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Sv. Kazimiero parapija ir jos Globėjas
Antrųjų metinių proga sveikinu šv. Kazimiero parapi

jos kunigus ir parapijiečius, plačiai pasklidusius São Paulio 
ir Santo Andrė miestuose. Dviejų metų sukaktis tiarai yra 
jaunas amžius

Kad ši jauna parapija pasirinko šv. Kazimiero vardų, ji 
rinkosi jį savo globėju. Bet ji tikriausiai norėjo paseku ir 
šio šventojo pavyzdžiu.

Šv. Kazimieras gimė ir gyveno gerą savo gyvenimo da
lį, nors ir labai trumpo (sulaukė tik 24 metų), svetur, kaip 
daugumas jaunųjų parapijiečių. Jo rūpesčiai apglėbė Dievą 
ir žmogų. Kazimierui rūpėjo ne tik tas kraštas, kuriame jis 
gimė. Jis nuolatos grįžo į savo tėvų kraštą — Lietuvą. Jis 
sielojosi jos likimu ir reikalais. Paskutines savo gyvenimo 
dienas jis praleido Lietuvoje. Gintaro kraštas priglaudė ir jo 
palaikus. Ir po savo mirties šv. Kazimieras daugeliu atvejų 
parodė savo ypatingą mei’ę ir pagalbą lietuvių tautai.

Šiandien šv. Kazimieras yra ne tik lietuvių jaunimo 
ypatingas globėjas. Jis kartu yra ir kilnių idealų bei taurios 
sielos pavyzdys mūsų laiko žmogui — idealų, kuris atsisklej 
džia meilėje Dievui ir tarnyboje žmogui.

Gediminas Kijauskas, S. J.

PLAČIAJAME PASAULYJE
NAUJAS EGZAMINAS 

SOV. RUSIJAI
BERLYNAS. Vėl bus 4 di

džiųjų valstybių atstovų kon
ferencija Berlyne senojoje bu 
vusios Sąjungininkų Kontro
lės Komisijos buveinėje. Ji ne 
buvo daugiau panaudota nuo 
1948 metų kovo 20 dienos, kai 
Sovietų Sąjungos atstovas 
maršalas Sokolowski viename 
posėdyje vienšališkai ją ap
leido.

Už poros mėnesių Stalinas 
pradėjo Vakarų Berlyno blo
kadą, kuri tęsėsi 15 mėnesių.

Tačiau sąjungininkai pristatė 
maistą vakarų Berlyno gyven 
tojams lėktuvais. 1961 metais 
rugpjūčio 13 dieną Kruščio- 
vas paskelbė Ber.yną «laisvu 
miestu» ir įsakė padaryti "gė 
dos mūrą», kuris atskyrė Ry
tų ir Vakarų Berlyno gyven
tojus bei gimines vienus nuo 
kitų, Per 9 metus tik 130.000 
vokiečių galėjo nuvykti j Ry
tų Berlyną.

KO LAUKIAMA IŠ 
KONFERENCIJOS

Visi berlyniečiai iš tos bū
simos konferencijos laukia su 

sitarimo, kuris leistų jiems 
dažniau susivienyti su savo 
giminėmis.'

Tačiau sovietai konferenci
joje nori diskutuoti tik lauši
mas liečiančius Vakarų Ber
lyną. Priešingai, sąjunginin
kai (amerikiečiai, anglai ir 
prancūzai) nori aptarti 4-rių 
didžiųjų valstybių įsipareigo
jimus senajai vokiečių sosti
nei Berlynui — kaip sunor- 
malizuoti santykius tarp ab e 
jų miesto dalių ir garantuoti 
Rytų Berlyno vokiečių laisvą 
lankymąsi pas savo gimines 
Vakarų Berlyne?

YRi VILČIŲ

BONN. Mat, šit} metų kovo 
1 dieną Vakarų Vokietijos 
atstovas EGON BAHR, kanc
lerio Willy Brandt artimiau
sias bendradarbis išvyko į 
Maskvą tartis su Sov. Rusi
jos Užsienio Reikalų^ministru 
Andrei Grom ko dėl sudary
mo nepuolimo pakto tarp va
karų Vokietijos ir Sovietų Ru
sijos. Jis jau turėjo su Gro- 
mytiu anksčiau 13 pasitari
mų. O tame susitarime dėl 
neužpuolimo sutarties santy
kių su Berlynu sunormaiiza- 
vimas turės didelės reikšmės.

Be to, daromi pasirengimai 
sušaukti Sovietų Rusijos pa
siūlytai ir NATO valstybių su 
tiktai konfėrencijai apie vi
sos Europos saugumą. Sovie
tams konflikte su Kinija la
bai svarbu turėti saugų užuu 
garį Vakarų Europoje. Todėl 
busimoji Berlyno konferenci
ja yva tikras politinis egzami 
nas Sovietų Rusijai. Jį neiš
laikius patenkinam i, nebus 
susitarimo su Vasarų Vokie
tija ir Nato-valstybėmis.

LIŪDNA GALIMYBĖ

LONDONAS. Tačiau kiti yra 
gana pesimistiški. Tai išreiš
kia gerai informuotas anglų 
žurnalas «The Economist»;

— Tai yra slegiant galimy 
bė: Sovietų Rusija norėtų pa
siekti, jokios kainos nemokė- 
dadama, savo valdymo galios 
sustiprinimo visoje Rytų Eu 
ropoję, gauti iš Vakarų Vo
kietijos finansinės ir techni
nės pagalbos ir, gal būt, su
silpninti Vakarų Vokietijos 
ryšius su jos vakariečiais są
jungininkais.
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RODEZIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖ
SALISBURY. Kovo 2 dieną 

Rodezijos Ministrų pirminin
kas Ian Smith ir laikinasis 
prezidentas Cliford Dupont 
pasirašė aktą, kuriuo galuti. 
nai paskelbiama Rodezijos vi-

VINCAS KULIEŠIUS
dą, nes Jūsų veikla yra man prie širdies.

Visada su Jumis,
Statybininkas Vincas Kuliešius

DALYVAUKIME BENDRUOMENES 
RINKIMUOSE KOVO 16-22 D.!

Juk Brazilijos Lietuvių Bendruomenės tikslas; lietuvybė, 
tautinė kultūra ir tarpusavio pagalba bei parama pavergto
sios Tėvynės lietuvių kovoje už laisvę.

—o—
Dalyvaudami Bendruomenės Tarybos ir Revizijos Komi

sijos rinkimuose, dalyvaujame viso pasaulio lietuvių darbuo
se lietuvybės išlaikymui, Lietuvos išgarsinimui iš išlaisvi
nimui!

—o—•
Už ką, kaip ir kur balsuoti?!

Žiūrėki 3-me puslapyje.
i* «ik™» <
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siškas nepriklausomumas nuo 
Didž. Britanijos.

Jau prieš 4 metus ir 3 mė
nesius Rodezija paskelbta ne
priklausoma respublika. Šis 
galutinis jos atsiskyrimas pa
skelbtas 18 mėnesių anksčiau, 
kaip ji buvo susitarusi su An 
glijos Kolonijų Ministerija. 
Už tat Didž. Britanija ir to
liau palaikys savo ekonomi
nes sankcijas prieš Rodeziją, 
nors į ją veržiasi su savo 
prekėmis amerikiečiai ir kiti 
europiečiai.

Taip pat daugel Afrikos 
valstybių, susijungusių į Afri
kos Vienybės Organizaciją, 
yra griežtai priešingos Rode- 
zijai. Joje 4,5 milijono negrų 
neturi beveik jokių teisių ir 
yra valdomi 250.000 baltųjų. 
Ją gi remia tokia pat racisti- 
nè ka.myné, Pietų Afrikos 
valstybė.

NUBAUDĖ BEPROTNAVIiU

MASKVA. Ex-generolas Piotr 
Grigorenko buvo Taškento tiri 
bunolo nubaustas išsiuntimu į 
bepročių namus, kaip prane
ša jo draugai iš Maskvos. Teis 
mas jam uždėjo tokią gudriai 
sugalvotą bausmę už drąsą 
viešai ginti Rusijos intelektua 
lūs, drįsu ius savo raštuose 
kritikuoti sovietinį rėžimą, ir 
pagrindines žmogaus teises.
imanuan
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fâ s* az t lijo.
PASIRENGIMAI RINKIMAMS.

