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Popiežius Povilas Sėstasis
Birželio mėn. 21 d. buvo 

išrinktas popiežiaus Jono 23- 
čio įpėdinis, Milano arkivys
kupas J B Montini, kuris 
pasirinko Povilo VI vardą Jo 
karūnacija bus šį sekmadie
nį, 30 d birželio.

Naujas šv. Petro įpėdinis 
< yra italas, kilęs iš Šiaurinės 

Lombardijos, kuri, dalis Lom
bardijos, priklausė Austro- 
Vengrijos imperijai.

Povilas VI tasis, palyginant 
su kitais popiežiais, yra jau
nas, 65 metų amžiaus. Jau 
prieš rinkimus kardinolas 
Montini buvo pirmuoju, vie
šosios nuomonės sprendimu, 
užimti vyriausio bažnyčios 
vairininko sostą. Š oms pa
reigoms jis turi reikalingus 
privalumus Jau su Pijum XII 
bendradarbiavo ir turėjo ge
ros progos Si s pažinti su 
tarptautine politika Taip pat 
buvo nuncijumi Varšuvoje. 
Yra vienas tų popiežių, euris

Nauja Brazilijos Vyriausybė
Kodėl buvo pakeistas mi 

nisterių kabinetas? vienodo 
atsakymo nėra Yra įvairių 
aiškinimų Pavyzdžiui J V 
spauda rašo, kai vyriausybės 
pakeitimo priežastis nėra ži
noma Gal būt, ten pat rašo 
ma. kad respublikos preziden 
tas iš visų pusių spaudžia 
mae ryžosi p įkeisti ministe- 
rius.

Vietos opozicinė sauda ra 
šo. kad prezidentas, spaudžia 
mas acionalistinio fronto, 
pašalinti krašto apsaugos, gen 
Kruel ir finansų, Santiago 
Dantas ministerius, nerado 
kito kelio, kaip tik perorga
nizuoti ministerių kabinetą.

Nauja vyriausybe, kaip iš 
spaudos matyti, nei pozicija, 
nacionalistinis fronntas, nei 
opozicija nėra patenkinti, ne

$

JAV prez. Kennedy Europoje
Nuo birželio 23 d. prez. 

Kennedy lankosi Europoje. 
Pirmas sustojimas buvo Va
karų Vokietijoje, Koelno, 
Frankfurt, Hanau, Bonn ir ki
ti miestai. Visur buvo entu
ziastingai sutiktas. Žmonių 
minios, šimtai tūkstančių išė
jusios į gatves kėlė didžiau 
sias ovacijas. Su nemažesniu 
entuziasmu buvo sutiktas ir 
Vakarų Berlyne. Koks šio 
lankymosi tikslas?

Pirmas, tai patikrinti JAV 
ir jos po luliarumą Europoje.

Antras — sastiprinti visais 

nori, kad Bažnyčios veikla 
būtų pritaikyta šių dienų gy
venimui Tiesa, principai, pa 
grindinės tiesos yra amžinos, 
jos nekeičiamos, bet priemo
nės toms tiesoms įgyvendinti 
keičiasi.

Viešoji pasaulio nuomonė 
kardinolo Montini išrinkimą 
popiežiumi ne vien palankiai, 
bet su dideliu pasitenkinimu 
ir džiaugsmu sutiko. Sekma
dienį j karūnacijos iškilmes 
iš įvairių kraštų vyksta gau
sios delegacijos. Iškilmėse 
dalyvaus du prezidentai: JAV 
prez. Ke .nedy ir Brazilijos 
João Goulart.

Ar tik ita'ai gali būti po
piežiais? Popiežiumi gali bū
ti iš bet kurios tautos išrink
tas. Ne italą išrnnkti yra vi 
sai nesunku, nes ne italai 
kardinolai sudaro daugumą. 
Renkant popiežių reikia atsi
žvelgti ir k tas, pavyzdžiui, 
politines aplinkybes.

ilgą amžių jai pranašauja.
tipriausia asmenybė nau

jame kabinete yra buvęs São 
Paulo gubernatorius Carvalho 
Pinto

Del jo pakvietimo vyriau- 
sybėn yra įvairiausių spėlio
jimų Vien' tvirtina, kad pre
zidentas geresnio finansų mi 
nisterio negalėjo rasti, kuris 
sugebėtų aptvarkyti pašliju
sius finansus. Pavykus finan 
sus sutvarkyti tuo pačiu ir 
prezidento pozicija sustiprėtų.

Dar yra spėjančių, kad vy
riausybė finan ų ministério 
kandidatūrą gali j preziden
tus 1965 m išstatyti.

Spėli jimai lieka spėlioji
mais bet yra faktas, kad 
dabartinėje vyriausybėje Car 
valho Pinto asmenybė yra 
dėmesio centre.

atžvilgiais Šiaurės Atlanto Są 
jungą, ją apginkluoti moder- 
niškiausiais g’nklais. :

Trečia — JAV prezidentas 
atvyko patvirtinti, kad JAV 
pildys pirmiau padarytus Eu
ropai įsipareigojimus — prie
šui užpuolus ją gins «JAV 
statys pavojun savo miestus 
- kalbėjo prezidentas — kad 
jus apginsi, nes esame reika
lingi jūsų laisvės, kad mes 
galėtume laisvi būti.» Toliau 
prezidentas įrodinėjo, kad 
šiandien nėra vietos kokiems 
nors separatizmams, kad vipų

IŠ VISO PASAULIO
j

— Spėjama, kad ateinan
čiais mėnesiais žymiai pablo
gės santykiai tarp komunisti
nės Kinijos ir Indonezijos. 
Indonezijoje gyvena 3 milijo 
nai kiniečių, kuriems nenori 
ma siaurinti jų teisės

— Viduržemio jūroje, Mal
tos saloje numatoma statyti 
didžiausią pasaulyje atominių 
povandeninių laivų bazę, ku
ri bus Amerikos karo laivyno 
žinioje.

— Anglijoje Kubos ekono
minė delegacija veda dery
bas dėl p ekiu laivų užpirki
mo. Anot laikraščių. Sovietų 
Rusija nepajėgia laiku prista 
tyli užsakytus laivus, kas 
trukdo Kubos prekybai su už
sieniais.

— Tarp -e ' us ir Ame 
rikos Baltųjų Rūmų stitoma 
teletipo linija kuri kainuo 
sianti 200 000 dolerių

— Kiniečių komunisių par
tijos vadovybė pareiškė So
vietų Rusijai, kad tik Chruš
čiovui pasitraukus iš valdžios 
kiniečiai galėtų tartis ideolo
giniais klausimais su sovie
tais.

— Venezueloj vėl pradėjo 
siausti teroris ai, kurie gauna 

yra vienas ir bendras tikslas 
—- ginti laisvę. Siam tikslui 
siekti visų laisvų kraštų ben
dradarbiavimas yra būtinas. 
Kokios nors izoliacijos nega
li būti Europos nuo JAV at
skyrimas būtų pasitarnavimas 
bendram priešui.

Prez, Kennedy lankysis Ita 
lijoje. Dalyvaus popiežiaus 
Povilo VI karūnavimo iškil 
mėse. Po to aplankys Angli
ją ir dar kaikuriuos Europos 
kraštus.

Prancūzijoje šiuo kart ne
silankys, nee jos prezidento 
De Gaulle idėjos nesutampa 
su prez. Kennedy idėjomis. 
Prez De Gaulle norėtų, kad 
JAV atitrauktų savo karines 
pajėgas iš Europos žemyno. 
Tuomet silpnesniųjų gynėju 
taptų Prancūzija Bet Vak 
Europos valstybininkai Pran 
cūzijos jėgomis nepasitiki. Jie 
nori, kad Europoje ir toliau 
pasįliktų JAV kariuomenės 
daliniai, Prez Kennedy pasi
žadėjo, kad kol Europoje bus 
pageidaujamas ir reikalingas 
JAV buvimas, tol jie ten pa
siliks.

Prez. De Gaulle skirtingos 
politikos įkvėpimo šaltinis 
yra jau praeitin nuėjusi Pran
cūzijos galybė ir garbė.

instrukcijas iš Kubos. Tero
ristai padegė padangų fabri
ką «Goodyer». Gaisras pada
rė 450.000 dolerių nuostolių.

