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Amerikiečiai Tikisi 1970 Metais Skristi
Tam reikalui projektuoja
ma milžiniška raketa Satur
nas C 6. Raketa iškels Apolo
laivą su trims astronautais ir
nugabens jį iki 100 mylių nuo
mėnulio Ten du iš trijų įgu
los narių persės į mažesnį
laivą ir leisis į mėnulį. Mė
nulyje išbus kelias valandas
ar kelias dienas, pasirinks
geologinių pavyzdžių ir kito
kios medžiagos, grįš prie be
sisukančio apie mėn dį Apo1(, ir tada jau namo.

—

BRASIL

i

Menuli

Kai kurie tikisi, kad bus
skrendama jau 1967 metais.
Pasirengimas kainuos 20 iki
40 bilijonų dolerių. Jau per
nai prie šio projekto dirbo
2 000 inžinierių ir mokslinin
kų, kitais metais dirbsią 13 OOG.
Iki projektas bus paruoštas
bus pasitelkta apie 100.000
darbininkų
Rusai tai pat rengiasi į mė
nulį. Kas bus pirmieji, šian
dien dar niekas negali pasa
ką i

Blogi Metai Lietuvoje
Paskutiniais pranešimais,
šių metų vasara buvo labai
lietinga ir šalta. Derlius men
kas. Daugelyje vietų ir tas
pats liko lauke. Spaliaus mė
nesio pradžioje lietūs nebu
vo praėję Yra pavojaus, kad
ne tik rugių ir kviečių didės

Ir

nė dalis supuvo, bet toks li
kimas laukia ir vasarojaus,
bulvių, daržovių. Lietuvai grę
šia badas Iš kitų respub’ikų
nėra vilties gauti maisto pro
dūktų, nes «vyresnysis bro
lis» dažnai «išvalo» Lietuvos
aruodus.

vėl keliamas Berlyno

Berlynas visą laiką buvo
Kremliaus politinio žaidimo
įrankis Laikas nuo laiko, ka
da Kremliui patogu ir naudin
ga, iškelia Berlyno ir kartu
Rytų Vokietijos klausimą gra
sindami jį sauvališkai, be ki
tų sąjungininkų sutvarkytiKartais Kruščiovas metasi į
užsienio politikos klausimus
norėdamas ravo piliečių dė
mesį nukreipti nuo krašto vi
daus bėdų, kurių Rusijoje ir
gana daug yra, ypač su že
mės ūkio krize Dabar, artė
jant komunistų partijos cen
tro komiteto suvažiavimui,
Kruščiovas vėl iš naujo ke
lia Berlyno klausimą, kurį
svarstvs partijos suvažiavi
me. Berlyno klausimu buvo
eilė pasitarimų tarp Ameri
kos ambasadoriau* Maskvoje
ir Sovietų Rusijos užsienio
reikalų ministerijos pareigū
nų. Vašingtone gi pats Rusi
jos užsienio reikalų ministeris Gromiko šią savaitę kal
bėjosi su prezidentu Kennedy.

klausimas

Į Vašingtoną taip pat yra
atvykęs Vakarų Vokiet jos už
sienin reikalų ministeris G.
Schroeder pasidairyti kokie
politiniai vėjai pučia Baltuo
siuose Rūmuose Lapkričio
mėn pradžioje į Vašingtoną
atvyks ir pats Vakarų Vokie
tijos ministeris pirmininkas
Konrad Adenauer Atrodo, kad
vokiečiai turi žinių, jog Krem
liūs tikrai stengsis po JAV
rinkimų Berlyno problemą
spręsti Yra gandų, jog Krem
liūs siūlo amerikonams dary
ti nuolaidų Berlyno klausimu,
o Kremlius už tai Kubą su Fi
del Castru Amerikai paauko
tų. Jei šie ar panašūs mainai
neįvyktų, tai beąbejo, rusai
mėgins daryti įvairių sunku
mų Berlyne, pavyzdžiui sun
kins Vakarų Vokietijos susi
siekimą su Berlynu ir 11. Ne
nuostabu, šitokių galimybių
akivaizdoje, kad Vakarų Vo
kietijos politikų tarpe kelia
nemažo susirūpinimo.

Šv. Petro Bazilika Vatikane, kur vyksta Katalikų Bažnyčios visuotinė
santaryba (Concilium Ecumenicum)

žiaus patvir inimo.
Šią savaitė Popiežius Jo
nas XXIII priėmė specialioje
audiencija je protestantų ir or
todokeų atstovus ste ėtojus.
— KRUŠČIOVAS .lapkričio
pabaigoje, po komunistų par
tijos susi'rinkimo vyks j JAV
susitikti su prez. Kennedžiu.
— Prez KENNEDY Brazili
jon 12 lapkričio tikrai atvyks.
Sustos ir aplankys Recife,
naują ir senąsias sostines —
Brasilia ir Rio de Janeiro.
Taip pat ir São Paulo.

— Rugsėjo 26 — spalio 4
d. Kaune pasibaigus vad. po
licinio baudžiamojo bataliono
dalyvių procesui, spalio 4 d.
buvo paskelbtas nuosprendis
- juo buvo nute sti sušaudy
ti, kartu konfiskuojant turtą,
kaitinamieji: P. Matiukas, J.
Palubinskas, B. Čirvinskas, A.
Raižys, L. Mečius, J, Kopūs
tas, K. skabickas, Sb Benzius
Nuosprendis buvo galutinis,
kasacine tvarka neskundžia
mas ir jau įvykdytas.
— KUBOS blokada. Ameri
ka of cialiai pranešė, kad
vykdins Kubos blokadą, nors
nevisi jos sąjungininkai jai
pritaria Amerika prieš Kubą
šias priemones:
1. Neįsileis į savo uostus

tų kraštų laivų, kurie vežtų
ginklus Kubai.
2. Amerika atsisakys duoti
bet kokias prekes ar maisto
produktus (javų perteklius,
kurie yra veltui dalinami atsilikusiems kraštams), jei ku
ris nors laivas pervežtų pre
kes iš Rusijos ar satelitinių
kraštų Kubon.
3 Draudžiama Amerikos pre
kybiniam laivynui (privačiam)
palaikyti prekybinius santy
kius su Kuba.
4. Uždrausta įplaukti į Ame
rikos uostus kiekvienam lai
vui, kuris vežtų prekes iš ko
munistinių kraštų Kubon.
Atrodo, kad Amerika ginklo
nepavartos komunistiniam re
žimui nuversti, bent šiuo mo
mentu.
— VENGRIJOS tragedijai,
išsilaisvinimui ir vėl po kelių
dienų tą laisvę sovietų tan
kai sutrypė, spaliaus mėn 23
d. sueis šešeri metai JeiVen
grija prieš šešerius metus bū
tų sulaukusi paramos prieš
sovietų armijos tankus, šian
dien Europos padėtis būtų vi
sai kita. Ir Berlyno reikalai
kitaip stovėtų. Amerika už
savo klaidas ir neryžtingumą
lemiamais momentais bran
giai moka ir ateityje dar daug
mokės.
— Paskutiniai rinkimai Ame
rikoje padarė gero įspūdžio.

ONĄ IR ANTANĄ SERBENTUS

— ARGENTINOJE vyriau nis susiskaldymaą Argentiną
sybė pranešė, kad rinkimai privedė prie dabartinio politi
įvyks anksčiau, negu buvo nio kcizie.
numatyta, ateinančiais metais
— VATIKANE,
Katalikų
tarp kovo—birželio mėnesių.
Rinkimuose galės dalyvauti Bažnyčios santarybos visuoti
visos demokratinės partijos. niame susirinkime šią sakai
Atrodo, kad ir peronistai, ata tę renkamos komisijos, iš vi
tinkamai persiorganizavę su so dešimts, kurios persvarslig nauju dekretu politinėms tys jau paruoštus klausimus
partijoms, dalyvaus rinkimuo ir vėliau juos patiks visuoti
se Kad ekstremistinės parti niam susirinkimui diskutuoti,
jos rinkimų nelaimėtų, bus patvirtinti ar atmesti Priim
sumažintas demokratinių par ti visuotinės santarybos nuta
tijų skaičius. Didelis ptrJji- rimai bus reikalingi popie

SIDABRINIO JUNGTUVIŲ JUBILIEJAUS PROGA
SVEIKINAME LINKĖDAMI DAUG LAIMINGŲ METŲ
Vladas Pumputis ir Šeima

«MŪSŲ LIETUVOS» ilgametį skaitytoją ir garbės
leidėją, bei kitų lietuviškų darbų nuoširdų rėmėją
ANTANĄ SERBENTĄ ir PONIĄ
SIDABRINIO MOTERYSTĖS JUBILIEJAUS PROGA

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime daug šviesių
bendro gyvenimo metų.
«M.L.» Redakcija ir Administracija.

