvavo 
lietuvių kolonijos organizaci
niame gyvenime

Henrikas Valavičius 1953 
metais vedė panelę Janiną 
Lancevįčiūtę ir susilaukė po
ros vaikelių. Dabar labai gra 
ži i yra įsikūręs Indianopoly 
Alameda dos Quimuras, 447, 
savuose dviejų aukėtų namuo 
se. Jis toliau dirba savo pro 
fesijos darbą Fmbalagens 
Americanas S. A., užimda
mas direk oriaus vietą.

Linkime mielam Henrikui* 
ir graž ai šeimynėlei ilgiau
sių metų, sveikatos ir gau
sios Dievo palaimos. Beto dė 
kojame už taip stambią para 
mą lietuviškai spaudai.

«M.Í .» Redakcija ir 
Administracija

togaujantį Kruščiovą prie Juo 
dųjų jūrų tartis kaip išspręs
ti duonos klausimas.

— GUANABAROS GUB. C; 
LACERDA negalėjo kalbėti 
São Pauly per televiziją, nes 
cenzorius neatvyko guberna 
tonaus kalbą cenzūruoti. Ši
tas cenzūros dekretas dar yra 
Janio Quadros palikimas ir 
dar neatšauktas.

Lietuvos nacionalinė
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Mater Et Magistrą
NAUJOJI SOCIALINIO MOKSLO CHARTA 

KAN. V. ZARAKAUSKAS

(tąsa)

Praslinkus 40 metų nuo Re 
rum Novarum enciklikos pa
skelbimo, popiežius Pijus XI, 
1931 m paskelbė naują so
cialinę eneikliką Quadragesi 
mo Anno. Šia enciklika po
piežius Pijus XI norėjo už 
kirsti kelią visoms klaidoms 
ir abejonėms, liečiančioms 
Return Novarum principų pri 
taikymą Joje primenama kiek 
vieno prigimtoji teisė j pri
vačią nuosavybę, kuriai ta
čiau tenka ir esminis visu© 
meninis vaidmuo Apmokama
sis darbas nėra prieš prigim
tį, bet atlyginimas už darbą 
turi būt nustatytas pagal so
cialinį teisingumą, kad būtų 
deramai atsižvelgiama tiek į 
darbininko ir jo šeimos rei
kalus, tiek | įmonės bei vie
šosios gerovės reikalavimus. 
Pijus XI iškeiia reikalą, kad 
darbininkai ir tarnautojai ga
lėtų dalyvauti įmonės nuosa
vybėje, jos tvarkyme arba 
pelne. Jis pabrėžia, kad tarp 
komunizmo ir krikščionybės 
yi*a didelė praraja. Ka atikai 
negali remti net ir nuosai
kaus socializmo, nes jis nei
gia amžinybę, dvasios prima 
tą ir antgamtinę autoriteto 
sankciją.

gyvenimas KEL A VIS 
NAUJAS SOCIALINES

PROBLEMAS

Tačiau gyvenimo laika.- ne 
stovi vietoje, ir popiežiui i i- 
jui XI ptskelbns Q adra.esi- 
mo Anno encikliką. Techni
kos pažanga žengė ir toliau 
pirmyn, vis iškeldama daug 
naujų socialinio gyvenimo 
problemų. Nuo to laiko daug 
kas naujo įvyko ekonomijom 
ir industrijoje. Da guma šių 
naujai kilu-ių problemų ti - 
sioginiai susidūrė ir su mora 
lės principais. Todėl popie- 
žius Jonas XXlii matė gyvą 
reikalą paskelbti naują sočia 
linę encikliką, neaplenkiant 
socialinio mokslo, jau išdės

Mykolaitis Putinas

Klieriko loleistuvės
Altorių Šešėly, I T XXIn Skyrius

(pabaiga)

Ir palikusi jį bestovintį vie 
toje, greitai įbėgo į trobą.

Svečiai išsiskirstė jau po 
vidurnakčio, kiti pasiliko na
kvoti. Kai užvažiavo Kleviš- 
kio klebono brička, ir klieri
kas Vasaris atsisveikindamas 
paspaudė Liucės ranką ir su
sitiko su jos liūdnu, beveik 
rūpestingu žvilgsniu, jo širdį 
suspaudė tekis nerimas,t kad 
jis vos sulaikė ašaras. Jis 
manė, kad visam amžiui at
sisveikina pirmąjį savo jau
nystės susižavėjimą, tokį ku
klų ir tokį teisėtą, o tačiau 
jau pareikalavusį iš jó ne vie 
no sąžinės priekalo,£ne[vie 
no kompromiso ir vingi oi . 

tyto anose, anksčiau minėto
se enciklikose. Teisingiau — 
popiežius Jonas anas dvi en 
ciklikas papildo naujomis di
rektyvomis ir naujomis gairė 
mis, kaip turi būt tvarku mos 
ir sprendžiamos mūsų dieno
se, iškilusios socialinėje sri
tyje, naujosios problemos O 
be to, popiežius dar griežčiau 
pabrėžia, kad visa socialinė 
veikla, darbo žmogaus būklei 
pagerinti turi remtis tiesa, 
teisingumu, meile ir taika ir 
kad Bažnyčios socialiniu mol s 
lu paremtos prcgramos turi 
būt taikomos ir vykdomos 
gyvenime.

Popiežius Jonas savo enci 
klikoje smerkia valstybinį Ii 
beralizmą, kuris vis labiau 
grobia ne tik ūkinį, bet ir 
kultūrinį, religinį ir pagaliau 
visa viešąjį gyvenimą. Todėl 
popiežius Jonas laiko viena 
iš pačių svarbiausių ir opiau 
šių problemų nustatyti dera
mą asmeninės ir valdinės ini
ciatyvos santykį tobuloje vi
suomenės santxarKoje Griež
tai atmeta socialistinį diriga
vimą ir liberalisLnį sauvalia
vimą kaip du kraštutinumus. 
Ūkio sritis turi priklausyti as 
mens iniciatyvai, kuri gali 
reikštis tiek atskirai, tiek or
ganizuotai. valstybė tegali ir 
turi kištis į ūkinę sritį tik ta 
da ir tiek, kada ir kiek to 
negali arba nenori atlikti ais 
kiri pi iečiai arba jų sambū
riai. valstybės pareiga yra 
negniaužti ir perimti laisvą 
privačią iniciatyvą, bet ją 
globoti, skatinti derinti, pava 
duoti ir papildyti.