— Brazilijos prezidentas 
JOÃO GOULART birželio mėn 
28 d., lydimas užsienio reika 
lų ministério, naujosios sos
tinės arkivyskupo, senato 
pirmininko išskrido Vatikanan 
į popiežiaus karūnavimo iš
kilmes. Kadangi šiose iškil
mėse dalyvaus JAV prez. 
Kennedy, tai spėjama, kad 
abudu prezidentai susitiks 
nuomonėmis pasikeisti aktua 
bais abu kraštus liečiančiais 
klausimais.

— Birželio mėn. 28 d. į Ry 
tų Berlyną atvyksta Krem
liaus diktatorius Nikita Kruš- 
čiovas. Jo kelionės oficialus 
tikslas — dalyvavimas Rytų 
Vokietijos komunistų partijos 
generalinio sekretoriaus Ui- 
brichto 70 metų amžiaus su
kaktuvėse. Tikrumoje savo 
vizitu norėtų neutralizuoti 
prez. Kennedžio v zito pasek 
mes Rytų Vokietijoje.

— Atsistatydino Izraelio 
valstybės ilgametis ministeris 
pirmininkas Ben Gurit n.

— Maskvoje buvo numaty
ta sušaukti liepos mėnesį vir 
šūnių konferenciją dėl atomi
nių bandymų uždraudimo. So 
vietų Rusija šiai konferenci
jai pritarė, bet paskutiniu mo 
mentu Chruščiovas pareiškė, 
kad sovietų valdžia neleisian 
ti tarptautiniam organizmui 
daryti Kontrolę savo teritori
joje.

— Š omis dienomis Rio de 
Janeire širdie-s liga mirė gar 
sus populiarės brazilų muzi
kos kompozitorius Lamartine 
Babo, eidamas 59 metus. Jis 
sukūrė vieš 1 000 muzikos 
kompozicijų,

— Buvęs Brazilijos finansų 
ministeris San Tiago Dantas 
paskirtas ekonominės misijos 
vadovu, kuri vyks į Ameriką, 
Europą ir Sovietų Rusiją tar
tis ekonominiais ir finans - 
niais reikalais.

— São Paulo ir Santos mies 
tuose buvo iškilmingai pami
nėta 200 metų sukaktis nuo 
gimimo Brazilijos Nepriklau
somybės P^triarko Jose Bo
nifacio / ndrada e Silva

— Liepos mėnesį Minas Ge 
raes Es ado sostinėje Belo 
Horizonte įvyks VI ji Užsie- 
nio Prekybos Konferencija, 
kurią atidarys Respublikos 
Prezidentas João Goulart.

JONAS VALAVIČIUS

YRAŠlO «M.L.»NR. leidėjas

Sį laikraščio numerį išlei
džia Jonas Valavičius : savo
vardadienio Joninių šven 
tės proga. Šiais metais Vala 
vičių namuose Joninės buvo 
neeilinės. Buvo pašventintas, 
kieme pastatytas meniškai 
padarytas lietuviškas kryžius, 
kuris ilgai bylos apie Lietu
vos pakelėse, sodybose, prie 
upių rymančius rūpintojėlius, 
koplytėles. į kuriuos lietuvis 
dievdirbys yra įdėjęs visą 
savo sielą, sugebėjimus. Tie 
pasvirę pakelėse kryžiai.yra 
liudytojai j amžius nutekėju 
sios praeities kovu, kančių, 
priespaudos metų, laimėjimų. 

.Tai vienintelė lig šiol Pietų 
Amerikoj lietuvių šeima savo 
mažų sodybą papuošusi gra
žiu tautiniu paminklu — Rū
pintojėliu.

Pašventinimo apeigas atliko 
Prel P Ragažinskas, ta 

proga taip pat tarė sveikini
mo ž >dį šeimininkams pasta- 
čiusiems gražų paminklą.

Po to. nuoširdi ir simpatiš
ka šeimininkė p Aldona kvie 
tė svečius, kurių buvo nema 
ža, pasivaišinti skaniai pa
ruoštais valgiais

Valavičių šeima yra susi
pratusių, ne vien iš vardo, 
lietuvių katalikų šeima Jau
noji karta, du gražūs ir sim
patiški sūneliai gražiai lietu
viškai ka.ba. Šio nr. laikraš
čio leidėjas nuo pat Brazili 
jon atvykimo aktyviai keletą 
metų reiškėsi kultūriniame 
lietuvių veikime. Ir šiuo me
tu, kai del pasikeitusių sąly
gų, toli gyvena, Vila Elvira, 
prie Santo Amaro, negali da
lyvauti, tai lietuvišką veiklą, 
laikas nuo laiko pinigu pa
remia

Jonas Valavičius jau kelin 
ti metai dirba automobil.ų 
Vemag fabrike, kur turi atsa- 
komingas pareigas ir yra vie 
nas fabriko direktorių.

Valavičių šeimai už ši© 
«M. L» nr: išleidimą tariame 
lietuvišką ačiū.
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koks Žvėris pavojin- 
GIAUSIAS PASAULYJE?

New Yorke zoologijos sode 
yra pakabintas didžiulis veid
rodis ir po veidrodžiu stam
biomis raidėmis parašyti šie 
žodžiai: «Jūs dabar žiūrite į 
pavojingiausią žvėrį visoje 
žemėje Šitas vienas žvėrie 

, gali išnaikinti visus žvėris 
pasaulyje Daug jau jų išnai
kino. Dabar šitas žvėris .turi 
jėgą, su kuria gali nušluoti 
bet kokią gyvybę nuo žemės 
paviršiaus». Žiūrovas perskai 
tęs tuos žodžius, pažiūri į veid 
rodį ir nieko daugi u nema
to kaip tik pats save ir su
pranta, kad jis y a tas baisu
sis žemės žvėris

ATVYKO IŠ LIETUVOS

Šiomis dienomis iš Lietuvos 
į Čikagą atskrido Jurgis Strun 
gys iŠ Kybartų, kur dirbo ma 
lūue mechaniku Jis tvirtina, 
kad Kybartai dar nėra atsta
tyti, nors daugelis, atguldami 
nuo darbų, pasistatė sau na 
mukus Kurie turi geras tar 
nybas tie sočiai gyvena, bet 
paprasti darbininkai ir kol 
chozininkai skursta Eina gan 
dai kad iš koichozin nkų 
atims ir tuos mažus sk ype- 
liu8> Tai kelia didelio nerimo 
žmonėse, nes tada nebus ga
lima nė karvutės išsilaikyti; 
Strungys gavo leidimą išvyk
ti dėka savo žmonos, kuri 
siuntė prašymą net pačiam 
Kruščiovui, tačisu prašymas 
buvo atmestas. Tada padavė 
prašymą normaliu keliu ir po 
3 metų gavo leidimą išvykti.

ANOJ AMERIKOJ IR TOKIE 
DALYKAI GALIMI

New Yorko gubernatorius 
Rockfeleris vedė antrą kar 
tą. Prieš metus jis formaliai 
persiskyrė su savo tikrąja 
žmona ir vedė gyvanašlę irgi 
persiskyrusią su vyru, Mur
phy. Ęlabar republikonai lau 
žo galVas, ar Rockfeleris tiks 
būti kandidatu į Amerikos pre 
zidentus sekančiais metais

Sudaužykite Sutrūnijusi Šios Valstybės Kalėjimą
Nelegalūs jaunosios kartos leidiniai Sovietijoje - «Phoenix* 

leidinys jau perspausdintas Vakaruose

Vakarus pasiekė Sovietų 
Sąjungoje rotatorium atspaus 
dintas ir plačiai buvęs pas 
klidęs nelegalus leidinys 
«Phoenix». Atsidūręs Fed. Vo
kietijoje tas leidinys, Frank 
furte veikiančios rusų emi 
grantų leidyklos «Posev» bu
vo ištisai perspausdintas (jo 
iš viso 140 psl) Dabar sovie 
tinio jaunimo balsas jau pri 
einamas Vakarų skaitytojams 
ir jie stato klausimą; ką ats 
tovauja «Phoenix» ir kt. pa
našių leidinių autoriai, kokių 
jie siekia tikslų?

