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BRAZ I LIJOJE
— Prez. GOULART nuo 22 

ligi 25 d. balandžio lankėsi 
kaimyninėje valstybėje, Čilė
je Kaip geriems kaimynams 
pridera, čiliečiai iškilmingai 
sutiko Brazijtos prezidentą. Į 
sostinės gatve« išėjo didžiau
sios minios žmonių pamatyti 
didžiausios Pietų Amerikos 
kontinento valstybės preziden 
to Buvo visa eilė priėmimų. 
Kai » paprastai tokiomis pro
gomis pasirašoma glaudesnio 
kultūrinio bei ekonominio ben 
dradarbiavimo sutartys, šia 
proga tokios sutartys irgi 
buvo pasirašytos. Šių dienų 
kraštų praktiškam bendradar 
biavimui, ypač turizmo išvys
tymui. yra Andų kalnai su 
snieguotomis viršūnėmis. kllū 
timi, kurie sunkiai ir ne be 
pavojų yra pervažiuojami. Iš 
Čilės, trumpam vizitui, Brazi
lijos prezidentas buvo užsu
kęs. irgi su oficia iu vizitu,- į 
Urugvajų.

— Šią savaitę, finansų mi
nisterijos patvarkymu, buvo 
pakeltas dolerio kursas ligi 
600 kruzeiru Lig šiol oficiali 
kaina buvo 475 kruzetrai. Kaip 
dolerio kainos pakėlimas atsi 
lieps į krašto ekonominį gy
venimą, nelengva atspėti. Ben 
drai spauda teigiamai verti
na. Kaip kiekvienas potvar
kis, taip ir šis turi gerų ir 
blogų pusių. Parduodantieji 
prekes ar produktus užsienin 
daugiau kruzeiru gaus. Bet 
importuojamos prekės pa
brangs Tarp tų prekių pir
moje eilėje gazolino kaina 
pakils.

— Parlamente yra svarsto
mas federaliniams valdinin
kams ir kariškiams algų pa
kėlimas. Ypač daug keblumo 
sukelia kariškių algų pakėli
mas. Vyriausybė yra numačiu 
si kariškiams algas pakelti 
*0 procentų. Bet kariškiai re>i 
kalauja 70 procentų O 70 pro 
centų pakėlus, valstybės biu
džetas turėtų skolon lysti, 
reiktų spausdinti daugiau po 
pierinių pinigų ir tuo pačiu 
būtų griaunamas numatytas 
ekonominio sutvirtėjimo pla 
nas Vyriausybė mėgina su 
laikyti prekių kainų kilimą, 
Taip pat vengiama ir algas 
kelti, nes atlyginimą pakėlus 
turi kilti ir prekių kainos. 
Bet darbininkų sindikatai, ne
keliant atlyginimo, kursto dar 
bininkus streikuoti. Susidarė 
užburtas ratas, iš kurio vy 
riausybei nelengva bus išeiti.

— ŽEMĖS ir kitų reformų 
projektai dar tebėra svarsty 
mų pačioje pradžioje Šiais 

klausimais spaudoje prirašo
ma kvailiausių nuomonių Ka 
galima gero laukti apie že 
mės reformą iš tų, kurie nė
ra gyvenime šakaros matę? 
Demagoginiu riksmu nei že
mės, nei kitokių reformų nie
kas nepraveš. Čia reikalingas 
nuodugnus klausiu o apsvars
tymas, į raktukas nusimanv 
mas Po žemės reformos prie 
danga norima pakeisti konsti 
tuciją. kad tą pa»tį prezidentą 
iš eilės būtų galima antru 
kartu rinkti O dabartinė kons 
titucija neleidžia iš eilės būti 
antru kartu renkamam.

— SMŪGIS Brazilijos užsie 
nio politikai Balandžio mėn. 
23 d Vašingtone susirinkusi 
Amerikos Valstybių Organiza 
cijos Taryba (OEA) patvirti
no trylikos balsų dauguma, šu 
silaikius Čilei, Bolivijai. Hai 
ti, Domininkonų Respub'ikai 
ir Venezuela!, specialios sau 
gvmo komisijos statutą, ku
rios tikslas yra patarti kokių 
priemonių reikia imtis (žino
ma praktiškų) prieš subversy 
vinę ir teroristinę Fidel Cas 
tro komunistinę akciją Ame
rikos kontinente. Prieš baisa 
vo tik Brazilijos atstovas.

- GEGUŽĖS PIRMOJI — 
darbininkų šventė. Šiais me
ta s pirmą gegužės viešai pa 
sirodys S. Paulyje tik krikš
čioniški ir demokratiški sin
dikatai Pirmą gegužės ryte, 
9 vai bus darbininkų sąskry 
die su atatinkama programa. 
Pažymėtina, kad demokratiš 
ki sindikatai nutarė nekvies
ti, del jo komunistinių tenden 
cijų, dabartinio darbo minis 
terio Almino Afonso j ruošia 
mą pirmos gegužės minėjimą. 
Komunistuojantys sindikatai 
jokio viešo minėjimo neruoš, 
nes bijo, kad gali nepavykti

— PAN AMERIKOS Ž \IDY 
NÉS prasidėjusios São Pauly
je 21 d balandžio sėkmingai 
vyksta. Skaitlingiausia dele
gacija JAV, virš keturių šim 
tų atletų. Ir jie surenka dau
gumą taškų Ka ku-riese spor 
to šakose seni rekordai kri
to Bendrai visuomenės susi 
domėjimas sportu yra dide
lis.

SVETUR
— PRANCŪZIJOS preziden

tas De Gaulle turi didelių pla 
nų. Jis norėtų suvienyti ne 
tik Vakarų Europą, bet ir ko
munistinę Rusiją įtraukti į 
Europos sąjungą o Ameriką 
išvaryti už Atlanto. Jo Šūkis: 
Europa europiečiams. Bet 
Rusijoje nevisi europiečiai 
i en daug azijatų yra Čia 

yra tik ambicinga generolo 
svajonė...

— VAKARŲ VOKIETIJOS 
ministeris pirmininkas KON
RAD ADENAUER, 87 m am
žiaus, spaliaus mėnesį pasi
trauks iš vyriausybės Krikš
čionių demokratų partijos 
parlamento atstovai susirin
kę jo įpėdiniu išrinko vicemi 
nisterį pirmininką LUDVIG 
ERHARD, didelį ekonomistą, 
kuris atstatė sugriuvusios Va 
karų Vokietijos ūkį ir finan 
sus. Busimasis ministeris pir
mininkas turi p s'tikėj mo pas 
kitų partijų atstovus. Užsie
nio politikoje nenumatoma na 
sikeitimų. Tik jis daugiau dė
mesio kreips į ekonominius 
klausimus ir ant jų pagrindo 
mė,ins Europą jungti.

— ARGENT NOJE vyriau
sybė pranešė, kad rinkimai 
nebus nukelti Jie lūs 23 d. 
biiželio Iš ritos pusės pra 
neša, kad peronistai nebus 
prileisti prie valdžios Ar Ii 
gi rinkimų Argentiną neištiks 
koki no s sukrėtimai, niekas 
negali atspėti Perversmo ga 
Įima laukti tiek iš dešinės, 
kariškių pusės, tiek iš kairės 
— komunistų ir peronistų pla 
nuošė jėga nuversti vyriausy
bę, nėra svetima idėja. Dau
gumas Argentinos darbininkų 
sindikatų yra peronistų ir ko 
munistų įtakoje

— VATIKANAS paaiškina. 
Kaip žinoma, Popiežius Jo
nas 23 čiasis prieš trejetą sa 
Vaičių yra paskelbęs katali
kiškam pasauliui encikliką— 
raštą vardu Paeem in terris, 
kur nagrinėjami tarpusavio 
valstybių, atskirų gri pių, par 
tijų santykiai. Komunistai šią 
encikliką nori panaudoti sa
vo naudai. Jie tvirtina, kad 
Popiežius jau daugiau n - 
smerkia kcmunizmo ir kad 
katalikas kartu gali būt ko- 
munis as. šį tvirtinimą Vati 
kano spauda, kuri atstovauja 
Bažnyčios nusistatymą pas 
merkė. Vatikano oficialus 
spaudos organas pakartojo, 
ką ir pirmiau buvo rašęs, kad 
krikščionybė ir komunizmas 
yra du priešingi, nesuderina
mi mokslai Katalikas negali 
būti komunistas

- AMERIKOS - RUSIJOS 
santykiuose nieko naujo, vieš 
patauja tyla Tyla supa Ku 
bos salą, nėra trukšmo ir Ber 
lyno fronte Kubiečius pabė
gėlius JAV.se karingiau nusi
teikusius, planavusius Kubą 
pulti, Kennedžio vyriausybė 
sudraudė

Ši tarpe Vašingtono ir Krem 
liaus tyla turėtų byloti, kad 

tarn Kennedžio ir Kruščiovo 
yra koks nors slaptas susita 
rimas. Kas už tos tylos už
dangos slepiasi ir kuris kurį 
apstatys. ateitis parodys Va 
karų spauda baiminasi, kad 
vėl nepasikartotų Yaltos ir 
Teherano istorija, kaip kad 
atsitiko Ruzvelto prezidentą 
vimo metais.

