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Mirė Popierius Jonas 23-Cias
Šiomis dienomis Brazilijos 

Respublikos Prezidentas Dr. 
João Goulart oficialiai at da
rė naują asfaltuotą kelią, 
jungiantį Rio de Jane ro ir 
São Salvador (Bahia estade) 
miestu^ Tai ilgiausias Pietų 
Amerikoje kelias, turintis 
1620 kilometrų, vadinamas 
BR 4 ir einantis per Rio de 
Janeiro,- Minas Gerais ir Bahia 
estadus.

Apie šio kelio tęsimą jau 
huvo kalbėta ir svajota prieš 
30 metų. Tačiau tik prieš 
trejetą metų jo tęsimas buvo 
pradėtas ir dabar užbaigtas 
(iar nepilnai). Prie ši > kelio 
tęsimo buvo sukunceotruo as 
didžiausias darbininkų ir ma
šinų skaičius Brazilijoje, pa
naudotas šios rūšies darbams. 
Buvo momentų, kad prie šio 
ke io darbų dirbo iki 10 000 
darbininku ir 6 000 įvairių 
mašinų Per trejus kelio sta- 
tyb< s darbo metu . nelaimin
guose atsitikimuose, žuvo ke 
lios dešimtys darbininkų ir 
nemažas skaičius buvo su
žeistų.

Pagal Kelių Departamento

Ddr apie Lietuvos kâtâ 

. Bal 26 — gegužės 10 die
nomis Romoje lankėsi «Lie
tuvių katalikų oelegacija* iš 
10 asmenų lydima vieno ruso 
Jai vadovavo kun. Jonas Že
maitis, buvęs salezietis Dar 
minėtina Aleškevičiūtė. Vil
niaus ope;os solistė «Delega 
cija» slėpė savo buvimą Ro
moje nuo lietuvių ir atsisakė 
turėti su ais bet kokius rei
kalus Pagrindinis tikslas, 
greičiausiai, buvo studijuoti 
galimybes užmegsti santykius 
su Vatikanu tiesioginiai, be 
lie uviškos dvasKSkijos tarpi 
ninkavimo. Tas jai nepavyko 
nes ne tik ikad nebuvo p <- 
imti Popiežiaus (ir atvežtą 
dovaną paliko pas durininką), 
bet net aukštesnių Šv. Sosto 
pareigūnų Gavo tik galimy 
bę pamatyti Popiežių bendro 
je audiencijoje šv. Petro ba
zilikoje.

«Delegatai» lankėsi Floren

— B tAŽILIJOS vyriausy 
bės reforma vyksta sunkiai. 
Apie ministerių kabinete pa 
sikeitimus jau senai kalbama 
Tiesa, ministeris pirmininkas 
Hermes Lima, ir kasyklų bei 
energijos ministeris prak iš 
kai neina savo pareigų Apie 
naujos vyriausybės sudėtį 
sklinda daug gandų. Paskiau

gandai yra šitokį Būtent. 

davinius, šio kelio tęsimas 
kainavo apie 45 milijardus 
kruzeiru. ir jam buvo panau
dota 80.000 touų asfa'to. Šiuo 
nauju keliu kasdien prava 
žiuGja virš 1 500 sunkvežimių, 
autobusų ir automobilių. Nu
matoma, kad ateityje tas ju
dėjimas dar žymiai padidės. 
Dabar naujų keliu iš Rio de 
Janeiro j Bahia ( ão Sa'va- 
dor) automobiliu galima pūva 
žinoti per 26 28 valandas 
(neskaita- t sustojimų ir poil
sio) Anksčiau senais keliais, 
tokia kelionė užtrukdavo jei 
nepasitaikydavo didesnis lie
tus. kelias dienas.

Brazilija, asfaltuotų ir ben
drai geresnių kelių atžvilgiu 
buvo smarkiai atsilikusi nuo 
kitų pažangesnių Šiaurės ir 
P’etų Amerikos valdybių Tik 
pastaraisiais meiais pradėta 
daugiau dėmesio kr« ipt į ke 
lių statybą :r toje srityje šis 
kraštas daro stambią pažan
gą Tačiau dėl milžiniškos 
šio krašto teritorijo-- dar yra 
labai dFdelis. palyginamai, ge 
rų kelių trūkumas, ypatingai 
Brazilijos šiaurės estaduose.

—n- r-

iku «delegacy» Italijoje 

cijoje Venecijoje. Milane. To 
rine Visur bandė gauti audi
encijas pas Kardinolus, ta
čiau be rezultatų, išskyrus 
Venecijos Kardinolą Urbani.

•Delegatai» pasikalbėjimuo 
se su lietuviais nieko neno
rėjo kalbėti apie Lietuvą, bet 
apie Sovietų Sąjungą ir «tai
ką» Visai nesidomėjo lietu
vių veikia užsienyje Negalė 
jo atsitolinti nei pnros žings 
nių vienas nuo kito Visur 
buvo sekami ruso Malachov 
ir lietuvio poli ruko Romual 
do Sprindžiūno, sovietinių ke 
pyklų inspektoriaus

«Delegatai* buvo atsivežę 
pilnas kišenes «taikos balan
džių». kuriuos dalino visiems 
sutiktiems asmenims Pen iras 
Įspūdis, kad tai buvo sovie 
tams patikimų asmenų būre
lis kažkokiems Maskvos tiks 
lams atsiekti 

valstybės prezidentas norįs 
sudaryti kuo plačiausiais pa 
grindais koalicinę vyriausybę. 
Pagrindas būtų socialdenaokra 
tų partija Lig šiol rėmėsi 
trabalistais. Krikščionys demo 
kratai irgi įeitų vyriausybėn. 
Jiems tektų š\ieUmo arba 
teisingumo ministerijos:

Krašto apsaugos ministeris, 
maršalas Kruel numatoma,

POPIEŽIUS JONAS 23-ČIAS 
Audiencijos metu Vatikane

Birželio mėn. 3 d , po ke
turių dienų sunkios agonijos 
mirė Popiežius JONAS 23- 
čias. pragyvenęs šiame pa
saulyje 81 metus ir 6 mėne
sius. Popiežiumi buvo pus 
penktų metų.

Didžiausias darbas velio- 
nies buvo sušaukimas visuoti 
nio Bažnyčios susirinkimo, 
kurio, deja, jam neteko baig
ti. Tai teks atlikti būsimam 
popiežiui, kurio rinkimai pra
sidės biiželio mėn. 19 d

Taip pat Popiežius onas 
23 čias įamžino savo vardą 
dviems svarbiais dokumen 

ksd pasiliks ir įeis naujon 
vyriausybėn Paskuti ėmis die 
nomif aukštieji karininkai sa 
vo pareiškimu, jo f ozicijas 
vyriausybėje sustiprino Vals 
tybės prezidentas, skirdamas 
kariškų ministerijų ministe- 
rius į karininkijos nuotaikas 
visuomet kr ipia dėmesio

Kraštas šiuo metu yra rei
kalingas stiprios vyriausy: ės. 
kad vie. ą kartą ant visados 
pabaigti su demagogų 01 gani 
zuojamais streikais, nieko ben 
dro neturinčiais su darbiniu 
Kų profesiniais reikalais Po
litiniai demagogai sindikatus 
naudoja daryti spaudimą j par 
lašentą ir eenatą šiuo metu 
negalimoms ir nenaudingoms 
reformoms pravesti Ateinan
čioji savaitė turėtų daug nau 
jo atnešti Brazilijos vidaus 
politikoje.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka 

tai--enciklikomis: Mater et 
Magistrą ir Pacem in Terris.

Popiežiaus mirtis suj udino 
ne vien krikščionišką pasau
lį Nekrikščioniškos tautos la 
bai palankiai atsiliepė apie 
Popiežių. Net Krem
liaus bedieviškieji diktatoriai 
rado šį tą gera velionies ty- 
venime. kad jis kovojo už 
nusiginklavimą. Popiežius Jo 
nas 23 čias. nors ir trumpu 
savo pontifikatu. Bažnyčios 
ir pasaulio istorijoj bus viena 
iš didžiųjų asmenybių

Daugiau biografinių žinių 
y.a 4 pusi.