Vakarų spauda, pvz. pla
čiai žinomas Hamburgo «Die 
Zeit» savaitraštis (22 nr) čia 
pastebi, kad viena aišku — 
Sovietijos gyvai protaujan 
čios inteligentijos barpe yra 
įsivyravęs nerimas. Visi buvę 
Chruščiovo puolimai, nukreip 
ti prieš menininkus, rašyto, 
jus nebuvo tuščias išmislas 
— suakmenėjęs dvasinis gy
venimas Sovietijoje jau buvo 
atsipalaidavęs po Stalino mir
ties (1953 m ), gi po 1956 m. 
įvykusio šio kruvinojo dikta- 
tori us nuvainikavimo (Chruš 
čiovui pasmerkus) jaunajai 
kartai atsivėręs naujas pa
saulis; partija jai daugiau ne 
reiškė kažin ką neklaidinga, 
nepaliečiama. Poetai, kiti kū 
rėjai pareiškė savo abejoji 
mus. Pro socialinio realizmo 
varžtus prasiveržė, iš dalies 
delsdami, iš dalies ir drąsiai, 
visa eilė kūrėjų: Dudincevas, 
Kirsanovas, Nekrasova-*. Paus 
tovskis. Pasternakas, Jašin s 
Jevtušenko ir daugelis kitų

Sovietijos universitetuose, 
kitose aukštosiose mokyklose 
susiorganizavo nelegalios gru 
pės, būreliai. Maskvoje, Le- 
ning adė pasirodė lapeliai, 
kuriuose buvo smerkiamas 
sovietų elgesys Vengrijoje, iš 
įvairių aukšt. mokyklų buvo 
pašalinta 2 000 studentų Rū 
girnas, nors ir pogrindy e, vy 
ko toliau Iš tų pašalintųjų ir 

iš kitų grupių susiorganizavo 
įvairių leidinių redakciniai 
kolektyvai ir savo leidiniuo 
se jie bandė kalbėti naujo
sios Rusijos vardu

Daugiausia tų nelegalių lei
dinių pasirodė Maskvoje ar 
Leningrade — jų tiražas šie 
kė tarp keliolikos ir kelių 
šimtų egzempliorių Pati par 
tija. juos puolusi, yra pami 
nėjusi ir kai kuriuos tos span 
dos pavadinimus, pvz. «Fygos 
lapelis», «Laisvoji mintis», 
«Kultūra», «Tribuna» ir «Ere
zija» Prieš «Phoenixo» pasi
rodymą, dar buvo išleisti šio 
pradininkai «Syntax» ir «Bu- 
merang» Pirmąjį leido Alek
sandras Ginsburgas, po pen
kių numerių policija leidinį 
uždarė, o leidėją dviems me
tams uždarė į kalėjimą. «Eu 
merang», Vladimiro Osipovo 
leidžiamas, išėjo trys nume
riai — ir čia įsikišo valdžia. 
Iš tų leidinių «pelenų» 1961 
m iškilo naujasis «Phoeníx», 
virtęs pačiu svarbiausiu rusų 
rezistencinės spaudos doku
mentu. Jo pasirolė penki nu
meriai, o šalia jo dar minėti
ni du leidiniai «Spirale» ir 
•Cocktail»

«Phoenixo* redaktoriai nė
ra žinomi, o iš autorių, leidi
nyje paskelbusių savo kūri
nius, savo pavardę buvo pa
sirašę tik Ch >barovas ir jau 
miręs Pasternakas, «Kom o- 
molskaja Pravda» esą deši
fravusi tik vieną autorių, N 
Nor — tai esąs vienas iš pa
šalintųjų studentų ir jo tikro
ji pavardė V. Nossov,

Jei autoriai ir nežinomi, ta 
čiau viena aišku — visi au
toriai, išskyrus Pasternaką, 
tai jaunosios kartos žmones. 
Nei partija, nei valdžia nėra 
jiems aut.įritėtai, jie — prieš 
totalistinę valstybės sampra
tą «Phoenixo» atstovai žmo
nijai norį naujos santvarkos, 
o ji privalanti remtis meile, 
tiesa ir laisve. Tiems auto-

Magdalena Vinkšnaitienė

Paparčio Žiedas
Vis daireisi — ir vis laukei jos 
Savo, ilgesio melsvuos rūkuos. — 
Ak, dainuotum jai gražiausią dainą, 
O ji.,, pas tave niekad neateina.

ApsikabinaYtave vakaras prie vartų, 
Glosto veidą vėjas ir garbanas žarsto, 
Linksmos ryto žaros skruostus tau bučiuoja, 
Tik ji — laimė — ties tavim nestoja!

Iš kur tai pasaka sena atklydo: 
Joninių naktį — papartis žydi! — 
O kas jo dyviną žiedą atras, 
Tam dienos sups laimės marias!

Supasi laukai pavasario žieduos, 
Medžiai virpa nuo paukščių gaidos, —- 
Pabaliais šoka ramunės vainikuotos — 
Moja — žiedo tarp žiedų ieškoti.------

Ir išeini už pilkų buit es vartų
Ir kietas mintis pakelėm imi berti. — 
Žieduose lieka rūpestis ir liūdesys, 
Gi šypsenos laukų vėjai negesys!

Dega ugnys kalnuos. Juokas lydi dainą. — 
Lyg kažkas ir prie tavęs prieina...
Tai ji — laimė! Tai svajonė saldi! — 
Ir paparčio žiedas skleidžiasi.. širdy!

riams švyturiais—kelrodž ais 
esą Majakovskis, Pasterma 
kas, Jeseninas ir Blokas, dar 
jiems pavyzdys ir simbolis
tai.

Jaunieji kūrėjai savo leidi 
niuose numano artėjančią ka
tastrofą. kuri turėsianti atneš 
ti atnaujinimą, «mus išlais
vinti nuo slegiančio karščio». 
Jie ieško naujo pasaulio, jie 
nusivylę dabartimi ir jų pa
sipiktinimas sovietine siste
ma geriausiai išreišk amas 
žodžiais viename eilėraštyje: 
« . .sudaužykite sutrūni jut į šios 
valstybės kalėjimą!»

«GĖDOS SIENOS» 
STATISTIKA

Berlyno miesto valdyba pa
skelbė įdomią «Gėdos sienos» 
statistiką Gėdos sienos ilgis 
— 25 mylios. Ją saugoja 
10 000 kar ivių ir policininkų 
Be to sieną stiprina spygliuo 
tos vielos, 119 bunkerių ir 
124 sargybos bokštai, 46 punk 
tuose pastatytos užtvaros iki 
šiol Vokietijos rytų miliciją 
nužudė 41 bėglį, ar jų padė
jėją. 220 kareivių ir milici
ninkų pabėgo į Vakarų Vo
kietiją. Toji siena dar< di 
džiaus ą komizmui gėdą, nes

(pabaiga 3 pusi)