Ar ši baimė turi pagrinde, 
neužilgo pamatysime.

— Amerikos prezidentas ir 
Anglijos ministeris pirminin
kas per savo ambasadorus 
Maskvoje prašė Kruščiovc, 
kad sustabdytų atominių gin
klų bandymus.

— Mirė žydų — Izraelio 
valstybės prezidentas Isaac 
Ben Zvi, gimęs ir studijavęs 
Ukrainoje. Palestinon nuvyko 
1915 m;

KAS PIRMAS PASIEKS 
MĖNULĮ? Rusai ir ameriko
nai išsijuosę dirba, kad kuo 
greičiausiai galėtų pasiųsti 
žmogų į mėnulį Amerikos 
s pa u c; a rašo, kad amerikonai 
laike dviejų metų siųs žmogų 
mėnulio. Rusai neskelbia p r 
kiek laiko pasieks mėnulį. 
Tačiau lenktynės eina. Mėliu 
lio pasiekimas yra daugiau 
garbės ir propagandos reika 
las negu praktiška nauda.

— ITALIJA rinkimų išvaka 
rėse. Balandžio mėn 28 d. 
! tali jo* parlamento rinkimai. 
Lig <iol turėjusi krikščionių 
demokratų partija nori vėl 
surinkti balsų daugumą. Ar 
pavyks? Tai klausimas į kurį 
nelengva atsakyti. Pačioje 
partijoje yra įvairių tenden
cijų žmonių Ee to ir kitos 
partijos, ypač dešiniosios, 
šiuose rinkimuose gali surink 
ti nemaža balsų, ypač del 
krikščionių demokratų suėji
mą į koaliciją su Sccialdemo 
kratais.

— TRYS DIDIEJI. Kenne
dy, xMacMillan ir Kruščiovas 
nusirinks jei bus palankus Ni
kitos atsakymas Amerikos ir 
Anglijos a» basadori ms nusi 
ginklavimo klausimu Genevo 
je nusiginklavimo konferenci 
joje, nors jau daug menes ų 
prabėgo, jokios pažangos 
nėra padaryta.

TRUMP I RAŠO IŠ 
LIETUVOS

Kristaus Prisikėlimo Šven 
tėję sveikinu. Jūsų laišką ga 
vau Ačiū Gyvenimas teisin 
gai kalba, kad ten gera, kur 
mūsų nėra Jokio ūkio, jokių 
gyvulių nelaikome Viską per 
kame krautuvėse. Turime lai
ko melstis. Tik laimingi prie

DANIELIUS PUKENIS
YRA ŠIO KR. LEIDĖJAS

Jis išleidžia šį numerį savo 
gimtadienio proga, kuris bus 
gegužės 2 d , tai yra ketvir
tadienį «Mūsų Lietuva» savo 
Mielą Rėmėją ir Leidėją nuo
širdžiai sveikina ir linki jam 
ilgiausių metų, stiprios svei
katos, visokeriopo pasiseki
mo gyvenime, bei gausios 
Dievo palaimos.

Mūsų Danielius gimė Liū
diškių kaime, Anykščių para
pijoj. Anykščiai yra garsūs 
savo gamtchs įvairumu ir gra 
žumu. Kalnai ir kalnel ai, ku 
riuos vyskupas Antanas Bara 
nauskas «Anykščių Šilelį* ap
dainavo, dar ir šiandien žavi 
praeivio akį.

Danielius Pukenis yra ve
dęs Oną Daščioraitę, susi- 
Itukdamas dviejų gražių du
krelių: viena Viktutė, o antra 
Elzutė Viktutė jau eina tre
čiuosius metus filosofijos fa
kultete, ui Elzute, daug jau
nesnė už Viktutę, mokosi tre
čioj gimnazijos klasėj.

Danielius yra žymus indus- 
trialas, turi geležies liejyklą 
Santo Andrė mieste. Bet jam 
ir sekasi! Jo rankose darbas 
tirpte tirpsta, kaip toji gele
žis ugnyje Jis yra kartu ir 
labai susipratęs lietuvis, įvai
riausių .lietuviškų užsimojimu 
rėmėjas, bet uoliausiai remia 
spaudą ir radiją. Jau pernai 
metais jis išleido viena «M. 
L» numerį, šiemet irgi lei 
džia, kartu su prenumerata, 
aukomis ir išleidimu sumokė
damas 17 000 kruzeiru. Tai 
didelė laikraščiui parama. Gar 
bė mums ir džiaugsmas, kai 
turime tokius gerus ir duos 
nius industrialus. Tuomet drą 
šiai žiūrime į ateitį.

Dėkinga Administracija.

altoriaus Jums naujų leidinių 
po Velykų pasiųsiu. Pas mus 
knygos pigios.

Žiemą turime stiprią, šian 
dien — - 15 laipsnių. Sniego 
daug. Nebuvo lietaus nei ato 
drėkio visą laiką, Šaltis sti
prėjo Praeita vasara buvo 
visą laiką šalta ir lietinga, 
taip kad saule, vandeniu be
veik mažai kas naudojosi 
Viskas po senovės Gerbiu.

Jonas.

— Vilniaus radijas balan
džio 3 d. pranešė, kad šie
met Vilniaus V. Kapsuko var
do universitetą baigė 556 jau
ni specialistai. Balandžio mėn 
pradžioje vyko diplomantų 
skyrimas į darbo vietas.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Lietuvos Jaunime Veikianti Užsienio įtaka
Ir komjaunimo pk numas Vilniuje svarstė augančius 

nusikalstamumo reiškinius

Balandžio Ed. pykęs ko
munistinio komsomolo (kom
jaunimo) sąjungos plenumas, 
partijos pavyzdžiu, svarstė 
tiek politiniai - auklėjamojo 
darbo stiprinimą, tiek ir kom 
somolo vaidmens didinimą ko 
vojant su nusikalstamumu. 
Komjaunimo s gos p rmasis 
sekr A. Česnavičius (<Komj. 
Tiesa», 67 nr ) jaunimo auklė 
jimo klausimui paskyręs dau
giausia dėmesio, iškėlė štai 
kokią mintį: šiuo metu, esą. 
visas jaunimo auklėjimo pro
cesas vyksta aštrios dviejų 
ideologijų kovos aplinkybė
mis, ir kapitalizmo ideologija 
įnirtingai prieš naši ir. kaip 
matyti iš plenume pasisakiu
sių, ji tam jaunimo auklėji
mui daranti nemažą įtaką.

Augančiam jaunim«ul daroma 
visa eilė priekaištų: vaikinai, 
merginos daugumoje nedaly
vauja meno saviveikloje, tad, 
anot Česnavičiaus, jie negalį 
patirti «mūsų stiprios įtakos». 
Meno kolektyvai kartais tam 
jaunimui skiepiją blogą este
tinį skonį — skundėsi komu
nistai Partija niršta, kad es 
tradinių orkestrų repertuaruo 
se (pvz. Mažeikiuose kultūros 
namuose ar Tiškaus vadovauj. 
respublikinis estradinis orkes 
tras) pasirodo, daugiausia už 
sienio, džiiazme muzika. Jau 
nimui skiriamoms teatro pje
sėms trūksta nūdienės tema
tikos, o jauniems žiūrovams 
(juos, pripažįsta, traukia ro
mantiški, heroikos kupini fil
mai) rodomi «menkaverčiai 
užsienio gamybos» filmai. Tai 
gi. tas lietuviškasis jaunimas 
vis kaltinamas.- per daug jį 
veikiančios tos užsieni > įta
kos .. Šiuo atveju, diskusijo
se kalbėdamas, piktinosi kul
tūros ministro pavaduotojas 
V. Jakelatis, nusiskundęs, kad 
«deja, dar vakaruose (paren
gimuose) kartais sk mba klai
kios džiazo muzikos garsai».

Komjaunimo plenume buvo

Ten kur meškinas ant kelmų bites kopinėjo..
K. Donelaitis

A Vaičiulaitis

Už rugių augo laukinė obe 
lis, viena tarp dirvų ir pievų, 
kresna ir šlamanti tamsiai 
žaliais lapais.