ENCIKLIKA DVELKIA 
PRAKTIŠKUMU...

iš viso nesunku bus supras 
ti popiežiaus Jono enciklikos 
tikslą ir jos uždavinį, giliau 
pažvelgus į jos turinį. Jai 
rūpi ne tiek paskelbti teori
nę socialinio mokslu sistemą, 
kiek pateikti raktą, kurio pa
galoa reiktų spręsti sociali-

Likusias savo atostogų die
nas jis jautėsi kaip po laido 
tuvių. Jam vis tebeskambėjo 
Liucės žodžiai: būk tamsta 
kunigu, tamsta būsi geras ku 
nigas Kartais jis norėjo įžiū 
rėti tuose žodžiuose kokią 
pašaipą, bet ne, jie buvo nuo 
širdūs. Berods, klierikas pasi 
ryžęs tapti kunigu, turėjo 
džiaugtis iš tokio padrąsinan
čio pranašavimo. Bet esti pa 
gyrimų, kurie kai kada la
biau mum nemalonūs, negu 
papeikimai Toks Vasariui bu 
vo ir šis Liucės pagyrimas. 
Jam būtų buvę smagiau, jei
gu ji būtų pasakius: oi, ne
būk tamsta kunigu, nes būsi 
blogas kunigas. Tokiu papei
kimu ji netiesiog būtų pripa-

TU buvai motulei 
mylimas ir geras 
ir seram tėveliui^ 
baisiai reikalingas. 
Įsibrovė priešas, 
suliepsnojo karas, 
gaisruose ir dūmuos 
mylimieji dingo

Būryje žygiuodama 
ir sargyboj — vienas 
prieš akis turėsi 
tylųjį peizažą.- 
sidabrinėm gijom 
virpančias rugienas, 
gimtąjį kampelį — 
saulėtą ir gražų.

' ažas tavo balsas 
tarp pabūklų griausmo, 
didelis vien kerštas — 
nepažįsta saiko.
Kerštas, kaip ir meilė, — 
degina lig skausmo 
didvyrius išugdo 
iš silpnučio vaiko.

Ant pilkso milinė?) 
kelio dulkės gula, 
o daina klajūn0 — 
ilgesio kregždelė. 
Pamiškėj namelis — 
spinkčioja spingsulė 
lanksto vėtra, 
lanksto vienišą medelį.

nio mokei' s st ma, kiek pa 
tiekti raktą, kurio pagalba 
reiktu spręsti socialinio gv- 
venimo painiavas Tokioje 

oantos — uosto vaizdas.

žirniai kad jis turi moteris 
patraukiančių ypatybių, vyriš 
kiui brangintinų, bet kunigui 
pavojingų ,To kis jos papeiki
mas būtų buvęs beveik lygus 
prisipažinimui: nebūk tamsta 
kunigu, nes aš tave myliu.

Taip, ji būtų tai pasakiusi, 
je jis būtų ją pabučiavęs. Da 
bar, jis ai žinojo Ir jis pyko 
kam ji pasirinko tokią prie
monę jam išbandyti Greičiau 
šia, kad ir tuomet jis į semi
nariją būtų grįžęs ir kunigu 
tapęs. Bet kokia tai būtų bu
vusi jo bręstančiam vyrišku
mui atrama! Jis būtų, be abe 
jo, daug kentęs, tačiau ken
tęs ne dėl nuovokos ir fanta- 
z jos vaizdų, bet dėl realios, 
prisipažintos ir gyventos mei 
lės,

Bet niekuomet to nebuvo. 
Jis ir toliau pasiliko šiapus 
slaptingos uždangos, už ku
rios jautė sūkuriuojantį gy-

S -Nėris

šviesoje į ją žiūrint ši enci 
klika lyg ir turinti naują as
pektą, kadangi popiežius Jo 
nas joje kelia aikštėn, netiek 

teorinį Bažnyčios mokslą so
cialiniam klausimui spręsti, 
kiek šio moksb. praktišką pri 
taikymą žmonių gyvenimui. 
Todėl popiežius kalbėdamas 
apie šių dienų žmonių gyve
nime iškilusias problemas, 
trokšta visa širdimi, kad jos 
būtų praktiškai išspręstos pa 
siremiant Bažnyčios skelbia- 
m i mokslu Todėl popiežius 
Jonas šioje savo enciklikoje 
daugiau reiškiasi kaip prakti 
kas, negu kaip teoretikas. 
Jam rūpi už vis labiau, kad 
krikščioniški socialinio, moks 
lo principai bū ų įgyvendinti 
žmonių oendruomeniniame gy 
venime. Todėl jis atvirai kvie 

čia visus geros valios imp
lies padėti, kad jojo encikli
koje skelbiami reikalavimai 
būtų įgyvendinti visose žmo
nių socialinio gyvenimo sri
tyse.

REIKALAUJA PAKANKAMO 
ATLYGINIMO

Popiežius savo enciklikoje 
primena, kad daugelyje pa
saulio šalių darbininkai yra 
priversti gyventi nežmoniš
kose sąlygose dėl visiškai 
nepakankamo atlyginimo O 
tuo tarpu šalia jų gyvena tur 
tuoliai didelėje prabangoje 
Yra kraštų, rašo popiežius 
Jonas, kur atlyginimas nėra 
sutvarkytas, kur sunkiai dir
bantiems atlyginimas nėra pa 
kankamas. Atlyginimą turi nu 
statyti ne svyruojanti rinka, 

venimą, didelius jausmus ir 
norus, už kurios slapstėsi jo 
pačio ateitis ir tikras, nepa 
žintasis jis pats.

bet teisingumas ir teisybė. O 
turtingumas tautoje priklauso 
ne tiek nuo gėrybių gausu
mo, kiek nuo jų teisingo pas 
kirstymo, kuris turi užtikrin
ti asmeninę bendruomenės na 
rių pažangą. Taip kalbėda
mas popiežius, parodė didelį 
įvertinimą žmogaus asmens 
vertės Žmogui turi būt užti
krinta ne tik ši diena, bet ir 
rytojus

GEROVĖ VISAI ŽMONIJAI

Popiežius Jonas savo enci
klikoje vertina žmonių ger© 
vę. Jis ją supranta globaline 
prasme kaip vienumą, kuria 
naudotis turi visa žmonija, o 
ne kuri nors žmonijos dalis, 
ar kuri nors tauta. Jis tat pri 
simena ir „autas, kurios, išsi 
laisvinusios iš kolonializmo 
ir šiandie atgavusios nepri
klausomybę įsijungė į tautų 
bendruomenę, ukštesnį gy
venimo lygį pasiekusieji kraš 
tai turi nelikti abejingi skur 
dą ir alkį kenčiančių kn štų 
atžvilgiu Jiems turi būt įei 
kiama pageiba ir atskiromis 
progomis ir nuolatinė. Tie 
kraštai kuriuose del pažen
gusios gamybinės technikos 
susidaro didesnės atsargos, 
jokiu būdu neturėtų jų a kin 
ti kainų pataisymo sumeti 
mais, bet nukreipti j ne, ritėk 
liaus ir bado patiestus kraš 
tus. Kad dėl tokios labdaros 
nesutriktų kainų ir algų pu 
siausvyra, ekonominė krašto 
politika turi paskirstyti našią 
tarp visų gamybos sektorių.