Baimė ir Revoliucija
Lenkų laikraštis «Gazeta 

Niedzielna» apie baimę ir re
voliuciją rašo: «Baimė yra ne 
atskiriamas revoliucijos pa
sireiškimas Revoliucijos va
dai, mindžiodami visokius tei 
sės pagrindus ir normas pri 
verčia klausyti teroro bei 
baimės priemonėmis, kaip tur 
to konfiskavimas, kalėjimas 
teismo, koncentracijos stovyk 
los ir sušaudymai. Bet bai 
mė, kaip ir lazda, turi du ga

ju Vienas taikomas valstybės 
piliečiui pakirstam revoliuci
jos metodais, o kitas galas 
skyriamas grupei revoliucinių 
vadų, bijančių vieni kitų, o 
visi — liaudies. Ir kada kas 
nors iš tos grupės pradeda 
siekti diktatoriškos valdžios, 
tai tokio draugai iš baimės 
pradeda jungtis prieš kandi 
datą į diktatorius. Prasideda 
kova ir krinta lavonai Pai 
liustruosime apie tai faktais 
iš istorijos. Laike prancūzų 

revoliucijos (1789-99 metais) 
Robespiere naudojo ano meto 
teroro aparatą. Sudarinėjo jis 
«liaudies priešų» sąrašus ir 
siuntė žmones į giljotiną. Te
roras siautė ir nekalti žmo
nės žuvo. Niekas nebuvo ti
kras dėl savo gyvybės Bai
mė prieš Robespiere iššaukė 
susipratimą tarp jo draugų, 
kurie solidariai nuvertė to 
diktatoriaus valdžią 1794 m. 
liepos 27 d , nukibdami jam 
galvą kaip eiliniam «liaudies 
priešui» Panašiai kada Stali
nas po išžudymo tūkstančių 
žmonių pasidarė pavojingu 
net garsiausiems bolševikams, 
tai 1953 m kovo 1 dieną 
Kremliuje kilo aštrūs ginčai 
tarp komunistų partijos pre 
zidiumo narių ir Stalino Tų 
ginčų metu Stalinas buvo nu 
stumtas nuo aliarmuojančio 
skambučio (norėjo iššaukti 
savo asmenišką sargybą), par 
puolė, prasimušė sau galvą, 

o Molotovas padavė jam sti
klą degtinės su nuodais. Bu
vo tai Molotovo revanšas už 
jo žmonos žydės nužudymą 
Stalino įsakymu (Sta'ino mir 
ties aplinkybės aprašytos bu
vusio komunisto J Bernard 
Hutton knygoje «Stalin — the 
Miraculosa Georgian», 350— 
356 pusi. Išleista 1961 m. Lon 
done )

Komunistų partijos prezi
diumo nariai po to, veikdami 
susitarime su Beria, buvusiu 
tuo metu NKVD viršininku, 
išžudė kelias dešimtys žy
miausių Stalino šalininkų su 
generolu Poskrebičevu, dikta 
toriaus asmeniškos sargybos 
vadu priešaky. Toliau buvo 
paskelbta, kad nuo to laiko 
bolševikų partiją ir Rusiją 
valdys «kolektyvinė vadovy
bė». B<et kada 1953 m birže 
lio mėnesio pabaigoje komu
nistų partijos prezidiumas su
siorientavo, kad Beria paėmė 
į savo rankas perdidelę vai 
džią ir siekia diktatūros, tai 

bolševikų vadai pasijuto pa
vojuje, kad vėl kils Stalino 
laikų kruvinas teroras Pa
kvietė jie Beria draugiškam 
komunistų partijos prezidiu 
mo susirinkimui ir jį be jo
kio teismo nušovė, ką vėliau 
viešai patvirtino pats Chruš
čiovas. Rusijos valdovų gru
pėje vyrauja tikras lizdas 
žmogžudžių, kuriuose viešpa 
tauja baimė dėl jų pačių gy 
vybės...

CHRUŠČIOVAS IR BAIMĖ

Nikita Chruščiovas gimė 
1894 metais, turi dabar 68 
metus Mokslą turi nedidelį. 
Baigė jis «rabfak» metinę mo 
kyklą, skirtą kalnų partie 
čiams Toliau pusantrų metų 
mokėsi technikos akademijo
je, kur kaip partijos sekreto 
rius, pasižymėjo savo draugų 
bei mokytojų įskundinėjimais. 
Vėliau buvo paskirtas svar 
besnioms partijos pareigoms. 
Jis yra nepaprastai gudrus, 
bet be jokių moralinių skru 

pulų. Stalino laikais vadovą 
vo terorui Ukrainoje ir rytų 
Lenk joje Laike devynių me 
tų jam pavyko iš partijos že 
mų veikėjų išk Iti, per lavo
nus, į valdžios viršūnes, Nuo 
1953 m. yra komunistų parti
jos generaliniu sekretorium 
ir nuo 1958 metų taip patimi 
nisteriu pirmininku. Patvarkė 
savo naudai partijos ir val
džios vadovybę bei NKVD, 
vėl au padalinta į dvi dalis: 
MVB ir MGB Sumažino ka 
riuomenės įtaką ir nustūmė į 
šalį pagarsėjusį maršalą Žu
kovą. Nustūmė ir išsiuntė į 
tolimas provincijas savo prie
šus: Malenkovą, Molotovą ir 
Kaganov’čių bei tūkstančius 
jų šalininkų.

Įtraukė į svarbesnes įstai
gas daugumą savo šalininkų. 
Bet negali žudyti Iš vienos 
pusės yra surištas savo gar
siu pranešimu dvidešimtam 
komunistų partijos kongrese 
1956 m., kada pasmerkė Sta
lino žiaurumus. Iš kitos žino,
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3 pusi,

(pabaiga iš 2 pusi.) 

reikia sugalvoti tokias žiau
rias kliūtis ir sienas ir jas 
apstatyti sargybomis, kad tik 
gyventojai nepabėgtų iš iš
svajoto komunistinio «ro
jaus».

HIMNE DIEVO VARDAS

Uganda 1962 metais spalių 
9 d buvo paskelbta nepri
klausoma Himne Dievo var
das anksčiau buvo išleistas, 
o dabar vėl įvestas Dabar 
toji vieta taip skamba: «O, 
Ugsanda, tegul Dievas tau pa
deda». Dievo vardas buvo 
įvestas, nes to reikalavo dau 
guma Ugandos gyventojų, ku
rių. 30% yra . katalikai, 25% 
protestantai, 5% musulmonai, 
likę pagonys Uganda galėtų 
būti pavyzdys ir lietuviams, 
kad vietoje «saulės» himne 
būtų įvestas Dievas

NUGRIOVĖ VILNIAUS
KALVARIJŲ STACIJAS

Padarę iš Vilniaus katedros 
muzejų. iškraustę šv Kazi
miero relikv jas, uždarę dau- 
gybę bažnyčių, Lietuvos oku
pantai šių metų vasario pa
baigoje užkliuvo ir už Vil
niaus Kalvarijų. Tas stotis, 
kuri s buvo įsteigtos 17 tam 
šimtmety (1655 6) ir kuriose 
šimtai ir tūkstančiai Liet *vos 
maluiainkų skandindavo savo 
rūpesčius ir vargus pr e ken- 
čk nčio Kr staus kojų ir So
pulingosios Motinos krūtinės, 
užėmęs mūsų Tėvynę azija
tas liepė nugriauti ir sulygin 
ti su žeme. Dėl ko? Priežas
tis labai aiški, nes tos stotys 
buvo pasta ylos atminti Vil
niaus išvadav mui nuo rusų 
okupacijos 17 šimtmety Da
bar rasta, kad tos 36 stotys 
yra rusams pavojingos kaip 
ir šv. Kazimiero relikvijos 
su jo paveikslais kuriuos nai 
kiną, kur lik randa Lietu
voje

OKUPUOTOJ LIETUVOJ VIS
DAUGEJi RUSŲ

«Tiesa» iš vasario 9 d. skel 
bia, kad J Paleckis, apdova-

kad jeigu pradės žudyti savo 
asmeniškus priešus, net jo 
šalininkai, bijodami dėl savo 
gyvybės, nukryps prieš jį. 
Tačiau Nikita šoka ant plo
nos virvutės intrigų, kaltin
damas priešus organizavime 
«antipartinių grupių», tremia, 
persekioja — ir bijosi. Nes 
gyvas priešas visada yra pa
vojingas, .

XXX
Negalima nevertinti bolše 

vizmo jėgų Sovietų Rusijoje. 
Bet taip pat negalima priduo
ti joms per didelės reikšmės 
Tai nėra «monolitas» Žymės 
matyti iš daugel šonų. Turė
kime atdaras akis ir blaiviai 
vertinkime neišvengiamas pa
sekmes dėl dieviškų teisių 
pamindžiojimo Rusijoje. Bol
ševikai žadėjo naiviems rojų, 
o sutvėrė liaudžiai ir patys 
sau tikrąjį pragarą. Tokia 
statyba turi sugriūti prie di
desnių'] vykių sukrėtimo». 

nojo 14 asmenų, kurie pasi
žymėjo civilinio oro laivint- 
kystėje Lietuvoje. Tarp tų 14 
asmenų 11 rusų kolonistų, va
dinamų «vyresniųjų brolių». 
Štai rusų pavardės: Afanase- 
vas, Batalovas, Bobrovas, Gold 
bergas (greičiausia*! žydas), 
Kovalčiukas, Ivanovas, Kra- 
kas Vosylius, Krasnoplycevas 
Syrokvašas, Šichanovas Šu- 
klinas ir Volkovas Šalia bur 
liokų radasi vos trys lietu
viškos pavardės: Laimutė Kar 
laite, Leonas Varnas ir Ro 
mualdas Račkauskas.