Po ja stovėjo aną vakarą, 
grįždami iš kunigo Motiejaus, 
Antanas ir Valentint. Jisai ją 
atlydėjo ligi šios vietos. Ji 
sakėsi nuo čia nepaklysianti 
ir neišsigąsianti kiškio Tai 
kalbėdama Valentina laužė 
aštrų obels ūgį, kurį vadino 
vilku ir rodė savo tėviškę: 
«Tenai prie ežero — mūsų 
namai» Ir paskui ji nuėjo, ir 
vakaro tyla snaudė šitoj girių 
lygumoj, snaudė miežiuos ir 
žydinčiose bulvėse — tose 
nedrąsiose, niekeno neminimo 
se taurelėse su geltonais taš
kais viduryje. Ir jinai nuėjo 
taku, paskendus rugių lauke 

svarstomi vad chuliganišku- 
mo reiškiniai. Štai Vilniaus 
universiteto komjaunimo kom 
sekr J Nekrošius papasako 
jo būdingą įvykį su istorijos- 
Bilologijos 5 kurso studentu 
komjaunuoliu Adomavičium. 
Jis klastoję talonus, maitinę
sis valgykloje, vėliau paaiš
kinęs.- «Juk mano tėvai, gy
vendami sovchoze, parsineš
davo į namus daržovių ir 
kitko, visai nelaikydami to 
vagyste..» Vilniaus studen
tai, to paties Nekrošiaus tei
gimu, pasipiktinę «chullganiš 
kurnu literatūroje», ypač nau 
juoju R. Lankausko romanu, 
kurio herojus Kęstutis, esą, 
gyvenąs tik kavinėje ir į vis
ką žiūrįs tik pro juodus aki
nius Tas pats Nekrošius dar 
teigė, kad <kai kurie tėvai 
norom ar nenorom trukdo 
komjaunimo auklėjamą į dar
bą, skiepydami jiems dvivei
diškumą » O švietimo minis 
tras M. Gedvilas skundėsi 
rimtais trūkumais mokyklų 
veikloje, nes, jis sakė, «tik 
tuo galima paaiškinti tą fak 
tą, kad 1961 m. 546 aukštųjų 
mokyklų bei technikumų ab
solventai neišvyko į paskyri
mo vietas» (Pagal «Tiesa», 
80 nr) Dar kelti girtavimo 
reiškiniai jaunimo tarpe.

Kiti kalbėtojai dejavo, kadh 
vaikų muzikos ir dailės mo
kyklų skaičiumi Lietuva smar 
kiai atsilieka nuo kitų respu
blikų. Pvz. \ ilniuje it Kau
ne tėra tik po vieną vaikų 
muzjkos mokyklą, o Rygoje 
— šešios Viešosios tvarkos 
ministras A Gailevičius kal
bėjo apie puvėsius Lietuvos 
jaunimo tarpe, apie tai, kaip 
tie komjaunuoliai abejingai 
žiūri į savo vienminčių liki 
mą Pavyzdys: Henrikas Z a 
ka-evičius, baigęs žemės ūkio 
mechanizavimo mokyklą, bu- 
vo pasiųstas į sovchozą, va
dovas jam davęs tokį darbą, 
kad jaunuolis buvęs privers-

— ir javai skyrėsi jau iš ke
lio ir linkčiojo. Ir vienplaukė 
jos galva buvo šviesi, kaip 
ta nokstanti žiemkenčių jūra. 
Pirmi debesėliai ją pasivijo, 
žaidė aplink ją ir buvo toki 
linksmi. Štai rymojo čia jos 
petys, ir štai nulaužtas plau
šuotas obels ūgis. Ir kaip 
miela savo saujoj laikyti jos 
ranką, trapius josit s pirštus... 
Ir tai buvo ne vakar, ne šian 
die, o toli, toli, kažkur saulė
tų amžių pradžioj. Nūn Anta
nas stovi ir stebi, ir klausosi, 
o vyturio giesmių pilna visam 
ore, ir pempė atlekia, švais
tosi aplink galvą ir baigina, 
išgąstingai šaukdama. Ir ji
nai nuėjo..

Ligi ob Is Antanui viskas 
buvo sava — ir čiurenimas

Stasys Santvaras 
AUDĖJAS

Rudens skėriai sudraskė žaliąjį miškų drabužį, 
Gėlių darže sušalo rožių stagarai
Ir ten, kur tūkstančiai vabzdžių ir bičių ūžė, 
Kur saulė apžėrė žiedų žiedais gegužį — 
Lyg dūmai, kyla pelkių drumzlini garai.

Būties dauboj ir aš su nerimo audrom kovoju, 
Jos drasko mano širdį, lyg pikti vilkai, 
Nors laimė šypsnį, kaip išganymą, svajoju — 
Aš negaliu aplenkti puolančių pavojų - 
Tarp nyčių debesys — rudens juodi šilkai.

Tu, lyg mergaitę, aprengi pavasario leliją, 
Tu vyšnios žiedo drobę audi ir dažai, 
Tavų akių liepsnoj laukų želmuo atgyja 
Ir medis mezga kupiną gyvybės giją, 
Ir liejas pievoj ir šlaituos žiedų dažai.

Kodėl pavasario neatneši į mano širdį, 
Kodėl, kodėl tokie atšalę re iniai?
Jaunatvė viesulais manęs dar nenugirdė, 
Vilionėmis nej atbloškė būtis beširdė — 
Mane svaigina dar Tavų gėlynų audiniai...

(Iš naujai išleisto rinkinio AUKOS TAURĖS)

as'gyventi pusbadžiu, pa - 
kui vogęs konservus iš par
duotuvės. Juo ir toliau nie
kas nesirūpinęs. Tada jis me
tęs darbą ir pabėgęs. Gaile 
vičius teigė — vis kaltas ir 
vadovų ir komjaunuolių abe
jingumas.

Kam dera imtis jaunimo au 
klėjimo darbo? Mums, milici
jai — paaiškino tas pats Gai
levičius - milicijos organuo 
se jau dirba daugiau kaip 
1 000 komjaunuolių, norėtu 
me žymiai daugiau Tuomet 
toji milicija galėtų užsiimti 
i.e tik nusikaltimus atliekan
čių ja nuolių perauklėjimu, 
bet ir. jaunimo bei vaikų 
auklėjimu Išvada? Lietuvos 
jaunimas ai p blogai auklėja
mas, kad belieka jau šauktis 
viešosios tvarkos, milicijos 
pagalbos...

-- Balandžio 4 5 d.d Vii- 
niaus rusų dramos teatre kom. 
partija buvo sukvietusi res 

augštai, ir purptelėjusi kurap 
kų pora. Jis pažinojo akmenų 
krūvą, surinktą ir nušienau 
tos pievos kampą. Dirsės 
šiurkščiais savo grūdais brau 
kėši pro rankas, rugiagėlės 
kaišė nustebusius savo žiedus 
iš po nulinkusių javų: svarios 
varpos šaukė juos prie že
mės, į kurią jie buvo nuberti 
ir kurioje miegojo baltas žie 
mos dienas ir naktis. Už sė
jimų jisai rado provėžas, juo 
das ir drėgnas. Nusekė jomis 
ligi upeliūkščio vagos ir tilte 
lio, plyšiuose apaugusio žole- 
Geltono vandens dubury irs 
tesi vabalas ir rangėsi dėlė, 
tokia pat juoda, šiurpi ir ne 
reikal nga O dar toliau buvo 
namai, Valentinos tėviškė 
Didelis kluonas, nusviręs į 
ežero pusę, beveik siekė že 
mę savo rudu šiaudų stogu, 
ant kurio riogsojo žiogai ir 
stovėjo garnys Buvo rami po 
pietė, ir visi sode medžiai, 
vyšnios ir obelys, ir tas augš 

publikinį «kūrybinių darbuo
tojų» pasitarimą. Atvyko visi 
žymieji partiniai valdžios ats 
tovai su A Sniečkumi — šis 
susirinkusiems priminė, kad 
kultūros veikėjai esą «didžiai 
atsakingi liaudžiai» (suprask 
— partijai — E,), kad jie pri
valą «teisingai spręsti naujus 
kūrybos uždavinius», partija 
gi aplamai smerkianti sveti
mos id ologijos pasireiškimus 
kai kurių meno veikėjų dar
be. Be LKP sekr. A. Barkaus 
ko pranešimo, diskusijose da 
lyvavo: dailininkų at tovai — 
J Kuzminskis, V. Mackevi
čius. A Savickas, rašytojų — 
J. Baltušis, A. Maldonis. E. 
Mieželaitis, teatro — J Ka
valiauskas. kino studijos — J 
Požėra ir kt.

-- Balandžio 6 d Lietuvos 
komunistai minėjo politinio 
žurnalo, leidžiamo lietuvių ir 
rusų kalbomis, «Komunistas» 
45 ją sukaktį. Jis, kaip LKP 

tas ąžuolas gale pirkios — vi 
si jie buvo tylūs.

Siauras takeliukas, šen ten 
perkirstas suaižėjusių plyšių, 
ringavo tiesiai į sodo varte
lius. Antanas sustojo priešais 
juos. Buvo truputį nej uku. 
Giliai už medžiu ir krūmų bu 
vo girdėti nematomos kalbos, 
šūktelėjimai. Atrodė, kad už 
šakų ir kamienų tankmės bū 
tų kitas pasaulis, kiti žmo 
nės, kiti balsai, pas kuriuos 
nyku ir drovu įžengti. Cypdą 
mi sugirgždėjo varteliai. Sode 
tarp nukarusių krūmokšnių, 
buvo tvenkinys, prižėlęs mau 
rų ir žliūgų Geltoni, pūkuoti 
ančiukai, su dryžomis nuga 
romis, sukiojosi aplink lieptą.