ANTRU KARTU
IŠLEIDŽIA LAIKRAŠTĮ

ANTANAS PAV LONIS

S* nku jau surasti «Mųsų
Lietuvos» naujus leidėjus Ku
rie buvo numatyti ir nenuma
tyti — vis-i pas aukojo ir atė
jo į pagalbą, kad vieninintėlis Brazilijos L etuvių laikraš
tis galėtų gyvuoti šiais sun
kiais ekonominiais laikais
Tų, kurie geriau pasituri,
buvo prašyta kad dar kartą
šiais metais išleistų laikraštį.
Ir štai didelis visokio lietu
viško darbo rėmėjas Antanas
Pavilonis antru kartu pasida
ro «Mūsų Lietuvos» leidėjas.
Labai esame jam dėkingi
ir dar prašome kitų visų lie
vių patrijotų pirmu ar antru
kartu ateiti į pagalbą.
iki gaio metų dar reikalin
gi 10 leidėjų. Du jau pasiža-.
dėjo, bet dar reikalinga aštuonių. Galėtų draugijos, įvai
rūs būreliai, atskiros vilos ar
keli asmenys susidėti ir iš
leisti numerį, l auksime. Be
to, laikraščio skaitytojai, ku
rie dar neatsilygino už šiuos
ar praėjusius metus prašomi
kuo greičiausiai tai padaryti.

«M.L.» Redakcija ir
Administracija.

Ten buvo baimės, kad Brazi Ii
ja nepasektų Kubos pėdomis.
Laukiama, kad vyriausybė
bus pastovesnė.
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Lietuvoje

MUSŲ LIETUVA

■

Daugelis Tuokiasi Bažnyčiose

Pasakoja iš Lietuvos atvykę — Kokios pašalpos
daugiavaikėms šeimoms apie alimentus, abortus
Elta. Kalbėdamasis su pra
ėjusią vasarą iš Lietuvos at
vykusiais, ELTOS atstovas tei
ravosi apie Lietuvoje atlieka
mas sutuoktuves. Ar be civi
lio metrikavimo, dar daug kas
tuokiasi ir bažnyčioje? Ar
esama pavojaus susituokian
tiems bažnyčioje?
— Taip — buvo atsakymas
— bažnyčioje šiuo metu Lie
tuvoje susituokia dauguma
jaunuolių, žinoma, prieš tai
atlikę metrikinius formalumus.
Santuokos formalumai šiaip
yra įprastiniai: 2 savaites prieš
sutuoktuves patiekiamas pa.
reiškimas, laukiama, ar nebus
kokių kl učių. Už metrikaciją
tenka sumokėti tris rublius.
Tai dažniausiai vyksta šešta
dieniais. Tačiau naujiena, kad
maždaug trejus metus įvestos
vadinamos «komjaunuoliškos
vestuvės». Tokių vestuvių tiks
las, tarp kita ko, sudaryti
jaunuoliams galimybę įsigyti
baldų, butą Jos vyksta su
įvairiomis tradicijomis (pvz.,
piršlio korimas ir pan.), ta
čiau reikia pastebėti, kad, pa
lyginti, tokios rūšies vestu
vės — dar retas reiškinys Lie
tuvoje. Jos daugiau surengia
mos pavyzdingiems jaunuo
liams.
Taip, tenka pakartoti, po
metrikacijos formalumų, dauguma vyksta susituokti į baž
nyčią (pastaba; pasakoja per
30 000 gyv. miesto gyvento
jai — E.). Tokios sutuoktuvės
dažniau vyksta vakarais ir
nebūtinai bažnyčioje, o priva
čiame kambary.
Iš Lietuvos atvykusieji pa
sakoja ir apie skyrybas, ali
mentus Jei anksčiau skirian
tis nereikalaudavo patiekti
svarbesnį pagrindą, tai dabar
jau reikalaujama Tėvams iš
siskyrus, tačiau sutuokti
niams turėjus vaikų, už pir
mą vaiką išreikalaujama 25%
tėvo gaunamo atlyginimo, o
už du vaikus — 50% (kàlbama apie atvejus, kai vaikai
palieka pas motiną). Didesnių
išlaikymų, kaip 50% algos, ne

būna. Jei šeimą pametęs vy
ras slepiasi, toks ieškomas
milicijos, jis įdarbinamas ar
ba patenka ir į darbo stovyk'ą. Alimentų mokestis tuo at
veju atskaitomas iš dirbančio
jo stovykloje atlyginimo.
Būdinga, kad jau maždaug
penken metai Lietuvoje (kaip
ir Sovietijoje) nebaudžiama
už abortus Jie at iekami li
goninėse, kaštuoja po 5 rb.
ir reikalingi gydytojo leidi
mai. Abortai netekėjusioms
merginoms ir moksleivėms at
liekami veltui, tačiau tokiais
atvejais į ligoninę tenka atsi
vesti ir tėvus.
Dar tenka pastebėti, kad
Lietuvoje mažamečių išprie
vartavimo reiškiniai — retas
dalykas. Tačiau šiaip už prie
vartavimą smarkiai baudžia
ma, pastaruoju metu — ir
mirties bausme.
O ar daug Lietuvoje dau
giavaikiu šeimų? Miestuose,
miesteliuose — jų maža — pa
sakoja i*š Lietuvos atvykę. Ta
čiau kaime daugiavaikių šei
mų rasi daugiau Penkių vai
kų šeimos gauna vienkartinę
pašalpą po 200 rb., o šiaip už
vaikus mokamos mėnesinės
pašalpos po 5 rb., ligi vai
kams sukanka 5 m. amžiaus.
(Kitą kartą: apie biurokra
tizmą Lietuvoje, butus, kultu
ros įstaigas, jų lankomumą,
radijo klausymą).

SMERKIA JAUNUOLIUS.
SUSITUOKUSIUS 8AŽNY
ČIOJE

(E) Vilniaus «Tiesa> (224 nr )
pranešė, kad Šiaulių rajone.
Kužiuose, Kalinino vardo kol
ehoze zootechniku dirbęs ve
terinarijos felčeris Edmundas
Lukoševičius, komjaunimo na
rys, susituokęs su kolchozo
brigadininke Jadvyga Bartaševičiūte, civilinę santuoką
sutvirtino bažnytinėmis jung
tuvių apeigomis. Esą, tą «po
elgį» svarstęs komjaunimo ra
jono komitetas, nusprendęs

Gavai Limona, Tai Pasidaryk Limonadai.
Vieną dieną užsukęs į Chicagos Universitetą, paklau
siau jo rektorių, kaip jis atsikratąs susirūpinimų. Man jis
atsakė: «Dėdamas pastangų
sekti mirusiojo Sears ir Com
pany pirmininko Juliaus Rosenwald patarimą: «Jei gavai
iš likimo limoną — tai pasi
daryk iš jo limonadą».
Šitaip daro tas žymasis pe
dagogas, mokytojas, Daugu
mas gi eilinių žmonių daro
visai priešingai, Jei iš likimo
jie gauna «limoną» — kokį da
lyką kartų ir rūkštų — tai jie
puola desesperacijon ir kal
ba: «Baigta su manim! Koks
žiaurus likimas! Nebėra man
jokios galimybės ateityje».
Keikia jie likimą, žmones ir
vis apgailestauja patys save.
Protingas tačiau gi žmogus

gavęs limoną galvoja: «Ne li
kimas ar planeta, po kuria gi
miau, kalta. Ką galiu pasimo
kyti iš tos nelaimės? Kaip ga
liu pagerinti padėtį? Kaip pa
versti limoną į limonadą?»
Taip padarė vienas Flori
dos ūkininkas, mano aplanky
tas, kuriam teko labai rūkštus limonas. Kai jis atvyko
pirmą kartą savo nusipirktan
ūkin, liko pritrenktas. Žemę
rado taip blogą, kad ji netiko
ne tik sėjai, bet net kiaulių
auginimui. Niekas joje neau
go — buvo ten tik krumplėti
ąžuolai ir barškuolės gyva
tės! Bet jam begalvojant atė
jo puiki mintis galvon: «Iš
nuostolio pasidarysiu pelno.
Ištrauksiu viską, ką tik galė
siu, iš tų gyvačių!» Ir visų
pasibaisėjimui užveisė ten

1962 m. spalio 20 d.,
Salomėja Nėris

Gimtoji Žemė
Žeme gimtoji, žeme našioji,
Grįšiu aš, grįšiu keliu plačiuoju...
Draugą ar priešą kantriai nešioji,
Žemę šventoji, — tave bučiuoju.