Visoje Brazilijoje eina pasi
rengimai rinkimams į valstijų

Brazilijos lietuviams šis 
mielas tautietis nepažįstamas, 
ne® jis gyvena Čikagoje. Bet 
jo lietuviška jautri širdis at
jaučia lietuviškus reikalus vi
same pasaulyje. Prie savo 
gausios aukos ML paremti jis 
pridėjošiuos mielus žodžius:

«Jūsų krikščioniška ir lietu 
viška veikla taip sunkiame 
krašte džiugina mano šįrdį iki 
pačių gelmių. Atjausdamas jū
sų prašymą per M. L. padėti 
užbaigti naujos pastogės sta
tybą, noriu ir aš prisidėti nors 
kuklia 2*5 dolerių auka, in
tra tiek siunčiu «Mūsų Lietu
vos» vienam numeriui išleis
ti. Rėmiau iki šiol Tėvų Jė
zuitų darbus, remsiu juos ir 
toliau, skaitysiu Jūsų spau

I» «to- uaM*»-

gubernatorius, miesto tary
bas, o vėliau ir į Brazilijos 
parlamentą. GUBERNATORIŲ 
RINKIMAI bus netiesioginiai 
—- rinks valstijų seimai iš par 
tijų pasiūlytų ir valstybės pre 
aidento patvirtintų ^kandidatų.

RINKIMAI Į MIESTO VAL
DYBAS bus balandžio 14 ar 
12 d., gi į Brazilijos parla, 
mentą spalio mėnesį. Diena 
Respublikos prezidento dar ne 
paskelbta. Pagal naujuosius js 
tatymus dekretus partijos ga
lės statyti savo kandidatus 
tuose miestuose ir valstijose, 
kur bus rinkimų keliu išrink
tos jų direktorijos ir užregis
truotos iki š.m. balandžio mė
nesio.

Todėl abi politinės partijos 
daro paskutiniust pasirengi
mus šiems rinkimams. Taip, 
pavyzdžiui, ARENA Minas Ge 
rais valstijoje jau sudarė sa
vo direktorijas 722 municipi- 
juose; trūksta vos 8-se. MDB 
(Movimento Democrático Bra
sileiro) — opozicijos partija 
sudarė jau 320 ir tikisi suda
ryti dar ICO—150. São Paulo 
valstijoje MDB stato kandida
tu į senatorius tik vieną — 
dabartinį senatorių LINO DE 
MATOS.
II——II 
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LIETŲ PADARYTI 
NUOSTOLIAI

Vien São Pa"lo valstijos 
apylinkėje Socorro,Mogi Gua 
ęu, Rafard, Capivari ir Pira
cicaba buvo sugriauta 500 til 
tų ir 1.000 gyvenamųjų namų. 
Taip pat sugad.nta daug pa
sėlių.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Surašyti Gyventojai
Gyventojų surašymas oku

puotoje Lietuvoje (ir visoje 
Sovietų Sąjungoje) vyko šių 
metų sausio mėnesio 15 die
ną. Jam rengtasi jau nuo se
niai. Visoje Lietuvoje buvo su 
daryta 5,500 surašymo apylin
kių ir surašymo darbą vykdė 
apie 11,000 surašinėtojų. Vil
niuje, kaip paskelbė režimi
nė ELTA, tą surašymą vyk
dė daugiau kaip 1,000 žmo
nių.

Tai jau penktasis gyvento
jų suiašymas Sovietų Sąjun
goje paskutinysis jvyko 1959 
metais. Skaičiavimas, pradė
tas sausio mėnesio 15 dieną 
vyko aštuonias dienas.

KIEK RASTA?

Kaip pastebi «Valstiečių Lai 
kraštis» (153 nr., 1969) šiuo 
metu Lietuvoje gyventojų 
skaičius siekiąs 3 1 mik Sis 
skaičius gautas «apskaičiavi
mo būdu, kai pagrindu ima
ma ankstesnė apskaita», To
liau pastebima, kad toks pa
grindas po kiek metų pasens 
ta, todėl, esą. Jungtinėms 
Tautoms pasiūlius, vėl organi 
zuojamas gyventojų surašy
mas,

TEIRAVOSI

Pasirodo, to surašymo ke 
liu, valstybė — režimas sie
kia susekti, ir ypatingai «vi
suose respublikos miestuose» 
kiek gyventojų yra užimtų 
namų ūky ir ar jie norėtų, 
bei kokiomis sąlygo j is, dirb
ti «liaudies ūky», atseit, pra
monėje ir kitur.

Surašinėtojai, kalbėdamiesi 
su moterimis, jas klausinėjo: 
ar jos prižiūri vaikus iki 16 
metų amžiaus ir ár norėtų 
juos atiduoti į vaikų darže 
liūs bei lopšelius?

SUŽINOTA

Pasirodo, kad vaikų darže
liuose trūksta vietų, vaikai 
lieka namuose, tad moterys 
skundžiasi negalinčios dirbti 
pramonėje ar kitose ūkio ša
kose. Kiek tokių moterų yra, 
ar jos, kariais, «neklaidina» 
valstybės, pasilikdamos na
muose — išaiškins surašinė
tojai.

GYVENTOJŲ MIGRACIJA, 
JUDĖJIMAS — kitas opus 
klausimas ir sausio 15 diena 
vykęs surašymas turėtų šj tą 
išaiškinti. Pvz.: j kokius mies 
tus oaugiauda vyksta kitur, 
ypač kaimuose gyveną? Pa
galiau, kokios to kėlimosi 
priežastys? (Žinoma, iš kitur 
Lietuvon atsikraustą rusai ne
nurodė tikrosios priežasties, 
būtent, ieškoti geresnių gyve
nimo sąlygų, negu ?jų gyvena 
mosioso respublikose... - Red.) 
n——u 
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PERSISKYRIMAI
xSkyrybų skaičiaus okupuo

toje Lietuvoje didėjimas ke
lia rūpestį — tokią išvadą 
tenka dalyti, pasiskaičius skai 
tytojų laiškus režiminėje spau 
doje. Gydytojas Z Buslius, 
kaunietis, laiške «Tiesai» (nr- 
302, 1969) teigia, kad negali
ma t’kėti standartiniam pa-

 MUSI' IĮ ET U v* 
reiškimai, skyrybų atžvilgiu, 
kad, girdi, «neatitiko charak
teriai». Sociologiniai ir statis
tiniai tyrimai iodo ką kita. 
Čia pateikiamas Lenkijos pa
vyzdys.

Lenkijoje išnagrinėjus 2000 
skyrybų priežastis, pasirodę 
tokie motyvai.-vieno iš sutuok 
tiaių neištikimybė, alkoholiz- 
mes, finansiniai sunkumai, pa* 
vykias, nešeimininkiškumas» 
nesutarimai su anyta, blogas 
butas, nesutarimai vaikų au
klėjimo klausimais, vaikų ne
buvimas, skirtingos pažiūros» 
sutuoktinių ligos ir t.t.»

Gydytojas Buslius mano, 
kad panašios priežastys gali 
būti ir Lietuvoje ir jų pačios 
būdingiausios, tai alkoholiz
mas, finansiniai sunkumai, 
blogas butas

Siūloma ir Lietuvoje steig
ti «specialų šeimyninių santy
kių kabinetą», kuriame pata
rimus teiktų pedagogai ir ki
ti specialistai. Iš viso, šeimos 
klausimus skatinama studijuo 
ti ir net leisti tais klausimais 
atitinkamą literatūrą.

(ELTA)
II—ill 
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TELŠIUOSE

Telšių mieste šiuo metu gy 
ventojų skaičius siekia dau
giau 20,000. 1959 metų gyven
tojų surašymo duomenimis, 
gyventojų šiame mieste buvo 
13,000.

(ELTA)
II—II 
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NAUJI METAI
Nauji ji, 1970-ji metai, oku

puotos Lietuvos miestuose bu 
vo su tradiciniais Verdi ope
ros «Traviata» spektakliais. 
Ši opera buvo suvaidinta ne 

tik Vilniaus operos-baleto tea 
tre, bet ir Kauno muzikinia
me teatre.

Filharmonijos saiėje buvo 
grojami J. Strausso valsai, gi 
Vilniaus katedroje, okupanto 
paverstoje paveikslų (galerija 
ir koncertų vieta, naujųjų me 
tų išvakarėse jvyko 500-sis 
kamerinio orkestro koncer
tas Prie žvakių šviesos buvo 
išpildyta Haydno «Atsisveiki
nimo simfonija».

(ELTA)
n—" 
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KONSERVATOR JOS 
SUKAKTIS

Lietuvos valstybinė konser* 
vatorija 1969 metais paminė
jo 20 metų sukaktį. Ta proga 
apie šią aukštąją mokyklą 
kiek žinių suteikė jos rekto
rius, prof. Jurgis Karnavičius- 
(«Tiesa», nr 302, 1969J.

Iš tikrųjų, Konservatorija 
Kaune buvo įsteigta 1933 me
tais (iš buvusios Kauno muzL 
kos mokyklos), gi 1945 me
tais ir Vilniuje. Tik jas sujun
gus, 1949 metais, gimė dabar
tinė konservatorija. .