Nuolatinė pageiba turi reikš 
tis planingu Bendradarbiavi
mu mokslo, technik» s ir fi
nansų srityse, keliant bei.drą 
ji ir profesinį švietimą, geri
nant gamybinę techniką su
teikiant ilgalaikes pa kolas. 
Bet labai svarbu, kad pagel- 
bos davėjai nepažeistų šelpia 
mųjų kraštų savitumo ir kad 
ü ė pageiba nebūtu naudo
jama ūkiniam ar politiniam 
pirmavimui išplėsti, nes tai 
būtų tu naujos maskuoto ko
lonializmo lytys.

Be to, teikiant ūkinę pagei
ba ne . alima naikinti aukš
tesniųjų dvasinu ir religinių 
vertybių, nes tai būtų daro
mas nusikaltimas, griaunamas 
darbas, griaunami tikrieji kul 
tūros ir pastovios gerovės pa 
griadai Bažnyčia šioje srity 
atlieka milžinišką patarnavi
mą. Jos išlaikomos bendrojo 
ir profesinio pobūdžio moky
klos, ligoninės misijų kraštuo 
se ir jų teikiama pageiba iš 
ūkiškai pažengusių kraštų kai 
ba apie didžiulį Bažnyčios į a 
šą atsilikusių tautų gerovei 
kelti. Tačiau netik gerybės 
turi būt paskirstytos, bet ir jų 
gamyba turi vykti pagal tei
singumo reikalavimus Garny 
ba neturi žmogų padaryti au
tomatu, bet ji turi skatinti jo 
asmeninę iniciatyvą, atsako 
mybę ir savarankiškumą To
dėl viešųjų veiksnių pareiga 
yra skatinti ir remti smulkiuo 
sius verslininkus, nes jie dėka 
profesinių organizacijų ir ko« 
operatyvinių susivienijimų ga 
Ii pasiekti visų pirmenybių, 
kuriomis naudojasi stambieji 
verslininkai. (B. D,)
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Nusikaltimu, Skaičiui Augant Laukiama

Visuomenės Paramos
Lietuvoje teismai rengiami ir įmonėse, kolchozuose

Kai sovietinė proku atūra 
minėjo jos įkūrimo 40 sias me 
tines, tiek maskvinėje, tiek 
Lietuvos spaudoje pasirodė 
straipsniai, kelią prokuratū
ros uždavinius. Šalia jų susi
rūpinta nusikaitimų skaičiai s 
didėjimu ir atkreiptas dėme
sys į prokuratūros vaidmenį 
stalininiais, vad. asmeny ės 
kulto la kais. «Tiesoje» (134 
nr.) rašydamas, prokuroras 
V. Galinaitis nurodė — anuo 
laiko arpiu prokvrorinė prie
žiūra buvo sumenkinta, o 
pats dienraštis savo vedama 
jame (137 nr.) pastebėjo, kad 
Berijos laikais (ligi 1953 m), 
prokuratūros vaidmuo ne tik 
buvęs susiaurintas, bet buvęs 
įsigalė ęs ir sauvaliavia as, 
beteisiškumas. Girdi, nukeų 
tėję žmonės buvę reabilituo
ti (? - E).

O dabar, pasirodė, proku 
ratūros uždaviniai . ypatingai 
pagausėjo, nes pvz Lietuvoje 
(ir visur kitur sovietinio rėži 
m ) krantuose) ypatingai padi
dėjus nuosavybės grobstymui, 
spekuliacijai ir kyšininkavi
mui, tie organai turi daug 
darbo.

Nusikaltimai aiškiai kyla, 
bet. štai, «l’iesa» išaiškino, 
kad Sovietijoje nusikalstamu 
m is neturįs šaknų, nes seniai 
esan*1 likviduota privati nuo 
savybė, žmogaus išnaudoji 
mas. skurdas. O jei nusikal 
tim i kyla, t i reikia ieškoti 
atpirkimo ožio ir ia jis grei 
tai surandamas — anot «7 le
sos». juk «ne paslaptis, kad 
praeities atgyvenos yra ga
jos..» Taigi, dėl praeities ir 
atsiradę tiek daug valstyb nio 
turto grobstyto,;ų, chul ganų, 
žudikų, kyšininkų, prievartau 
tojų, spekuliantų, girtuoklių, 
parazitų ir veltėdžių. Proku- 
r ras V. Galinaitis dar atkrei

Lietuvos kp. centro komiteto posėdis šlubuojančiam 

žemes ūkiui skatinti

Liepos 18 ir 19 dienomis 
Vilniuje įvyko neįprastas Lie 
tuvos komuni tų partijos cen 
tro komiteto posėdis aktua
liems žemės ūkio klausimams 
svarstyti Posėdis neįprastas 
buvo dėl to, kad jame, kaip 
retai kada, dalyvavo netik ck 
nariai, netik vyriausybės vir 
šūnės bet nepaprastai dide
lis skaičius žemės ūkio spe 
cialistų, kol hozų ir sovchozų 
pareigūnų, mokslinių įstaigų 
atstovų ir kt Pagrindinius 
pranešimus, tikriau sakant 
instrukcijas, skaitė pirmasis 
kp sekretorius A. Sniečkus,

PARTIJA SURUOŠĖ VERGI
JOS ĮVEDIMO SUKAKTĮ

Liepos 21 d. Lietuvos kernu 
nistai sumanė ruošti «tarybi 
Dės valdžios atkūrimo» 22 
metinių sukaktį Ir per span 
dą ir per radiją buvo daug 

pė dėmesį ir į didėjančius 
jaunimo nusikaltimus — jau
nuoliai, girdi, pažeidžia viešą 
ją tvarką, susiduria su proku 
ratūros organais Nurodomi 
ir pavyzdžiai: Vilniaus moks" 
Išeiviai Zablockis, Saveljevas, 
Rybakovas ir kiti nuo smul
kių vagysčių buvo perėję 
prie stambaus nusikaltimo. 
Tie mokiniai ištisomis dieno
mis be priežiūros, esą, bastė
si po miestą.