Mano laukeliai, mano žalieji,
Pavasarėlį kas gi apreugs jus?
Gal tik rugienas begairins vėjai.
Pilkuos dirvonuos varnos bekranksės.
Žeme gimtoji, žeme našioji,
Ar beišgirsi tolimą dainą.
Kodėl tu priešus kantriai nešioji?
Tegu jie skradžiai tave nueina.

lieu išvyko į Rusijos federa
cinės respublikos miestus: Pe
trozavodską, Murmanską, Ar
changelską ir kitus Progra.
moję be Čiurlionio, Dvariono,
Kavecko, Šimkaus kūrinių,
dar pildomos lietuvių ir rusų
liaudies bei sovietinės dainos.
— Į šį rudenį Romoje įvyks
tantį pasaulinį simpoziumą
elektrochemijos klausimais,
drauge su sovietine delegaci
ja vyksta ir Lietuvos moksli
ninkai, Mokslų akademijos
prez. J Matulis ir chemijos
mokslų kand. Romanas Višomirskis. Prof. Matulis skaitys
pranešimą apie chromavimo
proceso mechanizavimą, o R.
Višomirskis — apie reakciją
nusėsdinant metalus iš ciano
rūgščių.

buvę tiek susijaudinimo spau
doje, jei nebūtų bažnyčioje
susituokęs komjaunuolis —
matyti, pavyzdingas ir neeili
nis kolchozo pareigūnas.

pareikšti Lukoševičiuj griež
tą papeikimą, tačiau jį pali
kęs komjaunuolių eilėse. Tai
įvykis, Lietuvos komunistų aki
mis, taip svarbus, kad jam
«Tiesa» paskyrė nėt tris skil
tis. Laikraštis (tikrumoje, pa
ti partija — E) Kužių jaunuo
lių sutuoktuves bažnyčioje ne
tik pasmerkė, bet ir stengėsi
įrodyii. kodėl komjaunuoliui
nedera tuoktis bažnyčioje.
Girdi, jei komjaunuolis tuo
kiasi bažnyčioje, tai jį prie
altoriaus atveda tik. . dvivei
diškumas. silpna valia, lepšiš
kūmas. Ta proga tenka ir re
ligijai, nes ji, esą. visais lai
kais sugyvenusi su išnaudoto
jais O jei jaunuolis priklau
so Komjaunimo organizacijai,
tai kiekvitnu atveju jis esąs
ateistas — gi jei tuokiasi baž
nyčioje, ai jau susiduriama
su chamaleoniškumu Be to,
kaip teigia partinis organas,
«nieko neįmanoma padaryti
taip, kad niekas nežinotų. .»
Kitaip tariant, nurodoma, kad
Luk< ševičiaus pobūdžio «nu
sikaltimas* vis vien išeisiąs
aikštėn Užtat ir «Tiesa». Juo
zo Šiupšinsko plunksna, Ku
žių jaunuolių poelgį, įvairius
pavyzdžius panaudodama ir
net į jausmus kreipdamasi
dar kartą pasmerkė, galuti
noje išvadoje nurodydama,
kad tai — klaida, kurią tenka
suprasti ir tik nuoširdžiu dar ■
bu... ištaisyti. Žinoma, nebūtų

— Rugsėjo 29 d, per Mask
vą į Meksiką, jos sostinę, į
tarptautinį kardiologų suvažia
vimą išvyko medicinos insti
tuto rektorius, prof. Zigmas
Januškevičius. Suvažiavime
BENDROJI RINKA ĮRODO
numatytas jo praneš.mas. Mas
VAKARŲ DEMOKRATIJOS
kvoje jis įsijungė į sovietinę
PRAN \ŠUMĄ
delegaciją. Jis jau dalyvavo
Bendrosios Europos Rinkos 1958 m. buvusiame Briusely,
sėkmė rytų ir vidurio Euro kardiologų suvažiavime. Vil
pos gyventojams yra įrody niaus radijo a.stovui prof. Ja
mas, kad Vakarų demokrati nuškevičius nurodė, kad šir
ja yra pranašesnė už komu dies ir kraujagyslių susirgi
nistinę sistemą. Tai patvirti mai atneša žmonijai daugiau
no ir patys komunistai — pv; žalos, kaip vėžys ar infekci
1962 m. rugpiūčio mėn. Buda niai susirgimai. Per ketveris
pešto radijas pažymėjo, kad metus įvyko pažanga kovoje
daugelio vengrų nuomone, su širdies, kraujagyslių susir
Vak Europos Bendroji Ri'ika gimais. Lietuvoje, pasak pro
yra pranašesnė už komnnis fesoriaus, skiriama dėmesio
tų savitarpinės pagalbos tary tos rūšies susirgimams Kau
bą (COMECON). Tačiau, kaip ne širdies ligomis rūpinamasi
pabrėžė V Sidzikauskas Ben klinikinėje ligoninėje, Vilniu
drosios Rinkos sėkmė ir ko je širdies ir kraujagys’ių ope
munistinių režimų ūkiniai sun racijomis užsiima prof. P. Nor
kūmai dar nereiškia, kad Va kūno vadovaujama chirurgų
karai turėtų nuvertinti tos ry grupė.
tų ir vidurio Europos turimus
— Ryšium su sovietinio fil
didelius ūkinius išteklius ir mo «Žmonės ir žvėrys» prem
jų reikšmę sovietų valdžios jera Vilniuje, su kino žiūro
aparatui.
vais atvyko susitikti filmo re
— Spalio 1 d nusipelnusiu žisierius Gerasimovas ir ar
laikomas Lietuvos valst. cho tistė Tamara Makarova Bū
ras išvyko gastrolėms po So dinga, kad filmo premjera su
vietuos miestus Pirmasis kon tapo su Kaune prasidėjusia
certas įvyko spalio 3 d Mas ir plačiai garsinama vad. po
dalyvių
kvos Kremliaus teatre (dar licijos batalionų
byla.
pasirodė solistas J Stasiū
nas). Choras iš Maskvos to-

gyvatyną!
Pats mačiau, kaip iš gyva
čių dantų išgautus nuodus
siuntė buteliukais į įvairias
laboratorijas gaminimui prie
toksinių vaistų, kaip gyvačių
mėsą, paverstą konservais,
siuntė į įvairius pasaulio kraš
tus ir kaip paėmė puikius pi
nigus už gyvačių odas padir
bimui moteriškų batukų ir ran
kinukų! Apie 20.00J turistų
kasmet atvykdavo pasižiūrėti
to jo gyvatyno. Net pakeis
tas buvo tos vietovės vardas
— «Rattlesnake — Barškuolė
gyvatė» garbei to žmogaus,
kuris nuodingą «limoną* pa
keitė puikiausiu limonadu.
Todėl Florence Nightingale
teisingai sako: «Svarbu ne
tai, ką likimas su mumis, bet
tai, ką mes darome
iš likimo». Kiekvienas
kvailys moka pasinaudoti tur

tais ir pas sekimais Svarbiau
šia yra mokėti pasinaudoti
pralaimėjimais. Tai reikalau
ja protingumo ir atskiria iš
mintingą žmogų nuo kvailo.
Kartą Georgijos miesto At
lantos viešbučio keltuve pa
mačiau sėdintį judomoje kė
dėje žmogų. Jis nejudino abie
jų savo kojų, tačiau buvo ma
lonaus veido ir šypsojosi Tai
man atrodė keista. Susidoma.
vęs štai ką iš jo sužinojau:
— Tai įvyko 1929 metais.
Kartą išvažiavau nusikirsti
keletą lazdynų savo daržui.
Nusikirtęs juos susikroviau į
savo sunkvežimį ir važiavau
namo Bevažiuojant pakalnėn
vienas lazdynas išslydo ir įsi
páiniojo į vairą Autas tuoj
perlėkė mūro tvorelę ir, atsi
trenkdamas į medį, mane iš
metė laukan. Nugarkaulis bu
vo sužeistas Todėl mano ko