— Brazilija gaus paskolos 
iš Amerikos 60 milijonų do 
lerių.

- Fidel Castro mėnesį pra
leidęs Rusijoje grįžo Kubnn, 
kaip «Sovietų Sąjungos did
vyris».

— Naujo popiežiaus rinki
mai prasidės 19 d. birželio 
Kad būti išrinktu, reikia gau 
ti absoliutinę daugumą balsų. 
Rinkimai gali trukti kelias 
valandas, keliolika dienų ar 
kelias savnites ar mėnesius 
Yra buvę popiežių rinkimų 
istorijoje, kad vieni rinkimai 
truko net dvejus metus.

— Alaskoje nukrito keleivi 
nis lėktuvas su 101 keleiviais 
Žuvo visi.

— Rusija ir Kinija suakty
vino komunistinę propagandą

ŠIO NUMERIO LEIDĖJAI

KAZIMIERAS RUTKAUSKAS

Jis yra išleidęs vieną «Mū
sų Lietuvos numerį pernai, 
tą patį daro ir šiais metais, 
padėdamas išlaikyti vienintė 
lį lietuvišką laikraštį Brazi 
lijo j

Kazys Rutkauskas yra gi
lus patrijotas lietuvis ir sie
lojasi brangios Tėvynės I ie 
tuvos likimu dėl to kiekvie 
nas veikimas, kuris palaiko 
mūsų lietuvybę svetimoj šaly, 
jam aiti prie širdies

Kazys Rutkauskas kilęs iš 
gryniausios lietuviškos padan 
gės 1908 metais per Kalėdas, 
iš tos padangės, iš kurios ir 
mūsų literatūrinė kalba pri 
imta, nes jo tėviškė: Rados 
kaimas ties Vilkaviškiu, Ka
ziukas atvykęs į Braziliją 
1927 metais dažnai dalyvau
davo lietuviškame veikime ir 
rėmė piniginėmis j ukomis lie 
tuvišką spaudą. Jo pasirink 
tas darbas yra — siuvėjo. Jis 
turi atidaręs labai žymioj vie 
toj, Avenida São João, 864, 
siuvyklą > iii va su keletą pa
galbininkų vyriškus ir mote 
riškus kostiumus, o lietuviams 
pigesne kaina, dėl to užsa
kant reikia pasisakyti, kad 
lietuvis.

Linkime mūsų tauriam tau 
tiečiui Kazimierui stiprios 
sveikatos ir ilgo amžiaus, kad 
dar ilgai galėtų darbuotis mū 
sų Tėvynės reikalams.

Dėkinga «M. L.» 
Administracija.

Pietų Amerikoje. Propagan 
dob centras yra Kuba.

— Prancūzijoje statomi nau 
ji kete v niai lėktuvai, greites 
ni už garsą, per valandą ga
lės nuskristi ligi dviejų tūks 
tančių ketu ių šimtų klm. Pa 
ryžius — New Yorkas dabar 
trunka 7 valandas Su naujais 
lėktuvais tą nuotolį nuskris 
per 3 vai. Šių lėktuvų motorai 
bus lygūs 50 000 arklių jėgai 
(50 000 HP). Inžinieriai rūpi
nasi kaip sumažinti triukšmą 
šių didžiulių lėktuvų.
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!r Laidojant Motina,

Per eilę metų sekant 
niuje okupantų leidžiamą «Tie 
są», neteko užtikti taip liūdnų 
žinių, kaip to dienraščio š.m- 
vasario 1 d. 27 nr Čia,» antra 
ms puslapyje, skyrelyje «Par 
tinėmis temomis», ^straipsnyje 
«Čia svyruoti negalima» pa 
brėžiama, kad net ir laidojant 
motiną ar tėvą, jeigu jų kūnas 
bus įneštas į bažnyčią, komu 
nistas neturi teisės ten įžengti.

Aprašomi du atsitikimai: 
1962 m, lapkr. 25 mirė Lioni- 
kienė. Balčių apylinkės (Ra- 
šeinių rajone) tarybos sekre 
toriaus Juozo Lioniko motina. 
Juozas Lionikas buvo kandi
datas į komunistų partiją 
Kompartijos sekretorius pri
tarė, kad partijos kandidato 
motina turi būti laidojama 
komunistiškai Toliau «Tiesa» 
informuoja:

«Tarybinio ūkio vadovybė 
išskyrė laidotuvėms tris sunk 
vežimius, pakvietė iš Skaud 
Vilės dūdų orkestrą. Balčių 
aštuonmetės mokyklos moky
tojai ir mokiniai taip pat nu
tarė dalyvauti pirmosiose lai
dotuvėse apylinkėje «be ku
nigo», nupinti vainikus, pa
puošti sunkvežimius.. Bet na 
muose iniciatyvą perėmė mi
rusios brolis P. Jankus. Lio- 
nikienė buvo pašarvota pagal 
visas religines apeigas, ne- 
jer raukiamai buvo giedamos 
«šventos giesmės.»

Kai komunistai patyrė, kad 
laidotuvės su tikybinėmis apei 
gomis. už raudė duoti sunk
vežimius, atšaukė orkestrą ir 
nebeskyrė vainikų Laidotu
vių dieną dar sutartoje vieto 
je stovėjo viepa mašina iu- 
rėjusi nuvežfei karstą Tačiau 
<tuo tarpu į vietą atvyko ta
rybinio ūkio direktorius drg. 
J Grincevičius ir partinės or 
ganizacijos sekretorius drg. 
Pumputis. Jie paliepė ir pas
kutinio sunkvežimio vairuoto
jui važiuoti į darbą. Žmonės 
ėmė prieKaištauti, o paskui 
gieduolis Milašius užtraukė 
giesmę, ir giminės, demons

■■BiMHMNNBHaaHmnBmBaMaBUBSBaaMnDssBaaMsiMi

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Žavingoji Giminaitė
(tąsa)

Vaišės. Geriausio vyno bon 
ka įpusėjusi. Gardžiausio py
rago su vaisiais ir plakta 
grietinėle beveik nebelikę. 
Atidarytas kvapnių cigarečių 
pokelis ir peleninėje vis dau
giau nuorūkų Šeimininkė kaip 
Vapsva, šaudo iš virtuvės į 
kambarį ir atgal.

Priešais Angeliką —'Joniko 
tėviškai nuoširdi šypsena, o 
greta -t-j Sauliui. Jo žvilgs
nis slinkdamas Angelikos pro 
filiu, idekoltuota krūtine ir lie 
menių staiga pasimeta... Ak!..- 
Angeliką pažvelgia jam tie
siai į akis ir juokiasi:

— Sauliau,: ar niekada ne
matei moters?!----- —-

— O ne, ponia Angeliką.. 
bei,..

— Kas) bet?... — ji klausia

Nevalia Užeiti Bažnyčion...

Vii tratyviai garsiai giedodami, 
nulydėjo velionę iki plento 
Čia nusamdė pravažiuojantį 
sunkvežimį, nuvežė į Stulgių 
bažnyčią, užpirko mišias .

Šiuose įvykiuose Lionikas 
jau buvo tik stebėtojas Jis 
nebuvo ir bažnyčioje, tik nu
ėjo atsisveikinti su motina Į 
kapines »

«Tiesa», puldama tuos rau
donuosius, ku’ie mano, jog 
motinos laidotuvėse komunis 
tas gali užeiti į bažnyčią, su 
pasipiktinimu mini kitą atsiti
kimą toje apylinkėje:

«Ir komunistas Liudas Milą 
šius dalyvavo religinėse tėvo 
laidotuvių apeigose buvo baž 
nyčioje Tik bažnyčioje, užsi 
lipęs ant viškų, kad mažiau 
matytųsi..

Taip, žinoma, komunistai 
nesielgia. . Tikras komunis 
tas atsisveikinęs su jam bran 
giu draugu, tėvu ar motina, 
griežtai atsisako dalyvauti 
apeigose.»