Žinoma, tikrųjų nusikaltimų 
kilimo priežasčių nei Galinai 
tis, nei «Tiesa» nenurodo ir 
to neįmanoma iš jų tikėtis, 
nes tektų į kaltinamųjų suolą 
sodinti pačią bolševikinę san 
tvarką su visu jos kolchozi
niu skurdu ir netvarka viso
se gyvenimo srityse

Būdinga tik tai, kad nepai
sant išpūsto teisingumo orga 
nų aparato, vis dažniau krei
piamasi su paramos prašymu 
į visuomenę, Pvz. nrokuratū 
ros talkininkais jau yra vad 
visuomeninkai draugovininkai 
ir vad. draugiškieji teismai, 
Įvesta ir kita naujovė — teis 
mo procesai jau rengiami ir 
įmonėse, statybose, kolcho
zuose ir sovchozuose. Proku 
ratūros organai siekia, kad 
vis didėtų jos ryšiai su vfsuo 
meninėmis organizacijomis ir 
laukia, kad jų naria tuojau 
praneštų kiekvieną nusikalti
mą Pagal «Tiesą», prokuratū 
ros svarbiausiais beniradar- 
biais turėtu tapti vietinių Ta
rybų deputat i. prof sąjungų 
ir komjaunimo organizacijos. 
Kitais žodžiais, nusikaltimai 
auga, susidorojimas su nusi
kaltėliais ir ju veiksniais jau 
virsta nejma omu teisingumo 
or gana ms ir tūkstančiai gy
ventojų paverčiama tų orga
nų talkininsais, skundėjais, 
šnipais.

valstybinės kontrolės komisi 
jos p kas Olekas, eilė minis 
trų ir institutų vedėjų bei 
šiaip žemės ūkio pareigūnų. 
Pasigirdo, žinoma, daug kriti 
kos Nors pasitarimų smulk 
menos dar nepaskelbtos, bet 
ir iš to, kas jau pranešta 
(-Tiesos» 168 nr ir Vilniaus 
radijo liepos 19 d) galima 
daryti išvadą, kad suvažiavi 
me buvo reiškiami kieti par 
tijos reikalavimai žemės ūkiui 
ir kad būsią imtasi «konkre 
čių priemonių» gamybai pa 
kelti.

r
♦o*-------  

apie tai kalbėta, tačiau ne 
plačiųjų gyventojų masių at 
garsio, nes lietuvių tautai tos 
metinės yra ne kas kita, kaip 
vergijos įvedimo sukaktis.

M’lSŲ LIETUVA

B. Brazdžionis

Vakaro Mišios
Nusiimk, pakeleivi, kepurę, 
Aš gyvybės stebuklą regiu — 
Sėda saulės monstrancija jūron 
Rugiapjūties rugių.

Sunkios varpos palinksta lig žemės, 
Lyg tarnautų didžiulėms mišioms, 
Šlama smilgos: «Oremos, oremos» 
Aukos apeigoms šioms.

Skatina žvejybos
Vilniuje įvykęs Lietuvos žu 

vies pramonės darbuotojų pa 
sitarimas paskelbė kreipimą 
si į visus Lietuvos žvejybos 
jūreivius, žvejus kolchozinin 
kus, žuvies pramonės įmonių 
darbininkus, inžmierijos, tech 
nikos, mokslo darbuotojus ir 
tarnautojus Jiems buvo pri
mintas Maskvos nutarimas 
didinti žuvies produkciją (rei 
kalaujame iki septynmečio pa 
baigos, taigi iki 1965 m pu 
santro karto padidinti žuvies 
ir ir žuvies produktų sunau
dojimą vienam gyventoju ). 
Kreipimesi raginama vyst\ i 
so ialistinį lenktyniavimą, vi 
sais būdais kelti produkciją 
Priminta, kad šiemet Lietuvos 
žvejai pradėjo gaudyti ž ,vis 
naujuose rajonuose (prie Af 
rikos krantų ir Barenco jūro 
je) Pasirodo, kad esama t’ek 
trūkumų, kad pirmoje eilėje 
siū’oma gerinti žvejų laivyno

Viliojami poilsiautojai is «brolišku respublikų»

Vi'niaus radijas pasakojo 
apie Lietuvoje veikiančius ku 
rortus, vasarvietes, Seniau
siam Lietuvos kurortui — 
Druskininkams dabar sukau 
ka 125 metai Jauniausias ku 
r rtas dabar sudaromas iš se 
nų Kuršių kopų vasarviečių, 
pavadintas «Neiinga» Pasigir 
ta. kad šiuo metu Lietuvos 
lurort ‘'.se galima išgirsti pa 
čias įvairiausias tautų kalbas. 
Poilsis, efektyvus aprū -ini- 
mas dabar į Lietuvos kuror
tus atviliota daug poilsiauto
ju iš įvairių «broliškų respu
blikų 'urėdams oą vgjnti 
dabartin ų kurortu oilsiauto

santos — Guaruja vaizdas

produkcija Lietuvoje
techninį eksploatavimą, gerin 
t< laivų priežiūrą, remonto 
kokybę ir pan.

Visi skatinimai suprantama 
nes žuvies sugavimas Lietu
voje kritęs Pvz. jei 1960 m. 
( kaičiuojant 1000 tonų) žu
vies buvo sugauta 118,9, tai 
1961 m. — 106,9. Žuvies suga 
vimas krito ir Latvijoje ir ne 
žymiai pakilo tik Estijoje. Pa 
ga; statistinius duomenis, vidų 
tiniai skaičiuojant, Lietuvos 
žvejai žvejyboje laiko yra 
praleidę vos 34,8%, o remon 
tuose jų laivai prastovėdavo 
3<i,5% laiko. Kelionė e Lietu
vos žvejų laivai laiko praleis 
davo 19 7%. gi uostuose pra 
stovėdavo (pakrovimams ir 
pan.) 15% laiko, 'lokiai pade 
čiai esą t, sunku tikėtis, kad 
labiau kiltų žuvies sugavimo 
produkcija. Čia ir vėl reika
lingi var vai

jus su laisvosios Lietuvos lai
kais tose vasarvietėse viešė
jusiais, kurortų valdybos vir
šininkas tesugebėjo pasklai
dyti 1924 m. išleistą knygutę 
apie Birštono kurortą, Joje 
jis radę kad Lietuvos kuror
tuose anuomet, gi di, daugi u 
šia ilsėjosi namų šeimininkės 
(arba «poniutės»), fabrikantai, 
prekybininkai, dvarininkai. . 
O dabar esą gydomi tik dar 
bo žmonės. Pernai Lietuvos 
kurortuose, pagal paskelbtus 
per radiją duomenis, iš viso 
poilsiavo 55 550 žmonių (žino 
ma, didelė dalis atvykusių 
iš «plačiosios tėvynės» res

publikų. E)

- Kai rugsėjo 1 d. Lietuvo 
je prasidės naujieji mokslo 
metai, tai, pagal Vilniaus ra 
dijo apskaičiavimus, į vidurį 
nes ir pradžios mokyklas atei 
šią 452.000 vaikų. Kartu su 
vakarinių mokyklų mokiniais, 
Lietuvoje būtų daugiau k ip 
pusė milijono moksleivių šie 
met numatyta pereiti prie vi 
suotinio aštuonmečio mokymo.