Jisai klausėsi, ar neišgirs 
pažįstamo balso Pro agrastu* 
iššoko šuniukas ir puolė gai 
galą, kuris lyginosi plunks
nas ant kranto Paukštis ne
bėgo. tik įtraukė žaliai žėrin
tį kaklą ir šnypštė Šuniukas 
tūpčiojo aplinkui jį ir skalijo 

organas buvo pradėtas leisti 
1918 m. ir pačių komunistų 
laikomas «aistringu marksiz
mo idėjų skelbėju», daug dė 
mesio skiriąs ūkinėms te
moms.

— Siekiant Lietuvos gyven 
tojus artinti su įvairių sovie
tinių respublikų žmonėmiSj 
kovo 30 31 d.d, Šakiuose bu
vo surengta vad. draugystės 
šventė, dalyvaujant 8 «broliš
kų tautų» atstovams, jų tar
pe net iš Gruzijos, Kazachi
jos. Svečias buvó mokslus ei 
nąs jaunimas Pagal Vilniaus 
radiją, visas miestas gyvenęs 
«didele draugystės dvasia» ir 
su svetimų kraštų mokslei 
viais kultūros namuose buvęs 
surengtas šakiečių susitiki
mas Svečiai dar buvo nuga 
benti ir į Kudi kos Nau
miestį.

— Po Kaune įvykusio že
mės ūkio darbuotojų pasita
rimo, kovo 29 d priimtame 
kreipimesi (plg. «liesa», 78 
nr.) žemdirbiai paraginti pa
kelti visų kultūrų derlius. Nu
rodyta, kad daug ir gerai 
teks padirbėti did nant mėsos 
gamybą Paraginta ypatingą 
dėmesį skirti pieno riebumui 
kelti Nurodytas ir 1963 m 
«Lietuvos žemdirbių socialis
tinis įsipareigojimas» — kol- 
chozininkai verčiami valsty
bei parduoti 205 000 tonų mė 
sos, 900 000 to piei o ir 60 mi 
lion*ų kiaušinių (Pgl Centri
nės statistikos valdybos pra
nešimą, 1962 m. valstybė Lie 
tuvoje buvo nupirkusi, gyvu 
lių ir paukščių, gyvo svorio 
— 213,4 tūkst, to, pieno — 759 <
tūkst. to, kiaušinių — 61,4 
mil. — E)

Dar keliami tokie varoviš 
Ei «pageidavimai» — šiais 
metais iš kiekvieno ha vidu
tiniškai gauti ne mažiau kaip 
po 10 ct-n. grūdinių kultūrų 
(ir po 15 eta Vidurio Lietu
voje), 16 cnt pupų, 275 cnt 
kukurūzų žaliosios masės, 143 
cnt cukrinių runkelių

— ne tiek iš piktumo, kiek 
iš išdykumo. Netikėtai apsi
suko, ir gaigalas jį pavykėjo. 
Šuniukas ties krūmu įsistebė 
jo Antaną, kiauktelėjo ir pa
šiaušė sprandą. Vaikinas, grei 
tai linktelėjo prie žemės, ir 
šunytis nucypė už agrastų.

— Gėdykis. Tarzanai, — 
prabilo storas balsas.

išėjo vyras — drūtas, su 
tirštais ūsais ir vanago nesi 
mi. Jis nešėsi rankoje geldų 
tę ir šnekėjosi su šunim, ku 
ris slėpėsi už žmogaus ir am 
telėjo sykį — ne kad išgąs
dintų ką nors, bet pats pasi
drąsindamas.

Ūkininkas pamatė Antaną 
ir sustojo.

— Rodos čia bus Skaudvi
liai? — tarė vaikinas

- Taip, — atsakė žmogus. 
Tarzanas pro kojas stebė

jo ateivį
- Pro esorius prašė., sa 

kė...
(B. D.)
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15 KOLCHOZINIŲ METŲ

Kovo 24 d. pavergtos Lie 
tuvos spauda paminėjo kol 
chozinę sukakti 1948 m, Min 
Taryba ir LKP(b) Centro Ko 
mitetas savo nutarime «Dėl 
kolektyvinių ūkių organizavi 
mo respub ikoje» buvo pas 
kelbę: «Tarybų Lietuvos dar
bo valstiečiai- stojo j išmėgin 
bą kolektyvinio, socialistinio 
ūkio kelią, kad pasiektų pil 
mitinę pergalę prieš buožes, 
užtikrintų aukštą darbo našu 
mą, savo materialinio ir kul 
tūrinio lygio pakilimą» Vil
niaus «Tiesa» ta proga džiaugs 
mingai rašė (plg 71 nr), kad 
tie kolchozai esą komunizmo 
mokykla valstietijai, kad toji 
valstietija mokosi šioje mo 
kykloje «neblogai» ir kad 
šviesusis tikslas būsiąs pa
siektas. Pagal komunistu die n 
raštį, gyvenimą į kolchozinį 
kaimą nešąs «kultūringą gy
venimą. . jis daro darbą na
šesnį, gyvenimą — gražesnį». 
Kokia tai mokykla ar ji gy 
venimą padarė gražesniu, ar, 
pagal 1948 m teiginius, jau 
pakilo ūkin nkų materialinis 
bei kultūrinis lygis — ryškiai 
vaizduoja šių dienų Lietuvos 
kolchozuose siaučiąs skur
das. nežmon ško išnaudoj mo, 
vėrgąvimo sąlygos, ubagiškas 
apmokėjimas, vis sunkinamos 
prievolės nuolatinis, partijos 
viršūnių Maskvoje įsakomas, 
eksperimentavimas su ūkio 
kultūromis

Lietuvos ūkininkai kolcho 
zų santvarkos nenorėjo, nes 
žinojo, ką toks — valstybės 
vairuojamas — ūkininkavimo 
būdas jau anksčiau buvo at
nešęs pačiai Sovietų Sąjun
gai. Kolchozų įvedimą buvę 
laisvi Lietuvos ūkininkai lai 
ko didele klasta ir kolchozi
nės vergijos 15 m sukaktį 
tyliai ir skausmingai minėjo, 
ją vadindami vergijos sukak
timi Tie kolchozininkai ge 
rai prisimena pirmojo bolše
vikmečio komunistin ų parei 
gūnų patikinimus bei paža
dus.

Kai Lietuvos ūkiuose pas

klido gandai apie tai, kad že 
raė iš jų bus atimta, kad jie 
bus suvaryti į kolchozus, b. 
liaudies komisaras M Mickis 
1940 m. birželio 22 d per ra
diją kalbėjo: «Ūkininkai., 
liaudies vyriausybė niek da 
jūsų neapvils Toji žemė, ku 
rią jūs esate amžiais persun
kę savo prakaitu ir kpąuju, 
yra jūsų ir pasiliks jūsų»4 M. 
Meškauskienės redaguojamas 
«Ūkininko Patarėjas* 1940 m 
liepos 4 d. rašė: «Ūkininkai, 
valstiečiai! Pikčiausi prasima 
nymai ir netiesa, kad žemė 
bus atimta». Pagaliau, tų me 
tų liepos 11 d. «darbininkų ir 
valstiečių susiartinimo mitin
ge» J. Paleckis kalbėjo: 
«Valstiečiai laukų darbiniu 
kai, ūkininkai., čia dar kartą 
galiu patikrinti: būkite pilni 
pasitikėjimo, dirbkite savo 
žemę, kuri jums priklauso —- 
niekas iš jūsų jos neatims». 
Taigi, — visa tebuvo melas, 
apgaulė, klasta.

SMUKŲ DARŽOVIŲ AUGI 
NIMO REIKALAI

Balandžio 5 d. Vilniaus ra 
dijas. agronomo Jony, o žo 
džiais. pripažino, kad pasta 
raišiais metais daržovių augi 
nimas kolchozuose ir kt ūkiuo 
se nekilo, tuo tarpu, kai gy
ventojų poreikiai esą smar 
kiai išaugę Latvijoje daržo 
vių išauginama du kartus 
daugiau, kaimynai Lietuvą 
pralenkia ir daržovių augini 
mo mech^nizavimo lygiu Da 
bar prikišta, kad Lietuvoje 
daržovės, net ir sovchozuose 
a ginamos mažuose plotuose. 
Tikimasi, kad specializuoti 
daržininkystės ūkiai sovcho 
zuose 1965 m išauginsią 
19 000 to daržovių miestų gy 
ventojams, tačiau, pasirodo, 
kad dabar tų daržovių paklau 
sa siekia 30 40 000 to. Be to, 
nemaž i daržovių reikia ir 
jas perdirbančioms įmonėms. 
Balandžio 7 d Lietuv s spau
doje jau paskelbtas nutari
mas dėl priemonių daržovių 
gamybai padidinti ir jomis 
geriau aprūpinti miestų gy-

MLSŲ LIETUVA

Petras Pilka

Nereikalintfas
Vėl visos, visos obelys pražydo 
Stačių atšlaičių pakrašty — 
O mes tarytumei laivai paklydę 
Plačiųjų marių vidury.