Pradžioje konservatorijoje 
buvo 240 studentų. Mokykla 
vis augo: 1952 metais buvo 
atidaryta aktoriaus meistriš- 
k mo katedra, vėliau pradė
jo veikti mokomasis teatras, 
pradėti ruošti ir vargoninin
kai, gi nuo 1969 metų — ir 
simfoninio orkestro dirigentai-

Šiuo metu konservatorijoje 
yra du fakultetai su 16 kate
drų, mokosi per 720 studen
tų Šiais mokslo metais numa 
tyta išleisti 100 muzikos spe
cialistų, gi iš viso šią kon
servatoriją yra baigię dau
giau kaip 1000 studentų.

Mokykloje yra 11 profeso
rių ir 22 docentai. Pasirodo»

1970 m kovo 9 d 
" iprofesorių tarpe — didžioj 

dalis, tai nepriklausomos Lie 
tuvos muzikos auklėtiniai bei 
muzikos veteranai, pvz. pro
fesoriai J. Gaudrimas, J. Čiur 
lionytė, A. Staškevičiūtė, A. 
Sodeika, E. Balsys, B. Dvario 
nas, St, Vainūnas, A. Račiū
nas, J, Švedas, K. Kaveckas, 
J. Karosas, P. Berkavičius ir 
kt.

Šiais, Lenino gimimo me
tais, žinoma ir Vilniaus kon
servatorija turės pasirodyti 
su savo įnašą — bus specia
lūs «renginiai» ir jų Leninui 
bus skirta dauguma... Kąrna- 
vičius bent pasiguodė: tie 
renginiai būsią «meniški, įdo
mūs».

(ELTA)
n—hi 
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NAUJA MENO GALERIJA

Kaune, 1969 metų pabaigo
je, atidarytas, šalia M. K- 
Čiurlionio dailės muziejaus, 
specialus priestatas Čiurlio
nio kūriniams eksponuoti..

Naujos galerijos projekto 
autorius yra architektas F. 
Vitas, plotas gi sudaro 1125 
kvadratinius metrus.

Naujoje galerijoje, trijuose 
aukštuose, iš viso eksponuo
ta 120 lietuvių dailininkų dar
bų. Režiminė spauda nurodo, 
kad naujoje galerijoje įvesta 
«automatinė oro kondiciona
vimo aparatūra ir kūriniai ap 
saugoti nuo jiems pražūtingų 
ultravioletinių ir ultraraudo- 
nųjų spindulių».

(ELTA)

Kritusieji už laisve
VLADAS RAMOJUS

( ęsinys)

PASKUTINIAI ŽUVĘ

Nors Lietuvos partizanai likvidavosi 1951 — 
52 metais, bet ir Joniškio apylinkėse išsilaikė 
dar pasislėpu ių paskirų kovotojų. Broliai Sta
sys ir Vytautas Bungos Kupeliškių kaime išsilai
kė iki 1955 metų. Bet šnipas komjaunuolis Firan 
tas juos išdavė. Iš visų pusių apsupti ir pamatę, 
kad nebėra išeities, broliai Bungos susisprogdi
no. Tai buvo paskutinieji partizanai žuvę Joniš
ki apylinkėse.

JUDO ATLYGINIMAS

Komjaunuolis Firantas už šią «paslaugą» iš 
valdžios gavo 60 tūkstančių rublių dovaną, bet 
tautoje nusipelnė išdaviko vardą. Po šio skau
daus įvykio Bungų motina išprotėjo, o vėliau ir 
asimirė. Karstą į kapines keliu vežė vienišas 

vežėjas, nes žmonės bijojo ją viešai laidoti. Pa
lydovai slinko laukais ir krūmais, kad mažiau 
juos pastebėtų ir įtartų. O tai jau buvo «iibera* 
Io» KrušČiovo valdžios metai, bet pasmerktojo 
Stalino laikų žiaurumai tebecikartojo.

DRAMATIŠKI ĮVYKIAI RADVILIŠKYJE

Iš Lietuvos atvykęs ir partizanų kovas per
gyvenęs Kazys Jurgaitis pasakojo apie Radviliš- 
kio-Siaulių-Šiluvos trikampyje ir Šaukoto girio
se veikusius partizanus («I Laisvę», 1961.Nr.24).

«Įdomus kelias į miškus buvo partizano K. 

Jį suėmė e ginklo, bet ir be dokumentų kažkur 
apie Šaulius. Šiluvoje juo susidomėjo pats virši
ninkas Tačiau aplinkybės taip susidėjo, kad tar 
dymo metu K. nušovė viršininką jo paties rašti
nėje ir jo paties ginklu, patsgi tpėjo pabėgti į* 
mišką Čia K. vėliau tapo partizanų būrio vadu

1952 metų rudenį Šaukoto miške Geležinio 
Vilko būrį, vadovaujamą K., apsupo Radviliškio; 
Dotnuvos, Tytuvėnų ir Raseio ų milicijos. Parti
zanus traukiantis dengė K. su žmona. K. buvo 
sužeistas, bet tamsa leido jam su žmona taip pat 
pasitraukti.

Rytojaus dieną policija su šunimis juos pa
sivijo jau 30 kilometrų nuėjusius. Apie tai papa 
šakojo enkavedistas leitenantas Turla: «Dar iš 
vakaro jį sužeidei» į petį. Bet naktį sunkiau ieš 
koti, tai iš ryto su šunimis nusekėm. Apie vidur
dienį už 30 kilometrų kitoj pusėj Radviliškio pa 
matėm einančius abu. Jis, matyt, nusilpęs, už 
jos pečių laikydamasis. Vėl pradėjom šaudyti, 
jie atsišaudė, bet K, sužendėm antrą kartą iri jis 
parkrito. Žmona šalia jo. Pasitaikė, kad arti bu
vo lomelė, ir ten ji nutempė jį. Mus skyrė lau
kymė, o iš lomos ėjo pasiutusiai taikli ugnis. 
Tuojau kelis mūsų sužėidė. Aš prislinkau visai 
arti, jis gulėjo su perplėštais marškiniais, o žmo
na raišiojo jį, Paleis iš automato kelias serijas 
ir vėl tvarsto... Tokios baisios buvo jo akys. Ne
iškenčiau ilgiau. Nusitaikiau ir šoviau. Kai priė
jome, jau ir jis buvo nebegyvas». «Nuogus abe
jus lavonus milicininkai laikė tris dienas Radvi
lišky» — baigė pasakoti K. Jurgaitis,

KITA DIDVYRĖ MOTERIS

Tas pats K. Jurgaitis papasakojo kitos mo
ters didvyrišką elgesį;

«Geležinio Vilko būrys J948 metų pavasarį 
buvo apsuptas Vilkiškių miestelyje. Pasilikęs su 
žmona Aldona dengti atsitraukiančius, partiza 
nas P. buvo mirtinai sužeistas. Visi kiti prasimu
šė laimingai. P sppjo pasakyti žmonai: «Kovok 
Aldona, už abu, aš jau mirštu». Bet būdama pas 
kutiniame nėštumo mėnesyje, vargiai galėjo ko
voti ir Aldona. Užmerkusi vyro akis, Aldona lė
ta ristele pasileido artimiausios lindynės link. 
Pamatęs retą vaizdą rusų kapitonas liepė į mo 
terj nvbešaudyti, o pats su dviem kareiviais ir 
šunim šoko ją vytis. Automatą Aldona numetė 
nes jame nebebu o nė vieno šovinio. Kai šuo 
pripuolė arti, ji nudėjo jį iš pistoleto, ir parody
dama mostą, kad jį numetė, toliau žingsniu nuė
jo. Dabar jau drąsiai kapitonas puolė artyn. Ir 
kai jis griebė ją už pečių, jos rankose sublizgė
jo peilis. Viskas vyko akimirksniu, ir nudurto ka 
pitono automatu buvo nušautas jį lydėjęs karei
vis. Aida, savo paltu apsupusi mažą eglaitę, pati 
nubrido į pelkę. Gerą pusvalandį enkavedistai 
šaudė jos paltą, o ji, perbridus! skersai Tyru
lius, iki pažastų šlapia, atsirado saugioj vietoj 
arti Radviliškio

Po dviejų savaičių Aldona pagimdė sūnų 
Naujagimį pasiėmė auginti legaliai gyvenantys 
žmonės. Ar Aldona dar gyva — kas žino. Bet ji 
buvo ieškomųjų sąraše, paskelbtame Radviliškio 
KGB»...

Tokie tiesiog neįtikėtinos drąsos įvykiai ly. 
dėjo partizanų kovas Radviliškio apylinkėse, kur 
1920 metais Lietuvos kariuomenė istoriniame mū 
šyje sulupo bermontininkus ir kur po anos per
galės 25-30 metų praslinkus, lietuviai vyrai ir 
moterys kovėsi su kitu priešu — bolševikais».

(Bus daugiau)
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Galim, jei tik norim...
Ne retai ir ne vienas pasišauja kalbėti Brazilijos lietu

vių vardu. Jei pakiaustum, kas juos įgaliojo taip daryti, rim
to atsakymo neturėtų.

