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Lietuvos Bažnytinės Provincijos Metropolitas, 
Kauno arkidijocezijos Arkivyskupas, Švento Sosto 
Asistentas Jo Šventenybės Rūmų Prelatas, Romos Gra
fas, Kauno Vytauto Didžiojo Universitet® ordinarinis 
Profesorius, Lietuvių kalbon viso Šv. Rašto Vertėjas

Kauno Arkivyskupijos Vyskupo Augzil. 
Dr. Vincento Brizgia ir Metropol. 
Kapitulos Pirmininko Prel. K. Saulio 
pavedimu
Mons. K. Razminas
Arkivyskupo Sekretorius

J. E. DR. JUOZAPAS JONAS SKVIRECKAS
Toli nuo Tėvynės ir savo Arkivyskupijos Sosto 

bei savo tikinčiųjų, kantriai nešdamas jau antros sa
vo tremties naštą per 15 metų išgyvenęs Austrijoje, 
Zamso šv. Vincento Gailestingųjų Seserų vienuolyne 
Tirolyje, po ilgos ligos, 87-tuose savo gyvenimo me
tuose /* 1873, IX 18/, sulaukęs Deimantinio savo 
kunigystės 60 m. Jubiliejaus, per 42 metus kaip vys 
kūpąs ir per 34 metus kaip Arkivyskupas Metropolitas 
valdęs Kauno Arkivyskupiją ir Lietuvos bažnytinę 
Provinciją, aprūpintas šventais sakramentais ramiai 
užmigo Viešpatyje š.m. gruodžio mėn. 3 d. 14 vai.

Brangaus Ganytojo kūnas pašarvuotas Zamso 
Gailestingųjų Seserų vienuolyne kur š.m. gruodžio 9 
d. bus laikinai palaidotas naujai įrengtoje kriptoje, 
kol susidarius tinkamoms sąlygoms kūnas bus galima 
pargabenti į Lietuvą ir palaidoti Kauno Arkivysku
pijos mėtropėlitifiėje -KatedrojéísR^W^-v-®**

LAIDOTUVIŲ TVARKA: 8,30 vai. egzekvijos /Ma
tuti® cum Laudibus/ 9 vai. pontifikalinės gedulingos 
mišios ir pamokslas lietuviškai ir vokiškai; Libera. 
Absoliucija parapijos bažnyčioje, iš kur laidotuvių 
eisena vyksta į vienuolyno bažnyčią prie kriptos kur 
įvyksta karsto depozieija.

Visi tikintieji prašoma prisiminti mūsų kilnų 
Ganytoją savo maldose.

Zanas / Tirol, Austria, 1959. XII. 8

aí

JANIO QUADROS
VĖL KANDIDATAS

Janio Quadros gruodžio 
mėn 5 d. oficialiai pranešė, 
kad atšaukia savo atsisakymą 
būti kandidatu į respublikos 
prezidentus Jį remiančių par 
tijų pagalba po Naujų Metų 
pradės rinkiminę propagandą. 
Tiesą pasakius, jis sau pro
pagandą pravedė savo atsisa 
kymu būti kandidatu. Ir tai to 
kią propagandą pravedė, ku
ri, jei reiktų apmokėti, daug 
pânigo atsieitų.

Nėra jokios abejonės apie 
Janio Quadros laimėjimą Jam 
kelias į prezidentus yra atvi
ras Nėra kito kandidato, ku
ris galėtų būti jam rimta kon 
kūrentu. '

BRAZILIJOS - RUSIJOS
P.-EKYBOS SUTARTIS.

Šiomis dienomis bus pasi
rašyta Brazilijos - Rusijos pre 
kybinė sutartis. Apie diploma 
tinių santykių atnaujinimą kol 
kas nieko negirdėti.

Prekybiniai mainai tarp Ru 
sijos ir Brazilijos bus daug 
kuklesni, negu buvo kaikeno 
tikėtasi.

Pirmais metais tarp abiejų 
kraštų bus pasikeista prekių 
už 25 milijonus dolerių An 
trais - 37 milijonus dolerių; 
trečiais -50 milijonų dolerių .