DARBO ŽMONIŲ LAIŠKAI 
BE ATGARSIO

Sausio 30 d. «Tiesa» rašo, 
kad Vilkaviškio kolūko «Už 
taiką» kolektyvus darbininkų 
skund; s nebuvo išklausytas. 
Skundėsi žmonės, kad gyve 
namieji namai kolūkyje pas 
tatyti blogai Vos 4 metai, kai 
pastatė. o jau griūva I ta 
skunda niekas nekreipė dėme 
šio Kitas pavyzdys: Jonavos 
statybos brigadininkas P. Vii 
kas pasiuntė ministerijai skun 
dą, kad darbininkai apgauti 
atsiskaitant. Darbo ministe i 
ja atsakė: «Jūsų pretencijų 
išspręsti negalima nes naujo 
ji vadovybė šio reikalo neži 
ro». Panašūs skundai nebuvo 
išklausyti Vilniaus statybos 
tresto SV-6 ir kitų rajonu.

BAISI GYVENIMO IRONIJA
Jėzuitas ['etras Riga sako, 

kad visas komunizmo pasise 
kimas kai kuriose šalyse glū 
di tame, kad krikščionys ne
drįsta arba nepajėgia padory 
ti reikalingas reformas Šaky 
sim, 'talijoj, kai kurie sako, 
kad komunistai laimėjo rinki 
muose 7 5 milijonų balsų dėl 
to, kad popiežius tapo nuo
laidus komunistams, kad net 
į audienciją priėmė Nikito* 
žentą Adžubei O iš tikrųjų 
komunistų laimėjimo priežas 
tis yra kur k'tur Būtent, kad 
krikščionys demokratai nega 
Ii ar nenori praves i reikalin 
gos socialinės reformos ir že 
mes pertvarkymo, nes dvar
poniai priešinasi tokiai refor 
mai Tas pat darosi ir Pietų 
Amerikoj Turtu* liai ir dide 
lių žemės plotų valdytojai 
net katalikus apšaukia komu 
nistais jeigu eina prie refor
mos. O komunistai tuomi nau
dojasi ir visur daro nesulai
komą įtaką ir savaime įsifiil 
truoja komunizmas per mūsų 
žmonių neapsisprendimą ir 
vietoj tupčioj^mą Jei dabar 
nedarysime reformų, vėliau 
jas padarys komunistai, bet 
tokias, k kios yra užimtuose 
komunistų kraštuose. Tada 
dejuodami ir keikdami visi 
neš komunizmo jungą ir ne
begalės jo nusikratyti. Tai 
baisi gyvenimo ironija.

J SKAITYTOJAI RAŠO:

Pirmą kart rašau laikraš
čiui Negalėjau pakęsti rau
donųjų Urugvajaus lietuvių 
šmeižto savo laikraštpalaikyje 
• Darbe», São Paulo lietuvių 
adresu, išvadindami čia gy
venančius tautiečius fašistais 
ir panašiai.

Pagal tų «tavorščių» sam

MUSŲ LIETUVA

Ko-trina Grigaitytė

Gintaro Salelei
Aguonos žiedui, 
vosilkai linui, 
tai jums gelsvumas 
mano kasu.

Daina lakštutės 
migdė, gaivino, — 
šalies gintaro 
dukra esu.

Jei laukiamasis, /
š ie už varsnų, 
pasuka žirgą 
kitu keliu.

Rasas naktužei 
daržely barstant, 
su dievmedėliu 
aš paverkiu.

Nors ašarėlė-
per skruostą rieda, 
vistiek, šalele,
Tave myliu.

Su beržynėliais, 
paparčiu žiedu, 
na, ir su šelmiu 
tuo berneliu.

protavimą, visi, kur e tiktai 
gina Lietuvos nepriklausomy 
bę, kovoji už jos išlaisvini
mą. yra apšaukiami išdavi
kais, parsidavėliais, niekšais.

Aš galiu tiktai viena pasa
kyti, kaa kiekvienas lietuvis, 
kuris eina prieš tautos reika 
lūs, užtaria jos smaugėjus ir 
okupantus, yra išdavikas ir 
priešas ir užsitarnauja dar 
blogesnio pavadinimo negu 
fašistas

Komunistai nori pasirodyti 
da bo žmonių užtarėjais, ko
vojančiais už prislėgtųjų ger 
būvį. Labai kilnus ir puikus 
sumanymas Bet už kuriuos 
pi įspaustuosius kovojate: ar 
už Urugvajuje esančius, ar 
už mūsų okupuotoje tėvynė
je gyvenančius?

Lietbolis.

— Iš Kijevo į Lietuvą grį
žo grupė fizikų, kurie daly 
vavo birželio mėn pradžioje 
įvykusiame visasąjunginiame 
simpoziumejame svarstyti nau 
jausi puslaidininkių garsų 
elektriniai fizikos tyrimai. Lie 
tuvos fizikai skaitė keturis 
pranešimus Vilniaus radijo, 
birželio 6 d žiniomis, Lietu
vos mokslininkų darbai sukė
lę visų dalyvių didelį susido
mėjimą ir buvę gerai įver
tinti.

— Gegužės mėn. Vilniuje 
įvyko Lietuvos oftalmologų 
trečioji mokslinė konferenci 
ja Ji svarstė tolesnės akių 
ligų gydymo pažangos klau 
simus Dar dalyvavo ir Lat 
vijos. Estijos, Baltarusijos ir 
Ukrainos gydytojai speoia is- 
tai.

— Nuo birželio 5 d. Vilniu
je, Karininkų namuose vaidi
no seniausias Sovietijoje Le
ningrado Valst. lėlių teatras.

Vaikams buvo vaidint* s pa
sakos, pvz Tolstojaus «^uk
sinis raktelis*, o suaugusien s 
— Moljero komedija «Gydy
tojas iš prievartos-.

— Birželio 1 d Vilnoje p a 
aidėjo Tūlos teatro gastrolės 
Lietuvoje. Šalia Vilniaus ir 
Kauno, t ūlos teatro aktoriai 
dar darė išvyka® į kolcho
zus, įmones, kelis spektak
lius rode VRES (šiluminės 
elektros stoties) statytojams. 
Be Šilerio «Marijos Stuart», 
iš užsienro autorių dar vai
dinta italo D Kalegari pjesė 
«Gyvenimo apvilti» ir vengro 
dramaturgo L Kalai veika
las «Tiesa ateina į namus*.

— Lietuvoje birželio 12 d. 
minėjus kun. Strazdo —Straz
delio 20 -sias gimimo meti
nes, Rokiškio rajono Kamajų 
vidurinei mokyklai suteiktas 
Antano Strazdo vardas.

— Lietuvoje, ypatingai va
saros metu, vis dažniau su 
spektakliais atsilanko įvairių 
Rusijos miestų teatrai.

KOMJAUNUOLIAI į 
KARELIJOS STATYBAS

Birželio 5 d., kaip pranešė 
Vilniaus radijas, dar viena 
Lietuvos komjaunuolių grupė 
išvyko į Kare'ijos respubli 
ką Merginos ir vaikinai toje 
respublikoje tiesią kelius, siu 
tysią geležinkelį, buitinius 
pastatus. Kaip ir kituose pa
našiuose «laisvanoriškuose» 
transportuose, ir šį kartą iš 
vykusių tarpe buvo visa eilė 
specialistų, statybininkų, te 
kintojų ir kt.

1963 m. birželio 29 d

— VenezueloB policija suė
mė italų tarnautoją, kuris sa 
vo žinioje turėjo už 230,000 
svarų platinos, atgabentos iš 
Romos (231 kilogramas svo
rio).