Bet štai turim progą visi tarti savo žodį, suteikti įgalio 
jimus kalbėti mūsų vardu, mus atstovauti. Ta proga tai šj 
mėnesį vykstantieji rinkimai j Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės Tarybą. Rinkimai stengiamasi pravesti ko plačiau-iu 
mastu Balsavimų lapai drauge su reikalingais konventais jau 
dalijami mūsų «baituose», paštu siuntinėjami j ki us miestus, 
juos gaus su «Mūsų Lietuva* visi jos prenumeratoriai. Tat 
kas tik norės, tas galės paduoti savo balsą už savo paties 
pasirinktus kandidatus. Kaip tai padaryti?

i
Balsavimų lape vienoje pusęje yrt kandidatų sąrašas, o 

kitoje nurodymai, kaip balsuoti, lietuviškai ir portugališkai. 
Iš tų nurodymų matome, jog:

balsuoti turi teisę visi Brazilijos lietuviai ir lietuvių vai 
kai, pabaigę 18 metų amžiaus.

Balsavimų lape prie pasirinkto kandidato pavardės lan
gelyje pastato kryželį. Į Tarybą balsuojama tik už 15 sąra
še esamų pavardžių. I revizijos komisiją tik už tris. Galima 
balsuuoti už mažiau kandidatų ir balsas bus užskaitomas. Bet 
jei bus pabalsuota už daugiau, (kad ir už 16 , balsas nebus 
užskaitomas.

Pastačius kryželius, lapas sulankstomas ir įdedamas į 
atsiųstą mažesnį vokelį-konvertą. Tas užklijuojamas ir ant jo 
nieko nerašomo. Tadą^įdedamas į didįjį voką, tas irgi užkli
juojamas. Kas nori gali pats nunešti tą voką ar Bendruome
nės įgaliotiniams savo, ar artimiausiame baire, ar balsavimų 
dieną, kovo 22, pats įmesti į urną (balsavimų dėžutę) lape 
nurodytose vietose. Kam ir tai nepatogu, ant voko užlipina 
5 centavų pašto ženklą ir įmeta į paštą. Bet paštu išsiųsti 
reikia tiek anksti, kad laiškas pasiektų adresą kovo 22 die
ną. Vėliau atėję balsai nebebus užskaitomi.

Kaip matome, balsavimas labai paprastas, lengvai vi
siems norintiems prieinamas. Tat pasirodykim susipratę lie
tuviai, kurie gali ir NORI PASINAUDOTI SAVO TEISE bal
suoti ir pasakyti, ką pasirenka mūsų kolonijai atstovauti. To 
dėl, visi kas gyvas, balsuojame! Kovo 22 diena bus mūsų, 
Brazilijos lietuvių, egzaminų diena. Linkime juos gerai iš
laikyti!

i

Mėnulio Tyrinėjimai
Nuo šenų senovės žmonės 

suko sau gaivas spėliodami, 
kas yra Mėnulis. Seni lietu
viai vadindavo jį dievaičiu, 
Egipte buvo paplitęs jo kul
tas, o jaunas Mėnulis puošia 
musulmonų šventyklų bokštus 
(mineralus) ir kelių valstybių 
vėliava». Bet tik mūsų laikais 
mėnuli» yra tyrinėjamas moks 
liškai, ir pirmieji tų tyrinėji
mų rezultatai buvo neseniai 
paskelbti Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Pasidarbavę 
maždaug 6 mėnesius, 142 įvai 
rių kraštų specialistą5 susirin 
ko Hustono mieste ir išdėstė 
tūkstančiui mokslininkų, ką 
jie iki šiol galėjo ištirti.

Nors tuo tarpu davinių ne
daug, bet jie yra tikri ir la
bai įdomūs.

AM ŽU S

Visų pirma mokslininkai nu 
stabe mėnulio amžių. Iš radi
jo aktyvių elementų jie galė
jo sužinoti, kad mėnulis turi 
4,0 bilijonus metų. Bet čia 
pat prasidėjo kita mįslė, bū
tent ta, kad ne visi mėnulio 
elementai yra v enodo am 
žiaus Kai kurie mėnulio ak
menis yra 4,4 bilijonų metų 
amžiaus, o smulkios dulkelės 
yra 1 bilijonu jaunesnės. Vie
nas JAV geologas mano, kad

Lietuvių Tėvų Jėzuitų laisvajame pasaulyje provincijo
las Tėvas GEDIMINAS KlJAUSKAS (kairėje) kalbasi su Šv- 
Tėvo Nuncijum Montevideo, Uruguay, per priėmimą Lietu
vos pasiuntinybės rūmuose, Vasario 16 minint.

Tėvo Kijausko žodis Brazilijos lietuviams yra pirmame 
šio numerio 'puslapyje.

mėnulio kalnuose bus galima 
rasti ir senesnių akmenų.

Tas pate geologas tvirtina, 
kad maždaug prieš 3,ó bilijo 
nūs metų mėnulį ištiko savo
tiška katastrofa; ant jo pavir
šiaus išsiliejo lava. Nežinia, 
iš kur ji atsirado. Vieni moks 
liniukai sako, kad ji išsiver
žė iš gilumos. Kiti prileidžia 
galimybę, jog lava atsirado 
iš didelių meteorų, nukritusių 
ant mėnulio. Jų smūgis buvęs 
toks stiprus, kad iš to susi
dūrimo at.-irado šilima ir iš
tirpdė mėnulio dalis Abi nuo 
monės laukia tikslesnių jrody 
mų. Labai aiškios JAV astro 
nautų nuotraukos rodo, kad 
per lavą skverbėsi dujos.

AR YRA DRĖGMĖS?

Astronautas Armstrong sa
kė, kad mėnulio dulkės atro
dė drėgnos ir slidžios. Iš kur 
toji drėgmė, jei ant mėnu io 
nėra nei lašo vandens? Da
bar ir toji mįslė išaiškinta. 
Dulkių "drėgmė" nėra reali, 
bet tik įsivaizduota. Drėgmės 
įspūdį sudaro smulkios stiklo 
dulkelės. Jos atsirado tada, 
kai meteorai bombardavo mė 
nulį Padidintos 6 C00 kartų, 
tos stiklo dulkės yra slyvos 
dydžio.

PASLAPTINGI DALYKAI

, Žiūrėdami per stipriausius 
mikroskopus, mokslininkai at
rado dar dvi paslaptis: atomi 
nes saulės dalytes ir kosmi
nius spindulius. Tiesa, atumi. 
nes saulės dalytes ir kosmi
nius spindulius mokslininkai 
pažinojo jau anksčiau, bet da 
ba jie msatė jų nuotraukas 
Jie atrodė kaip maži plėme- 
iiai. btudijuodami atomines 
saulės dalytes, mokslininkai 
tiki, kad galės sužinoti, ar le
dynų laikai priklausė nuo ma
ži snio saulės aktyvumo. Tarp 
15 ir 25 tūkstančių metų le
dynai buvo užkloję ir Lietu
vą. Kosminiai spinduliai, ku
rie pakeitė anksčiau ant mė
nulio nuleistų aparatų c pal

vą, studijuojami Pietų Afri
kos ka-yklose. Jie pereina 
storiausią žemės klodąNAUJI ELEMENTAI

Paslapčių pilnas mėnulis at
silygino mokslininkams ir tri
mis naujais elementais, kurių 
žemėje visiškai nėra. Moksli- 
ninKai dar nesutaria, kaip 
juos pavadinti. Vienas siūlo 
pavadinti pirmąjį atrastą ele- 
mentąprezidento Kennedy var 
du, nes jis visa širdimi prita
rė planui išlaipdinti žmogų 
ant mėnulio. Jis nesigailėjo 
tam planui ir lėšų.

IŠ KUR ATSIRADO?

Mėnulio akmenyse rasta ne 
mažai geležies, bet labai ma
žai aukso. Pasitaiko ir bran
gių akmenų — rubinų — dul
kių. Kadangi mėnulio chemi
kalai ir mineralai labai skir
tingi nuo žemės, mokslininkai 
atmetė teoriją, kad mėnulis 
yra atskilęs nuo žemės. Bet 
iš kur jis atsirado? Mokslinin
kai tiki, kad į tą klausimą 
bus galima atsakyti tik tada, 
kai astronautai atveš daugiau 
akmenų, paimtų nuo mėnulio 
kalnų. Jų nuomone,Jkalnai tu
ri seniausius ir mažai pasi
keitusius elementus. Todėl se 
kantį kartą JAV astronautai 
skris į mėnulio aukštumas, 
esančius netoli Fra Mauro 
kraterio. O kad mokslininkai 
turėtų daugiau laiko studijuo
ti mėnulio paslaptis, sekanti 
kelionė nukelta vienu mėne
siu vėliau. Ji įvyks balandžio 
11 dieną.