Straipsnis, pasirašytas kom 
partijos centro komiteto ins
pektoriaus A Rėmelio ir «Tie 
sos» korespondento Alg Stan 
kevičiaus; į pabaigą komunis 
tams pabrėžiama; «Jeigu sy 
ki apsisprendei susieti savo 
likimą su partija, tai ir būki 
te iki slapčiausių sielos gel 
mių ištikimas jai, jos priešą 
kams, jos kovai». Taiti — jei 
net tavo tėvą ar motiną lai 
dos su religinėmis apeigomis 
nevalia paskui tėvo, motinos 
karstą įkelti kojos į bažny 
čią . Tiek verta yra komu- 
niftų sąžinės laisvė ir žmo
niškumas Komunistą norima 
padaryti bedvasiu 
partijos mašinoje, užmušant 
jame žmoniškumo jausmus. 
Čia partijos kultas savo • ne 
humaniškumu pralenkia net 
nacius ir fašistus.

J Zviljutis

krumpliu ryžymas

prikimusiai ir užmeta ranką 
ant Sauliaus kaklo.

Jonikas pasikelia išeiti.
— Ponas Jonikai, jūs su- 

pykote? Kas nutiKo? — Išplė 
tusi vyzdžius klausia naiviai 
šypsodamasi

— Nieko. Einu žmonai pa
dėti.

— Žinoma, reikia, reikia! 
Juk gyvename Amerikoje! — 
nusikvatoja viešnia, bet jos 
ranka vis tebelieka ant jau
nuolio kaklo.

Jonikas išeina palinkęs, lyg 
staiga pasenęs

Saulius žiūri jai tiesiai į 
akis.

— Ponia, aš nežinau.. aš 
nesuprantu . bet aš dar ne 
buvau sutikęs tokios moters 
kaip Jūs! — Jis užsikerta ir 
nuėmęs jos ranką nuo kiklo

Jonas Krikščiūnas-Jovaras 

žibutei:
TU. lapų pernykščių prispausta, vargiai 
Išdygai, išleidai žalius lapelius;
Pražydai, žibute, tarp krūmų melsvai, 
Paleidai po mišką pirmuosius kvapus. 

!
Tik spėjo pratirpti baltieji sniegai.
Miškai tebelaiko plikas šakeles,
Dar vos tik nuslinko nuo upių ledai,
Skle di jau, žibute, žydrias akeles

Tarp alksnių krūmelių laiminga lieki — 
Žaliuoja, mirguoja lapeliai maži, 
Praeiviui ramumą, linksmumą teiki.

Žydėki, žibute, žibute graži!
Nuliūdusia žemę lapeliais papuošk, 
Nuvargusią liaudį žiedeliais paguosk!

Kodėl firiškonis Gražino Komjaunimo Bilietą
Jei «atplaišos» Lietuvoje, tai čia kaltė verčiama užjūrio įta
koms, siuntiniams, laiškams — Diskusijose teigiama: kapo

kime ne tik atplaišų šakas, bet ir šaknis — Kur jų tenka 
ieškoti?

Prie komunistinio gyveni 
mo nepripratę Lietuvoje va 
dinami atplaišų vardu Tik 
užsienyje gyveną tautiečiai 
dažniau vadinami nacionalis 
tinėmis ar uuržuazinėmis at
plaišomis Lietuvoje, atsisa 
kiusių būti komjaunimo ar 
kom partijos nariais esama 
nemažas skaičius tačiau vie 
šumon tepatenka vos viena-? 
kitas atvejis. «Švyturio» (5 nr ) 
aprašytasis 24. m. amž jau
nuolio Povilo Griškonio pasi 

mesti komjaunimo 
eiles yra būdingas. Jis būtų 
buvęs nutylėtas, jei Griško 
niu’ nebūtų primestas girtavi 
mo pomėgis, netinkamas poel 
gis su žmona, pa tangos iš
vengti alimentų mokėjimo 
«Atplaišos» atvejis jau turi 
atgarsių ir «Švyturio» skaity 
tojai svarsto, ar Griškonis 
vertas turėti auklių, ar rei
kalinga jį perauklėti?

švelniai pabučiuoja Angelika 
čia pat numėtą cigaretę ir 
suvelia jo šviesius plaukus. 
Ji tyliai juokiasi ir atsidusta: 
— Sauliau, Sauliau, tu dar ne 
žinai kas tai yra moteris!..

☆ ★
★

Nuo to vakaro, Sauliaus są 
monėje Angelikos vaizdas ne^ 
beišblėso. Atitrukęs nuo dar
bo. gatvėje, ktvinėse — jis 
visur jieškojo jos. Jam vai
denosi j s pilnos įsirpusios 
lūpos, jos akys, kuriose sly
pėjo neįžvelgtų paslapčių pa
žadai.

— Angelika.. — sudėjuoda 
vo jis per sapną

— Sauliau.. — svajodavo 
moteris nakties tamsoje, įsi
klausydama į gretimai knar 
kiantį Žymantą. —-----

Bet vieną vakarą, ji nie 
kaip nebegalėjo užmigti Sva 
jonėse ji jau buvo nuglosčiu- 
si Sauliaus švies ą galvą, iš 
bučiavusi jo lūpas, išklausiu

Ryšium su Griškonio žygiu 
mes i komjaunimo organizaci 
ją. įdomu pasekti, kaip ko
munistinė spauda vaizduoja 
Pičią jaunuolio išvaizdą bei 
nurodo priež stis dėl kurių 
Griškonis nepanorėjęs likti 
komjaunime Taigi, buv kem- 
javnuolis. matyt tos spaudos 
akyse buvęs ir tebėra pasi
davęs Vakarų įtakai, nes tei
giama. «jis gal ir šiandien, 
briliantinu suvilgytais plau
kais, madingai užraitytais ūsiu 
kais, ryškiaspalvėmis kojinė 
mis ir kažkokiu keistu, šaltu 
žvilgsniu kam nors dėsto savo 
«filosofiją» PagaLau, «Švytu
ryje» paskelbto straipsnio au
toriai ir neslepia, kad Griško 
nį sužalojęs vad buržuazinis 
p saulis. nes iš ten. «iš užjū
rio, jo dėdė siuntė siutinius, 
kuriais Povilas maitinosi ir 
rengėsi, o iš atsiųstų laiškų 

si troškinančių dūsavimų ne 
prityrusio jaunuolio, ir staiga 
švystelėjo mintis

Ji pažadino ką tik užsnū
dusį savo vyrą

— Klausyk, Saulius nori 
pirkti automobilį Parduoki 
me jam savo — aišku, su ge
ru uždarbių — ir pirksime 
naują, gal ką panašesnio į 
Cadillaeą...

— Vėl naujas sumanymas 
šovė tau į galvą.. — burbte
lėjo vynas

— Juk galime uždirbti! — 
Ji užžiebė naktinę lempelę ir 
atsisėdo lovoje.

— Nejaugi tu nepastebėjai, 
kaip jis žavisi mūsų mašinu
ke? — Ak, kaip tikras vai
kas Juk galime padaryti vai
kui malonumą? A?...

— Uždirbti iš Jonikų? Iš 
naudoti draugus? .. — Tai ne 
mano būdui — Žymantas iš
sitiesė ir klaidžiojo žvilgsniu 
rožine šviest rulietomis lū 

sėmėsi «dvasios peno*.
Komun stų akimis, jaunuolį 

paveikusios netiesioginės prie 
žastys O tikrosios minėtame 
«Švyturio* straipsnyje tepami 
nėtos vos keliomis eilutėmis 
Pasirodo, Griškoniui aiškiai 
nusibodo komjaunime, nes jis 
samprotavo; juk nesąs jauni
mo tikslas svartyti darbo na
šumą, domėtis gamyba, tai vis 
kasdieniškumas, ir, esą, jau 
verčiau linksmintis, vaikščio
ti į šokius. Griškonis, galimas 
dalykas, dar nurodė.ckad jam 
n sibodęs komjaunuolių vari 
nėjimas j mitingus, ir apla
mai «kasdieniškoji» komuniz 
mo statyba, tiksliau — auklė 
jimas. Apie tai, žinoma, ko 
munistinėje spaudoje skelbti 
negalima

BIURAI, KURIE RŪPINASI 
PERKĖLIMU Į KAZACHS

TANĄ

* Pavergtos Lietuvos spaudo
je skelbia apie «vyk omą or
ganizuotą darbininku telkimą* 
statybų darbams j Kazachija 
respubliką, Estiją ir j K; uno 
sbatybas Vyriausiojo darbiniu 
kų telkimo ir perkėlimo val
dyba veikia prie Min Tary
bos Vilniuje o jos įgaliotiniai 
įsikūrę Vilniuje, Kaune, Klai 
pėdoje. Šiauliuose ir Panevė 
žy o rajonų centruose per
kėlimo reikalais rūpinasi vyk 
domieji komitetai.