Brazilija daugiausia ekspor 
tuos kavą, tolinu kitus pro
duktus, kaip kakavą, odą ir 
kitus produktus. Iš Rusijos 
gaus naftos ir mašinų. 
Kadangi Brazilija kasmet- vis 
daugiau nuosavos naftos išsi
traukia iš žemės, tai kasmet 
iš Rusijos vis mažiau pirks. 
Brazilija tikisi vieton naftos 
daugiau reikalingų mašinų 
gauti.

SUKILÉ IAT AVIATORIAI 
PABĖGO UŽSIENIN

Brazilijos karo aviacijos ka 
rininkai ruešę sukilimą, ir ma 
tyt kad to sukilimo ruošimas 
keno nors buvo išduotas, pas 
pruko užsienin: vieni Argen
tinon. kiti Paragvajun, treti 
Bolivijon Jie ruošėsi dabartį 
nę vyriausybę nuversti, ku-

Prez. Eisenhower Azijoje Sutin
kamas su gėlėmis

Prez Bisenhowerio kelionė 
yra sėkmingesnė negu buvo 
tikėtasi. Visuose kraštuose iš 
kilmingai sutinkamas ne vien 
oficialių žmonių, bet ir liau
dies. Roma Ankara gatvėse 
kėlė dideles ovacijas didžiau 
sies pasaulyje demokratijos 
vadui. Dar daugiau minios ro 
dė entuziasmo ir karščiau su 
tiko Pakistane. Afganistane 
ir ypač Indijoje kur ant pre 
zidento lijo rožių lietus. Nei 
Kruščiovas, nei joks kitas 
Kremliaus atstovas nebuvo 
taip priimtas kad Amerikos 
prezidentas. Už ta komuaisti 
nės Kinijos spauda nervuoja 
si šituo prez. Eisenhowerio 
pasisekimu.

Azijos tautos, kurios, jų tar 
p s Indija su savo 4:0 milijonų 
gyventojų, nenorėdamos kris 
ti į komunistų nasrus, yra įsi 
tikinusios, kad lemiamą valau 
dą, komunizmui pasikėsinus 
prieš laisvus kraštus, Ameri
ka ne žodžiu, bet ginklu už
pultuosius gins.

Prez Eieenhewer autorite
tas stiprėja ir pačioje Ameri 
koje. Ši kelionė yra demokra 
tinio fronto įvairiuose fron
tuose patikrinimas, kiek de

Vengrijos klausimas Jungtinėse 
Tautose.

Gruodžio m. 9 d Jungtinių 
Tautų Organizacijos susirin
kime, New Yorke, 54 balsais 
prieš 10, ir 17 susilaikius, 
Jungtinės Tautos pakartojo at 
sišaukimą į Sovietų Rusiją, 

rią savo atsišaukime į tautą 
kaltina, kad kraštą veda be- 
dugnėn ekonominiu ir finan
sinių atžvilgiu ir kt.

Ką sukilėliai būt pastatę vy 
riausybės pryšakyje sunku at
spėti Politiniu atžvilgiu suki
lėliai udenistams simpatizuoja.

RIAUŠES CURITYBOJE
Gruodžio m. 9 d. Psranos 

sostinėje, beveik iš nieko, ki 
1@ mieste riaušės, krautuvių 
ir net privačių namų daužy
mas.

Buvo taip Vienas Brazili
jos karininkas įėję į vieno tur 
kų tautybės savininko krau
tuvę. Nežinia už ką tarp pir
kėjo ir pardavėjo kilo ginčas 
ir apsistumdymas Prie šio in 
cidento prisidėjo daugiau žmo 
nių ir pradėjo krautuvę dau
žyti. Vėliau ir kitas krautu
ves kurių savininkai yrasve 
timšaliai Ir kai jau minia į- 
kait-o, daužė ir plėšė visas iš 
eilės krautuves. Viena poliei 
ja buv© bejėgė atstatyti tvar 
ką Reikėjo talkon kariuome 
nę šaukti Užpuldinėjimai pa 
sikartojo ir per 'pora sekan
čiu dienų Visą komercija mi 
este šiomis dienomis uždary
ta Tvarkai ir saugumui pati
krinti mieste kariuomenės tan 
kai dežūruoja. 

mokratija yra stipri ir į kur 
Azijos ir Afrikos tautų šimpa 
tijos krypsta.