Studiją ir finansų sumeti
mais vi»a JAV mėnulio pro
grama gerokai suprastinta: 
JAV aitronautai keliaus į mė
nulį kasmet ne tris kartus, 
kaip buvo anksčiau numaty
ta, bet tik du. Viena kelionė 
visiškai nubraukta Paskutinė 
keionė į mėnulį numatyta 

4974 metais.
Kokie yra tolimesni JAV 

e dvės planai? Neseniai Dr. 
T. Paine, J AV erdvės progra-

ĮVAIRUMAI
KAIP YRA PAS JUS?

San Francisco universiteto 
rektorius Dr. Hayakava ilges 
nį laiką tyrinėjo ir neseniai 
paskelbė viešai spaudoje ir 
per TV savo tyrinėjimų vai
sius. O jie yra tokie: '

Dabartinis Š. Amerikos jau
nimas (panašiai ir kituose 
kraštuose), per pirmuo ius 18 
metų savo amžiaus, praleidžia 
22 tūkstąnčius valandų žiūrė
damas televizijos. Nuo pasku 
tinio karo pabaigos Amerikos 
vaikai daugiau laiko praleido 
žiūrėdami televizijos, negu 
skaitymui, rašymui, sportui ir 
pasikalbėjimams su tėvais. 
n—n ÜSUMBBBÜ

KOKIA TV ĮTAKA?
Kad toks TV žiūrėjimas pa

veikia. vaikus, negalima abe
joti. Bet kaip paveik.a? Dr. 
Hayakava sako, jog šių dienų 
mokinių ir studentų riaušės» 
sukilimai, krautuvių plėšimai, 
savo mokyklų patalpų dras
kymas, padegimai ir visokios 
gatvinės kovos yra televizijos 
pasėtų sėklų nunokę vaisiai.

Televizija sunaikina jaunuo 
lio asmenybę. Jis tik sėdi 
prie aparato ir žiopso. Jam 
nereikli nieko veikti, jokių 
pastangų — tik paspaus myg 
tuką, ar pasuk ratuką. Nie
kuomet nereikia jokio pokal
bio su TV, negali jai priešta
rauti, negali pasitarti, o tik 
pasyviai priimi, ką ji ouoda. 
Nėra jokio asmeniško ryšio 
tarp jaunuolio ir TV aparato, 
Todėl TV daug žiūrintis jau 
namas netenka gyvo ryšio ir 
su savo tėvais bei kitais na
miškiais. Jis neturi apie ką z 
su jais kalbėti.

TV programose regi jauni
mas labai «paprastai» išspren 
ūžiamas višokias. net didžiau 
sias problemas. Kad tai yra 
vaikiški, nerimti sprendimai, 
jis apie tai ^nepagalvoja. TV 
iš viso atpratina žmones gal
voti, moko aklai priimti už 
šventą tiesą, ką ten regi ir 
girdi.

Jau vaikai išmoksta, jog 
sirgdamas turi imti piliulę ir 
išgysi. Jei tavęs niekas ne” 
mėgsta, tai nusipirk automobi 
lį ir būsi mylimas, šlovina
mas. Jei ne kaip atrodai, eik 
į grožio salioną, ten tave pa
gražins. Jei nori apsivesti su 
žavia mergaite, tai tik nusi
pirk «desodorante* blogą kva 
pą užmušančio skystimėlio bu 
teliuką, ir mergaitės pasius!

mos direktorius, sakė, kad 
1972 metais bus paleista ra
keta į Jupiterį, o 1973 metais 
praskris kita raketa pro Ve
nerą ir Merkurą. Jo įsitikini
mu, 1975 metais bus galima 
nuleisti ant Marso eilę moks
linių aparatų be žmogaus. Ne 
apleidžiamas planas nuleisti 
ir žmogų ant Marso. Tuo tar
pu studijuojama atominės jė
gos varoma raketa. Skriesda- 
mi aplink žemę porą mėne
sių JAV astronautai nori iš
tirti, kiek žmogus pajėgs erd 
vėje dirbti. Kadangi JAV žmo 
nės turi daug kitų reikalu bei 
problemų, visą JAV erdvės 
programą studijuoja pats pre
zidentas. Jis netrukus tars ga 
lupinį žodį. P. F.
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Jaunimo ateities kelias
Svajojam apie turiingą, gražią, laimingų, gal 

ir garbingą savo ateitį. Svajojam...
Set ar užtenka tik svajonių gražiai ateičiai 

susikurti? Ar ateities nenulemia patvarus, kie
tas, planingas darbas? Darbas visose srityse, vi
so-e šakose. Gyvenimas sako, jog ne taip labai 
ateiiį nulemia gabumai, kiek darbas

O kad lietuvis jaunuolis, jaunuolė sugeba 
šauniai dirbti ir tuo laimėti žymias vietas ne tik 
pramonėje, bet ir mokslo srityje, tai liudija pir
masis lietuviu mokslininkų suvažiavimas Čikago
je pernykščių metų gale, 

t '

NORĖTA SUSIPAŽINTI

Kanados, Š. Amerikos ir kitų *kraštų spau
doje jau senokai minimos lietuvių mokslininkų 
pavardės. Kas metai vis daugiau ir daugiau di
plomuotų lietuvių ir lietuvaičių išeina gyveni
mam Kur jie yra? Kas, kame ir ką veikia? Ko
kios mūsų mokslinės ir kūrybinės pejėgos lais
vajame pasaulyje? Tokių minčių kamuojami, po
ra mūsų mokslininkų, globojami ir remiami Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės valdybos, sukvie
tė lietuvius mokslininkus bendrai pabuvoti, pasi
tarti pasidalyti savo moksliniais patyrimais ir 
žiniomis. Kaip tai pasisekė?

Štai Tėvų Pranciškonų leidžiamas svarbiau 
sias lietuviškos kultūros žurnalas AIDAI (1969 
10 nr.) taip tą suvažiavimą įvertina:

’ . ' v

PASISEKĖ

Lietuvių mokslininkų suvažiavimas pasisekė 
trejopu požiūriu: Pirma, jis buvo tikrai mūsų 
moKslininkų susibūrimas, labai gausus. Nors ben 
druose viešuose posėdžiuose dalyvavo ir šiaip 
jau mokslais suinteresuotos publikos, bet moksli
ninkai joje nenuskendo. Mūsų mokslininkai šuva 
žiavo iš įvairiausių universitetų, žinoma, didžiu
lė dauguma iš Amerikos ir Kanados, bet buvo 
r.et iš Europos.

Antra. Tuo suvažiavimu norėta kaip tik iš
vesti viešumon mūsų jaunąją mokslininkų kartą, 
mokslus baigusią jau ne Lietuvoje. Suvažiavimo 
programoje^ su paskaitomis ir diskusijomis pasi
reiškė 54 mokslininkai, kurių absoliučią daugu
mą sudarė 35- 45 metų amžiaus žmonės. Vyres
nių kaip 45 metų buvo nedaug, vos 12. Nedaug 
buvo ir jaunesnių kaip 35 metų, i

Trečia, nusisekusi ir pati suvažiavimo, ar 
kaip jį vadino, «simpoziumo» programa. Nėra ko 
čia ją smulkiai išdėstyti. Gana priminti, jog bu
vo atstovaujamos įvairiausios mokslų sritys; ir 
technika, ir gamtos mokslai, ir cheminiai, ir hu- 
manitariniai bei sociologiniai mokslai. Buvo , ir 
lituanistikos skyrius (tik be istorijos). Žodžiu su
važiavimo paskaitų ir diskusijų įvairumas buvo 
labai didelis. Tai rodo, kaip mūsų, po paskutinio 
karo į Vakarus atvykusi ar jau čia gimusi jauno 
ji karta įkėlė koją į svarbiausias mokslų sritis 
ir jose jau vaidina sva bias roles. Pati jauniau
sioji suvažiavimo dalyvė buvo mokslininkė dak
tarė ir psichologijos profesorė ponia Ina Užgi- 

- rienė, ir AIDAI pabrėžia, kad jos paskaita buvu
si «iš pačių brandžiausių šio suvažiavimo prane
šimų».

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
'I '

Suvažiavimas nutarė įkurti Lietuvių Mokslų 

įsipareigojimas
Kai kurios gamyklos Lietuvoje prisiima 

nerealius įsipareigojimus

GUDRUS SENIS

Senis pagriebė kauptuką 
ir kopūstų kaupt nurūko. 
Senė mąsto: «Nuo aušros 
Vyras leipsta nuu kaitros... 
Būtų iš tiesų smagu 
Pavaišint jį pyragu».

Iškepė pyragą senė 
Ir pas senį išturseno. 
Nešė kaušą dar giros — 
Teneleipsta nuo kaitros. 
Atpūškavus senė žiūri — 
Pūpso vyro tik kepurė. 
«Pats jis — krūmuose, tur būt?..» 
Apsirinkate, bobut! — 
Vyras dar anktyvą rytą 
I aludę įsiritoo
Geria vyną jis čigonai, 
Papsi pypkę sau skaniai. 
..Senė šaukia: — Koks begėdis! 
Darbas laukia, tu gi — sėdi. 
Senis šypt: — Negali būt... 
Painiojat kažką, bobut!
Aš ne tas! Tas prie kopūstų, 
Saulės kepinamas, dūsta. 
Taigi boba, atsitrauk, 
Pyragus pati ragauk!