Žiedais aplipusi obels šakelė 
Grakšti pakalnių vienumoj — 
O mes kasdien tolyn, tolyn be kelio 
Lyg karavanas dykumoj.

Pro obelis pakalnėn nusileisim.
Žiedai ant mūsų kris, plasnos' — 
Mes. tartum karstą nešdami, praeisim 
Ir nematysime dienos.

Ar pasirodys tolumoj oizės 
Ir lieknos palmės dykumos?
Toksai nereikalingas ir toks mažas 
Žmogus ant žemės svetimos.

Ar Gyvuliai Nujaučia Katastrofas?
Ar žino gyvuliai anksčiau, nei mes, žmonės, apie žemės dre 
bėjimą, potvynius, miškų gaisrus? Gilioje senovėje žmonės į 
tai tikėjo Net istorijoje užsimenama daugelis atsitikimų, ku
riat s galima paaiškinti tiktai gyvuliu rujrutin.u gtęsiarčios 
nelaimės. Taip 1932 m. baisus triukšmas nutraukė gyvento 
jų miegą graikų salose Kefalonia, Zakintos ir įtaka. Kaimo 
šunes sukėlė visuose namuose gaisų lojimą ii bėgo į gatves.

Išgąsd-nti gyventojai matė 
kaip katės kėlėsi iš savo vie 
tų. net ožkos vidurnak j be
prasmiai bėgiojo, tarsi sekda 
mos paslaptingą paliepimą. 
Žmonės pasidarė bejėgiai su
laikyti šį masinį naminių gy
vulių bėgimą Žmonė- irgi nu 
jautė kokią tai nelaimę, bet 
apie ateinančią katastrofą dar 
niekas iš jų negalvojo. Ji pra 
pliupo tiktai keletai valandų 
praslinkus po gyvulių bėgi 
mo! Žemė drebėjo, namai 
griuvo, kas liko namuose — 
žuvo Tiktai visi gyvuliai, pa 

ventojus Tai vis planavimai 
ir pažadai, o daržovių vis 
truk ta ..

sislėpę lauke, išsigelbėjo Tai 
ką joks instrumentas, jokia 
m kslinė organizacija negalė 
jo pranešti iš anksto — žino 
jo miesto gyvuliai.

St. Chuane, Čilėje. 1942 m. 
taipogi sunaikino žemės dre 
bėjimas Ir čia šunes ir katės 
buvo pirmutiniai, kurie vidu- 
d euy išbėgo iš miesto į slė
nį žymiai anksčiau, nei pra
sidėjo Dožeminiai smūgiai, 
sukrėsdami miesto namus ir 
juos naikindami Pavojaus me 
tu šunes ir katės, paprastai 
tarp savęs nedraugiškai gyve 
naniys, apimti bendro savi
saugos ins inkto ir gelbėdami 
savo gyvybę, bėgo drauge 
Netolimoje praeityje katastro

1963 m balandžio 27 d.

fiški žemės drebėjimai patvir 
tino gyvulių sugebėjimą iš 
anksto nujausti ir tuo pačiu 
perspėti žmones apie gręsian 
čią nelaimę Po žemės drėbė 
jimo 1952 m., nuo kurio sun 
kiai nukentėjo salos Kefalo- 
nija ir Zante, laikraščiuose 
buvo aprašyti atsitikimai apie 
žmonių išsigelbėjimą dėka gy 
vulių ir paukščių neramumo 
Laike žemės drebėjimo Aga- 
dire ir Lare šunes, katės ir 
paukščiai išreiškė neramumą 
dar prieš pirmą smūgį, steng 
damiesi išbėgti iš namų Lais 
vieji paukščiai taipogi išreiš
kė savo nujautimą. Virš Aga- 
diro keletą minučių prieš ka. 
tastrofą pakilo juodas debe
sys paukščių ir nulėkė į tolį. 
Pagal užrašus apie žemės dre 
bėjimą San Franciske 1906 
m daugybė balandžių miesto 
centre ir žuvėdros iš pakran 
tės ūmai pasikėlė ir ir nulė
kė: vie i pusiausalio krypti
mi, kiti į jūrą San Francisko 
gyventojai su nustebimu sekė 
šį reiškinį, kurį po keletos 
minučių sekė katastrofa. Seis 
mologai sako, kad geriausiais 
žemės drebėjimo pranašais pa 
prastai pasirodo naminės ka
narėlės ir papūgos, Jos prieš 
katastrofą parodo susijaudini
mą. mušdamosi į narvelių šie 
nas stengdamosi su snapu ati 
daryti dureles ir nepaprastai 
spiegdamos

Japonijoje žuvelės «kate» 
(katfishi laikomos namuose, 
įstaigose ir municipaliniuose 
pastatuose cėi galimų žem« s 
drebėjimų, į stiklines akvari- 
jumo sienas barškinama Jei 
žuvelės į tai nekreipia dėme
sio — tai viskas tvarkoje. Bet 
jeigu žuvelės pradeda greit 
plaukioti akvarijume viršun 
ir žemyn, tai ženklas, kad 
vienos paros laikotarpyje šio 
je apylinkėje bus žemės dre
bėjimas Keistas fakt s tame 
kad jei nepabarškini į stiklą, 
tai žuve'ės neduoda jokių 
ženklų apie žemėis drebėjimą.

V Gražulis

Lietuvos Ūkio Katastrofos Pradžia
(1940 - VI - 15 — 1940 - VIII - 25)

ALBERTAS TARULIS

(tąsa)

Paimti (sekvestruoti) butus 
ir trobesius, pagal Natūrali
nių karo prievolių įstatymui 
vykdyti taisykles («vyriausy 
bės Žinios» Nr. 714), galima 
buvo tik šiiais atvejais: a) kai 
skubiai reikalinga âpgyvendin 
ti kariuomenę ar sutalpinti 
jos turtą, b) kai gyventojai 
atsisako kariuomenės reika
lams butus bei trobesius nuo 
muoti c) kai nesutariama dėl 
nuomos kainos.

Ne karo, bei valstybei ar 
kitam viešajam reikalui pa 
imti savivaldybių, privačių as 
menių ir įstaigų trobesius, jei 
karinės valdžios nepranešta 
jų savininkams ar valdyto 
jams apie jų paėmimą kariuo 
menės reikalams, galėjo vi 

daus reikalų ministeris — tik 
sustiprintos valstybės apsau 
gos metu, o krašto apsaugos 
ministeris - tik valstybės gy 
nimo metu (Nepaprastojo me 
to įstatymas 11 ir 24 s r).

Dabar butus paimti reikėjo 
jau visai kitiems tikslams. 
Reikė.o jų taip pat ir nau 
joms jstaigomes, nes kai ku
rios (pav , Prekybos, Pramo 
nės ir Amatų Rūmai) iUvo 
užimtos kar.uomenės To nei 
įstatymas nei taisyklės nenu 
matė Be to. ir tvarka butams 
paimti, juos naudoti ir už juos 
atsiskaityti buvo per daug 
komplikuota ir susijusi su ka 
rinėmis įstaigomis (karo butų 
viršininku, apskrities kariniu 
viršininku, komisijomis)

Finansų ministeris pirmiau 

šia pasirūpino sutvarkyti sa
vo kompeienciją Nepapras
tuoju metu tautos ūkiui tvar 
kyti įstatymo pakeitimu (VII. 
29). finansų ministeriui buvo 
suteikta teisė: 1. sekvestruoti 
namus, outus, kambarius ir 
k tas patalpas, 2. įsakyti bu
tų, kambarių ir kitų patalpų 
savininkams bei valdytojams 
registruoti ir išnuomuoti bu 
tus. kambarius bei patalpas 
pagal kompetentingų įstaigų 
nurodymus ir. apskritai, re
guliuoti nuomininkų judėji
mą 3 nusta yti gyvenamųjų 
bei kitiems reikalams skirtų 
patalpų naudojimo normas, 
4. netinkamai tvarkomiems 
namams paskirti administra 
torius.

Be to, Ministerių Tarybai 
buvo suteikta teisė netinka
mai tvarkomus namus nusa 
vinti.

Po to galima buvo laukti 
griežtesnių žygių Tai buvo 
padaryta VIII 5, paskelbiant 
Patalpoms sekvestruoti įsta 

tymą: 1 Savivaldybių, draugi 
jų, visokių organizacijų ir 
privačių asmenų namai, bu 
tai, kambariai ir kiti trobe
siai gali būti sekvestro komi
sijos sekvestruojami valsty
bei, kariuomenei ar kitam 
viešam reikalui. 2. Gyvento
jai ir sekvestruojamos patal
pos iškeliami, praslinkus 48 
valau oms nuo sekvestro nu- 
t > rimo paskelbimo dienos 3. 
Iškeliamiems sekvestro keliu 
iš patalpų gyventojams sek
vestro komisijos turi būti pa 
rūpintas kitas, kad ir mažės 
nio patogumo, butas, kuris 
gali būti tam tikslui sekves
truojamas. 4. Jei nėra atskiro 
buto iškeliamiems iš sekves
truojamos patalpos, tai jie 
gali būti apgyvendinti ir kitų 
šeimų jau užimamuose dide
liuose butuose imant tam rei
kalui tam tikrą kambarių skai 
čių 5 Vienam valstybės tar 
nautojui be šeimos gyventi 
gali būti sekvestruojamas vie 
nas kambarys, su šeima — 

2-3 kambariai, tačiau, ypa
tingais atsitikimais, Ministe
rių Tarybos nutarimu, valsty
bės tarnautojams gali būti 
sekvestruojami ir didesni bu
tai.