I •

Gegužės 14 d Vilniuje 
įvyko partinio ūkinio aktyvo 
pasitarimas — tartasi apie 
priemones pramonės ir staty
bos darbui pagerinti Prtntši 
mą padarė KP CK pramo
nės ir statybos biuro pirm. 
CK sekr. Maniušis o kalbą; 
iškėlęs statybos darbų pasie 
kimus ir visą eilę trūki mų, 
pasakė A. Sniečkus Kaip 
įprasta, plenumui pasibaigus, 
į visus pramonės, statybos, 
transporto, inžinerijos, tech
nikos darbuotoojus, pareigūnus 
priimtas atitinkamas varoviš- 
kas kreip-masis.

bomis. — Ne, aš atsisakau 
daryti bet kokį biznį su drau 
gaiš. Tu geriau išsimiegtk, 
ir tada pasikalbėsime.

— Miegok, jei nori, — at
šovė Angelika, — aš pati šį 
reikalą sutvarkysiu. ■ i piktai 
nusigręžė nuo vyro ir užge 
sino šviesą.

☆ ’ *
• ■ v ' ■ .

Vieno savaitgalio pavakarį 
— gana greitai po jųdviejų 
pasikalbėjimo — Žymantas su 
žmona vėl supypsėjo prie Jo 
nikų vartų.

Šį kartą juos te pasitiko 
Saulius.

— Kur tėvai? — pasiteira
vo Žymantas paspausdamas 
jauno vyro ranką

— Išėjo į svečius. Bet, pra
šau, užeikite, — kvietė jau 
puolis visu galantiškumu nu
silenkdamas

— Deja, mes irgi esame 
pakviesti..

— Tu, bet ne aš, —skubiai 
perkirto Angelika.

2
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Triukšmas dêl kunigo žodžiu stud. Desri laidojant

Kovo 25 d. laidojant Žemės 
ūkio akademijos stud. Vytau 
tą Dešrį. vėliau «Tiesoje» 
vplg nr 101, bal 28 d) pra
pliupo triukšmas — rašė laiš
ką velionies draugai. į Kupiš 
kio raj. iškeliavo reikalo ty- 
rynėtri «Tiesos» koresppnden- 
tas Pasipiktinta Alizavos kle 
bono, kun. Jono Játulió ka 
puošė pasakytais žodžiais: ve 
lionis buvo įstojęs j komjau
nimą dėl žmonių akių, jis bu 
vo praktikuojantis katalikas, 
tikėjęs Dievą.. Tai buvęs di
delis «šmeižtas», tad kores
pondentas ištyręs velionies 
rankraščius, kalbėjęsis su tė 

■vais ir priėjęs išvados; tra
giškai žuvęs jaunuolis buvęs 
ateistas: net ir eilėraščius ra 
Šęs apie «sutanuotus krank
lius”.

Visas triukšmas, partinis 
pyktis patarnavo dvigubai; ve

Sodai Žydi, Tad Kolchozininkài Sparčiai Sėkite

Kukurūzus

Lietuvoje, sėjos darbams 
spartinti įvesti vad reidai - 
patikrinimai, o spauda, radi
jas kasdien skelbia varoviš 
kus reportažus — raginimus, 
pabarimus, pagyrimus. Vii 
niaus radijas gegužės 14 d. 
informavo, kai Dzūkijoje so
dai pabalo žiedais, jau atėjęs 
metas sėti kukurūzus iva rių 
kolchozų pareigūnai pasako 
jo. kaip sekasi su kukurūzų 
sėja Kai kurie pirmininkai 
skundėsi pradžioje sėti nesi
sekė, dabar jau geriau.

Varoviški balsai vis girdi
mi sodinant bulves, sėjant 
cukrinius runkelius Vilniaus 
radijas pripažino: ankstesniais 
metai- sodinant Lietuvoje bul 
ves būdavo p žeidžiami agro 
technikos reikalavimai, dėl to 
užaugdavo maži derliai. Kaip 

Esu dar jauna ir esu patvari, 
Bet laiko mane, kažkodėl patvory. 
Visų apleista ir visų užmiršta, 
Tapau agronomui sunkiausia našta...

lionis studentas dabar "rea
bilituotas'’, kaip šaunus kom
jaunuolis, bet tuo pačiu metu 
ir išaiškinta klebono “nusi
kaltimai” — jis, pasirodo, sa
vo metu Adomynės bažnyčio 
je slėpęs “banditus” (suprask 
—- lietuvius - partizanus) Ži 
linską ir Karosą, palaikęs ry 
šius su «žudikų vadeiva» Star 
kum ir pan. Teismo kunigas 
buvęs nubaustas, bet ir atli
kęs bausmę, kaip dabar tei
giama — jis nepasitaisęs. Pa
galiau, ir vėl dejuojama — 
"vis dar tebėra žmonių, ku
rie pasiduoda tamsybininkų 
prasimanymams”.. išvadoje 
— korespondentas dabar bus 
sumedžiojęs naują auką ir 
drauge naują “argumentą’' 
tiems, kurie vis kreivai, su 
nepasitikėjimu žvelgia į ateis 
tinę agitaciją

sodinti bulves — dabar pla
čiai aiškinama spaudoje, per 
radiją, siunčiami specialistai- 
Kai kurie laikraščiai, pvz. 
“Sovietskaja Litva” geg 14 
d teigė: agronomas turi atsa 
kyti už d rlių Laikraštis nu 
rodė visą eilę agronomų pa
darytų klaidų Tuo būdu,, dėl 
menkų derlių, jau rasti po 
kolchozininku nauji kaltinin
kai. Vis girdėti skundai — 
menkai vyksta sėja. Cukrinių 
runkelių sėją įsakyta baigti 
gegužės mėn pabaigoje Pyks 
tama, kad kai kurie, pvz. Kel 
mes raj agronomai vietoje 
sėjamosios cukr runkeliams, 
koichozininkams siūlo; dar
bus atlikite rankomis Dėl to 
sukurti, pajuokai, ir eilėraš
čio p -smai;

Maironis

Pavasaris
Palaimintas laikas, kada vieversys, 

Į dangų iškilęs, viešai apgarsins 
Pavasario auštanti -ytą:
Kad vėjas, svetys iš tolimųjų kraštų, 
Tirpdydamas sniegą, papūs iš pietų 
Ir gamtą prikels užmigdytą.

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

/ 
/

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

— Vilniaus radijas gegužės 
13 d skelbė: politinių ir moks 
liniu žinių skleidimo d-ja 
plečianti veiklą. Pereitais me 
tais d jos lektoriai turėję per 
100.000 paskaitų. Dabar tos 
d jos darbuotojai pasiryžę 
siekti kad naskaito-se būtų 
sprendžiami ir konkretūs vad. 
komunistinės st tybos uždavi 
niai. Kasdieninis tų agitato 
rių rūpestis tas pats ir visa 
eilė metų — per menKa esan 
ti propagandos kokybė, trūks 
ta koordinavimo, veikloje 
n>en ai dalyvaują kaimo gy
ventojai

KAUNUI LIGŠIOL PER MA 
ŽAI PAUKŠTIENOS, KIAU

ŠINIŲ

Vilniaus radijo, geg. 15 d. 
žiniomis, Kauno gyventojai 
iki šiol nebuvo pi'nai aprūpi 
narni pmfoštiena ir ki uši 
niais, nes tik dabar numatyta 
pastatyti du stambius paukš 
lynus. Jie užimsią 80 ha plo 
tą ir turėsią paukštydes, inkų 
batorius ir kt. Tikimasi kad, 

pagal bolševikinius planus, 
1965 m įmonė galėsianti tiek 
ti 10 mH. kiaušiniu ir 2 000 
cnt paukštienos.