— Liepos 10 d Vilniaus, dai 
lės muziejuje buvo atidalyta 
Kubos grafikos paroda Paro
dyta daugiau Kaip 100 kubie
čių darbų, Paroda Lietuvon 
atkeliavo per Maskvą, Lenin

1962 m rugpiučio 18 d , 

gradą, Taliną ir bus atidary
ta iki rugpjūčio mėn. — Ša
lia Kubos parodos, liepos mė 
nesį dar velkė ir Lietuvos 
jaunųjų dailininkų ir baltaru
sių dailininkų — teatrų deko 
ratorių, statytojų, grafikų pa
rodą.

— Vilniuje tris koncertus 
surengė Kanndos vokalinis — 
instrumentinis absanblis «Tra
velers» Jie atliko įvairių kraš 
tų liaudies dainas, dalyvaujant 
ir ssl S, Jonston Kaip ir ne
seniai Vilniuje k ncertavęs 
japonų variete ansamblis, ir 
kanadiečiai turėjo didelį pa
sisekimą.

LĖKTUVAI Į SOVIETIJOS IR
LIETUVOS MIESTUS

Pagal Lietuvoje liepos 18 
d. paskelbtą Vilniaus aero 
uosto tvarkaraštį, lėktuvai iŠ 
Vilniaus į Maskvą skrenda 
kasdien du kartu, į Minską 
keturias dienas savaitėje, į 
Kijevą kasdien, be to, dar pa 
skiromis savaitės dienomis į 
Charkovą, Smolenską, tris 
kartus per savaitę, į Odesą 
kasdien, j Dniepropetrovską, 
Krasnodarą ir Sočį — kartą 
per keturias dienas, į Lvovą 
kasdien po vieną i a tą, j Le
ningradą keturias dienas per 
savaitę, į Varšuvą tik vieną 
kartą savaitėje į Rygą kas
dien. Lėktuvai į Ma kvą skren 
da ir iš Kauno, iš Vilniaus 
susisiekimas su Lietuvos mies 
tais atrodo taip: Į kauną tas 
dien po 4 kartus į Klaipėdą 
kasdien po 6 kartus, į Šiau
lius, Rokiški upiškį, Drus
kininkus kasdien po du 
i,.irtus

— kolchozų padarinys 
— MAIS', O TRUKUMAS. Ne 
tik rytu vokiečiai, bet ir če- 
koslovakai susidūrė su sunku 
maia maisto srity Pagal pra 
nešimus iš v enos, pie ūki 
niua sunkumus Čekosiovaki- 
joje liudija prez. Novotny pa 
rėdymas j ūkius pasiųsti tūh« 
tančius moksleivių Pragoję ,r 
kituose miestuose buvo pri
trūkę mėsos ir lies krautuve 
m.s stovėjo eilės Čekų duo- 
i enimis, nuo šių metų pra
džios mėsos pristatymai smu 
ko ir pasiekę apie 10 010 to 
nų mažiau, kaip buvo planuo 
ta, Susiduriama su sunkumais 
ir aprūpinant gyventojus uar 
žovėmis ir bulvėmis Čekoslo 
vakija, seniau turėjusi gerą 
pramonę ir žemės ūkį, uabar 
yra geras pavyzdys, kaip prie 
bankroto veda komunistiniu 
pianų biurokratija Kai 1956 
m vos pusė dirbamos žemės 
ploto priklausė kolchozams, 
tai 1958 m toji kolektyvizaci 
ja pasiokė 81%. Kolchozai įve 
sti paskubomis, už tai čekai 
t iri apmokėti maisto trūku
mais, |ô.oichozininkai nesidomi 
didinti produktų gamybą.

• 9 'l1 M1 V '1'" U' ’4' * “ “•f V <

— NE ŽODŽIAIS, EET DAR
BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KA JAUNIMĄ, AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI
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4 dusi. MUSŲ LIETUVA 912 m. rugpjūčio 18 ą

DU DAJAULIAI
«Kai pats užsidirbsi pinigų, 

tai galėsi švaistytis kaip no
rėsi Dabar gi nedrįsk laidyti 
lengva ranka uždirbtų tavo 
tėvų dolerių», — pasakė pik
tai mama, smarkiai trinktelė
jusi durimis.

«Atsirado, mat, ponas! Jei 
nepatinka namų tvarka — pa 
siieškok, kur geriau*, — šal
tai ir kietai pridėjo sofos kam 
pe sėdėjęs ir laikraštį skaitęs 
tėvas, lyg jis būtų kalbėjęs 
žvirbliui ar va'nėnui.

«Kai pats užsidirbsi pinigų». 
«Pasiieškok, kur geriau». ėa.ė 
kartotis vis dažniau ir daž
niau Jono ausyse. Iš karto tie 
žodžiai buvo lyg negyvi ka
muoliai, beformiai ir be pras 
mės, vėliau jie ėmė ryškėti 
kažkokiomis nejaukiomis bū
tybėmis, kurios ėmė persekio 
ti penkiolikmetį, ypač baigiau 
tis dienai ir kai dienotvarkė
je atsir sd vo laisvo laiko. 
O to laiko ėmė rastis vis dau 
gi u ir daugiau Ir keista ro
dėsi jaunuoliui — jis net ne 
žinodavo, ką su juo daryti. 
Pamokos ėmė nūs bosti. Tė
vai jo laisva alkiu nesirūp no 
O juk sunku būti g iežtu sar 
gu sau pačiam. Dažnai tampi 
nuolaidus, per greit sukalba 
mas ir pritari viliojančioms 
išdaigoms Su buvusiais kla
sės draugais m >ža kalbos be
liko. Jie knygų pelės Katali
kiškose mokyklose. Tėvai lei 
do jį į vai tybinę, kad nereik 
tų mokslapinigių mokėti Nau 

ji draugai patrauklesni. Domi 
si sportu, žaidimais, nevengia 
mergaičių, mažiau yra varžo 
mi religinių principų ir tradi
cijų. Vis labiau reikalinga tu 
rėti atliekamų. Bet ir čia yra 
išeičių — draugai paskolina. 
Vieni jų gauna gerų kišenpi
nigių, bet dauguma įvairiais 
būdais uždarbiauja Ir vėl .. 
«kai užsidirbsi pats»... Bef r 
miai žodžia ryškėja. pasąmo 
nėję iškyla vaizdai, svajonės... 
Prieš ono akis kelias lyg 
žalčionub'izginta kuprai Drėg 
n s vasaros lytas ir rasotos 
smilgos pakelėj Jis švilpia 
automobil u su draugais į žūk 
lę. Savo automobiliu Jo meš 
kerė nauja ir su paskutiniais 
patobulinimais... Vėl ., Jis iš
kylos didvyris. Naujas sporti 
uis aprėdas, skrybėlė. Iškylo 
je pilna mergaičių, ir visi ma 
to, gėrėsi juo Jam gi tiksma 
gu, s agu Arba.., Namuose 
jis kruopščiai valo savo tik 
ką nusipirktą šautuvą ir pla
nuoja fazanų medžioklę. Kur 
tau! Štai raguotas briedis gu
li prie jo kojų Medžioklės 
b-ctdrai ir draugai aplink sus 
toję negali juo atsistebėti. 
«Puikiai pataikei — puikus 
tavo šautuvas, kas tau jį pas 
kolino?» — «Tai mano šautu
vas, aš jį nusipirkau už savo 
pinigus», atsako Jonas ir jam 
taip lengva, lengva..