Jau sutemus bilda durys - 
Grįžta vyras be kepurės.
— Na, senut, nuo pečiaus šok, 
Isileiski, nekvailiok!
Senė sako: — Tu ne mano, 
Mano — daržą sau purena 
Aš — taipogi ne tava, 
Nors tava, girdėt, gyva: 
Buvo liūdna jai sėdėt,
Tad išėjn dilgių sėt. < 

draugiją, kurios įstatus išdirbti pavedė suvažiavi 
mą rengusiai komisijai. įstatus parengus bus šau 
kiamas kitas lietuvių mokslininkų suvažiavimas 
jiems priimti ir savo valdybai išrinkti.

IŠVADOS

Šveicarija — tik mažytė valstybė!, o kiek 
ji turi pagarbos ir draugų visame pasaulyje, ka
dangi yra mokytų žmonių tauta ir jis vaikai vi
suose kraštuose užima daug mokslo katedrų. Tą 
pat galima pasakyti ir apie žydus. Jie visom jė 
gom veržiasi į mokslus. Studijuodami nepapras
tai užsispyrusiai darbuojasi, yra vieni geriausių 
studentų. Mokslus baigę neužmiega gerai apmo
kamose vietose, bet nerimsta, vis toliau studijuo 
ja, vis bando ką nors naujo atrasti, išrasti. Ir 
štai visų kraštų Enciklopedijos pagarbiai mini 
šimtus žydiškų vardų pavardžių išradėjų, rašyto 
jų, aišku, žymių advokatų ir tt, ir tt. O juk rei
kia atsiminti, kad vargiai yra kraštas, kur jie 
būtų mėgiami, kur nejaustų įvairaus pasipriešini 
mo. Bet jų veržlumas, darbštumas ir ištvermė 
skina jiems ne tik garbės lauras, bet neša ir žy
mius turtus ir įtaką į tų kraštų gyvenimą.

Mums, lietuviams, mažai tautai, irgi yra tik 
vienas kelias į pasaulio bendruomenės tautų pa
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REGINA BRASLAUSKAITÉ

Kodėi jai nesijuokti, kodėl 
nesidžiaugti? Metus praleidu
si šiaurės Amerikoje ir ten 
gerai pramokusi anglų kal
bos, gavo gerą vietą VARIG 
lėktuvų kompanijoje. Tuotar- 
pu ji toliau mokinasi ir neil

gai trukus išgirsime, kokias pareigas ji tenai 
užima. Geros sėkmės, Reginute! •

garbą, pripažinimą, draugus, pasisekimą ir viso 
to gausius lobius — tai mestis į mokslus, į kul
tūrą. Dirbti, dirbti, studijuoti, jieškoti. Mūsų lie
tuviškasis jaunime, tavo ateities kelias tebūnie 
mokslo kelias, su aiškia, stiprios valios remia
ma ambicija— ATSIŽYMĖTI! Nesitenkinti vidu
tiniškumu!

Susigundykite
Dar nežinote, kad šiais mokslo metais šv. 

Kazimiero lituanistinė mokykla turės bent ketu
ris mokytojus Nesvarbu, kad mokinių nėr nė 
šimto. Svarbu, kad turint daugiau mokytojų bus 
galima mokytis mažesniuose buteliuose ir dau
giau išmokti. Mokslas prasidės po Šv. Kazimiero 
.atlaidų, šeštadienį, kovo 14 dieną, lygiai 15 va
landą.

Mokyklą lankys ir gimnazijas bebaigtą ir 
jau baigę mokiniai. Jie nori išmokti lietuviškai! 
Kodėl ir jums nesusigundyti? Čia mokinantis ne
reiks vien tiktai pamokas kalti. Bus galima ir 
žaisti, ir dainuoti, ir šokti, ir vaidinti, ir kitus 
savo talentus parodyti ir išvystyti. Tat susigun
dykite, ir ateikite į Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklą!

Pirmas s Susirinkimas
Praėjusį sekmadienį pirmą kartą po atosto

gų susirinko Moksleivių*Ateitininkų kuopa GIN
TARAS. Moksleivių Sąjungos vyriausias dvasios > 
vadas Tėvas Gediminas Kijauskas, S. J. atlaikė 
šv. Mišias, kurių metu davė šv. Komuniją abiem 
pavidalais, pasąkė trumpą šiltą pamokslą. Po mi
šių susirinkimas Jėzuitų namų saliukėje.

Susirinkimą atidarė pirmininkė Laima Vosy
liūtė. Kuopos globėjas Tėvas Jonas Kidykas Tė
vui Kijauskui pristatė kuopą, o kuopai vyriausią 
dvasios vadą. Jis papasakojo apie Amerikos ir 
Kanados moksleivių ateitininkų veiklą, apie 
skautus, ir į eikė kuopai Ateitininkų Federacijos 
valdybos dovaną visą šimtą dolerių!! Kuopa pa
siuntė Federacijos Valdybai savo šiitą ačiū. Po 
pokalbio svečias parodė skaidrių iš Amerikos ir 
ir Kanados jaunimo gyvenimo, stovyklų, šokių 
švenčių, ir palinkėjo geros kloties tolimesnei 
veiklai, kurią galės pagyvinti neužilgo čia at
vyksiantis jaunas ir labai veiklus Tėvas Anta
nas Saulaitis, S. J.

Koresp.

TIKRI VAGYS

Rašytojas atnešė leidėjui savo parašytą kri 
minalinį romaną. Leidėjui perskaičius, antrą kar 
tą atėjęs paklausė:

— Kaip atrodo? Ar įtikinantis mano vei
kalas?

— Labai įtikinantis, atsakė leidėjas. — Ypač 
įtikinantys yra tie vagių charakteriai, nes visa, 
ka tie abu vagiai sako, yra pavogta iš kitų au
torių,
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Baltųjų Namu Mieste
ZENONAS BAŪELIS

(tęsinys)
Tau 50tnetų be perstogės 

laisvasis pasaulis aaiškinasi 
bolševizmo ir demokratijos 
ideologijas bei jų atstovus. Ei 
lės rusų statytas Kremlius po 
antrojo pasaulinio karo tapo 
rusų bolševikų sovietinės val
džios sinonimas ir pasaulio 
bolševikų partijų motina.

Visai priešingai, Baltieji *na 
mai Washingtone pradėta lai 
kyti JAV demokratinės val
džios sinonimu ir pasaulio de 
mokratiškų tautų valdovu. Bol 
ševikų partijos atstovaujamas 
Kremlius, ‘pasiglemžęs tautų 
teises, pašau io nuomonėje 
yra tapęs teroro simboliu. Bal 
tieji namai Washingtone gi, 
atstovaujami tautos rinktų va 
dovų, yra demokratiškųjų lais 
vių simbolis.

STENGIAS SULYGINTI

Bolševikai savo demagogiš
ka propaganda tuos akivaiz
džius kontrastus stengiasi 
tiek sulyginti, kad daugis de
mokratiškų kraštų pradeda 
simpatizuoti labiau Kremliui 
negu Baltiesiems namams. Ma 
tęs fizinį Kremlių, palygini
mui, norėjau pamatyti ir gar
siuosius Baltuosius namus Wa
shington©.

baltieji rūmai’
Pirmieji kuklūs Amerikos 

prezidentūros namai buvo pa
statyti dar tebesiaučiant lais
vės kovoms. Anglai juos pa
degė ir išdegė visas jų vidus. 
Po trijų metų atstatyti, baltai 
nudažyti, gavo Baltųjų namų 
varau. Vėliau jie buvo persta
tomi, praplečiami ir virto di
džiausios pasaulio galybės rū 
mals ir simboliu. Pastatyti

graikų klasikiniame stiliuje 
savo išvaizda nėra labai įspū 
dingi. Bet jie simbolzuoja 
tautos suver.enitetą, kuris vi
sos tautos rinkimais paveda
mas prezidentui saugoti, jame 
gyventi, ir iš čia valdyti visą 
šalies valdžios aparatą.

I tas pareigas patekti no
rintiems amerikiečiams tiktų 
Napoleono nritaikytas posa
kis: «Blogas kareivis, kuris 
nenori tapti generolu» — <blo 
gas tas/valstybininkas, kuris 
nenori tapti prezidentu».

Baltieji namai atviri visiems 
lankytojams. O Kremlius? Jis 
yra okupuotas bolševikų par
tijos diktatorių. I jį lankytis 
«mirtingiesiems» negalima.