Niekas negali ginčyti, kad 
Vakarų demokratai padarę, 
pav. Jaltoje, didelių tiesiog 
baisių klaidų. Jei ne Jaltos, 
Teherano sutartys šiandien 
pasaulio vaizdas būtų visai 
kitoks, nebūtų Europos šdrdy 
j© geležinės uždangos. Bet 
tai yra įvykęs faktas Tačiau 
dar nereiškia, kad viskas pra 
rasta ir kad reikia nuleisti 
rankas ir laukti kada ateis 
komunistai ir laisvo pasaulio 
piliečius ves į kartuves. Ne. 
Nors daug, bet ne viskas pra 
rasta. Laisvės demokratijos 
idėjos yra gajos ne vien Eu
ropoje, bet ir Azijoje ir Afri 
koje. Ten savaime yra susi
formavę prieškomunistiniai 
frontai. Komunistinė propa
ganda nori įtikinti, kad rau
donam imperializmui pri
klauso ryt diena. Tačiau gy 
venim© įvykiai rieda kitu ke 
liu, į raudonosios diktatūros 
sugriuvimą. Tai dar gali už
trukti, bet kaip kiekvienos, 
taip ir komunisbinės diktatū
ros subyrėjimas yra neišven 
giamas. Galutinė pergalė vi- 
sumet laisvei priklauso 

kad atitrauktų raudonąją ar 
miją iš Vengrijos ir leistų lais 
vus rinkimus.

Prieš balsavo komunistinis 
blokas.

Priimtoje rezoliucijoje ap
gailestaujama, kad Rusija ir 
Vengrija nesuteikia prašomos 
vengrų tautai laisvės. Taip 
pat prašo, kad Vengrijos įsi
leistų Jungtiaių Tautų komi
siją faktinai padėčiai ištirti.

Visa eilė kalbėtojų prisimi 
nė didvyrišką Vengrijos liau
dį, kuri jau buvo nusikračiu 
si svetimo krašto ginklu pri
mestos tvarkos ir kuri už lais 
vę tiek daug aukų sudėjo.

Visos Pietų Amerikos atsto 
vai balsavo už rezoliuciją Ži 
noma Kremliaus atstovas vėl 
kartojo seną ir nuvalkiotą 
tvirtinimą, kad tai yra kišima 
sis į kito krašto vidaus relka 
lūs. Bet kaip rusų atstovas iš 
aiškina Pabaltijo ir kitų kraš 
tų okupaciją? Žinoma, tai ne 
aiškino ir vengė apie tai kai 
bėti net ir pats Kruščiovas. 
Komunistai visuomet turi du 
mastus įvykiams vertinti: Ko 
munistų įvykdintus užgrobi
mus vadinti išlaisvinimu, o pa 
remti kitų tikr© išsilaisvini
mo pastangas kišimusi į kitų 
vidaus reikalus.

Žinoma, Jungtinės Tautos 
šiuo metu ir pasitenkins tik 
rezoliucijomis. Moralinė para 
ma yra svarbus daiktas, bet 
šiuo metu nepakankamas. Ban 
ditas iš svetimų namų tegali 
būt išvytas tik jėga. Rezoliu 
cijos bus padėtos į arkyvus, 
o vengrų ir kitos pavergtos 
tautos dar daug aukų ant lais

— Žinomas Rytų Europos 
žinovas Dr. Klaus Mehnert, 
žurnalo «OSTEUROPA» vyr. 
redaktorius, vienoje paskaito 
je Reutlingene t. k. pareiškė, 
kad kelionėse po Sovietų Są 
jungą jis pastebėjęs, jog nie 
kas netikįs dabartinės padė
ties i 1 g e s n i u pastovumu. 
Chruščiovas, tiesa, dabar jo
kio kam nenorįs, jam rūpi 
įsitvirtinti ypač ūkio srityje. 
Sovietų pasiryžimą ūkiniai 
lenktyniauti su JAV-ėmis ne 
są galima imti lengvomis, 
nors ir esą tikra, kad ūkiniai 
Amerika dar ilgai pirmaus.