Užsidirbti pinigų — dabar 
pasidaro jam bū ina. kaip žu
viai vanduo. Kaip tyčia pasi
taiko ir vieta Restorane. An

S. Nėris

Malūnėlis
Kregždės mol o gūžtą nusikrėsti baigė. — 
O gandrai ties gluosniu sukasi ratu. — 
Tur namus erelis ir mažytė sraigė — 

Mielas klajūnėli, kur sustosi tu?

— Štai laukų vėjelis, lengvas debesėlis, 
Kaip ir aš, klajūnai — visad be namų. — 
() lakus ir baltas mūs šilainių smėlis! 
Čia motulė žemė — čia man bus ramu.

ksčiau dirbęs ten pašalintas 
už kažkokį nesąžiningumą 
Darbas ligi paryčių. Na ir kas? 
Truputį truks miego. Iš pra 
džios bus sunku. Apsipras. 
Tėvai neprieštarauja Tegul 
bando, egul žino, kaip sun
kiai išplėšiami pinigai O kiek 
čia to mokslo?! Vis tiek trau 
kosi vaikas vakarais Nėra 
kas paima Į nagus Jonas pa 
daugina metus ir vietą gauna.

Ir štai svajonės virsta rea
lybe Jono saujoje šnabžda 
žali popierio lapeliai Staiga 
atsiranda begalės e'kalų ir 
norų, ir progų išleisti. Nėra 
klausimo kad pin gais dalin
tųsi su tėvais Argi jie nesa
kė: «Kai pats užsidirbsi ga
lėsi švaistytis, kaip norėsi!» 
Pinigėliai nespėja sušilti Jono 
pinig nėję. Jie tirpte sutirps

ta, kaip nelaiku iškritęs snie 
gas Vaikas tačiau pasijunta 
kažkuo esąs Jų šeimoje ne- 
diibančių nebliko. ir teisės 
aug . ir jis pats pašoka aukš 
tyn lyg palaistyta gėlė. Jrm 
nereikia nūs lenkti, prašyti, 
jam beveik nebereikia tėvų. 
«Iš tikrųjų, kam reikalingi 
ėvai, jei turi pinigų?» — ka 

laši mintis Jono pasąmonėje. 
Juk mes nebeturim laiko vie 
ni kitiems. Jokių bendrų rei 
kalų. Tik darbas, kūno reika 
lai Skubėjimas neatsigręžiau1-

(B D)

ATEITININKŲ SUSIRINKI
MAS

Šį sekmadienį po 9 vai. Šv 
Mišių įvyks mėnesinis ateiti- 
nidkų susirinkimas.

JUOKIS

MAMA, E K Į BUDĄ.

Sanpaulyje misijorierius B 
eina pro vartelius, lankydamas 
vieną šeimą. Smarkiai ryzga 
šuo Mergaitė šau ia motiną, o 
šunį varo į būda sakydama: 
— Mama! Eik į bū ą!

-UÊMIMU BAIMĖ

«Pravdos» bendradarb s tua 
lete kitam kužda į ausį —• 
Tervel jau paimtas

— O kaip su jo žmona?
— Durniau, Tervel yra 

miestas Ispanijoj, kurį Fran
kas jau atsiėmė iš komunistų.

CRr.KKKMMKKMnHMKRMMKKMr.MKKM

- NEUŽMIRŠKITE SAVO 
LIETUVIŠKOS PAREIGOS. PA 
REMKITE JAUNIMO NAIVIŲ 
STATYBĄ

Lazdynų Pelėda

Stebuklingoji Tošelė
(pabaiga)

Mergelės jausmas, žadėtas 
Juozeliui, ėmė palengva aušti.

Valandomis gaila jai buvo 
'Juozelio, kuris tokias liūdnas 
gaidas savo tošele vedžiojo, 
bet poną tis buvo toks gra 
žus, taip gražiai mokėjo kal
bėti ir,., mylėjo kažinkaip ki
taip...

Suprato Juozelis. Prie kū
dros nuėjęs, ilgai ilgai žiūrė
jo į vandenį kaip į veidrodį; 
lygino save vargingą su po
naičio švelnia ir laiba sta
tula...

— Kur man su juo lygintis 
— tarė liūdnai Juozelis ir, 
ant kūdros kranto atsisėdęs, 
ėmė savo paprastas gaidas 
vedžioti.

Verkė ir guodėsi stebuklin
goji tošelė, atkartodama šir
dingą Juozelio skundą savo 
likimu, kuris nieko daugiau 

jam nepaskyrė, kaip tik skur 
lių glėbį ir jausmingą širdį, 
trokštančią laimės, trokštan
čią savo tei ių. Juozelis kū
dros vandenyje pamatė, kam 
teks numylėtosios Onytės šir
dis... O jam kas? . Mirtis te
gali jo skausmą nutildyti!

Liūd ai dejavo tošelė. Klau 
sėsi jo dejavimo Onytė, ponai 
čio glamonėjama...

Ponaitis nepratęs buvo ko 
nors sumanyto nepasiekti, to 
dėl, ko šveln ais žodžiais įgy
ti neįstengė, prievarta sau 
ėmėsi... Kaip uždegtų šiaudų 
liepsna, nors iš karto augštai 
pašoka, bet ir veikiai užgęs
ta, taip ponaičio meilė veikiai 
pranyko...

Pritrūko Juozeliui vieko ii 
giau bekentėti. Nakties laiku 
vaikinas pasikorė po ponai
čio langu ..

Užpyko baisiai ponaitis, lie 
pė tarnams tuoj nuimti nuo 

šakos nelaimingąjį ir, į girią 
nuvežus, užkasti

Iš jo iš dvaro Onytė, ap
sistojo ties Bivainės giria ir 
ėmė balsu raudoti.

— Kur aš dingsiu dabar na 
š aite? Nėra visame pasauly
je, kas mane priglaustų, kas 
mano vargą paguostų' Kur aš 
pasislėpsiu nuo žmonių ap
juokos?

— Eik šen, pas mane! — su 
dejavo Juozelio tošelė...