— Prancūzų modernisto Le 
ger paveikslų paroda buvo 
suruošta Maskvoje, bet so 
vietai nebeleido parodos ruoš 
ti Leningrade ir grąžino pa 
veikslus Prancūzijon.

— Turkijoje gimė ketvertu 
kai; vaikų vardai: Saulė, Mė 
nulis. Žvaigždė ir Jūra.

— Geriausiai apmokamas 
žmogus — General Motors 
of Amerika pirmininkas Don- 
neris, kuris per 1962 m. gavo 
791 475 dolerius atlyginimo 
(282.669 svarai).

— Japonijos komunistų par 
tija atsisakė platinti sovietų 
priežiūroje letdžian ąįį tarp
tautinį komunistinį žurnalą, 
nes jame užsipuolami kinie- 
< a .

— Sardinijoje, Italijoje, ter 
mitai sugraužė ištiso kaimo 
pastatų medines dalis, ir gy 
ventojai buvo priversti išsi 
kraustyt’;

-- Alleghanyje, V. Virgin! 
joje (JAV), laivyno raketų 
centre įvyko sprog mas, 3 as 
menys sužeisti, 10 nesuran 
darni.

- Kai metiliniu alkoholiu 
apsinuodiję mirė 20 asmenų, 
Ispanijos policija tikrina gė 
rimų daryklas, ir keletas as 
me irų jau buvo suimta.

- Chruščiovas priėmė Če
koslovakijos karinę delegact 
ją, vadovaujamą krašto ap 
saugos ministério Lomskio.

— Langewinkelio kaimas 
( . Vokietijoje) nutarė persi 
kelti pusantros mylios toliau, 
nes dabartinėje vietoje nepa 
kenčiama triukšmą kelia pran 
cūzų aviacinės bazės lėktų 
vai o už persikėlimą turės 
mokėti V. Vokietijos krašto 
apsaugos ministerija.

— V Vokietijos speciali® 
tams pasisekė iki 65 mylių 
aukščio iššauti trijų fazių 
raketą ir parašiutiniu būdu 
nuleisti ją ( ai patobulinta. V- 
2, kuri bus naudojamaerdvės 
tyrimams ar kaip raketa 
prieš raketas),

— Prisigėręs zoologijos so 
do lankytojas Kopenhagoje, 
Danijoje, kažkaip įsibrovė į 
vilkų narvą, rytą buvo ras
tas apdraskytas ir nugaben
tas į 1 goninę.

— Mosule, šiaurės Irake,
12 kareivių nuteista sušaudy 
ti už tai, kad 1959 m. jie pa 
dėjo malšinti sukilimą prieš 
dabar sušaudytąjį gen. Kas- 
semą.

— Kinija atsisakė įsileisti
13 «taikos žygininkų» (britų, 
amerikiečių, austrų, indų, ja 
ponų ir kt).

— Velykų savaitgalio metu 
D. Britanijos keliuose žuvo 
87 asmenys (1962 m. 74).

o

o
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Nerimą Narulė

/vajonė
MÜSU PASAKOS

Nekantri Senė
Kartą senis su sene pasi 

sodino pastalėje pupą. Pupa 
išdygo ir pradėjo sparčiai 
augti. Augo, augo pupa ir pri 
augo ligi stalo Senė ir sako:

— Seni, seni gręžk stalą!
Senis pragręžę stalą. Pupa 

augo augo ir priaugo ligi lu
bų Senė ir sako:

— Seni, seni, gręžk lubas!
Senis pragręžę lubas Pu

pa a go augo ir priaugo ligi 
stogo Senė ir sako:

— Seni, seni, piešk stogą!
>enis praplėšė stogą U-»a 

augo augo ir priaugo ligi 
dangaus Senė ir sako:

— Seni, seni, pragręžk dan 
gų ir lipkime abudu.

Senis įsidėjo senę į maišą, 
įsikando j dantis ir lipa ta 
pupa. Prilipo prie dangaus, 
pragręžę skylę, ir įlindo abu
du į dangų. Danguje buvo 
labai gražu. Seniai tik vaikš
čiojo, tik gėrėjosi. Galop atė
jo ir vakaras.

Seniai nuėjo pas Dievą ir 
sako;

— Dieve, Dieve, mes nori
me miego Kur mums gulti?

— Eikite virtuvėn ant kros 
nies, — tarė Dievas. — Tik 
nelieskite duonkubilio su duo 
nos maišymu.

Seniai nuėjo ir atsigulė ant 
krosnies. Senis netrukus už
migo, bet senei rūpėjo duon
kubilis — kas ten per maišy
mas Ji neiškentė — pakabi
no pirštu maišymo ir paraga
vo. Tik ūžt ir išbėgo visas 
maišymas iš duonkubilio. Ry
tą atėjo Dievas ir ėmė barti 
senius. Senis atsiliepė:

— Aš kantrus. Dieve, bet 
mano senė lai nekantri.

Dievas mostelėjo ranka ir 
tarė:

— Na, dar paviešėkite dan, 
guje

Vakare šernai nuėjo pas 
Dievą ir sako:

— Dieve Dieve, jau nori 
me miego. Kur mums gulti?

— Eikite sodan, — tarė Die 
vas — tik nelieskite obuolių.

— Ateinantį šeštadienį tę
sis jaunučių ateitininkų rung 
tynęs, veda Vincas Tūbelis.

PING PONGA:
Osvaldas Pikunas x Ed 

mundas Tamašauskas, Rikar 
das Mažetis x Romualdas

DAMA:
Osvaldas Pikunas x Mary 

tė Aleknavičiūtė. Vilma Ši 
monytė x Marytė Aleknavi 
čiūtė, Osvaldas Pikunas x

Seniai nuėjo sodan ir atsi
gulė. Senis užmigo, bet senei 
rūpėjo obuoliai Ji atsikėlė, 
priėjo prie vienos obels ir 
nusiskynė vieną obuolį. Tą 
valandą tik bar bar bar vssi 
obuoliai nukrito nuo medžių. 
Senis pabudo nuo triukšiu<>. 
Jis ėmė rau i plaukus senei 
nuo galvos ir raišioti obuo
lius prie šakų Dirbo ligi pra 
švito Rytą Dievas ėmė bar
tis:

— Prašiau neliesti, neklau
sėte.

senis atsiliepė:
— Aš kantrus Dieve bet 

mano senė tai nekantri.
Na, dar galite pabūti 

danguje - leido Dievas — 
Bet jeigu dar ką padarysite, 
išvarysiu.

Atėjo vakaras, seniai ir 
sako:

— Dieve. Dieve, norime 
miego? Kur mums gulti?

— Eikite daržinėn, — tarė 
Dievas — Tik nelieskite ma
no ratukų.

Seniai nuėjo daržinėn ir 
atsigulė. Senis laikė savo 
žmoną už sijono, kad gulėtų, 
o sene 'auKė, kad senis grei
čiau užmigtų. Kai senis už
migo, ji tykiai atsikėlė ir įsi 
lipo į Dievo ratukus Kad 
pradės ratukai važiuoti po 
sienas po pastoges, kad ims 
trankytis po dei esks! j\ubu- 
dęs senis ėmė rėkti ant savo 
senės. Išgirdo Dievas ir sako:

— Tokių svečių man nerei 
kia Eiki&e iš kur atėję!

Senis įsidėjo maišan savo 
senę įsikando į dantis ir li
pa pupa atgal žemėn. O se
nė vis klausia: «Seni, ar dar 
toli žemė? Seni, ar dar toli 
žemė?» Senis išsižiojo norė 
damas pasakyti kad dar toli, 
maišas ištrūko iš dantų, senė 
iškrito ir užsimušė. O senis 
grįžęs namo, rado pragręžta 
stalą, kiauras lubas, praplėš
ta stogą, tik nekantrios se
nės neberado.

Vilma Šimonytė.

ŠACHMATAI:

Osvaldas Pikunas x Vilma 
Šimonytė, Romualdas Guiga 
x Osvaldas Pakalnis, Rober
tas Petrokas x Rikardas Nor
kus.