BOKSAS — ŽIAURUS 
LOŠIMAS

Vatikano dienraštis «L’Os- 
servatore Romano», aprašę- 
nesenai žuvusio JAV garsaus 
boksininko Davey Moore mir
tį. stebisi, kaip visuomenė ne 
pasmerk a tokio žiauraus lo 
Šimo. Boksas pats savyje jau 
neleistinas dalykas ir daro 
gėdą mūsų laikų civilizaci 
jai. Vien paskutiniame laiko
tarpyje, nuo 1945 metų iki 
šiol, boksas pareikalavo 216 
mirties aukų Bokso sportas, 
nors ir vedamas pagal taisy 
kies, b<t yra labai žiaurus, 
o dažna mirtis beboksuojant 
yra tikra žmogžudystė, nors 
ir nenorėta Todėl reikia da 
ryti rimtas išvadas ir boksą, 
kaip žiaurų ir mirtį nešantį 
lošimą prašalinti ant visados 
iš žaidimų tarpo.

Sv. Tėvas Jonas XXIII irgi

JEIGU MANOTE, KAD 
YRA KITAIP, 
PATIKRINKITE

— Galite skaičius 21978 nę- 
dau-ginti iš 4 rių, nes pakan
ka jį parašyti atvirkščiai: 
87912.

— Jei į stiklinę vandęns 
įpilsite geroką žiupsnį drus
kos, tai vanduo nepakils/ o 
nusileis.

— Momentas — tai seno
viškas anglų laiko matas, ly
gus pusantros minutės

— visų žmonių akies obuo 
lio skersmuo lygus maždaug 
24 milimetram. Jis beveik 
nesikeičia visą gyvenimą. To 
dėl vaikų akys atrodo dide
lės.

— Pietų Amerikos Grand ■ 
Chaco žvejai žuvis gaudo ne 
meškerėmis ar tinklais, bet 
kastuvėliais ir kauptukais, nes 
vasaros metu žuvys Įsiknisa 
į dumblą. -

—- Atlanto ir Ramiojo van
denynų vandens lygis esti 
vienodas tiktai vasario mėne 
sį, o kitu laiku Ramiojo van
duo aukščiau stovi už Allan 
to vandenį

— 1897 m. spalio 11 d Kel 
mėje gimė Stasys Laucius..

— 1902 m birželio 18d. Si 
dabrave. nanevėžio apskr- gi 
mė Vytautas lavtas

— 1920m spalio 12 d Mažei 
kiuose gimė Henrikas Nagys 

pakėlė balsą prieš tą barba 
riškumą Gal šis buv aukš
čiausiojo ganytojo balsas pa
veiks į šių laikų visuomenės 
tvarkytojus ir uždraus tą 
žiaurų lošimą. Bet ir JAV se 
jau atsiranda protestuojančių 
prieš šį žiaurumą. Senatorius 
Kefauer paskelbė jnešiąs į 
Kongresą reikalavimą, kad 
JAV-se uždraustų bokso rung 
tynęs Prieš šį žaidimą pasi
sakė ir Kalifornijos guberna
torius Edv. Brown ir keli Illi
nois valstybės parlamentarai

- Na, gerai. Tai tu pabūk 
čia, kol aš atliksiu oficialų 
vizi ą Neužilgo grįšiu.

— Sauliau, priimsi mane 
vieną j svečius? — smalsiai 
klausė Angelika, o jos balsas 
buvo aksominiai gundantis

— O taip, labai prašau, po 
nia jei mokėsiu užimti..

— Ponia, ponia. . — Sakyk 
tiesiog Angelika. — Padrąsi
no moteris

-- Prašau, piašau... — Sau
lius buvo taip sumišęs, kad 
nei nepastebėjo, kaip Žyma - 
tas mostelėjęs ranka dingo 
už vartų.

Angelika įžengė į tylų bū
tą. Švelnūs radio garsai py 
nėši su praskrendančių mu
selių ir uodų zirzimu.

Užsisekdamas pakaklėje 
marškinius, Saulius kvietė ža 
vią viešnią į salę

Ji įėjo nedvejodama ir pa 
togiai atsisėdo sofos kampu 
tyje. Pasiknisusi rankinuke, 

ji pastebėjo kad pamiršusi 
cigaretes

Saulius išskubėjo. Tėvo kam 
baryje jis surado dar nepra 
dėtą cigarečių pokelį Prieš 
■ eidro į jis dar spėjo brukš. 
telėti šukomis plaukus, ir pa 
sitempęs grįžo prie viešnios.

- Sėskis, Sauliau Duok 
pirmiausia cigarie'ę. o paskui 
eisime prie reikalo.

— Reikalo?. — Jis nuste
bo Mandagiai uždegė cigare 
tę truputį virpančią tarp ilgų 
nulakuotais nagais pirštų. An 
elikos ranka, tuo momentu, 

jam p iminė tropišką kvapnų 
parazito žiedą —

Leisdama tirštą dūmų ka
muolį tarp ryškiai nudažytų 
lūpų, Angelika atsilošdama 
prabilo: — Sakyk, atvirai. No 
ri turėti automobilį, Sauliuk?..

— Tai yra mano vienintelė 
svajonė, Angelika — Jis su
simąstė, ir jo didelės mėly
nos akys spindėjo, kaip ma

žo sužavėto vaiko. Jis lamdė 
tarp pirštų neuždegtą ciga
retę.

— Tad, klausykis. Aš par 
duodu savąjį.
- Jūs???
— Taip Parduodu už pen

ktas šimtus tūkstančių įnašo, 
u likusius išsimokėjimui.

— Už penkius šim.us?..
— Tūkstančių!.. Bet tik, 

tau Kaip labai simpatingam 
giminaičiui.

— Bet, ponia - atsiprašau, 
Angelika - aš neturiu tiek 
pinigų atsargoje

— Rasis, rasis, Sauliuk. 
Truputį tavo, dar tėvo kišenę 
pakratyk, ir susikrapštysi. Tik 
įsivaizduok, tokį puikų DKW 
a?! Kad ir vartotas, bet geras. 
Praleisti šią progą, būtų ti
kra nuodėmė!.

— Nuodėmė? — lis pasi
krapštė pakaušį Paskui susi 
kaupęs užsidegė cigaretę ir

dar ilgai žiūrėjo į baigiantį 
degti degtuką. ' ®

— Na, sakyk, kur gi tu gau 
si už tokią kainą automobilį 
geram stovyje? Aš tik tau, 
kaip kūmui siūlau už tokią 
sumą Kitiems - bei milijo
no, nei pauostyt neduočiau.

— Bet.. Na, gerai, Angele. 
Aš pagalvosiu, pasitarsiu su 
tėvais.

— Tik su atsakymu nedelsk. 
Man skubu

— O taip, aš suprantu Aš 
manau, kad pasitaręs su tė
vu, iškombinuosime kaip nors 
tuos pinigus.. Nots, tiesą pa
sakius musų fabrikėlis dabar 
ne kažin kokį pelną neša...

— Ak. Jūs visada papratę 
dejuoti. Tik pagalvok: mano 
automobiliukas — tikra pa
saka! Žavus, greitas elegan
tiškas — važinėsi, kaip ti
kras industrialas!

— Žinoma, aš neabejoju.
Tik...