Onytė klausosi, pati savim 
netiki.. Tai giria ūžia ir gan 
džia, tai vėjas tarp šakų de
juoja...

Ne, tai ne giria gaudžia, ne 
vėjas dejuoja, Onytė gerai 
pažįsta tą balsą, tik viena to 
šelė taip dejuoti temoka, mie 
lojo Juozelio tošelė...

Eina Onytė gilyn į girią... 
eina, o mėnulis iš augštai 
šviečia, tartum veste ją veda 
ir tošelė kas kartas arčiau 
girdėti.

— Juozeli, Juozeli, tu mano!
Šit dar veja neapaugęs Juo 

zelio kapas pakryto Onytė 
ant jo verkdama; gailesys 
draskė jos širdį

Tošelė gaudžia, vis liūdnai 
dejuoja:

— Eik šičia, Onyte, mesk 
suteptąjį rūbą, rūtelių aš sa
vo tau duosiu: žiūrėk, kaip 
žaliuoja! Pakaks mudviem 
abiem! — Atleis Dievulis: Jo 
meilė didesnė už visos žmo
nijos n lodėmes Nurims tavo 
bėdinoji širdelė!...

Šit, artinasi Juozelis... ima 
į glėbį.. glaudžia...

—, Ten viską užmirši, — de 
juoja tošelė.

Jis glaudžia ją prie savo 
šaltos ka p ledas krūtinės, šal 
tomis lūpomis palytėjo jos 
lūpas...

Nieko jau nebejaučia Ony 
tė, nurimo visi skausmai..

Rytuose švinta., Vieversys, 
aukštybėse užsikoręs, pasau
lį būdina, garsina, vėjelis su 
judino medžių šakas, bunda 
\isa gamta...

Onytė viena nebebunda: ji 

amžinai užmigo Juozelio glė 
byje, jsu niekas jai nebesopa!

Jos vėle toli, toli nuo že
mės pakilo, blizga baltas, gai 
les o ašaromis nuplautas rū
bas, ant galvos žaliuoja ža
lių rūtų vainikas, tartum ką 
tik nuskintas.

Čia nuo žemės, paskendo 
sios tamsybėse, purvyne ir 
ir kraujuose, negirdėti jau nei 
verkimų nei keiksmų, vien 
girdėti Juozelio tošelės skar
das nuo kapo...

Kodelgi jis nenuėjo su Ony 
te sykiu prieš Dievo sos-ą?

Jam nevalia ten eiti, jo maiš 
tiogoji dvasia negali kilti pria 
Dievo. Jis klaidžios čionai po 
pasaulį iki teismo dienos, ir 
savo tošelės balsu budins ra
miai miegančias širdis..

Ir ligšiol, labiau mėnesie 
nomis naktimis, dejuoja po Bi 
vainę «Driskio» tošelė ir že
mes gyventojų širdyse budi
na ilgesį, mintis ir dau; elį 
nesuprantamų troškimu ..
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■ FABRICA DE MALHAS
i. ; I '■ ' , ■

Petrôs Šukys
j gamina meniškus ir stiprius megstiaukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rųa Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R;

Ibitirama ir Av. 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

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA

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. M one. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

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

no 14,00 iki 18,00 vai.

UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

M1LONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Ké, 323 - 10 c/101Įl02 Rua Coelho Neto, 281

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

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

RAPIDEZ — HONESTIDADE - P^EÇOs MODICOS 
H< rário: das 8 às 19 horas

Madeiras em geral

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o sala 904 — bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «C ABIUNA-»

Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — M n.-.í.o. de 

Nanque - Estado de Minas Gerar

Aberturas de firmas - Encerramento* de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Disiratos na junta Co 
mercia - Registros de firma* na Junta «’omerdal - Escritas com 
contabilidaàe em. geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de f>ança - Segiiro* de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

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

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

ÀNTAN© DAVIWM€ .
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

posta) 411' - Vila Zelíra Tel 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams daliu.

KIR-MO IR v O MOKYKLA

r C F 1 J A *’
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo, meno,

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla, turi visar- va i iškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

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

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

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/CCITCCIC CONTAI311

NAJCIMENT©
Irmãos Nascimento

REC; C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 2; Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S.J. prie S; 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

K Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700/ arba 
Mašinraščio kursuose,
, nd’-. Fupienį, R1 Oratorių.
I224, Mooca,

B. Tubelj ir Kučinską, Moi 
nbo Velho

Stoėkų Pa' quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

Rio de Janeire yra p. Uršulė 
Gaulieué. Rua General Pedra 
351

j i U V Ê J A 8
Povilai ambrozevíOíUS 
tina inhagapi. 47 V Zelina 
(t sideria iš A' Zelina. 595)

INTEL AI ATSTOVAI GARSIOJO ■ V&NDFNS LINLCYA

ICHAO.Í CAR Ui FIJI
m oya v 11 11 » \ rí ^..udi žinomas gėrimas 

ki;rio ouikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Kua Dino Bueno. 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Posta! 3967 — SÃO PAULO
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AV. ŽELI NA, 515 — CAiXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

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

«MUSŲ LIETUVĄ».

«M. L.» prenumeratoriai — 
rėmėjai įnešę po 1000, kr.. 
Petras Makuška, Klemas Mar 
tinkas iš Rie, Motiejus Sieju 
nas, Vytas Butkevičius, Vytas 
Vosyliui», Kostas Merkys, Juo 
zas Dabravolskis už 1961 ir 
1962 met, 1400 kr..

PAIEŠKOMI:Á ■ •
1. Paliukaitis Jouas ir vai

kai Juozas, Antanas ir Anas
tazija,

2. Paliukaitis Agota, gim. 
Naudžiūtė, duktė Baltro,

3. Naudžiūtė Kazimiera, 
duktė Baltro,

4 Milašausko dukterys Ele 
na, Adelė ir Ona, gim Šipo- 
nių, Alytus,

5 Vol ntoni j Juris,
6. Vdontonytė Agata,
7, Veša Petras, sūnus Vin

co, gim 1911 m,
8 Vėsaitė Baranauskienė 

Monika, duktė Vinco, gim. 
1909 m,

9 Moskaliūn s Stasys, sū
nus Antano, gim. 1926 m.,

10. Namitskas Andrius ir 
Bronė,

11. Novogrudskis Kostas, sū 
nūs Julio, gim 1908 m, ir Ju 
hus, gim. 1919 m,

12 Stravinskas Ignas, sūnus 
Florino, gim. 1914 m„ Taura
gės apskr.,

13 Timpa Artur, sūnus Lud- 
wiko, gim. 1906 m. Šilutėje,

14. < enskus Kazys, sūnus 
Kazio, gim. 1908 m. ir

15. Žemaitaitis Kasparas, sū 
nūs jono

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Sr. Cônsul A Polišaitis - Rua 

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 o Andar Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011 S no Paulo

PRANEŠIMAS
f .