t

— Paskelbs dokumentus, ku 
ri© liečia ir Lietuvą. Kaip 
pranešė DPA, bus pradėta leis 
ti buv. Vokietijos karo pajėgų 
vadovybės oficialūs dienoraš 
čia! apie karo veiksmus nuo 
1939 iki 1945 metų. Pirmiau
sia išeis be eilės 1944/45 me 
tų dienoraščiai. Dienoraščiu© 
se, savaime aišku, liečiamos 
ir karinės operacijos Lietu
voje.

— Lietuvoje mirė kompozl 
torius pedagogas Aleksandras 
Kačanauskas. Palaidotas Kau 
ne lapkričio 18 d.

— Chruščiovas Vakaram^ 
ir vėl pagrasino. Savo kalbo 
j e So v. Sąjungos žurnalistų 
suvažiavimo priėmime Mas
kvoje jis pabrėžė, kad S.ovie 
tai sutinka visiškai nusigin
kluoti. Tačiau, jei padėtis su 
siklotų kitaip, Sovietų Sąjun 
ga galinti savo branduolinių 
ir raketinių ginklų ištekliais 
nušluoti nuo žemės paviršiaus 
visus savo priešus. - Chruš
čiovas ir vėl pabrėžė; kad 
visas Berlyno miestas esąs 
DDR (Vokietijos sovietinės zo 
n@s) dalis.

— Fed. Vokietijos kancle
ris Dr. Adenauer savo vizito 
metu Londone susitaręs su 
Didž. Britanijos premjeru Me 
Millanu dėl būsimos viršūnių 
konferencijos darbotvarkės ir 
kitais klausimais, nors smul
kus komunikatas ir nepas
kelbtas.

— Gruodžio mėnesio pirmo 
mis dienomis Brazilijos vy
riausybė paleido apyvarton 
dar tris ir pusę bilijonų kru- 
zeirų. Reiškia, kruzeiro ver
tė vėl krito.

— Amerikoje katalikų skai 
Čiūs siekia 46 milijonų.

— Argentina iš Europos ban 
kų pasiskolino 73 milijonus 
dolerių.

— Komunistų vadas L u i z 
Carlos Prestes, aplankęs Ru
siją, Kiniją ir kaikurias sate
litines valstybes, grįžo Bra
zilijon.

vės aukuro ligi išsilaisvini
mo valandos, sudės. Vienas 
dalykas yra nepaprastai svar 
bu - nenustoti tikėjimo lais
vės pergale ir už ją nuolat 
kovoti.
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Iš Okupuotos Lietuvos
— Šveicarijoje išėjo roma

nas apie gyvenimą prieškari
niame Vilniuje. Šveicarų lei
dykla Thomas Verlag, Zurich, 
išleido romaną, kuris atvaiz
duoja žydų gyvenimą «lietu
viškajame Jeruzolime» - kaip 
knygoje vadinamas senasis 
Vilnius. Autorius: Jose Orabue 
na. Romano titulas: «Gross ist 
deine Treue» (Roman dės ju- 
dischen Wilna) Romane pie
šiami Vilniaus žydų šeimų gy 
venimo vaizdai, neliečiant tra 
giško likimo, kurio vėliau su
silaukė Vilniaus žydai Hitle
rio invazijos laikais.

Atrado daug senovinių 
Lietuvos pinigų»

Kelmės rajono Laugiriškių 
apylinkės arimuose vaikai ne 
seniai atrado didelį skaičių 
senų lietuviškų monetų Nu
nešę į mokyklą parodė' mo
kytojai, o ši apie radinį pra
nešė Šiaulių «Aušros» istori
niam-etnografiniam muziejui, 
kurio vedėjas Adolfas Naza- 
bitauskis nustatė, kad tai dau 
giausia XVI-jo amžiaus pra
džios Žygimanto III sidabri
niai grašiai ir kitos monetos. 
Bekasinėjant, toje dirvoje ras 
ta ir daugiau senovės lieka
nų — odinio maišiuko lieka
nos ir molinio indo šukės. M u 
ziejaus mokslinės bendradar
bės Irenos Grikšaitės pareiš
kimu, tai esąs pirmas toks 
stambus radinys Žemaitijoje 
pastarais laikais. Monetų ra
dinys mokslininkams suteiks, 
be kita ko, naujų duomenų 
apie anų laikų krašto ūkinę 
padėtį.