jos liko paraližuotos.
O turėjau tik 24 metus am
žiaus. Likti visam amžiui pri
rakintam prie judou osios kė
dės!? Pradžioje šėlau, pykau
erzinausi ir keikiau savo l>ki
mą. Bet metams bėgant su
pratau, kad tas erzinimasis
dar labiau apkartina mano
gyvenimą. Pradėjau skaityti
knygas, domėtis literatūra,
muzika. Per 14 metų perskai
čiau bent 1 400 knygų Tai
mane labai praturtino dvasiš
kai. Pradėjau suprasti tikrą
ją dalykų vertę Dabar be
veik džiaugiuosi tuo nelai
mingu įvykiu!
Po to jis pradėjo domėtis
politika, studijuoti visuome
nės reikalus Pradėjo šaky i
politines kalbas iš savo judo
mosios kėdės Pradėjo susipa
žinti su žmonėmis ir garsėti
D. bar tas žmogus, Ben Forą
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3 pusi
— Kompozitorių vad ket
virtadieniuose rugsėjo 27 d.
Vilniuje buvo aptarta jauno
kompozitoriaus. Jurgučio, nau
ja simfoninė poema «Mirties
fortas* Vyresnieji muzikai kū
rėjai padarę pastabų.

MUSŲ

Paltanavičiaus, libreto auto
rius — solistas K. Šilgalis.
Šiai operai panaudoti kai ku
rie rąš Just Marcinkevičiaus
«Pušis, kuri juokiasi» moty
vai. Aptarimo metu paaiškė
jo, kad operos libreto tema
esanti aktuali, liečianti šių
dienų gyvenimą, kad dar rei
kėsią kai kurių pataisymų.
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J. Baltrušaitis

Vilties Giesmė
Be liepsnos pats laužas rūksta —
Rožės gražnai saulės trūksta —
Viešių taurei stinga vyno —
Stinga burei vandenyno...

— Rugsėjo 18 d. simfoniniu
Pūskit ugnį, žemės vėjai!
koncertu Vilniuje buvo atida
Sodriai žels, ką žemė sėja...
rytas koncertų sezonas Diri
Riskit vyno šulę naują —
guojant M Dvarionaitei, buvo
«GYVOS PALAIDOTOS*
atlikta Šostaki vičiaus 12-ji
Šiąnakt čia drąsa puotauja!
Paskaičius šią žinutę nevie
simfonija ir E. Balsio kanta
Verda audroj jūros putos,
ta «Giesmė mano žemei* (J. nem ateis mintis.- «Gyvos pa
Traukia laivą burės drūtos —
Marcinkevičiaus žodžiai) — laidotos», o iš tikrųjų jos yra
pilnos
nežemiško
džiaugsmo
Būk drąsi, žmogaus širduže,
visa tai buvo sukurta kom.
ir
didžios
ramybės.
Tai
vie

Tavo
troškiui marios ūžia...
partijos suvažiavimo «garbei».
Dar buvo atlikti ir M. de Fal nuolės, gyvenančios Asyžiu
Mū&ų lobis — žemės toliai —
la ir B. Britten kūriniai (šio je. Jos miega ant grynų len
Gerbkit žemės skirtį broliai,
paskirojo Interliudijos iš ope tų, dėvi labai šiurkštų drabu
Vargo
viltys ne apgaulė —
ros «Peter Grimes»), pasirodė žį, koplyčia be suolų, jos klū
Jų galinga auklė — saulė!
ir pianistė E. Dineikaitė. «Tie poja ant grindų be jokio atsi
soje» (226 nr.) koncertą ver rėmimo Kalbasi tik vieną
tindamas J. Špigelglazas pa kartą savaitėje, sekašv Pran
stebėjo, kad Vilniaus orkes ciškaus regulą viso yra 40
tras nesugebėjęs pilnutinai seserų, atstovaujančių devyatskleisti B. Britteno ir de nionjs tautybėms Viršininkė
Elena, kuri prieš 30 metų stu
Falla kūrinių stiliaus.
dijavo dainavimą Paryžiuje,
— Rugsėjo 30 d Lietuvoje yra baigusi Sorbonos univer
paminėta tapytojo ir teatro sitetą Buvo išl ikiusi lėktu
čiau kodėl jie tokius dalykus eitą pirmadienį buvo įvykdy
dekoratoriaus Myk. Labucko vų piloto egzaminus Viską
tas barbar.škas atentatas prieš
toleruoja»?
50 m. amž sukaktis. Jis Vii metė ir įstojo Į griežčiausią
Toliau «Tiesa» rašo: «Daug komunistų kliubą Yi gatvėje;
niaus radijui pareiškė, svajo šv. Klaros vienuo yną
apsileidimo ir Švenčionių ra įmetant tris padegamąsias
jus, kad komp. Dambrauskas
jone Čia antrą kartą ikįdirb bombas (Kokteil Molotov) per
NAUJAS VAISTAS NUO
parašytų operą Herkaus Man
ta
vos dešimta dalis visų ku kurį buvo apdegęs 5 mėn. kū
širdies ligų
to tema ir šiai jis suteiktų
kurūzų pasėlių O yra tokių dikis, miręs po kelių dienų
scenos rūbą. Numato pareng
Britanijoj dar yra bandymų kolūkių, kur kukurūzai neap ligon nėj. Visai teisingai buvo
ti dekoracijas, kostiumus rež. stadijoj naujas vaistas vardu
kaupti nė vieno karto! Kokio pasipylę protestai prieš tokį
Andrijevo Kaune rengiamai •Atromid’, kuriuo tikimasi su
galima tikėtis derliaus, jeigu aktą demokratinėj valstybėj.
operetei «Lisistrata».
mažinti širdies ligas Vaistas usnys ir svėrės užgožė lau
Mes klausiame, kodėl pa
—
tabletės
formoje.
Jis
kon