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

«VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonjerrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdėtą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo^laiko'būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

Dom Jose de Barros, 168, 5 o 
and. Caixa Postai 7249, São 
Paulo.

IŠ KONSULO A POLIŠAIČIO 
VEIKLOS:

1) Š.m. gegužės mėn, 1 d 
São Paulo Jockey Klubo Di
rektorijai kviečiant, dalyva
vo Paulistų Hi odrome, su 
ruoštose Grande Prêmio São 
Paulo lenktynėse.

2) Š m balandžio mėn. 29 
d dalyvavo Japonijos Gen, 
Konsulo São Paulyje suruoš
tame, Pavilhão Japonės Par 
que Ibirapuera priėm me, Jo 
Kar Did. Japonijos Imperato 
riaus gimtadienio sukaktuvių 
proga,

3) Š.m gegužės mėn 14 d 
dalyvavo Paragvajaus Gen. 
Konsulo São Paulyje. suruoš
tame Jardim de Inverno Fa
sano pa alpose, priėmime Pa 
ragvajaus Tautinės Šventės 
proga,

4) Š m balandžio mėn 30 
d sveikino Olandijos Gen. 
Konsulą S Paulyje, Olandi
jos Karalienės Julianos gim
tadienio sukaktuvių proga,

5) Dalyvavo š m. gegužės 
mėn. 24 d įteikime kardų bai 
gusiems Estado kariuomenės 
— Força Publica — karo mo 
kykla,

6) Š m birželio mėn 10 d 
dalyvavo Portugalijos Konsu
lo S Paulyje suruoštame Ca 
sa Portugal patalpose priėmi 
me Portugalijos Tautinės Šven 
tės proga,

7) Š m birželio mėn 13 d. 
dalyvavo priėmime suruošta
me leidinio *0 Espelho», iš
leidimo proga,

8) Š m birželio mėn, 13 d. 
sveikin > Anglijos Generalinį 
Konsulą S. Paulyje Tautinės 
Šventės proga,

9) Š m. birželio mėn 2 d. 
sveikino Italijos Gen. Konsu
lą S Paulyje Tautinės Šven
tės proga,

10) Š m. liepos mėn. 4 d. da 
lyvavo Jungtinių Amerikos 
Valstybių Gen. Konsulo São 

Paulyje surengtame priėmime 
Tautinės Šventės proga,

11) Š.m. liepos mėn, 14 d. 
sveikino Prancūzijos Gen. 
Konsulą S. Paulyje Tautinės 
Šventės proga ir

12) 1962 m. liepos mėn. 21 
d. dalyvavo pamaldose, «Na 
Capela do Colegio dos Cone
gas de Santo Agostinho» Bel 
gijos Tautinės Šventės proga.

— D8. ARNOLDO FELMA- 
NAS, pirmininkas Liga ProDi 
reitos dos Brasilėiros Natūra 
lizados rūpinasi, kad natura- 
lizuotų teisės būtų sulygintos 
su čia gimusių piliečių teisė
mis. Šiuo reikalu įstatymo pro 
jektas yra parlamente, ku
riam yra palankūs visa eilė 
ž\ mių deputatų, jų tarpe Cu
nha Bueno, kurio nus>staty 
mą šiuo reikalu talpinsime ki 
tame <M.L> nr Dr. Arnoldo 
Felmanas yra kandidatas į S. 
Paulo estado parlamentą - As 
sembleia Legislativa,

— LAIŠKAI: M. Jonavičiū- 
tei, J Seliokui, A. Lazdovski 
K. Rakauskui. R, Dovydai
čiui, A. Antanaityiei, K. Sa 
dzevičiui, A. Navickui, V Bal 
čiūnui, M Klišienei

LIET. K AT MOTERŲ 
DRAUGIJOS susirinkimas šau 
kiamas šį sekmadienį 3 vai. 
po piet Zelinoje, moky
klos patalpose

— Liet Kat Bendruomenės 
choras intensyviai ruošiasi 
televizijos programai V Ta
te. runas talkinamas Luciįos 
Šukytės ruošia dainas, p J. 
A. Tatarūnas — tautinius šo 
Įsius

— JONAS MILINAVIČIUS 
ir INEZ MIHOK šį šeštad enį 
Vila Žolinoje sumainys žie
dus

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Tėvui 
Jonui Bružikui už paly ėjimą 
į kapus A. A Vlado Puipie 
niaus ir už gražiai pasakytus 
pamokslus, taip pat dėkojame 
visiems velionies draugam? 
ir pažįstamiems, kurie atsilan

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

AUTO MECANICA E FUNILARIA V1NA DEL MAR 
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

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

Lietuviškas žodis, daina ir muzika'aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį devintą '<1) vai. vakaro.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio, 

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

São Paulo Fone: 63 5975.

>♦■ <» «♦»■ «♦* ♦» •• ■»<>♦»

Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO

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

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

ADAMO KOZAKEVIC
(ADOMAS KOZAKEVIČlUb) 

Candidato na Chapa P. T. N.

kė į laidotuves ar į 7 tos die 
nos mišias,

Velionies žmona Emilija 
ir duktė Nijolė

ATSIŠAUKIMAS Į SKAI
TYTOJUS

Mieli «Mūsų Lietuvos»- Skai 
tytojai, nežmoniškai pabran 
gus popieriui, darbui ir lai 
kraščio išlei ūmui, praišoma 
kuo greičiausiai atsilyginti už 
šių metų prenumeratą: 700 cr 
mažiausiai, o kas išsigali dau 
giau, tai laukiame 1 000 cr. 
iš laikraščio rėmėjo, 2 000 cr. 
iš laikraščio garbės prenume 
ratoriaus ir 10 000 iš savaiti
nio numerio leidėjo Nelauki
te naujo paraginimo Yra d r 
<r iš seniau neatsilyginusių. 
Siųsti Caixa Postal 4118, São 
Paulo.

Iš anksto dėkodamas «ML» 
administratorius

Jo as Bružikas, S.J.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações T® vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai
Utinga 18,00 vai.,

T rečią;
Agua Rasa 8 vai..
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa It vai.,
K e t v i r t ą:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastaciooe‘8 vai.,

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėlė 

«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAIS nuo 
20.15 vai iki 20,45 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)

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

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

PARDUODAMA KRAUTUVE

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

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

— VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

6


	1962-nr31-MUSU-LIETUVA-00025
	1962-nr31-MUSU-LIETUVA-00026
	1962-nr31-MUSU-LIETUVA-00027
	1962-nr31-MUSU-LIETUVA-00028
	1962-nr31-MUSU-LIETUVA-00029
	1962-nr31-MUSU-LIETUVA-00030