Kartu buvo nustatytos ir 
nuompinigi»ų už sekvestruotas 
patalpas mėnesinės normos.

Abiejų įstatymų paskelbimu 
buvo sudarytos visos sąlygos 
vykdyti gyventojų k inojimą 
plačiu mastu. įstatymai numa 
tė galimumą butus sekves
truoti «viešam reikalui* Bet 
•viešojo reika o» buvimo nu
statymas buvo paliktas admi
nistracijos kompetencijai. Ap 
rūpinimas valstybės tarnauto 
jų ir iškel amųjų butais irgi 
buvo laikomas «viešuoju rei
kalu*. Savaime suprantama, 
kad aprūpinimas raudonosios 
armijos komaadirų ir jų žmo 
nų butais buvo virtęs beveik 
vienu svarbiausiu šios rūšies 
«viešuoju reikalu».

(8. D.)
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ĮMVzUACIJ
Saulutė bailiai žiūrėjo pro 

mėliną dangaus langą, o aš 
ją stebėjau ir svajojau

Staiga, Išgirdau švelnų 
paukštelio balsą, kuris buvo 
nepaprastai gražus ir skam
bus Šis balsas suvirpino ma
no ši dį ir aš nujaučiau, kad 
ši diena bus man nepaprasta.

Taip galvojant, kažkas pa
sibeldžia į duris, ir aš bėgu 
atsiliepti.

Atidarau ir nustebus parra 
tau gražų jaunikaitį, kuris 
maloniai mane pasveikina.

Aš jo nepažįstų Jis yra 
aukštas, auksiniais garbano
tais plauka s ir gražiomis mė 
linomis akimis Jis švelniai 
juokiasi. Aš, nors jo nepažin 
dama su juo kalbu, nes jo el
gesys ir išvaizda mane labai 
sužavi.

. is kviečia mane išeiti j lau 
ką pavaikščioti Aš, kaip už
burta, jam ranka padavus, 
žengiu drauge pro duris

Einame. Dangus yra taip 
mėlynas ir švarus, atrodo nu 
dažytas Ankstyvas rytas at- 
neša gryną gėlių kvapą, ku

Ateitininku Credo
«Išpažįstam Tave, didysis 

mūsų Atnaujintojau, Kristau, 
Žmogau—Dieve! Visa tebūna 
perke;sta Tavyje ir per Ta
ve. Nes ką padės mums ir 
mūsų draugams, jeigu kiti gy
vens be Tavo šviesos, kas 
mūsų tautai jeigu ji užmerks 
akis prieš Tavo teisingumą, 
kas visam pasauliui, jeigu jis 
klajos be meilės Žiburio!

Kaip upė teka, mūsų džiaugs 
mas, kurį jaučiam Tavoj ma
lonės srovėj — kartu su vi
sais, kurie kasryt kartoja; 
vi ą, o visą atnaujinti! Jei 
mūsų lūpos nemoka ištarti 
ryžto, jei mūsų širdis nevir
pa pagalvojus apie Tavo Ka 
ralystę žemėj, tai mūsų valia 
kartoja ir neliaus kartojus: 
tau yra visa, kas šventa mū
sų jaunystėj, tau gyventi ir 
Tau gyvenimą paruošti! Atei
tis turi būti visa su Tavim, 
arba be Tavęs nėra mūsų 
ateities!

Kas girdi mūsų balsą ir kas 
lydi mūsų žingsnius, težino, 
kad nėra nieko, ko mes siek 
tume be Tavęs ir kam auko 
tume savo jaunystės jėgas, 
kaip tik Tau, mūsų Broli, mū 
sų Viešpatie, mūs Karaliau 
Kristau. Žmogau ir Dieve 
Amen »

Dažnai mes paskaitę straips 

ris gaivina širdį ir jausmus- 
Šalta žolytės rasa paliečia 
mano kojas.

Vaikščiojame po gražius 
sodo takus Vaismedžiai rodo 
savo naujas gėlytes kurios 
mums prižada skanių ir sul
tingų vaisių Darželyje, akys 
su-ižavi gėlių spalvomis ir jų 
gražumu Jos yra tokios ty
ros ir paskutiniai rasos lašai 
dar miega jų ski uostuose. 
Rožės, tulpės, žibutės juokia
si tarytum norėdamos atkreip 
ti mūsų dėmesį į jų ypaty
bes.

Pagaliau, sustoję prie vais 
medžio, aš k ausiu jaunikaitį;

— Bet, kas esi tu, koks 
tavo vardas?

— Aš esu Pavasaris. Atė
jau tau parodyti ką aš atne
šiau. Dabar, kai tau viską ap 
rodžiau, tau viską palieku. 
Lik su viskuo ir džiaukis!

Jis nuėjo, ir aš tiktai jau
čiau švelnų vėjutį ant veido, 
mačiau medžio lapus virpant 
jo sužavėtus, jaučiau skanų 
kvapą gėlių, ir girdėjau 
paukščiukų balsus,

ni, jam neduodam vertės, ar 
ba jį mažai įvertiname, neg 
nebandome jo giliai panagri 
nėti ir suprasti. Atydžiai pa 
skaitę At-kų Credo, nes at
randame gražiausią ir geriau 
šią išaiškinimą apie jausmus 
kurie veda At kus prie Dievo.

At kų Credo yra gražiau
sias ry tas, kurį lūpos geli 
ištarti, ir teisingiausias, kurį 
jaunimas gali padaryti savo 
gyvenime.

Jame prašome Dievo pa
galbos žmonijos atnaujinime,•

Pripažįstame kad esame nie 
kas be Jo pagalbos ir malo
nės;

Paskelbiame tą didelę tie
są, kad be Jo nėra Ateities;

Pasakome kad kad esame 
laimingi tiktai Jo malonės 
stovyje;

Pripažįstame Jo galybę že
mėje;

Skelbiame kad visas mūsų 
darbas yra sujungtas su Jo 
valia;

Paaukojame Jam visa savo 
jaunystę, darbus ir mintis.

Tad, turėkime šias mintis 
visada ir visuomet, nes jos 
mums padės ištvermingai sek 
t mūsų kelią žemeje.

Pranas Naujokaitis
★ ★ 

★

Tiek daug žiedų
Atsineša pavasariai,
O vasarų žydėjimas — platus,
Ir rudenio giedroj
Tiek d <ug vilties
Dar šviečia ugnimis — 
Gyvenimas toks didelis 
Gyvenimas gražus

Ir mes ahu išėjome 
Į šviesų lauką 
Ir žengiame kartu: 
Pro žydinčius pavasarius, 
Pro vasarų šviesumą 
Lig rudenio naktų... 
Per didelį gyvenimą 
Mes žengiame kartu.

Vakaras tebaigė
IŠ ROMANO «KADA Ji KELIAS NEŽINIA»

Plunks, a Graužytė

Prieš pora m nučių grįž-u 
iš šauniausio «klumpių sune 
Šimo» Ne ne klumpių, tiks- 
1 au spindinčių, įvairiaspal 
vių batukų, ilgais sijonais ir 
trumpomis bliuskelėmis suk 
n ų. besiliejančių taurių bei 
tuštinamų vyriškių kišenių 
maišaties Buvo baisiai sma
gu visą naktį spiegė orkes
tras pačias moderniausias me 
lodijas, o aš šokau ir šokau 
nejausdama kojų naujuose 
bateliuose Pradžioje vos ga
lėjau pajudėti iš skausmo, bet 
vėli u nejauoino net stipriau 
sias partnerio užmynimas Bu 
vau užsivilkusi ilgą suknią, 
rudą, kaip šokoladinis pudin
gas, plačiu, plačiausiu sijonu 
Tik viršus išėjo šiek tiek 
mažokas, nes sijoną pasi» 
vus, medžiagos neužteko Bet 
Ričardui patiko. Visą vakarą 
siurbė mane žvilgsniu lyg 
itališkus makaronus.

— Tavo akys rudos, kaip 
laukinės blakės — pasakė, 
ne kaip suknelė ar šokoladi
nis pudingas, kurį taip mėgs
tu, bet laukinės blakės. Koks 
jis originalus! Draugių lūpo
mis byra pavydas, kad drau
gauju su Ričardu Tos vėplos 
tik nesupranta jo, dėl tešne
ka Aš ir pati kartais nelabai 
suprantu, dėl to pripratau su 
savimi nešiotis mažą, kišeni
nį žodinėlį.

Nuspirtu batus į pastalę 
Kokie jie apmindyti, o išei 
dama pirmą kartą apsiaviau. 