kus?
RENGIA NAUJOS OPEROS
saulis neprotestuoja pav, kai
troliuoja riebalų susitelkimą
Tas pats apie cukrinius run Klaipėdos katalikų bažnyčia,
PASTATYMĄ
kraujo induose, kadangi rie
kelius Utenos, Ingalinos rajo pastatyta su didelėm Įastan
Vilniaus operos ir baleto lai sukelia arterijų sukalkėji nuošė. Nerūpestingai cukri gom visų liet, katalikų buvo
teatre buvo aptarta naujai mą ir yra daugelio širdies li nius runkelius prižiūri širviu
uždaryta, bokštas nuverstas,
rengiama opera «Žmogui rei gų priežastis.
tiškiai, šalčininkiškiai, rasei vidaus įrengimai išgriauti.
kia meilės*. Muziką kuria V.
niškiai Reikia pakelti kovą Tai tik vienas toks pavyzdys.
TURI BÚTI DAUG BLOGIAU
su piktžolėmis Kaišiadorių, Kodėl pasaulis neprotestuoja,
Jeigu jau «Tiesa* iš šių me Kapsuko, Kupiškio, Anykščių kai tūkstančiai lietuvių kūdi
ton, yra Georgijos valstijos tų liepos 28 d taip rašo, tai rajonų kolūkiečiams».
kių mirė Sibiro šaltyje, kai
JAV-se ministras!
realybėje turi būti daug blo
tūkstančiai
lietuvių vyrų ir
Tačiau šitaip «Tiesa* piešia
Panašiai ir daugel kitų žmo giau.
kolūkių «pažangą* Sovietų Lie moterų žūvo ir žūsta Rusijos
nių nebūtų nuveikę didelių
«Jiezno ir Aukštadvario pa tuvoje. Žinoma, «Tiesa» visą vergų darbo stovyklose.. Ko
darbų ir išgarsėję, jei nebūtų sėliai, ypač kukurūzų, tiesiog kaltę suverčia antkolūkiųve dėl taikomas skirtingas spren
sugebėję pasimokyti iš savo paskendę piktžolėse! Ir ne dejų ir darbininkų, bet nė žo dimas? Kodėl protestuojama,
nelaimių.
galima manyti, kad to nema delio nesako dėl pačios ko kai komunistams padaro kas
Jiezno ir Kaišiadorių rajo munistinės sistemos.
to
nors ką blogo, bet kodėl ty
Net jeigu būtume taip nusi
nų
vadovai,
gamybinės
valdy
lima, kai komunistai šimtą
minę ir neturėtume jokios vii
— ATENTATAS prieš komu kartų žiauriau elgiasi. Atenta
ties kada nors savo «limoną» bos darbuotojai, Aišku, mato,
paversti limonadu — vistiek kaip kukurūzai skursta, ta nistų kliubą... ir Lietuvą. Pra to vykdytojai nežinojo, kad
privalome mėginti tai! Mėgin
ti visais būiais, nes galime
>nę nuosavybę, kuri ėjo tiek
daug laimėti, o neprarasime
toli, kad ūkiDinkancs buvo pa
nieko Ir tai dėl dviejų prie
likta
valdyti net iki 30 ha že
(1940 - VI - 15 — 1940 - VIII - 25)
žasčių Pirmoji — galime lai
mės (pati žemė, paskelbus ją
mėti Antroji — jeigu ir nelai
ALBERTAS TARULIS
valstybės nuosavybe, ūkinin
mėtume, jau vien pastangos
kui nebepriklausė, tik buvo
pagerinti padėtį, vers mus
Apibrėžimas
tas. Todėl ir šitas rašinys tu
jo
valdoma), o namų savinin
žiūrėti į priekį, o ne atgal į
rėtų apimti visą laikotarpį
Stebint suirutę, į kurią per nuo 1940 VI.15 iki 1841 VI.22. kams buvo palikta visoje jų
skaudžią praeitį Tai mūsų
neigiamas mintis pakeis tei vienerius komunistinio režimo Juk šis laikotarpis ir buvo nuosavybėje namai iki 220 m2
giamomis, šviesiomis Jos pa metus buvo patekęs Lietuvos ne kas kita, kaip Lietuvos ploto Reikia tačiau manyti,
žadins
mūsų
kūrybines ūkis, ypatingai jo pagrindas ūkio katastrofos pradžia. Pra kad toks nukrypimas nuo ki
galias ir iniciatyvą tiek, kad — žemės ūkis, matant aiškias džia, kuri būtų privedusi prie tų sąjunginių respublikų prak
tendencijas visais atžvilgiais visiško Lietuvos nuskurdini tikoje nebūtų ilgam išlikęs
būsime taip užimti, jog nebe
turėsime laiko nei noro verkš sulyginti mūsų ūkį su kitų so mo, nebekalbant apie dar bai nei gyvenime nei konstituci
lenti dėl nebegrąžinamos pra vietinių respublikų ūkiu, ga sesnį dalyką — fizinį tautos joje
eit es Dievas visada mums lima tarti, kad tai buvo artė sunaikinimą
Kalbamojo laikotarpio pra
padės, jei tik dėsime pastan jimas į galutinę katastrofą
džia, 1940.VI 15, būdinga dide
Tačiau šituo rašiniu norima
gų priimti ir išpildyti Jo tė
Visi palyginamieji rodikliai
lių bolševikinės kariuomenės
apimti žymiai trumpesn’s lai.
viškos valios didinguosius pla yra tokie skirtingi komunisti
jėgų įžygiavimu į Lietuvą ir
kotarpis, būtent: 1940.VI.15 —
nūs mūsų atžvilgiu!
nio ūkio nenaudai, kad dėl
pabaiga, 1940 VIII.25, - nau
VIII 25. Vadinasi, truputį dau
mūsų
ūkio
artėjimo
į
galuti

jos konstitucijos priėmimu
Taigi, ugdymui tokios dva
giau kaip du mėnesiai. Ta
nę
katastrofą
negali
kilti
jo

sios laikysenos, nešančioms
Pirmasis faktas leido komu
čiau per šituos du mėnesius
kių
abejonių.
mums ramybę ir laimą, ban
buvo sudarytos visos sąlygos aistų partijai, kad ir prieš vi
dykime, Įsai likimas mums
Reikia sutikti, kad per ve- mūsų ūkiui įsijungti į bendrą sos tautos vai ą, paimti į sa
įteiks limoną, jį paversti li nerius griovimo metus darbas komunistinį ūkį Tiesa, turė vo rankas valdžią, įvykdyti
buvo spėjęs tik gerokai pa jome dargi konstitucijos (8 jai re.kalingas konstitucines
monadu.
žengti, bet dar nebuvo baig str,) užtikrinta teisę į privati- reformas ir, įstojant į Tarybų
Dale Carnegie

Lietuvos Ūkio Katastrofos Pradžia
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ten randasi mažas kūdikis.
Komunistai atvir om akim žu
do tėvus, motinas ir kūdikius,

Protestuojama, kad vienas
kūdikis buvo auka piktadarių
— tylima, kai tūkstančiai dar
negimusių kūdikių abortų pa
šalinami iš gyvųjų tarpo.
Koks neteisingas mūsų mo
derniųjų žmonių sprendimas.
— VYRAS AR ŽMONA TU
RI DAUGIAU MYLĖTI? Į tai
atsakydama viena moteris ra
šo: «Mano a. a. mamytė šaky
davo: «Geriau, kad vyras dau
giau myli, negu žmona». Žmo
na ypač tikinti, rūpinasi dau
giau šeima ir vaikais Jei vy
ras labiau myli, tai ir jis žiū
rėš savo vaikų ir žmonos. —
Jei moteris labiau myli, vyras
lengviau lakstys paskui kitas.
Tai patyriau savo pačios kai
liu, nes abu kartu aš labiau
mylėjau, negu mano vyrai.
Tą patį regiu ir tarp savo pa
žįstamų šeimų. Eur vyrai la
biau myli, ten žmonos >r vai
kai laimingi. Kur moterys la
biau myli, ten nėra sugyve
nimo... Tačiau tik ten, kur
abu giliai tikintys, gali būti
sugyvenimas ir Dievo norėta
šeima.
— KOMUNISTAI už abortus
Lenkijos kardinolas Višinskis
neseniai parašė ganytojišką
laišką visiems tikintiesiems,
norėdamas sustiprinti jų ats
parumą prieš komunistų ve
damą propagandą už abortų
palengvinimą Lenkijoje. — Ko
munistai taip — visur skelbia
si gerbią darbininką, žmogų.
Gi ištikrųjų patys taip dažnai
žudo žmones ir nori tėvus
padaryti savo dar negimusių
vaikų žudikais.

Sąjungą, atsižadėti ūkinio sa
varankiškumo dalies ir pasi
duoti bendroms sąjunginėms
direktyvoms ūkio srityje Šis
faktas yra labai būdinga® kai
bamojo laikotarpio pradžiai
ir sudaro lyg ir kertinį ak
menį.
Antrasis faktas, konstituci
jos priėmimas, tokio būdingu
mo nebeturi Lietuvos Respu
blikos konstitucija formaliai
nustojo veikusi ‘VIIŲ25, kada
jai buvo duotas pakaitalas.
Tačiau praktiškai ji nebevei
kė nuo VI 1.21, kada vadinama
sis Liaudies Seimas priėmė
«Deklaraciją apie valstybės
santvarką», kurioje buvo pa
sakyta: «Liaudies Seimas, išreikšdamas vieningą Lietuvos
laisvo dbrbo liaudies valią,
skelbia, kad Lietuvoje įveda
ma tarybų santvarka Lietu
va skelbiama Socialistine Ta
rybų Respublika»,
(B. D.)
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PADĖKA

Salomėja Nėris

Viktoras Gidžiūnas O.F.M.