— Jokio «tik» negali bū<L 
Sakyk atvirai - pirksi ar ne? 
— Jinai nekantriai užsidegė 
naują cigaretę. Tuo momentu 
jos žvilgsnis buvo panašus į 
plėšraus lūšio. Saulius pakė
lė akis ir sutiko tą žvilgsnį 
Jis visai paprastai teatsakė;

— Aš pirkčiau, bet...
- Bet neturiu reikalingos 

pinigų sumos! . cha, cha, 
cha... — Angelika juokėsi at- 
lošdama gražią gaivą. Prisi 
merkusi ji pašaipiai žiūrėjo į 
naivų jaunikaitį. Saulius ir 
tą žvilgsnį pagavo. —

— Gal galiu pasiūlyti ką 
nors gaivinančio? — jis pa 
klausė pasilenkdamas ties ją, 
ir jo šnervės pagavo nepa
prastai švelnų tamsių garba 
nų kvapą

Staiga, užsimesdama ran
kas jam ant kakta, Angelika 
sušnabždėjo: «Pabučiuok ma
ne, giminaiti...» —

(B. D.)
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mažažemių ūkininkų šeimoje 
gimė sūnelis, ir vėliau Šv- 
Jono parapijos bažnyčioje bu 
vo pavadinta Angelo Giusep
pe vardu, gal tik jo motinos 
širdyje rusėjo nujautimas, kad 
šis kūdikis kada nore valdys 
tikinčiuosius dangaus Kara
liaus vardu. '

Berniukas buvo gabus, ir 
jstojęs Sergamo kunigi| se- 
minarijon, greitai gavo sti
pendiją tolimesniam mokslui. 
Komoje apgynė teologijos dak 
taro laipsnj, o 1904 m. buvo 
jšventintas į kunigus. -Kun 
Roncalli vis augo ir to ulė jo 
savo pašaukime ir atsaKo- 
mingose pareigose. Būnant 
vyskupo Tedeschi sekretorių 
mi. kun Roncalli dažnai lėk
davo kartu su vyskupu važi 
nėti Prancūzijon. Per tuos 
vizitus ;is laisvai išmoko var 
toti prancūzų kalbą Per I-ji 
didįjį karą, jis buvo kapelio
nu fronto linijose; karui pasi
baigus, buvo paskirtas dioce 
zijos kunigų seminarijos dva
sios vadu.

1921 m popiežius Benedik
tas X/ pakvietė kun, Roncai 
Ii Romon, ir paskyrė jį padė 
jėju Tikėjimui Platinti Kon
gregacijos reikalams.

Netrukus jis buvo pašven
tintas tituliariuiu arkivyskupu 
ir 1925 m paskirtas Bulgari
jon apaštalikiškuoju vizitato
rium Greit išmoko bulgarų 
kalbos, susigyveno su žmonė 
mis ir buvo jų nepaprastai 
mėgiamas

Sekančius 19 metų pralei
do Balkanuose ir Artimuosiuo 
se Rytuose, būdamas apašta
liškuoju delegatu Bulgarijoje, 
Graikijoje ir Turkijoje Šalia 
bulgarų kalbos išmoko ir rusų.

Arkivyskupo Roncalli diplo 
matinius gabumus įvertinda
mas, popiežius Pijus XII ji 
paskyrė-vienai iš kebliausių 
misijų po II pasaulinio karo 
—, Prancūzijon Čia 1944 m. 
buvo ; paskirtas apaštalikiš-' 
kuoja nuncijum. ?avo taktiš ■ 
ku apsiėjimu, darniai sutvar
kė pašlijusius Vatikano ir 
Prancūzijos santykius.

•1953 m arkivysku-pas Ron- 
calli buvo paskirtas Veneci
jon lY perkeltas į kardinolus.

Čia išsipildė airių prana
šautojo vyskupo Malachy žo 
džiai kad busimas 262 sis po
piežius bus «popiežius jūri. 
ninkas». Savo pirmą kardino- 
lišką palaiminimą kardinolas 
Roncalli suteikė plaukdamas 
gondola Venecijos kanalais.

Vėliau gondolą pakeitė moto
rinis laivelis

Kai po popiežiaus Pijaus 
XII jo mirties, vykdamas į 
kardinolų konkliavą rinkti 
naujo popiežiaus, kardinolas 
Roncalli atsisveikino su Ve 
necija, jo troškimas buvo «už 
dviejų savaičių sugrįžti».

Tačiau, po keleto» dienų, 
1958 m spalių 28 d. balzga
nam dūm liui pakilus iš pra
nešimo kaminėlio, kardinolų 
kolegijos dekanas Tisserant 
klausė kardinolo Roncalli:

«Ar priimate kanoniškai at 
liktą išrinkimą?» Sikstinos ko 
plyčioj nuskambėjus «Priimu», 
Katalikų Bažnyčia susilaukė 
262-jo popiežiaus Jo vardas: 
Jonas XXIII.

Per keturius su puse metų 
pop. Jonas XXIII giliai pasi
reiškė kovodamas už pasau
lio taiką. Už visų krikščionių 
susivienijimą. Atkreipė dėme 
sį ypač į biednuosius ir dar
bininkus, parašydamas dvi 
enciklikas.

Dabar, netik katalikų baž
nyčia, bet visas pasaulis liū
di netekęs to, kuris buvo 
«Taikos Popiežius» Nuliūdi
me, mal Jaukime Visagalio, 
kad 263 sis popiežius sugebė 
tų tęsti toliau popiežiaus Jo
no XXII I-jo pradėtą Konci- 
liumą ir kitus darbus už tai
ką ir ramybę.

MUSŲ PASAKOS
PATYS ATĖJO

Vienas» žmogus ėjo vėlai 
vakare n mo ir kryžkelėje 
rado maišą pinigų Norėjo už 
gidėti ant pečių, bet nepakė
lė, tai ir paliko, pagalvojęs: 
«Et, jeigu man skirta, tai pi
nigai ir patys ateis namo »

Namie žmogus papasakojo 
žmonai, kad buvo radęs pini 
gų bet palikęs ant kelio. 
Žmona ėmė barti vyrą už to
kį kvailumą.

— Nešibark, žmonele, — ra 
mino vyras, —- jeigu pinigai 
man skirti, tai ir patys ateis.

Tą jų šneką girdėjo vngys, 
kurie tą valandą pasiklausy
dami slankiojo namų palan
gėmis Jie apsidžiaugė ir nu 
bėgo tekiui pinigų. Žiūri — 
ne pinigai, bet nustipęs šuo 
Apžiūrėjo ir nutarė: «Apga
vo» Tada vyresnis tarė:

— Paimkime šunį ir atmes
kime kvailiui. Tegul jam dvė 
seliena, ne pinigai ateina.

Vagys paėmė šunį, nutem

l žmik. Užmik saldžiai 
Mylimoji mano, .
Kaip saulelė užtekės, 
Būsiu vėl prie tavęs.

Vėl vaikščiosim ramiai 
Vėl dainuosim linksmai 
Vakarėlis ateis 
Atsiskirsim graudžiai...

B. Krupytė

Tavo Akys
Tavo akys pavasario šventė, 
Tavo akys dangaus šypsena, i
Ak kaip sunku be jų — sutemas...
Tavo akys lyg tyrų miražas, 
Sužibėjo padangėj manoj, 
Širdis liko jų amžinas pažas, 
Vien tik jas mini meilės dainoj.

Tavo akys pasaulio platybė, 
Šviesus džiaugsmas ir laužo ugnis.
Tavo akys — mirtis ir gyvybė, 
Jose visa manoji buitie.

IŠ MERGAITĖS UŽRAŠŲ

Danguje mėnuo kabojo 
Ir švelnus vėjelis pūtė, 
Skleidės gėlės man prie kojų 
O krūtinėje širdutė,

Ant gėlės žalių lapelių 
Ritenos rasa nuo vėjo, 
Kaip rasa ir man širdelė 
Susijaudinus drebėjo.

Kažkur toli varpas gaudžia, 
O man taip širdužę gelia, 
Jis prieina, prisiglaudžia 
Deda galvą man ant kelių.

Ir sužiūra į mėnulį — 
Tokios liūdnos jojo akys, 
Lyg tenai, kur žvaigždės toli, 
Būt ir laime jo nukakus.

Nuo to liūdesio akyse 
Ir man taip graudu patapo 
Nutariau — jam pasakysiu 
Kaip rasa ant žiedo lapo, 
Man širdis, va, čia suvirpo 
Ir tam liūdesy ištirpo 

pė prie kvailio namų, tykiai 
atidarė langą ir šlumš įmetė 
gryčion Tik džin dzin dáin, 
pabiro pinigai. Kvailys nus
tebęs kelia pačią sakydamas;

— Kelkis, žiūrėk! Sakiau, 
jeigu man skirti, tai ir patys nes ji tau nereikalinga, — ap
ateis namo. 

O paskiau taip smarkiai plakė 
Taip krūtinėn ėmė duoti - 
Pamiršau, kad manu sakė 
Jog nereikia jo bučiuoti.