— JAUNIMO ŠVENTĖ įvyks 
4 d rugpjūčio Visi šią dieną 
iš anksto skirkime Jaunimo 
Šventei

Jei galėčiau aš sparnus turėti 
lr pakilusi plasnot augštai. 
Jais išnardyti padangės skėtį, 
Ties prašilusiais kalnais ..

Ir dainoje išdainuoti, 
Bėgančių upelių greitame takte, 
Ir eiles nupynus surimuoti, 
Sidabriniame aušros rakte

Nusileidus į kalnų viršūnes, 
Pasisveikinti linksmai
Kad dainoje užsidegi krūtinės, 
Pabustu granito milžinu;
Kad pa pėdėje išgirdęs varpas.
Mano džiaugsmą, savo giesmėje įaust.

Kai sparnus iškleidusi sklaidysiu 
Vandenyne mėlyno dangaus

SKERSAI: IŠILGAI:

1 Savybinio įvardžio įnagi 
ninkas daug skattoje

2. Kuo policija baudžia už 
prasikaltimą

3. Asmeninis įvardis dau
gi-kaitoje; neigiamasis atbu
lai.

4 Parodomasis įvardis mo
teriškos gyminės daugiskai
toje

5, ’ yniok, gręžk
6 Kas, kilmininko formoje; 

lauke.
7. Gyvulys.

— AUSTRALIJOS LIETU
VIAI STUDENTAI siekia ry
šių ir nori susirašinėti su Ka 
nados. JAV ir kitų kraštų 
LIETUVIAIS studentais:

1 Parodomasis įvardis nau
dininko formoje; įkiš į žemę.

2 Išdirbot žemę; kuo paukš 
čiai skrenda.

3 Vėsumo; mirties paukš
čio pirmutinės raidės.

4. Daugiausia vartojamas 
įvardis; ka žmonės panaudo
ja sėdėjimui.

5 Mažibinių žodžių galūnę; 
puls, nuvirs

6. Kuo dažnas tėvas di
džiuojasi; ko nori išalkęs gy-

— 21 b:rželio suėjo 32 me
tai kai visų mylimas ir ger
biamas S. Paulio Lietuvių 
Parapijos Klebonas, Prelatas 
PIJUS RAGAŽINSKAS gavo 
kunigystės šventimus

RAYNER St., Altona, Victo- ' 
ria, Australia

ALGIS KAZLAUSKAS, Me
chanical Engineer. 61 Murray 
St, aulfield. Melbourne, 
Vic., Australia.

Taip pat jo brolis .
KARULIS KAZLAUSKAI, 

iv edicine.
VIKTORAS ADOMAVIČIUS, 

vedę.-, Metallurgy. 93 Mede- 
line St., Clayton, Vic, Aus
tralia.

RASA ŽŽYTĖ, Architectu 
re, 14 Leonard St.. Northco 
te, N. 16, Vic , Australia

JltVA DlDŽYTE. Arts, 192 
QUEEN St., Altona W. 18, Vic, 
Australia.

RlMAi ŽiTKEvIČiUS Scien 
ce, B'ology, 33 Heller St., 
Brunswick N. 10, Vic., Aus 
tralia.

D ANUTĖ JAKUBAUSKAITĖ 
matematika, prancūzų kalba 
ir muzika, 52 Hannan St, 
Williamstown, Victoria, Aus 
tralia.

ALGIS KLIMAS, Architec
ture, 217 Gild Si., Clitton 
Hill, Melbourne, Vic., Aus
tral a.

(iš «Dirvos»)

AR ŽINAI KAD ..

— 1850 m rugsėjo 21 d. 
Žiūrų Gudeliuose gimė Vin 
cas Pietai is (mirė 1902 m. 
spalio 3 d,)

— 1920 m. rugsėjo 27 d. 
gimė Vladas Šlaitas.

— 1891 m rugsėjo 20 d. 
gimė Juozas Mikuckis.

— 1876 m. vasario 10 d. 
Santakoje, Sintautų valsč., gi 
mė Pranas Vaičaitis.

— 1917 m. vasario 11 d 
Kiršuose, Alvito valč., gimė 
Kazys Bradūnas.

— 1913 m. vasario 8 d. Sve
dasų valsč., Rokiškio apskr , 
gimė Jonas Kuzmickis Gan 
liūs. j

— 1883 m. Purviškiuose, 
Nem. Radviliškio valsč., gi 
mė Kipras Bielinis

JŪRATĖ NORMANTAITÊ.
Arts ir bychologiia, 68 Ni
cholson St., East Coburg, Vic 
toria, Australia

MILDA MALAKUNAITÉ, 9
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1963 m birželio 29 d. MŪSŲ LIETUVA pusi. 5

Į Lietuvi
> Klausyk ir remk
j 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, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia: Raštinė:
R Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

|4o - Sala 7- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIÒS

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

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

Trečią: r '

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 • cll01]l02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, 7. Prudente PRANAS & CIA. LTD A.

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

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

A bert,uras 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 JOSfi DOS CAM’ OS, 8 - SALAS 1 E2 - 

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

Madeiras-«erro gera
j SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 - bone: 52-0229
| Endereço Telegráfico: « C A B 1 LM ■
| Rio de -Janeiro
? Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IRį SIUVIMO .MOKYKLA

“ J C r I9 J A ”

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 
“PAVILONIS”

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 
posta) 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.

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 R etiro --------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms;

'.ESCCITOCIO CONTAB*».

NAJCIMIENTO
Irmãos Nascimento

RES) C.R.e. >P. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudamo turto pardavimas 
A v Zelina, 831 - Vila Zelina — Tel 63-7140 - S. Paulo

Agua Rasa 8 vai.;1 il 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,
K e t v i r t ą':
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:"
Vila Anastacio 8,30 vai., 

i

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 metru 
bangomis.

Riu DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėle 
«A voz da li mania» yra trane 
liuojama PENKTADIENIAIS 
20 vai. 45 min.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

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

Í8IKMÀ©/ 4AJ1Í1 lįl

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

ia l jyi v t i i i > yrr ^ki žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite'

Caixa Postai 3967 S Ã O P A U L ©į’
jnjZfl-fLr“- _______SBBI BMBHb

r a cm.. * * fe- ...........

medžiagos sandėišs ir įvairių gebežimu daiktų/indų bei darbo įrankių^
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SESELĖMS PRANCIŠKIE- 
TÉMS 25 METAI VILA

ZELINOJE

Rugpjūčio mėn. 13 d. 1938 
m. iš New Yor.ko uosto iš
plaukė penkios seselės pran- 
ciškietės i S Paulo, kurį pa
siekė 27 d. rugpiūčio. Ši su 
kaktis, nors kukliai, ruošia
masi atžymėti Iniciatyvos ima 
si pirmieji seselių mokyklos 
mokiniai Praėjusį sekmadie
nį būrelis jų buvo susiiinkę 
klebonijon pasitarti kaip šią 
sukaktį atžymėti. Šį sekma 
dienį bus kitas pasitarimas, į 
kurį kviečiami ir organizaci
jų atstovai, ypač tų, su kurio 
mis seselės yra dirbusios.

25 metų sukakties minėji
mas yra numatytas 18 d rug 
piučio Programoje numatyta: 
11 vai mišios, po jų gimnazi 
jos salėje pobuvis-pietūs su 
menine programa. Pietuose 
dalyvauti reikės iš anksto 
įsigyti pakvietimus.

- Liet Kat. Bendruomenės 
choristai šauniai praleido Jo
ninių išvakares pas choro 
pirmininką Joną Bagdžių Ta 
proga buvo pašventintos nau 
jos J. Bagdžiaus industrijos 
patalpos, kurias pašventino 
Prel P. Ragažinskas. Šeimi
ninkui Jonui ir svečiui Pe
trui Šimoniui, choro iždinin
kui, choristai joninių ir Pe
trinių švenčių proga sudaina 
vo ilgiausių merų. Po to links 
minosi ir vaišinosi.