Vėl Jfniegti

KAZIMIERAS
taupytais pinigais pradėjo išpirkinėti tėvo užstatytus ka
Žinome, kad septyniolika rališkus dvarus Dvaro aplin
metis Kazimieras su broliu koje jis nepakentė moralės
Jonu Albrechtu 1474 m. atvy dėsnių laužytojų ir be pasi
ko j Lietuvą. Keliavo jie ta
gailėjimo šalino netikusius
da žiemą per Rodomą ir Gar dvariškius. Karalaitis stengė
diną ir pakeliui į Vilnią me si sustabdyti ptovoslavijos pli
džiojo Beržtą giriose, kur ki timą rytinėse provincijose ir
tados medžiojo ir Kazimiero pagerinti pašlijusius santy
senelis Jogaila ir kiti Lietu kius su Roma dėl tėvo bičių
vos valdovai. Kiek laiko tada liavimosi su Čekijos husitais.
Kazimieras išbuvo Lietuvoje, Jis sielojosi vis didėjančiu
ką jis ten veikė ir kokį įspū turkų pavojumi Jo rūpesčiu
dį ji jam padarė, nežinome- buvo parašytas ir kovoje su
Žinome tik, kad 1475 m. jie turkais žuvusio dėdės Vladis
Vilniuje šventė Velykas, ir ku lovo gyvenimas.
rį laiką, ten gyvendamas, tė
Pagaliau 1843 m. tėvui grį
vas tvarkė valstybės reikalus.
1476 m. balandžio mėnesio žus į Lenkiją, Kazimieras ge
gale karalius su sūnumis lan gūžės mėn atvyko į Vilnių
kėši kryžiuočių sostinėje Ma ir tėvo vardu pradėjo dirbti
rienburge, o tų pačių metų kanceliarijoje registruodamas
Kalėdas su jais šventė Vilnių kvitus. Visus šiuos darbus be
je ir čia pasiliko kelis mėne dirbant ir asketiškai gyve
siu®, nes 1477 m. gavėnios nant, pašlijo Kazimiero svei
meta Kazimieras gyvenoTra- kata. Jam Vilniuje esant, sti
kuose. Paskui visi grįžo į Len priai pasireiškė džiovos žen
kiją ir sekančiais metais ko klai, prieš kurią anais laikais
vo mėnesį vėl abu broliai su daktarai buvo bejėgiai. Paty
tėvu buvo Lietuvos Brastoje. ręs apie baigiančią degti sa
1479 m. gruodžio mėnesį trys vo gyvenimo žvakę, jaunasis
karalaičiai; Kazimieras, Jonas karalaitis nenusiminė, tik dar
Albrechtas ir Aleksandras me sąžiningiau ėjo savo parei
džiojo Lietuvos miškuose ir gas ir dar uoliau atlikinėjo
Kalėdoms buvo sustojęs Gar- savo dvasinio gyvenimo pra
dine, 1481 m. karalius su sū tybas. Tiesa, jis jau nepajė
numis vėl atvyko į Vilnių ir, gė daugiau jodinėti, dėl to
norėdamas nuraminti lietuvių kai 1483 m. liepos mėnesį su
nepasitenkinimą, kad neduo savo palydovais į Trakus at
vyko didysis vokiečių ordino
dąs Lietuvai vietininko, suma
nė ilgiau pasilikti. Tuo metu magistras, Lietuvos ir Lenki
jos vasalas, tai Kazimieras jo
buvo suorganizuotas sąmoks
las, bet jis nepavyko. Sąmoks ristu žirgu jau nepasitiko, ra
galiau kai 1484 m. pradžioje
lui pasisekus, gal būtų žuvęs
tėvas išvyko į Liublino sei
ir Kazimieras.
mą, tai Kazimieras, ten vykti
Kelionėse supažindinęs sū nepajėgęs, su motina ir bro
nų su Lenkija ir Lietuva, sei liais pasiliko Gardine ir, džrto
mais ir valstybės valdymu, vai spaudžiant, atsigulė į lo
tėvas 22 metų Kazimierą įjun vą. Nors ir rūpestingai jis bu
gė į administracinį darbą. Jis vo motinos slaugomas, betka
jam pavedė kai kurias teismo, Talaitis iš lovos jau nepakilo.
karo, iždo ir kanceliarijos pa Ir kai Nemunas pilies papė
reigas. Tėvui dvejus metus dėje žadėjo išsivaduoti iš sa
gyvenant Vilniuje, sūnus Ka vo ledinių pančių, Kazimie
zimieras jį pavadavo Lenki ras kovo 4 dieną užbaigė sa
joje. Šias pareigas einant, ir vo žemiškojo gyvenimo die
pasireiškė jauno karalaičio, nas. Jo kūnas buvo nugaben
kaip valstybininko, gabumai tas į Lietuvos sostinę ir pa
Dar kūdikystėje budrios Ka laidotas jo senelio statytoje
zimiero akys buvo pastebėjų Vilniaus katedroje.
sios, kaip daug pinigų būda
PRASISKLEIDĖ DORYBIŲ
vo išleidžiama puotoms; ku
riose ne visuomet būdavo už
ŽIEDAI
laikomi krikščioniško padoru
ŠV. KAZIMIERAS mirė pa
mo principai Dabar jis paste
bėjo, kaip valstybės iždas čioje jaunystėje, eidamas 26
tuštėdavo dėl jo valdytojų metus, bet ir per tą trumpą
lengvapėdiškumo ir nesąžinin gyvenimo laikotarpį jo sielo
gurno. Karalaitis pradėjo pri je suspėjo pražysti gražiausi
žiūrėti, kad sunkiai surinkti dorybių žiedai. Dar kūdikys
valstybės pinigai nebyrėtų be tėję jis giliai tikėjo Dievą ir,
reikalingai. Taip elgdamasis, tikėjimo akimis žiūrėdamas į
Kazimieras netrukus savo su pasaulio santvarką ir žmonių
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Prie Baltijos — gimtinės jūros
Lyg veidą glosto man banga...
Ne — ašaros vien teka sūrios:
Tėvynės ilgesio liga.

(Tąsa)

Tu vėl sukaustyta, vėl pančiuos,
Nelaisvėn išvežti vaikai...
Man drasko širdį tavo kančios,
Nors tu ir nieko nesakai.

Toli.. Tavęs man nepasiekti
Ir tavo balso negirdėt.
Vėl tolima žiema, vėl sniegti...
Ir neatskris laisva kregždė.

Gyvenimo atsisakyti? —
Tik nevergaut, tik nevergaut!
Jei nepagysiu, pasakykit,
Kaip ja, vienintele, sirgau.

Nuoširdžiai dėkojame p. p.
ŠIŠLAMS už leidimą pasinau
doti savo vasarviete mūsų
išvykai.
Moksleivių Ateitininkų
Valdyba.

GRAŽI IŠVYKA
Praėjusį savaitgalį mokslei
viai ateitininkai turėjo gražią
ir nuotaikinga išvyką į p. p.
Šišlų vasarv etę netoli Ubą tu
bos Dalyvavo 14 narių. Smul
kesnis stovyklos aprašymas
tilps sekančiam «Jaunystės
Aido» numeryje.

JAUNIMO STOVYKLOS
Vokietijos jaunimui stovy
klą organizavo Lietuvių Misi
jonierių Direktorius. Tekniškus organizavimo darbus atli
ko ir stovyklai vadovavo Ona
Krutulytė-Boehmienė. Stovy
kla vyko Šveicarijos Alpėse.
Stovyklavo 50 asmenų Stovy
kla truko tris savaites.

"ATEITU" SKELBIA DAILIOSIOS LITERATŪROS
KOUKURSA
1)

2)
3)
4)

5)

6)

— Amerikos moksleiviai
ateitininkai turėjo dvi stovy
Konkursą rengia «Ateities» redakcija premiją skiria jau klas, rytinio pakraščio moks
leiviai stovyklavo tėvų pran
nieji ateitininkai akademikai
Jury komisiją sudaro: Aloyzas Baronas, Kazys Bradū- ciškonų vienuolyne Konnenas. Česlovas Grinčevičius Aldona Šimaitienė ir Enata bunkporte. Vakarinio Katali
kų Federacijos stovyklavietė
Skrupskelytė.
>
Konkurse yra kviečiamas dalyvauti visas lietuviškas je «Dainavoje». «Dainavoje»
taip pat vyko jaunučių, stujaunimas
Bus vertinama kūryba, atsiųsta «Ateities» redakcijai nuo dentųJr sendraugių stovyklos.
Kanados ateitininkai turėjo
1962 m • sausio 1 d iki 1963 m. sausio 1 d.
savo stovyklą. Tėxai Salazie«Ateitis»
čiai su jaunimu stovyklavo
6540 So. Campbell Avė.
Italijos Alpėse. Daug mažes
Chicago 29, IH
nio mąsto vietinių stovyklų
Bus verginami visi darbai atsiųsti redakcijai, išskyrus, suruošė skautai.
jei pats autorius praneš, kad siunčia tik žurnalui ir ne
MĖNESINIS SUSIRINKIMAS
nori konkurse dalyvauti.
Iš viso konkursui yra paskirta $1000. Suma bus pada
Šį sekmadienį po 9 vai. Šv.
linta šitaip:
Mišių Šv. Juozapo mokyklo
Vyresniesiecns, pradedant nuo kolegijos, už prozą pirma je įvyks mėnesinis mokslei
vieta — $200, antra vieta $100.
vių ateitininkų susirinkimas
Už poeziją; pirma vieta - $100, antra vieta — §75
Šeštadienį numatytas pasi

Jaunesniesiems, baigiant gimnaziją, už prozą pirma vie
ta — $100, antra vieta — $75.
Už poeziją: pirma vieta — $75, antra vieta — $50
Už literatūrinės kritikos straipsnius: pirma vieta — $150,
antra vieta — $75.
Pastaba: Konkurse negali dalyvauti autoriai, išlei
dę bent vieną savo kūrybos arba literatūros kritikos knygą

linksminimas atidedamas vė
lesniam laikui.