Pamiršau, o jis laimingas, 
Akys džiugesiu degą — 
Net iš džiugesio jam vingiais 
SuvizgePo uodega

Aš tik dvylikos buvau 
Kai tą šunį bučiavau.

Čiukytė Dėlytė

JUO KAI :

Draugai kalbasi:
— Visi sako kad, kiekvie 

no j šeimoj yra vienas visai 
kvailas asmuo. Kaip tau at 
rodo? :

— Man ne atrodo, nes ma 
no šeimos aš vienintelis as 
muo.

— Airis paprašė škotą duo 
ti užsirūkyti Tas padavė ta 
bokinę,bet tuo metu airis 
apsižiūrėjo', kad ji® neturi ir 
degtukų.

— Ojįjaš neturiu ir degtu 
kų,pasakė jis.

— Tąi atiduok ir taboką, ,

sidžiaugė Skotas

JONINES - Moksleiviai 
ateitininkai organizuoja Joni
nes, vaikams ir suaugusiems. 
Birželio 22 d. Jaunimo na
muose. Sujungdami braziliškų 
ir lietuv škų Joninių tradici
nių žaidimų bei dainų, sma
giai praleiskite vakarą su 
mumis Norintieji dalyvauti 
prašomi kreiptis į At kų Val
dybą.

— Rugsėjo 7 dieną (7 dę 
Setemb o) įvyks didelis lietu 
vių P KNIKaS į «Chacara 
Santo. Elias» 17 km nuo São 
Paulio miesto (Rodovia Rapo
so 'avares). Kviečiame visus 
iš anksto pasiruošti Sąlygos 
b is praneštos vėliau -ikmką 
organizuoja ateitin i kų orga 
nizaeija.

K N K U H S A S
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.

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

IV. dalyvautojai — visas 
Brazilijos Jaunimas.

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 »

NEUŽMIRŠKITE
Birželio 15 d. pasibaigs 

konkursas: «KĄ AŠ ŽINAU 
APIE LIETUVĄ., a

— Pagyvenęs vyriškis ir? 
moksleivis sėdėjo greta trau- 
kinyje. Moksleivis visą laiką 
spjaudė ant grindų.

Nebeiškentęs vyriškis pa
klausė:

— Sakyk, berniuk, ar tu 
neturi nokinės?

—- Jums reikėtų turėti savo 
nosinę, nes prašyti iš kitų 
yra nemandagu, — atrėžė.,, 
berniukas ,

— Ar jūs einate į paskaitą, 
kurią skaitys ponas Nuobo- . 
džiūnas?

— Taip.
— Aš patariu jums. : neiti ; 

nes kalba, kad j© paskaitos , 
neįdomios.

— Bet aš privalau eiti. 1
— O kodėl gi?
— Kadangi aš pats ją skai 

tau.
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I ■
Lietuvi

i klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį 

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

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

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 ik‘ 18,00 vol.

' *  / : pusk 5

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

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

Jaęana klierikų kopi. 7,45 vai.
Bom Retire, 10 vai. ’ 
Utinga 18,00 vai.,

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 A v. Zelina).

Trečią:

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ cjlOljlOZ Rua Coelho Neto, 281

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

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

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOs 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 į 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de j 
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 Z LINA - SÃO PAULO

Madeira® «em- gerai

SÉDE: Rna México, 98 - 9.0 - sala 904 — Pone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «GABI UNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Agua Rasa 8 val.,
Moinho Velho 11 vál.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą!:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:^
Vila Anastacio 8,30 vai..

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

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

>«4++-H--H-++++++-i-+++++v+++.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lítuania» yra trans

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

PAVIIILOIMC
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

KIRPIMO IRI SIUVIMO MOKYKLA

“JO F II J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojais 
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 -------

liuojama PENKTADIENIAIS 
20 vai. 45 min.

SIUVĖJAS

POvii.Ab AMBROZEVlČlUb
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Bela

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

• São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTEL’A! ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

1RHÃCJ CARUI FICU
iaiaya v 1111 > yrr o~adi žinomas gėrimas 

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

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

S Ã O P A U L ©įCaixa Postai 3967

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;

EJCETTORIO CCNTAEtl

NAJCIMENTC
Irmãos Nascimento

RE«. C.IT.C. »P. Mro 1.4»4

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

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

Jundnis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
iv Zelina. 831 - Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

*• tf
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių bei darbo įrankių^
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— Prof ANTANAS STONIS 
su ponia, pakeliui iš Ameri
kos j Čile, biržel’o mėn. 1 d. 
sustojo S, Pauly aplankyti 
savo giminių ir draugų Buvo 
apsistoję Mokoje,, pas Am- 
brozevičius Prof. Stonis ke
lis mebus yra gyvenęs S Pau 
ly. Iš S Paulo porai metų 
buvo išvykęs Meksikon, kur 
vienai kompanijai pastatė po 
pieniaus fabriką. Iš Meksikos 
persikėlė j Čilę. Šiuo metu 
Čilėje, Laja apylinkėje, už 
500 kilometrų į Pietus nuo 
sostinės. Santiago miesto sta
to didžiausią Pietų Ameriko
je popieriaus fabriką už 35 
milijonus dolerių Stonių šei
mos nuolatinė rezidencijos 
vieta yra Santjage. Jaunimas 
— Austyto ir 'nta uka siu 
dijuoja universitete. Stoniai 
yra nuolatiniai «M L.» skaity 
tojai P. G Stonienė jaunimo 
namų statybai paliko 20 do
lerių Antradienio ryte Sto
niai išsKrido į Santiago.

Prof. Stonis gyvendamas S. 
Paulyje aktyviai dalyvavo lie 
tuvių kultūriniame gyvenime. 
Ir dabar, nors ir toli būda
mas domisi S aulo lietuvių 
veikia.

— Radio kolektyvo ruošia
ma vakariene susidomėjimas 
yra didelis. Svečių bus dau 
giau negu buvo tikėtasi. Ta
čiau šeimininkės yra pasiruo 
šusios visus skaniai pa aišin 
tj. Yra paruošta ir įdomi me
ninė programa Vakarienės 
pradžia 16 vai. sekmadie į

— Liet Kat Bendruomenės 
choras savo veikimo pro^ra 
mon yra įtraukęs ir išvykas.

LIETUVIS ADVOKATAS

Albertas Pavilavicius

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

menių atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 - 9 o And or Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37 0395 ■ 35 5650 33-6011 São Paulo

PRANEŠIMAS
L ' ■ i. . . '

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

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

. ROMA — ITALIA

Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą . 
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 

susitarta iš anksto.
• À KOLEGIJOS VADOVYBĖ.
..v. į;

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre 
membė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką
LAURINAVIČIUS ANTANAS. & CIA. LTDA,

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur

Susisiekimas; iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki galo Vila Albertina.

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

AUTO MECANICA E FUNILARIA V INA DEL M AR
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo
I Fone: 93-4486 (recados)
1 — .fan I - . Į ’ ................—I N- —-

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis.

kiekvieną sekmadienį aštuonnios ir pusę 20.30 vai. vak.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

■. . ■/
t ,

•v; ... - t

Vienas tokių išvažiavimų yra 
numatytas 16-18 d d. rugpjū
čio mėn į gražųjį São Se
bastião apylinkės pajūrį bei 
j Ilha Belą salą Smulkesnės 
informacijos bus paskelbtos 
vėliau.

VISI Į LIET. PAMALDAS!

Birž. 9 d Jacanoj 8 vai., 
Bom Retire 10 vai, ir Utin 
goj 18 vai. Paskutinė proga 
Velykinei.

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

«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

Jonas Budrevičius 2.000 cr , 
Petras Andi ejauskas 1 700 cr , 
Alfonsas Popelis 10 000 cr., 
Juozas Baltrūnas 4 000 cr , Na 
puolis Gudliauskas 2 000 cr, 
Juozas Kamarauskas 1 000 cr , 
Anele Matuzonienė 1 000 cr , 
Aleksas Paškevičius 1.000 cr., 
Vladas Žalkauskas 1.000 cr., 
Ana Jasaitienė 1.000 cr., Ma
tas Vjtonis 1.000 cr., Petras 
Vencevičius 1 000 cr.