Gaila dešimties dolerių Tu 
rėčiau pasidėti suknią, tik 
negaliu pati atsisegioti nuga
ros, o mama seniai miega, 
dėl to drybsau minkštasuoly
je puošniai pasirengusi, dar 
kartą prisimindama buvusį 
vakarą.

Manau, kad Ričardui aš 
geriau patinku negu naujoji 
suknia Juk buvo jos net ne 
matęs, kai pakvietė į šokius, 
salėje teko susitikti vieną 
mano draugę kuri sukosi ap
linkui, tarsi lapė, kad tik Ri
čardas eitų nors vieną šokį 
pašokti, o jis šypsosi ir gana. 
Aš tvirtai tikiu jog nėjo, nes 
norėjo būti su manimi, o ne 
dėl ?o, kad šokti nemoka.

Grįžome mano taksyje, nes 
jo automobilis atsisakė va
žiuoti tiesiai. Turėsiu priminti 
Ričardui, kad mašina būtinai 
susitaisytų, nes už taksį visa 
da negalėsiu mokėti. Visu 
keliu mano svajonių riteris 
snaudė galvą ant mano pe
ties pasidėjęs Jaučiausi ne
paprastai laiminga, nors jo 
trumpai kirpti plaukai dūrė į 
ranką lyg šepetys Palydėjo 
iki pat durų ir skubiai apsi
dairęs, pakštelėjo ma į žan- 
dą. Mano širdin įkrito aštrus 
spyglys ir pikti žodžiai išsiri 
kiavo čia pat už dantų, tary
tum kare viai pasiruošę mū
šiui Į žandą, iš tikrųjų. Aš 
jam teta, ar ką? Tačiau Ri 
čardas taip galantiškai, net 
nugara braktelėjo, taip man

— Žmogaus laimė žemėjo 
yra panaši į pepie inę dežu 
tę. kuri yra pakabyta aukš 
čiau jo galvos, ir kurią jis 
bando visais būdais pasiekti. 
Į ją taiko su pirštų galais ir 
su visa ranka Pagaliau kai 
pajėgia ją paimti, ji yra taip 
suglamžyta ir negraži, kad 
jis pats jai neduoda didelės 
vertės.

— Be Kristaus pasaulis ne
galėtų išsilaikyti: arba jis 
patektų ‘į neišvengiamą su
naikinimą. arba taptų antruo
ju pragaru.

Pascal

NEUŽMIRŠKITE

Birželio 15 d. pasibaigs 
konkursas: «KĄ AŠ ŽINAU 
APIE LIETUVĄ >

KONKURSAS

Dr. Draugelis skelbia ra 
šymo konkursą:

I. tema: «Ką aš žinau apie 
Lietuvą».

II. juri komisija: 1) redak 
cijos atstovas, 2) At kų atsto 
vas, 3) administracijos atsto
vas. i

III. įteikino diena iki 15 d. 
birželio Siųsti cx. postai 
4118 Jaunystės Aidui arba 
Jaunystės Aidų redaktoriams

IV. daiyvautojai — visas 
Brazilijos Jaunin as.

V geriausias rašinys gaus 
Cr.$1.000,00, II sis Cr.$500,00, 
III sis Cr $300,00, IV-sis Cr 200

VI. Premijuoti raštai bus 
atspausdinti «Jaunimo Aide.»

— O tu, brolau, tyčia pat
sai iš savo noro prasišalinai 
iš tėvynės Teisybė, pavyko 
tau: turi gerą duoną ir pini
gų Bet, turbūt, nebeturi bran 
giausio daikto, nebeturi mei 
lės tėvynės?

— Žemaitė

dagiai padėkojo už kartu pra 
leistą vakarą, jog nepasiten 
kinimą nurijau tarsi karčią 
tab’etę, o išsibarsiu kitą kar
tą, kai kojų taip neskaudės. 
Kitą kartą? Saulele šviesioji, 
juk jis nieko neminėjo apie 
kitą pasimatymą! Pamiršo, 
aišku O gal nedrįso toks 
berniokiškai drovus tas ma 
no Ričardas Bet niekė, mes 
dar susitiksime, manimi ne 
taip lengva atsikratyti.
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau 
jagimiams ir kit.
Rūa 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, inventarijip sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

■«■—■.mi i if «ini ■~>wncnto>iiini

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 ik; 18,00 vai.
Lietuvi )

Į Klausyk ir remk
LIETUVIŠKA PROGRAMA

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadieni, 
* 14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 

metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 

gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

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

IRENE GRITÊNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 dlOlfrOZ Rua Coelho Neto, 281

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

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Pa que das Nações 1® vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 7,45 vai. 
Bom Retire, 10 vai. 
Utinga 18,00 vai.,
T r e č i ą į
Agua Rasa 8 vai;, 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:’
Vila Anastacio 8,30 vai.,

lietuviškų programos
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Escritório Contábil Vila Žolina S/C Uda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOtí MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

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

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2- 

FONE: 63-6005 • VILA ZULINA - SÃO PAULO

į

PRANAS &, CIA. LTDA.
Madeiras? »em gerai

SEDE: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Fone 52-0229 
i "Endereço Telegráfico: « C A B I U N A *t

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IRI SIUVIMO MOKYKLA
* (T IB= H n A 9 9

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

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

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane 
liuojama PENKTADIENIAIS 
20 vai. 45 min.

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

ANTAN€ PAV1IXMO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

postal 4118 - Vila Zelina, Tél 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

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

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVlČlU 
Rua inhagapi, 47 V. Zelim 
(prasideda iš Av Zelina, 595)

•.itnin;-”’1

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SAN DRON vyriškų rūbų

SIU V Y KLOJĘLA URO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

lIVVMi CARKIFRI m,,
iadoya v n iuo yrf d^uai žinomas gėrimas 

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

Rua Dino Bueno, 795 a §35 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO“

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, Įvairiausios do
vanos visoms progoms.

EJCRITORIO CONTAÊU.
NAJCIMEPMTC į

Irmãos Nascimento
RES. O.».C. SP. Mro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercinei» 
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. 63-714(1 - S. Paulo

s ® o» w 5S .g.» ... .. - . . gjj,

ra

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktų, indu bei darbo įrankių" » 
krautuvė tiktai nas $

s%
RUA COSTA BARTOS, 34-C TEL. 63-3285 VILA ALPINA
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LILTUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

— LIETUVIAI praėjusį sek 
madieni gausiai dalyvavo pa 
maldose, už tautas esančias 
anapus geležinės uždangos. 
Mišių metu, kurias laikė Dom 
Antonio Macedo, nuotaikingai 
giedojo Liet Kat, Bendruome 
nės choras.

- Solistė IRENĖ STANKŪ
NAITĖ Amerikos lietuvių tar 
pe skaitoma dainavimo prima 
dona. Turi didelio pasiseki
mo. Gegužės mėn. jau turi 
kvietimą penkiose vietose 
dainuoti. Kitą vasarą, kartu 
su savo tėvel u, muziku kom
pozitorium J. Stankumi pla
nuoja Pietų Ameriką aplanky 
ti ir koncertuoti.

— Pan Amerikos žaidynė
se, kurios šiuo metu vyksta 
S&o Paulo mieste, Amerikos 
delegacijoje yra lietuvių kil
mės atletų.

— Kun. Dr prof. ANTANAS 
MILIUS šį šeštadienį 11 vai, 
iš Congonhas aeroporto iš
skrenda į JAV keliems mene 
siams atostogų ir draugų ap
lankyti.

— Iš Rio de Janeiro mums 
praneša, kad lietuviška pro 
grama trumpomis 31 metro 
bangomis, sekmadieniais 14 
vai., per rad.jo stotį 9 de Ju 
Iho yra puikiai girdima, Taip 
pat panašių atsiliepimų yra 
gauta ir iš tolimos provinci
jos.

— VILA AN ASIA '40 mo- 
kyklos Globėjų Būreliis jau 
nustatė ruošiamo vakaro lai 
ką. Jis bus birželio mėn 1 d

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 Andor Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 33-6011 Sno Paulo

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUANIA'
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

— Karu laivyno kap. 
JUOZĄ MILIAUSKĄ parake 
distų instruktorių ištiko nelai 
mė. S. Paulyje demonstruoda 
mas iššokimą iš lėktuvo, per 
žemai iššokdamas, parašiutui 
nesuspėjus sumažinti kritimo 
greičio, pasiekęs žemę sti- 
priai buvo sutrenktas ir sulau 
žė kojas. Miliauskai gyvena 
Rio de Janeire

Nelaimės ištiktam kapitonui 
linkime greitai pasveikti.

LIGONIAI — SENELIAI

Pravedęs Didžioje Savaitė
je Jaęanos apylinkėje šv. mi
sijas mūsų misijonierius T. 
Jonas Bružikas aplankė su 
šv. Komunija visus žinomus 
ligonius ir senelius. Prašoma 
pranešti iš viso São Paulo 
apie senelius ir ligonius, o 
misijonierius mielai juos ap
lankys. Kreiptis tel. 36 2628.