PASIKEITĖ «ATEITIES»
REDAKCIJA

Šiomis dienomis pasiekė S.
Paulį paskutinis prieš vasaros
atostogas išleistas «Ateities»
<>♦ ■Ofr ♦♦
■♦<► <ax>
numeris. Su šiuo numeriu
paskirtį, sąžiningai atlikinėjo tą charakterį taip, kad jo pa skaitytojus atsisveikina buvu
savo pareigas Dievo ir arti ties auklėtojai jį laikė šven sieji redakcijos kolektyvai.
mo meilė jam teikė išgany tuoju. Supratęs Dievo duotų Rugsėjo mėnesio numerį re
mo viltį, kurioje jis matė sa gabumų reikšmę, karalaitis pa daguos nauji redaktoriai.
vo gyvenimo prasmę ir dėl siekė didelio išsilavinimo, ku
į.
.I. , . į. .; į. įf I< >;
I» » * »» » »
to karaliaus rūmuose pradė rį galima vadinti išminties do
jo asketo gyvenimą.
rybe, taip reikalinga valdo
- NE ŽODŽIAIS, BET DAR
Prigimties apdovanotas ge vams Jo laikų kronininkas sa BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
ro temperamento savybėmis, ko, kad «jis buvo protingas ir KA JAUNIMĄ. AUKOKIME
doras, ir visi žmonės apie ji
paklusnus auklėtojams ir Die
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI
tik daug gera kalbėjo»'.
vo malonės veikimui, jaunuo
(B. D )
lis išugdė taurų būdą ir tvir
O
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MŪSŲ LIETUVA'

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas -

FABRICA DE MALHAS
Petras

Šukys

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Parque das Nações 1» vali
Casa Verde, 17,15 vai.

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

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

Antrą :

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
[4.0 - Sala 7 - Tel. 37-0324

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:

no 14,00 iki 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir temk
LIETUVIŠKA

Agua Rasa 8 vai;,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

PROGRAMA

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:’
,
Vila Anastacioog‘8 vai.,

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

Ketvirtą':

TRANSLIACIJOS

LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

(Lietuvos laiku)

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101įl02
Fone 33-9951

VATIKANO RADIJAS

RESIDÊNCIA
Rua Coelho Neto, 281
Fone: 63-3697, V. Prudente

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25: 31 ir 196 metrų
bangomis.
, ,

PRANAS & ČIA. LIDA.
Madeiras em gerai

i

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229
Enderêço Telegráfico: « C A BIUN A »
Rio de Janeiro

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Lida.

>!<» » <«-I»» >t<» » » » 4

RIO DE JANEIRO

(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS

{

Serraria « IT A > — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

Horário: das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Disiralos na Junta Co
merciu] - 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

KIRPIMO

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2FONE: 63-6005 - VILA ZüLINA - SÃO PAULO

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

IMV1ILOM©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

i

MOKYKLA

“fcriJA”

SIUVĖJAS

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

POVILAS1 AMBROZEVIČ1US
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Žolina, 595)

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.

VIENINTELIAI ATSTOVAI

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

G ARSIOIOlgJjV ANDENS

LINDO’YA

indoya vanduo yrf j-u ai žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
Įsitikinkite ir visados naudokite!

[SIUVYKLOJE LA URO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

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

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Caixa Postai 3967
■S■■

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.

SIUVIMO

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

PLÁSTICOS

Casa Sprindys & Čia.

IR

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama PIRMADIENIAI S nuo
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

—

SÃO

P A U L Oį

”

«
%

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų/indų bei darbo įrankiui
krautuvė tiktai pas
'

j!
j!

I

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-

|

ã

'i!

1EJCKÍTCS30€ CÜNTABBL

NAfCIMENTC
t •

Irmãos Nascimento
RE«. C.R.C. *P. Pro 1.4S4

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

r

i RUA COSTA BARROS,

34-C

TEL. 63-3285,

V(UA

ALPINA
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LIETUVOS NACIONA
MARTYNO MAŽVYDO BIE

6

DĖMESIO!!’

KV.

ZELINA, 515

—

CAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

LIETUVIŠKOS DAINOS IR
TAUTINIAI ŠOKIAI
TELEVIZIJOJE
■Spaliaus mėn. 28 d. 12 vai.
per Canal 4 matysime televi
atjoję Liet. Kat. Bendruome
nės chorą išpildant lietuviš
kų dainų ir tautinių šokių
programą. Choras jau virš
poros mėnesių šiai progra
mai ruošiasi. Kas savaitė tu
ri repeticijas, dainų ir šokių,
penkis kartus. Darbo daug
įdėjo. Ir visas šitas darbas
kad vykusiai, gražiai parody
ti didžiulei televizijos žiūrė
tojų miniai lietuvišką dainą,
tautinį šokį, dar plačiau iš
garsinti Lietuvos ir lietuvių
vardą. Programa truks visą
valandą laiko, nuo 12 ligi 13
valandos. Šia proga primena
me pareigą lietuviškai visuo
menei paremti choro veiki
mą, kas mėnesis sumokant
choro veikimui paremti po
kelis desėtkus ar šimtą kruzeirų.
Taip pat gyvybinės reikš
mės reikalas yra choro pa
pildymas naujomis jėgomis.
Kviečiame lietuvišką jaunimą
stoti į choro eiles/ į to cho
ro, kuris per 26 savo gyvavi
mo metus yra išvaręs plačią
kultūrinio darbo vagą ir sa
vo vardą įrašęs į pirmuosius
Brazilijos lietuvių istorijos
lapus

ca ruošia Vengrijos išsilaisvi
nimo 6 metų sukakties minė
jimą.
Šio minėjimo meninėje pro
gramo j e yra pakviestas daly
vauti ir Liet. Kat, Bendruo
menės choras.
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
TINA IR PRENUMERUOJA
«MŪSŲ LIETUVĄ».

«M.L.» prenumeratą po 1.000
cr. apmokėjo:
Juozas Petnys, Jonas Butauskas, Algirdas Šukys ir J,
Dovydaitis, Alfonsas Vidžiū
nas ir Antanas Šimbelis 1500
kruzeirų.

Dr. Jono Basanavičiaus Vardo Lietuvių Mokyklos
Globėjai Šių metų lapkr. mėn, 10 d. to paties vardo mo
kyklos salėje ruošia linksmą vakarą
Programoje; 1) «Martynas Špokas» dviejų veiksmų
komedija.
2) «Kukulio nervai», vieno veiksmo juokas.
3) Šokiai ir žaidimai. Šokiams gros puikus
orkestras.
Bufete rasite gerus lietuviškus užkandžius ir links
moję nuotaikoje praleisite šeštadienio vakarą.
Pradžia: 20 vai (8 vai. vakare).
Mok. Glob. Valdyba.
Tos pat dienos naktį abudu
prigėrė. Albinas Gudeliauskas
buvo vedęs, 32 m. amžiaus,
gimęs Rudaminos parapijoj,
našlaičiais paliko žmoną ir 4
vaikučius, J. Andriulis buvo
nevedęs. Už J A. ir A.G. 19
d. spaliaus Vila Zelinos para
pijos bažnyčioj buvo atlaiky
tos mišios-egzekvijos.