ĮSPUDŽ'AI IŠ V.ANASTACiO 
VAKARU

Šaltas ir nejaukus S, Paulo 
žiemos vakaras. Smulkus lie
tus purkšnoją, tarsi, norėda- 

mas atbaidyti bet ką išeiti iš 
namų. Bet tai juk šeštadienio 
vakaras, ir taip norisi išspruk 
ti iš namų aplinkos. Prisime 
nu, kad turiu pakvietimą į va 
karą, kaip tik šį vakarą bir
želio mėn 1 d V. Anastacio 
lietuviai kviečia pas juos pra 
leisti laiką, pabuvoti drauge, 
pasižiūrėti jų suvaidinto Ka
zio Alytos «ANT BEDUGNĖS 
KRAŠTO* veikalo — dramos.

Taigi šiltai apsitulojusi. skė 
čiais apsišarvojusi, publika 
renkasi iš tolimiausių S Pau 
lo priemiesčių į šviesiai ap
šviestą Dr. Jono Basanavi
čiaus vardo m kyklą. Salė 
palengva prisipildo, svečiai 
kieme ir prie bufeto stovi
niuoja. šiuo tuo «stipresniu» 
susišildo Čia visus pasitinka 
Mokyklos Globėjų Būrelio 
pirmininkas p Žarkauskas, p. 
Bartkus, p. Šimbelrs ir kiti. 
Čia ir p p. Kuoil ūaų buto du 
ris visiems atdaros kas nori 
pasidėti savo daiktus, kas pa 
taisyti šukuoseną. Čia kaž
kaip iš ka to pasijunti jaukiai 
lyg savuos namuo”.

Vaidinimas pradedamas ga- 
na punktualiai Pagrindinė 
dramom idėja parodyti publi 
kai prie k< priveda netvar
kingas šeimos tėvo gyv ni- 
'jnas kai jis visas jėgas ir 
turtą prageria ir tuo pačiu 
pitenka j smuk'ininko Ber 
kaus pinkles. Tokio gyveni
mo išdavoje vaikai pasuka 
šunkeliais, tik pats jauniau
sias paragavęs gimnazijos 
mokslo išgelbsti iš varžytinių 
tėvo turto likučius, ir suvar
gusią motiną.

Veikalą režisavo p St Ku
biliūnas ir Alfonsas Žibąs. 
Vaidino Sofija Polikaitytė. St 
Kubiliūnas, ■ Vytautrs Petrai 
tis, Gražina Kubiliūnaitė, Ra 
mūnas Kubiliūnas, Juozą Kr 
paviči. s, Juozas Valutis ir 
Alfonsas Vidžiūnas. Sufleravo 
Vacys Putvinskas Taigi ma
tome, kad Dr J. Basanavi
čiaus mokyklos Būrelis yra 
stipriai susiorganizavęs ir tu 
ri gražų t-cenos mėgėjų ko 
lektyvą. Visi artistai tikrai 
nuoširdžiai stengėsi atlikti-a 
vo roles Vieniems geriau se
kėsi. kitiems buvo kiek sun 
kūmų su lietuvių kalba, bet 
šis sunkumas beabėjo nugali 
mas, jei dažniau bus 'rengia
mi vaidinimai ir viešieji lie
tuviški pasirodymai. Publika 
gyvai reagavo į įspūd oges

nes scenos situacijas Ypatin 
gai prajuokindavo visus; žy
delis Berkus, kurį vykusiai 
pavaizdavo Juozas Karpavi 
čius įtikinantis buvo ir Sta
sys Kubiliūnas ūkininko gir 
tuoklio rolėje Jo žmona Mag 
dė — Sofija Polikaitytė, per
davė nelaimingos motinos ti
pą, tik pykti tai jai tikrai bu 
vo sutiku, nes matyti jos cha 
rakteriui tai iš viso svetimas 
bruožas.

Vykusiai savo rolėse pasi
rodė Jurgis — Vytautas Pe
trai is ir Ona — Gražina Ku- 
biliūnaitė, taipogi ir mažesnė 
se rolėse Ramūnas Kubiliū
nas ir Juozas Valutis. Motie
jus — Alfonsas Vidžiūnas ga
na neblogai išpildė savo ro
lę. nežiūrint, kad jis beveik 
nemoka lietuviškai

Publika visumoje buvo pa
tenkinta vaidinimu Bet svar
biausia tenka pabrėžti, kad 
V. Anastacio lietuviai nesnau 
džia ir suranda laiko tokiems 
vaidinimams paruošti, nesi
gailėdami nei laiko, nei pas
tangų.

Po vaidinimo , buvo šokiai, 
kurie užsitęsė iki 4 vai. ry
to Salėje matėsi daug gra
žaus lietuviško jaunimo net 
ir iš tolimesnių S Paulo prie 
miesčių Visas vakaras praė 
jo jaukioje ir šeimyniškoje 
nuotaikoje Už tai tariame 
širdingą ačiū Dr J. Basana
vičiaus lietuviškos mokyklos 
Globėjų Būreliui!

Akmenė

— Pirmųjų masinių Sibiran 
trėmimų — genocido dienos 
minėjimas, kaip jau buvo pra 
nešta, šiais metais bus 15 d. 
birželio k’tą šeštadienį, 19 30 
vai, Ypira-goje, Rua Morei
ra Costa, 531. São Francisco 
Xavier gimnazijos salėje. 
Kalbės deputatė Conceição 
da Costa Neves ir studentų 
demokratinio sąjūdžio atsto
vas. Iš Vila Zelinos 19 vai. 
išvyks du autobusai. Vykstan 
tieji minėjiman galės pasL 
naudoti šiais autobusais Kai 
na į vieną (rS50 00 Išnyks 
punktualiai.

- JUOZAS JAKUTIS yra 
kandidatu į São Paulo mies
to vereadorius Lietuvių gar 
bė reikalauja, kad jL būtų 
išrinktas Balsuokime ir kitus 
raginkime už J. Jakutį bal- 
suo.i.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

- La šk^ 
V. Balčiūnu 
A. Pangonif 
nei, B. Ajauskui, K. Sadzevi 
čiui, A. Žemaičiui, A. Laz- 
dauskui, L. Adomavičiūtei, 
Iz. Seliokienei.

— Šiomis dienomis buvo su 
sitikę prezidentas J. Goulart 
su buvusiu prezidentu J Ku 
bitschek. Pasikalbėjimas trn 
Ko tris valandas. Buvo taria
masi politiniais klausimais, 
pirmoj eilėj apie naujos vy
riausybės sudarymą. Kai kurie 
politiniai sluoksniai praneša, 
kad naujas ministerių kabinę 
tas tebus sudarytas tik už 
mėnesio laiko.

— Prez. J. Goulart gydyto 
jų patariamas pertraukė vi
sas audiencijas iki ateinan
čios savaitės pradžios.

PARSIDUODA

Namas V. Zelinoj, Rua Ma
noel Lemos 3 060.000,00 gero
mis sąligomis

Namas V. Beloj. Rua Balsa- 
micas 3.800 000 00 (avista) 
Namas Vila Beloj — Rua das 
Giestas.
Namas Vila Beloj. r. Saruma.

Vaistinė — V. Prudentėj 
Ba as Bilharas - V. Prudentėj
Baras krautuvė ir co pa su gy 
venamu namu V. Zelina.
Sklypas Jurubatuba prie Via 
Anchieta.

Sklypas Boqueirão - Praia 
Grande.
Kreiptis: Rua Tbitirama. 976

V Zelina

DVIEJŲ AUKŠTŲ NAMAI 
Quinta dus Paineiras

Palengvintomis sąlygomis. 
Viršuj: 2 miegamieji ir ba
nheiras. Apačioj salė, virtu 
vė, wc ir kiemas

Kreiptis: R ibitiraiia, 976.

ŽEMĖS SKLYPĄ! 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.

— MOKINIAMS. Duodamos 
pamokos gimnazijos ir cien
tifico mokiniams iš matema
tikos, anglų, portugalų, fizi
kos ir chemijos.

Rua Rio das Pedras, 157. 
Vila Zelina.

-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. t
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