KONGRESO RŪMAI

JAV Kongreso (Seimo) rū
mai y a laisvės simbolis. Tie 
irgi Klasikinio stiliaus, yra įs
pūdingi. Statyti taip pat kovos 
metu, anglų deginti, atnaujin
ti, padidinti. Jų 85 metrų ankš 
čio bokšto viršūnėje pastaty
ta 6 su puse metro aukštu
mo laisvės statula, sudaro di
dingą įspūdį. Rūmų ilgis 262 
metrai, plotis 126 metrai. Čia 
tautos rinkti atstovai spren
džia valstybės santvarkos ir 
visos tautos reikalus. Ir šie 
rūmai atviri lankytojams.

O kas darosi Kremliaus ka- 
pitoliuje pavadintame «Ver- 
chovny Soviet». Ten irgi ren
kasi Kremliaus satrapų nuro
dyti asmenys, kurios piliečiai 
privalo neva rinkimais pripa 
žinti kaip savo atstovus, ir ku 
rių pareiga yra tik pritarti 
padiktuojimai tvarkai. Eili
niai piliečiai tų puošnių, bu
vusių caristinės Rusijos salių

lankyti ir apžiūrėti negali, o 
greifciausiai ir nenori. Štai 
kokie dideli yra tų suminėtų 
rūmų idėjiniai skirtumai.

SKIRTINGAI PAGERBTI
JŲ D DVYRIA1

Ir Amerikoje ir Maskvoje 
pagerbti tų valstybių didieji 
vyrai. Bet tuo atveju, koks 
skirtumas!

Pirmasis Amerikos prezi
dentas Washingtonas laiko
mas valstybės tėvu, kariuo
menės vadu, nugalėjusiu ko
lonizatorius anglus. Jo var
das įamžintas 180 metrų aukš 
čio akmens obelisku (bokštu) 
regimu visame mieste ir net 
užmiesčiuose. Tretysis prezi
dentas Tomas Jeflersonas akai 
tomas intelektualiausiu, dide
liu ideologiniu laisvės kovo
toju. Jis nepriklausomybės de 
klaracijos autorius. Jo vardui 
įamžinti pastatytas didingas 
pastatas su kupolu, romėnų 
klasikiniame stiliuje,

Šešioliktasis Amerikos pre
zidentas Abraomas Lincolnas 
laikomas didžiausiu kovotoju 
už demokratinės valstybės 
santvarką; jis panaikino ver
giją. Jo vardas įamžintas įs
pūdingu graiklį stiliaus pas
tatu.

Šitų paminklų viduje patal
pintos didingos prezidentų 
skulptūros, o sienose iškalti 
aprašymai jų nuveiktų darbų 
tautos labui. Tie paminklai ir 
be žodžių byloja apie jų kil
numą, didingumą. Be to, šitų 
prezidentų darbai žinomi ne 
vien pačioje Amerikoje, bet 
visame pasaulyje. Jie skatina 
ir kitus pasekti jų pavyzdžiais 
ir ne vienas buvusių 33 pre
zidentų dar susilaukė panašių 
pagerbimų.

MASKVOJE
Prieš 33 metus Maskvoje

mačiau juodo marmuro kuklų 
mauzoliejų. Čia lėliškai išbal 
zamuotas, tartum miegąs, gu
li Lenino kūnas. Taip meniš
kai išbalzamuotas, kad neži
nai, ar jis iš vaško padary
tas, ar tikras. Bet įspūdį pa
darė tik tokį, kad jis kadaise 
turėjo būt gyvas. Jo darbų 
įspūdžiai man buvo jau žino
mi, nes ketverius metus bu
vau gyvenęs jo režime. Leni
nas įamžintas kaip bolševiz
mo ir sovietinio režimo tėvas. 
Bolševikai to savo tėvo nuo
pelnus fpasako vienu žodžiu 
— «leninizmas». Tai šūkis» 
kuriuo bolševikai jau per 45 
metus kartoja kaip maldą, no
rėdami pridengti tikruosius 
jo «nuopelnus». Tai supranta
ma, nes «varnas varnui akies 
nekirs», bet nebegali suprasti 
laisvojo pasaulio sakalų,virs
tančių varnais ir kertančių 
saviesiems akis.

AMERIKOS SOSTINĖS 
YPATINGUMAI

Miestas įkurtas prieš 180 
matų, išsidriekęs prie Potomac 
upės, kuri 150 km. toliau įte
ka Chesapeake įlankoje į At
lanto vandenyną. Washingto
nas nebuvo planuotas taptį 
didmiesčiu. Bet jam plėsti bu
vo rezervuoti nemaži žemės 
plotai, Jungiantis kolonijoms 
ir augant valstybei, sostinė 
irgi plėtėsi ir ąugo. Šiandien 
Washingtone gyvena virš 3ė0. 
000 gyventojų, bet su visais 
priemiesčiais priskaito virš 
dviejų milijonų.

suplanavo prancūzų kil
mės inžinieres L’Enfant, pa
gal Versalyje gautus įspū
džius. Bet jam miesto statyti 
neteko. \

(Bus daugiau)

ĮSIDĖMĖTINA ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO.

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180 
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5978.

Liet. Bendruomenė, pirmi 
ntokas p. Juozas Tijūnėlis 
Rua latai, 150 — Casa Ver 
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua- 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
— Tel. 273-0338.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

Stasys Lapiems
naujose patalpoje parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4.o - Sala 19 - Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

JONAS JAKUTIS
»

RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik- 

ų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Įkorporavimai — kondominijos — sklypų išdalinimas — 
Administracija — nejudomo turto pirkimai bei 

pardavimai — kreipkitės j

Administradora e Imobiliaria Bernardos Ltda- 
atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernaries

Praça Antonio Prado, 33, — 4* andar, conjunto 401. 
Telefonas 33-1443 — São Paulo.

-------T..~-

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

/ teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdh 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Šv. Kazimiero parapijoje : 
Parque da Mooca Rua Juatin 
diba, 20.

Sekmadieniais ir šventadh 
niais 8, 10 ir 17,00 vai. Darbi 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbi 
atskirai susitarus dėl laiko' 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios:

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 19 vai 
V. Carolina 15 val.į 
Casa Verde, 17,15 vaL
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai 
Bom Retire, 10,15 vai. 
Utinga 16,30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 valų 
Moinho Velho 11,30 vai., 
Lapa 16,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,00 vai., 
Vila Bonilha 10 30 vai 
V. Prudente 18 vai.

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

^KAITYKITE i i 
PLATINKITE V I B 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postal 3967 — SÀO PAULO
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SVEIKINAM VARDINIU VISUS W
MIERUS IR KAZIMIERAS

TĖVŲ JĖZUITŲ PROVIN- 
CIOLAS GEDIMINAS KIJAUS 
KAS, S. J. pirmadienį išskri
do S. Amerikon, kur turi dar 
prieš Velykas pravesti misi 
jas, rekolekcijas, susitelkimo 
dienas. Urugvajuje ir S. Pau- 
lyje aptarė su čia besidarbuo 
jančiais Tėvais visą veiklą, 
įvairias problemas, aplankė 
Jo Em. Kardinolą, vyskupus 
Dora Bruno ir Dom Lafayette 
kur padėkojo už didelį mums 
parodytą pasitikėjimą ir prie
lankumą* bei plačiausius įga
liojimus ir leidimus savaran
kiškai apaštalauti lietuvių tar 
pe. Vargiai kur pasaulyje yra 
kita tokia vyskupija, kuri taip 
palankiai remtų tautinių pa
rapijų reikalus.’

Praėjusį šeštadienį Provin- 
ciolas praleido porą valandų 
laiko su «Aušros" cfeoro cho
ristais prie stiklo arbatėlės, 
o sekmadienį atlaikė mišias 
Moksleivių Ateitininkų kuo
pai «Gintaras», po mišių da
lyvavo susirinkime ir parodė 
skaidrių iš Amerikos ir Kana 
dos lietuvių jaunimo gyveni
mo. Jis (pranešė ir malonią 
naujieną, kad po Velykų čia 
atvyks jaunas tėvas Antanas 
Saulaitis, S. J., Amerikoje, Ka 
nadoje ir Europoje gerai pa
žįstamas kaip uolus ir suma
nus darbuotojas su jaunimu ir 
jaunimo labai mėgiamas. Nors 
jis turės čia pats studijuoti, 
bet, be abejo, ras laiko padė
ti mūsų jaunimo veiklai.
iiaggaggag 
iiüã&fiããií

ŠV. KAZIMIERO PARAPI
JOS šeštadieninės mokyklos 
pamokos prasidės kitą šešta
dienį, kovo 14 dieną, 15 va
landą po pietų. Tėveliai, at
veskite savo vaikus: tiek ei
nančius pradžios mokyklon, 
tiek jau ’lankančius gimnazi 
jas! Mokykla šiemet turės ke 
turis mokytojus! Praturtinkite 
savo vaikų kultūrą!

D B. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS 1576
Mooca5 Fone 92-3991

ŽOLINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ «M. LIETUVĄ»

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja 
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo 
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios 
aikštės. Pasinaudokite!