— BARBORA ALIONIENÉ, 
gyv. Parque Vila Prudeote, 
pusę metų sunkiai sirgusi, 
63 m. amžiaus, mirė balan
džio mėn 25 d. Palaidota S. 
Caetano kapuose. Nuliūdime 
paliko vyrą Petrą, dukteris: 
I *vą He e ią. Eugenę. ir sūnų 
Benediktą. Septintos dien< s 
mišios bus 1 d. gegužės 8,30 
vai Vila Zelinoje.

— Laiškai; M Matelionytei, 
J. Tijūnėliui, I Kutkienei, M. 
Vinkšnaitienei, J. Stankevi 
čiui, Ad. Miliauskui, Ad Pum 
putienei. A. Dirsytei, A bu- 
davičienei, A Lazdauskui, O. 
tabonienei, J, Bratkauskaitei 
A. Bakanau.'kui, Al, Grabaus 
kui, A. Sejunui.

NORI LINKSMAI PRALEISTI ŠEŠTADIENIO VAKARĄ, 
tai atsilankyk į š m. birželio mėn 1 d. ruošiamą Vila 

Anastazijoje Dr. J, Basanavičiaus vardo 
lietuvių mokyklos Globėjų

VA r A K A
PROGRAMOJE: «/nt Bedugnės krašto» — Kazio Alytos 

3 jų veiksmų drama (Dar mematytas 
San Paulyje veikalas).

Šokiams gros puikus orkestras. Lietuviškas bufetas su 
skaniais užkandžiais. Pakvietimus ir staliukus reikia iš 
anksto įsigyti p s Valdybos narius arba pas J. Karpa
vičių (Av Sūo João, nr 231 — prieš paštą. Pradžia 
punktualiai 20 vai (8 vai. vakaro) Pabaiga 4 vai ryto

M LOS GLOBĖJŲ VALDYBA.

BRANGUS TAUTIETĮ. AT SI 
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. IO
DEL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

Bruno Raiskas 1 000 cr., 
Mikas Krasinskas 1.000 cr., 
Uršulė Bendoraitis 1 000 cr., 
Albanas Budrevičius 1,000 cr., 
Kostas Meškauskas 2 000 cr., 
Ąntan-as Svirplys 1.000 cr., 
Česlovas Jakiunas 1.0: 0 cr , 
Prel. A. Arminas 10.000 cr. 
(Leidėjas), Juozas Seliokas 
1.000 cr . Pov Bakšys (dalį) 
400 cr., Juozas Šlikta 1 000 cr.

GEGUŽ NFS PAMALDOS
VILA ZELINOJE

Pirmą gegužės bus 7 vai. 
vakaro. Visais sekmadieniais 
tuoj po sumos bus giedama 
litanija prie išstatyt • Šv Sa
kramento Šeštadieniais 7 vai. 
vakaro. Gi kitomis savaitės 
dienomis 7,10 vai,

— São Paulyje yra tiek lie 
tuvių Brazilijos piliečių, kad 
vieną lietuvių kilmes verea- 
dorių lengvai gali išrinkti. 
Tai padarykime šiais metais 
spaliaus mėnesį atiduodami 
savo balsą už UOZĄ JAKU
TĮ, kandidatą į S Paulo mies 
to vereadorius.

URUGVAJUS

Nuolatinis streikas Urugva 
juje labai įgriso žmonėms, jis 
nuolat suparalizuoja visą ju

Pasinaudokite gera proga!
PARDAVĖJAI —PROPAGANDISTAI, su praktika, 

reikalingi įvairių lietuviškų ir vietinių gėrimų įmonei. 
Suinteresuotieji prašome kreiptis į fabriko savininką 
LAURINAVIČIŲ ANTANĄ & CIÁ LTDA, Ay. N S Apa

recida, 204, Vila Albertina. Tremembė, S Paulo. 
Susisiekimas: iš Praça do Correio važiuoti onibusu 

Vila Albertina iki galo.

dėjimą, pašto korespondenci
ją ir 1.1. Tie streikai yra 
kurstomi komunistų, kurie 
įsiskverbė į darbininkų sindi 
katus. veda visą kraštą prie 
suirutės ir riaušių

— Balandžio 1 d. pasibaigė 
Vilniaus pedagoginiame ;nsti 
lute vykusi lietuvių kalbos 
ir literaiūros mokytojų kon-
ferencija, skirta kalbos ugdy
mui vid mokykloje.

— Per Vilniaus radiją ba
landžio 1-6 d d, vyko komp. 
J. Juzeliūno kūrybos savaitė. 
Kasdieną buvo išpildyti mu
ziko, gim. 1916 m., kūriniai. 
Muzikos mokslų kand laips 
nį jis gavo Leningrado kon
servatorijoje, stambiausiu Ju
zeliūno kūriniu laikoma jo 
sukurtoji II ji simfonija

RYTPRŪSIŲ DALĮ ŪKINIAI
PRIJUNGUS PRIE LIETUVOS

Straipsnyje apie sovietinį 
ūkį šiaurės Rytprūsiuose. Fed 
\ okietijoje leidžiamas savait 
raštis «Das Ostpreussenblatt» 
(14 nr bal 13 d.) pa iekia 
duomenų apie Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) srities pramo
nės plėtimąsi. Veikia preki
nių vagonų gamykla. Dabar 
Karaliauč’uje numatoma ga
minti kelių statybos mašinas, 
elektrinius tekinimo apara
tus, prekių automatus ir kt. 
Tilžėje iki šios veikė, bet su 
nuostoliais, pašarin ų mielių 
įmonė. Maisto produktų įmo 
nės Karaliaučiaus srities ūky 
ję tesudaro 12% Nors skelb
ta, kad visoje srityje jau bu
vę elektrifikuoti kolchozai su 
sovchozais, tačiau dabar kal
bama, kad tai būsią pasiekta 
tik šiais ir 1964 metais. Elek

SKLYPĄ ■______________
250 metnfflrn^ajurR^- 

sklypai iš 560 kv. mt. 
ligam išsimokėjimui.

Smulkesniu Informacijų: 
Av. Zelina. 515 — V. Zelina 

pas L. Šukevičių

tros srovė Karaliaučiaus sri
čiai tiekiama iš Kauno HES, 
pnr Tilžę-Įsrutį Dabar rei
kalaujama didinti gamybą y 
pač tose pramonės srityse, 
kurioms reikalinga mažiau ža 
liavų, bet daugiau darbo va 
landų, pvz. radijo aparatų, 
komplikuo ų mašinų elektros 
ir kt. technikos įrankių sri 
tyse.

— Koblenzo m., Vokietija 
je. vykstančioje Heuserio ir 
kitų buv. SS kų, kaitinamųžy 
dų naikinime Minske ir kt. 
vietovėse, byloje balandžio 
17 d apie nacių nusikaltimus 
Minske liudijo ir lietuvis kan 
Z. Ignatavičius iš Romos. 
Apie tai pranešė Fed Vokie 
tijos radijai, spauda.

— GFRA PROGA patogio
mis sąlygomis įsigyti nuosa
vybė Dviejų lotų žemės skly 
pas, arti Vira Copos tarp au 
tinio aeroporto, vienas jų kam 
pinis, v620 kvadratinių metrų. 
Kitas šalia, 700 kvdr. metrų. 
Parduodami kartu arba atski
rai. Kainos bazė 750 tūkstan 
čių kruzeirų. Išsimokėjimas 
su palengvintomis sąlygomis.

Informacijoms gauti prašo 
ma kreiptis šiuo adresu: 
Rua Ibit rama, 976, V. Zelina*

ŽEMĖS SKLYPAS SANTO
AMARO - PEDREIRA

320 kvdr, me rų, vieta pui
ki, aukšta ir sausa, su šviesa, 
ir vandeniu, arti užtvankos. 
Ligi omnibuso 100 me rų. ku
ris eina į Anhangabaū. Kaina 
900 tūkstančių kruzeirų. Išsi
mokėjimas palengvinamas.

Kreiptis: Rua Ibitirama, 976, 
Vila Zelina.

ŽEMĖS SKLYPAI PRAIA 
GRANDE, BALNEARIO ITA

GUAI — VILA SÃO JOSÉ

Sklypai 320 kv. metrų, už- 
perkant įmokėti 10 procentų, 
likusius išsimokėjimui 60 mė
nesių. Mėnesinis mokestis pra 
dedant Cr.$3.000,00. Omnibu
sas prie durų. Jau yra pasta 
tytų namų.

Kreiptis į pardavėjus be 
jokių įsipareigojimų pamatyti 
vietą. Suinteresuoti bus nu
vežti į Praia Grande, kur bus 
galima visą dieną praleisti, o 
papietauti — Boqueirão,

Informaeijoms gauti: Rua 
Ibitirama, 976.

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

AUTO MECANICA E FUNILARIA VINA DEL MAR *...
kurios savininkais yra Jonas RazureVičius ir Andrius 

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

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 

Rev Jonas Bružikas, S. J.
Igreja de São Gonçalo, Pra
ça João Mendes, São Paulo, 
tel. 36 2628, Brasil.
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