— Misijonierlus Tėvas J.
Bružikas S.J, ateinančią sa
vaitę lankys Vila Anastacio
lietuvių šeimas.

čiu8, Realtor firmos direkto
rius Armando Sander, Dr. V.
Romano, J. Keis Dores, Dr.
Roberto Audraus, Kazimieras
Rutkauskas ir Aleksandras
Bagdonas, Yra įstoję dar keli
nariai, kurių pavardės bus
paskelbtos sekančiam ‘M.L.”
numeryje.

ŽINIOS IŠ RIO DE JANEIRO
PAKEISTA RADIO VALAN
DĖLĖ

mūsų» priedu
tųjų tautų kalbomis.

LIETUVIAMS PAMALDOS

Lietuviams pamaldos yra
laikomos S. Francisco bažny
čios N. S. das Vitorias, arba
ŠŠ. Sakramento koplyčioje
visais paskutiniais mėnesio
sekmadieniais ir svarbesnėse
Bažnyčios bei Tautos šven
tėse; be to, kitais sekmadie
niais tik užprašytomis inten
cijomis.
Pamaldos spalio mėn.: 14 d.
ponios Anastazijos Ziezienės
Už jos giminę; 21 d, p p. Ka
zimiero ir Elenos Gaulių jų
dukrelės Veros Liucijos Pir
mosios Komunijos proga.
LIGONY©
Sunkią operaciją turėjo p,
Viktorija Jadviga Maksima vi
čiūtė Kobylko Ligoninėj išgu
Įėjusi per 3 savaites jau svei
kesnė pargrįžo namo ir yra
Drės. Sofijos Saunorienės glo
boj. P. Viktorija brangus šei
mos narys, nes 5 mažamečių
vaikų motina. Linkime jai
greitai pastiprėti.

— Laiškai: Lidijai Matulio^
Nuo spalio 14 d. lie tuvių ra
LANKĖSI GARBINGAS
nytei, V. Navickui, V. Balčiu dio valandėlė «A VOZ DA LI
SVEČIAS
nui, H. Šimonytei, Aldai Rut TUANIA» transliuojama per
kauskaitei, J. Gudanavičiūtei radio stotį «VERA CRUZ»
Šią savaitę buvo apsilankęs
A. Rutkauskienei, J. Razule- sekmadieniais 7 vai- į Rio D.G prel. Pijus Ragažinskas, São Paulio. Šv. Juo
— NIJOLĖ SEMÉNAITÉ, me vičiui, A. Krutulytei, M. Vinkš 15 min.
naitienei
Pr.
Zagorskienei,
M.
zapo parapijos klebonas ir
tus laiko gilinus ekonominių
mokslų studijas São Paulo Matelionytei, A. Lazdauskui, LIETUVIŠKA MALDAKNYGĖ Liet mis. dir. Turėjo reikalų
valstybės įstaigose ir nepa
universitete ir rugpjūčio pra A Pangonieaei, R. Dovydai
ATSPAUSDINTA
čiui,
S,
Bakšiui.
miršo aplankyti senų prie
džioje grįžus į JAV, nuo spa
Lietuviška maldaknygė «Rū telių.
liaus mėn. pradžios pradėjo
NAUJI DR. J. BASANAVI
pintojėlis» kuh. Juozo Janidėstyti ispanų kalbą Madison,
ČIAUS VARDO LIETUVIŲ
lionio parengta, jau atspaus
NUSISKUNDŽIA
Visconsin universitete Tame
dinta dviejose laidose: stores
MO .YKLOS RĖMĖJŲ
pat universitete studijuoja lo
Rio lietuviai nusiskundžia
nė 272 puslapių ir plonesnė
BARELIO NARIAI.
tynų Amerikos ekonomines
labai
pavėlintu «Mūsų Lietu
144 pusi. Tuo tarpu dar neį
problemas.
vos» prisiuntimu: jis sulaukia
i;
Į Dr. J Basanavičiaus var rišta.
mas
tik po savaitės ir kar
Taip , pat to ;paties autoriaus
— DVI VANDENS AUKOS. do lietuvių mokyklos rėmėjų
VENGRAI KVIEČIA
tais vėliau po jo atspausdini
Spaliaus mėn. 6 d. JONAS būrelį įstojo ir metinį nario baigiama spausdinti originali
mo. Šiai šiandie penktadienis
São Paulo vengrų kolonija ANDRIULIS ir ALBINAS GU- mokestį apsimokėjo dar šie maldaknygė portugalų kalba ir dar anos savaitės jo netu
šį šeštadienį, 20 d. spaliaus, DELIAUŠKAS, abubu gyve nariai; Jonas Jodelis Prela dedikuota Tylią jai Bažnyčiai rime!
18,30 vai.. Instituto de Educa nantieji Vila Zelinoj, susitarę tas Aleksandras Arminas, bu Ji pavadinta ^CRISTO PEN
Kor.
ção «Caetano de Campos», išvyko žuvauti už Ribeirão vęs S. Paulo Estado vi c g u SATIVO», atseit, «Rūpintojė
patalpose Praça da Republi Pires į Light Co. užtvankas bernatorius generolas Porfy liu’. Be paprastų maldų joje
rio da Paz, Dr. Arnoldo Fel telpa įvadu komunizmo bei
— Su Brazilijos uostų dar
manas, Robertas Vancevičius Tyliosios Bažnyčios paaiški. bininkų streikais kažkas ne
Visiems linkime laimingos kelionės. Bet kartais
Leokadija Vancevičienė, Ju nimas. visas antras skyrius tvarkoje. Nė viena darbiniu
visaip atsitinka.., tenka sulamdyti automobilis, ar moto
venai Prado Junior, Armando ypatingoms maldoms už per kų klasė negauna taip augšto
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti
Mifanohaus, Balys Stankevi sekiojamą Bažnyčią su «Tėve atlyginimo kaip uosto darbi
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:
ninkai. Bet vis nenurimsta,
AUTO MECĄNICA E FUNILARIA VINA DEL MAR
prašo atlyginimo pakėlimo.
A LUZ MODERNA
Ne paslaptis, kad čia komu
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius
nistų darbas. Jau šiaip Brazi
Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooea — São Paulo
de W. STEMPIEN & CIA. LTDA.
iijos,
ypač Rio de Janeiro ir
I
Fone: 93-4486 (recados).
Loja e Exposição: RUA MARTINS FONTES 66f Tel. 35 1969
Santos uostai, neįstengia ap
ESPECIALIDEDE; Material eletrico em geral, instala
tarnauti laivų, laivai kelias
ções florescentes, luz e força.
dienas turi laukti ligi gaus
TÉCNICA:
Iluminação
moderna
de
lojas,
vitrinas
e
prie krantinės priplaukti, o
PRANEŠIMAS
residências:
nuolatiniai streikai padėtį dar
Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
apsunkina Pasekmėje to viso
ARTIGOS: lustres residenciais, comerciais e industriais,
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
transporto pabrangimams, kas
ventiladores CONTACT, GENERAL ELECTRIC, ARNO e
atsiliepia ir pragyvenimo pa
outras marcas de todos tamanhos e tipos. FACILITA
«VILLA LITUANIA»
brangimą.
MOS PAGAMENTO.
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14)
STAS
Y
S
V
AN
CE
V
I
Č
I
US
ROMA — ITALIA.
Representante
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdėtą kainą.
Rua Martins Fontes, 166 — Tel. 35 1969 — São Paulo
DOVANAS SAVO GIMINĖMS
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko^būtų
PASTABA: Lietuviams atėjusiems su šiuo skelbimu da
susitarta iš anks to.
Į LIETUVĄ
rome specialę nuolaidą.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.
Vėl galima užsakyti pas
Magdaleną Vinkšnaitienę.
Adresas: rua Barão do Pi
Lietuviškas žodis, daina ir muzika~aidi
LIETUVIS ADVOKATAS
rai,
367, Vila Zelina, S. Paulo.
tropikų padangėje iš
Albertas Pavilavicius
RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.p Andar
Res ;§R. Fernando Fdiedo, 35
| Fones: 37-0395 - 35-5650 - 33 6011
São Paulo
.Mfc,
—-------------------------------- - ------------------------------------------------------------------------

.v

■

s.

■

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.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