Atende-se coro, hora marcada
DR- JONAS NICIFORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consuítorlo: Rua Capi Pacheco Chaves, 1206,

Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITĖNAŠ — SPINĄ 

praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, nejudomo turto administravimą, 

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6,o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

ši SEKMADIENI 15 valandą 
(ne 17, kaip paprastai) Šv. 
Kazimiero parapija pagerbs 
savo ir visos mūsų tautos GLO 
BĖJĄ, ŠV. KAZIMIERĄ. Šv, 
Mišias giedos «Aušros" cho
ras.
IIBBSSBĮĮ
iimsEaaii

SERGA ir namie gydosi Ur 
šulė Laučienė.

GIMTADIENIAI:

Kazimieras Janulevičius (ko 
vo 1J, Antanas Petkevičius 
(2), Ieva Kutkienė (4), Kazi
mieras Triubas (4), Vanda Vo- 
sylienė (5), Juozas Bajorinas 
(7), Lidija Vancevičienė (11).

Ilgiausių metų!
Įi——n 
iiKsmsii

M I R É :

Sanpauliečlams gerai pažįs
tamo kunigo Jono Kardaus- 
ko, MIC motina mirė Lietuvo 
je vasario 8 dieną.- • Sulaukė 
91 metų amžiaus, išaugino 10 
vaikų; 6 dukteris ir 4 sūnus. 
Viena duktė ir vienas sūnus 
mirė maži, o 8 dar tebegyve
na. Keturi jų Lietuvoje ir ke 
turi Amerikoje. Iš jų du ku
nigai.
' Kun. Jonui Kardauskui reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

UŽSIMOKĖJO UŽ M.L.

Po 1000 Urugvajaus pesų; 
Antanas Zupka, M. Bulauskas, 
P. Kerpiškis, A Čirpus, E. 
Andriuškevičius, M. Svečiu- 
lis, Guidas Mačanskas, A. 
Kaušinis, EI. Keicoriuss, M. 
Bulauskas 2.000 ir A. Čirpus 
1.500 pesų.

Pranas Šukys 40 ncr., Filo
mena Černiauskienė 60 ncr., 
Marija Stankūnienė 25 ncr. 
Po 20 ncr.; Teklė Dikčienė, 
A. Zaluba, JurgisįGarška, Ade 
lė Lincevičienė 15 ncr., Algis 
Valeika 10 dol., Vincas Kulie
šius 25 dol. — leidėjas

VYRŲ ŠVENTĖ

Š. m. balandžio 5 d. (per atvelykį) Šv. Juozapo Parapi
ja ir Šv. Juozapo Vyrų Brolija švęs savo Globėjo tradicinę 
šventę. Šiemet Brolijai sukanka 29 darbo metai. Ta proga 
vyrai užprašė šv. Mišias už savo narių gerovę ir sveikatą. 
Jos bus 11 valandą. Po mišių procesija ir paskui, apie 12 va 
landą, pietūs Jaunimo namuose, Zelinoje

Sv. Juozapo Vyrų Brolijos Valdyba

ATITAISOME

ML Nr. 8 buvo; «Užsimokė
jo už ML Bronius Širvinskas 
50 ncr.» O turi būti: Bronius 
Ruzinskas. Už pavardės iš
kreipimą atsiprašome.

į ML Administracija
n gagenau 
«■Mimwnii

IEŠKO

Aldona Ausiejūtė-Tamošiū- 
nienė paieško Adulio Juozo, 
sūnaus Prano, seniau atvyku 
šio į Braziliją iš Suvainiškio 
parapijos, Kalniečių kaimo, 
Rokiškio apskrities. Kas žino 
malonėkite pranešti ML re
dakcijai.
ngągggBĮĮ 
ŪBEHBSaii

MIŠIOS

Už Oną Cikanavičienę už
prašė vyras Cikanavičis 6 mė 
nėšiai po mirties šv. Kazimie 
ro koplyčioj Rua Juatindiba, 
20, Parque da Mooca, 7 d, 
kovo, 7,30 vai.

ii——p. 
ii—Miii

M I R Ê

Juozas Mažietis, sulaukęs 
48 metų amžiaus ir kuriam 
buvo nupjautos abi kojos, pa 
simirė vasario 28 d. ir palai
dotas Formozos kapinėse. Pa
liko žmoną Birutę, sūnų Ri
kardą, brolį ir tris seseris. 
Septintos oienos Mišios bus 
Vila Zelinos bažnyčioje kovo 
7 d. 8,30 vai. ryto. Giminės ir 
pažįstami kviečiami atsilan
kyti.

VZelina
Prel. Z. Ignatavičius kovo 

3 d. iš Romos atvyko į Rio 
de Janeiro. Šiomis dienomis 
lankysis São Pauly.

Jonas Čekanavičius prane
ša ir prašo Kazimierą Rut
kauską, Jeronimą Gajeskį ir 
Paulo Beuto (RGSŲ Mykolą 
Čekanavičių iš Palmeiras da 
Dimição, ir kitus pažįstamus, 
4 mišias, kurios bus laikomos 
už Anos Čekanavičienės vė
lę, mirusią prieš šešis mene- 
sius, kovo mėnesius, kovo 
mėnesio 7 dieną, 8 valandą 
Vila Zelinoje.
u gagama u 
iÍbubiü

Už Vytautą Mažetį septin
tos dienos mišios bus 7 die
ną kovo 8,30 valandą Vila 
Zelinoje. _
n—n 
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Tėvai prašomi su mokykli 
nio amžiaus vaikučiais šį šeš 
tadienj, 16 vai. atvykti į šv- 
Juozapo mokyklą.

DARBŠTI BITELĖ
PALAIDOTA.

Galima sakyti, kad Vieš- 
pa s pasišaukė ją iš bažny
čios. Vasario 22 d., sekmadie
nį, nuėjo, kaip visada, bažny
čion. Čia ją ištiko širdies smū 
gis — paraližavo taip stipriai 
kad nebegalėjo kalbėti. Pas
klido gandas, kad Pranciška 
mirė Bet ją nuvežė į ligoni
nę, kur sirgo dar iki ketvirta 
dienio. Tėvas Jt nas Bružikas 
suteikė jai ligonių Sakramen
tus. Jos protas dar buvo švie 
sus, viską suprato, tik para i- 
žuotos balso stygos nebelei
do kalbėti, iki užmerkė akis 
amžinam poilsiui.

Velionė Pranciška buvo iš 
tų paprastų gir kuklių mūsų 
gerųjų moterų skaičiaus, “ku
rios nemoka sakyti skambių 
prakalbų, bet visada mielai 
šoko prie darbo, kur tik bu
vo reikalingos sumanios ran 
kos, o iš savo kuklių pajamų

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ATSKIRO ’NUMERIC

KAINA 0,40

pridėdavo ir vieną kitą aukąj 
kur ta galėjo būti naudinga 
lietuviėkam, katalikiškam rei
kalui.

Viešpats, kuriam žinomi vi
si, ir slapčiausi žmogaus ge
ri darbai atlygino jai šimte
riopai amžina laime.

Septintos dienos mišias už 
jos vėlę atlaikė kun. dr, A- 
Milius kovo 4 dieną.

Užuojauta velionės dukrai 
su šeima.

Koresp.
mamaii 
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KAS NEGAUNATE
«MŪSŲ LIETUVOS»

Zelinoje praneškite p. Juozui 
Baužiui, ar palikite spaustu
vėje savo vardą, pavardę, gat 
vės pavadinimą ir namų nu
merį.

Galima pranešti ir Admiuis 
tracijai telefonu 273-0338.

VYRŲ BROLIJOS. VEIKLOS 
KALENDORIUS

Balandžio 5 diena metinė 
tradicinė Brolijos šventė.

Birželio 14 d. šventkelionė 
Aparecida do Norte.
Rugsėjo 13 d. spaudos bi

čiulių subuvimas balius.
Spalio 11 žaidimai Juruba- 

tubos parke pas p. Vladą Ja 
siulionį.

Lapkričio 8 ar 15 piknikas 
Praia Grande.

Juozas Baužys, pirm.
II—81IĮ
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GRAUDÚS VERKSMAI

Prieš 17 valandos mišias 
kiekvieną gavėnios sekmadie 
nį Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
giedami «Graudūs verksmai». 
Tai nuo žilos senovės lietu
vių katalikų pamiltos ir gie
dotos Kristaus Kristaus kan
čios giesmės, maldos. T. Ki
dykas ta proga pasako trum
pus pamokslėlius apie Išgany 
tojo kančios svarbą mūsų mo 
derniškiems laikams. Dalyvau 
kite ko gausiau 1
IIBBSSBail 
ÜKKSEUÍI

SKIRTUMAS

— Turistas Vokietijoje klau 
šia vietinį, koks skirtumas 
tarp optimisto ir peSimistox.

— Tai nėra sunkus atsa
kymas, — Jtarė vokietis. — 
^esimistas studijuoja rusų 
kalbą, o optimistas — anglų.
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