— BAUŽIŲ šeima praneša, 
kad liepos mėn 3 d. Vila Ze- 
linoje. 7 vai. yra užprašytos 
Šv. mišios—egzekvijos už A 

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 São Paulo

A. Agnietę Aškinienę. Baužių 
ir Aškinių šeimų mirusius. 
Gimines ir pažįstamus kvie
čia atvykti į pamaldas.

— Misijom J. Bružikas S J. 
išvyko į Rio Šv. Petre pra
ves pamaldas, lankys šeimas 
platindamas laikraštį. Grįš 
liepos 4 d.

lietuviškos PAMALDOS

8 30 vai. birž. 30 d įvyks 
V. Anasfcacio. Kviečiami visi 
lietuviai dalyvauti ne tik iš 
V Anastacio, bet ir iš apy
linkių.

- JUOZAS PAUKŠTYS, 
ilgametis <WI Lietuvos» skai
tytojas, gyv V. Zelinoje, 74 
m. amžiaus mirė 26 d birže
lio Buvo nevedęs ir Brazili
joje giminių neturi Septintos 
dienos mišios bus 2 d liepos 
7 vai V. Zelinos liet, bažny
čioj

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

— PAIEŠKO Bronius Jurk- 
šaitis, gyvenantis Lietuvoje; 
Kaunas, 2, XX Kranto gatvė 
15—2 savo giminių gyvenau 
čių S. Paulo mieste. Vyto 
jurkšo, Antaninos, Adelės, 
Bronės ir Leonoros jurkšai 
čių. Žinantieji, kur paieško 
mi asmenys gyvena, prašomi 
pranešti «ai L » redakcijai.

Petrinių šventės proga sveikiname * 
visus PETRUS

laikraščio skaitytojus, rėmėjus, leidėjus.
Ilgų ir laimingų Petrams metų!

«Mūsų Lietuva»

— Pranas Tamulis, 56 m. 
amžiaus, gyv V. Lucia, mirė 
22 d. birželio.

— Studentas Leonas Meš 
kauskas, studijuojąs Chicago- 
je, vasaros atostogų praleisti 
parskrido pas savo tėveliu* į 
São Paulo, kurie Lapoję gy
vena.

PAIEŠKOMI:

1 Stankevičius Aleksandras 
gim 1906 m Pąnevežy. sūnus 
Stanislovo,

2 Marcinkevičius Juozas 
(Marcinkiewicz Iosif), gim. 
1902 m. sūnus Mato,

3. Jurkšaitis Vytas iš Kau
no apskr.,

4 Jurkšaitytė Antanina, Ade 
lė, Bronė ir Leonora,

5, Aleksandravičius Kazys, 
sūnus Juozo, gim 1907 m 
Budrių km.,

6 Antonevičius Blumenthal 
gim. Remers Elena, gim 1906 
m duktė Karolio,

7. Baltruševičius Stanislo
vas, gim. 1923 m sūnus My
kolo,

8 Dilintis Viktoras, gimęs 
1911 m. Šiauliuose,

NORI LINKSMAI PRALEISTI ŠEŠTADIENH VAKARĄ 
tai atsilankyk į š, m liepos mėn 27 d ruošiamą Vila 

Anastazijoje Dr. J. Basanavičiaus vardo 
Lietuvių mokyklos Globėjų

VAKAKA
PRGRAMOJE; «Ant Bedugnės krašto» — Kazio Alytos 

3 jų veiksmų drama ir monologai.
Šokiams gros puikus orkestras, Lietuviškas bufetas su 
skaniais užkandžiais. Pakvietimus ir staliukus reikia iš 
anksto įsigyti pas Valdybos narius arba pas J Karpa 
vičių (Av. São oão, nr. 233 — prieš paštą. Pradžia 
punktualiai 20 vai (8 vai vakaro) Pabaiga 4 vai ryto.

M-LOS GLOBĖJŲ VALDYBA.

ŽEMĖS SKLYPAS - VILA LUCIA

Parduodama žemė? sklypas: 28m. x 12m. — 336 m2 
KAMPINIS, tarp gatvių: Rua das Heras -- Pua Dr. A. 
M. Lima, Vila Lucia Netoli Vila Zelinos lietuviškos 

bažnyčios.
Tartis: Sra Eleonora Eidrigevičius, Rua Guarican 

ga, 86 fundos, Lapa — São Paulo.

9 Dimitrevas Mykolas, gim. 
1912 m. Kybartuose, sūnus 
Kirilo,

10 Kairis Antanas, sūnus 
Eno, gim 1924 m Kėdainiose,

11 Katinauskas Motiejus, 
gim 1915 m,

12 Kedis Jonas, gim. 1905 
m Marijampolėje

13. Laurinaitis Vincas, sūnus 
Jono, gim 1904 m„

14 Linkevičius Pranas, sūnus 
Antano, gim. 1921 m,

15 Levinskaitė Janina, dūk 
tė Vlado, gim. 1925 m,

16. Paveinis Vkdas, sūnus 
Jurgio, gim. 1909 m ,

17. Povilavičius Kazys, sū 
nūs Petro, gim. 1925 m,

18. Petrauskas Antanas,
19 Pranšulis Aleksandras, 

gim. 1923 m ,
20. Rosteivičienė Regina Son 

ginaitė. duktė Henriko, gim 
1922 m.

Paieškomi arba apie juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Sr Consul A. Polišaitis, Rua 
Dom Jose de Barros, 168, 5 o 
and Caixa Postai 7249, São 
Paulo.

— Laškai; A. Zabielai, A. 
Pranskevičienei, Vi. Januške 

EI. Draugeliui, A. Pangonie 
nei, M Vinkšnaitienei, V. Rin 
kevičiui, H. Šimonytei, J.Ju 
gelevičiūtei, A Tatarūnui, A. 
Azaravičiūtei, A. Lazdauskui, 
A Kairiui, J Rinkevičiui, J. 
Baužiui.

NAUJA MALDAKNYGĖ

Neseniai pasirodė labai gra 
žios nedidelės ir puikiai įriš
tos gerb. kun Juozo Janilio 
nio Rio de Janeiro išleistos 
trys maldaknygės, vardu: «RÚ 
PYNTOJ-LIS» Storiausia, kul 
ri talpina kiekvieno sekma
dienio evangelijas, turi 272 
pusi, be evangelijų 136 pusi, 
ir portugališkai lietuviškoj 
dvasioj 120 pusi. Geriausiai 
yra pirkti visos trys kartu 
Viena tėvui, antra motinai ir 
trečia sūnui arba dukrelei. 
Kainos nedidelės: odiniuose 
viršeliuose su paauksuotais 
kraštais visos trys tik už 2009 
kruzeirų Drobiniais viršeliais 
-■ 1 Ii 0 kruz . o odiniais vir 
šeliaie su raudonais kraštais 
- 1 400 kr jos ^sukrautos V. 
Zelina klebonijoj Skubėkite 
nes gali pabrangti Mišių ma 
dos ir stacijos turi paveikslė 
liūs, yra daug praktiškų mal
dų nurodymų ir pamokinimų 
ir kas įdomu, kad daug gies 
mių su gaidomis, Esame dė 
kingi kun J. Janilioniui, kad 
jis, nesigailėdamas laiko ir 
sveikatos, įstengė tokią sim
patišką maldaknygę išleisti 
šiais brangiais laikais.

LIETUVIAM NUOLAIDA!

užsisakant gerus batus pas 
JONĄ PETR KĄ 

jo paties batų krautuvėje 
Rua B de Itapetining*, 262, 
4 o and, sala 406, Tel 35 8873.

PAR ĮDUODA
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 copa su gy 
venamu namu - V. Zelina.
Sklypas Jurubatuba prie Via 
Anchieta.

Sklypas Boqueirão - Praia 
Grande.
Kreiptis: Rua Ibitirama, 976

V Zelina

PRANEŠIMAS

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

«.VILLA LITU AN IA»
Piazza Asti 25 {Via Casdlmonįerrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14') 
J ROMA — ITALIA.

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

; susitarta iš anksto.
j KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

Į 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 VINA DEL MAR
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

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

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.

DVIEJŲ AUKŠTŲ NAMAI
Quinta das Paineiras

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

Kreiptis: R ibitirama, 976.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ilgomis, 1495 kilocikítf bangomis, į

kiekvieną sekmadienį aštuonios ir pusę 20,30 vai. vak. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

— 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
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