Panevėžyje, Kranto gatvė
je, išliko namelis, statytas 
1614 metais (karaliaus Žygi
manto laikais). Numatoma jį 
atnaujinti. Jame yra Panevė
žio Kraštotyros muziejaus sky 
rius.

Plečiamas Druskininkų 
kurortas

Druskininkų kurorte baigia 
mas įrengti šimto vietų vieš
butis «Turistas». Kurorte dar 
yra aštuonios sanatorijos ir dve 
ji poilsio namai. Druskininkai 
skaitosi «visasąjunginiu» ku
rortu, kuriame gydosi daug 
«broliškų respublikų» pacien
tų. Kurortas veikia ištisus me 
tas. Pereitais — 1958 — me
tais kurorte gydėsi 23.006 as
menų.

Lietuvos paviljone Maskvoje 
nutarta «siaurinti tematiką»

Visasąjunginėje «liaudies pa 
siekimų» parodoje Maskvoje 
yra ir atskirai Lietuvos pavil 
jonas Kaip pareiškė paviljo
no direktorius J. Astikas, ei
nama prie to, kad paviljono 
«tematika» būtų siaurinama, 
rodant lankytojams tik tai, 
kas Lietuvai yra ypatingai bū 
dingą, kuo ji pralenkia kitas 
respublikas. Girdi, Lietuva 
švietimo srityje esanti toli pa 
žengusi, čia esąs ir seniau
sias universitetas. Spaudos lei 
dinių skaičiumi tūkstančiui gy 
ventojų Lietuva užimanti tre
čią vietą pasaulyje. Esą kuo 
Lietuvai pasirodyti ir teksti
lės, trikotažo, kailių apdirbi
mo srityje. Žemės ūkio srity
je 1960 metais būsią apsiribo 
ta gyvu'ininkystės pasieki
mais, siaurinant kitas «temas».

Neleido rodyti knygų, kuriose 
minima Lietuvos pardavimo 

sutartis

Puoselėdami kultūrinius mai 
nūs su sovietais, britai Mask 
voje (Lenino bibliotekoje) ati

darė 4.000 angliškų knygų pa 
rodą. Sovietai išstatomas kny
gas pirma perleido per savo 
cenzūrą ir jau iš anksto 30 
knygų išbrokino. Prieš pat pa 
rodos atidarymą sovietai pa
reikalavo išimti iš pa-rodos ir 
A. Bullocko knygą apie Hitle 
rį, H Trevor Roper knygą a- 
pie paskutines Hitlerio dienas 
ir dar keletą Jose vienokiu 
ar kitokiu požiūriu minima ir 
nelemtoji Molotovo-Ribbentro 
po sutartis pasidalinti Pabal
tijo kraštais ir Lenkija.

Be to, buvo išjungtos kny
gos apie religiją ir politiką.

Kiek telefonų Kauno mieste

Kauno miesto telefono abo 
nentų skaičius būsiąs praplės 
tas centre iki 5 400 Žaliakal
nyje būsianti pastatyta pasto 
tis 2.000 abonentų. Šančiuose 
iki 1.000, Petrašiūnuose iki 
6.0. Stoties praplėtimo projek 
tai sudaryti Leningrado pro
jektavimo institute Kaune 
baigiami sudaryti darbo brai
žiniai, o kitų metų kovo mėn. 
prasidėsią statybos darbai

Japonų liaudies meno paroda

Čiurlionio vardo dailės mu 
ziejuje Kaune įvyko japonų 
liaudies meno paroda. Tai e- 
santi pirma tokia paroda Lie 
tuvoje.

• Prekių išnuomojimo punktas»

Pasvalyje — turbūt ir kito
se vietovėse - atidarytas pre 
kių išnuomojimo punktas, kur 
galima išsinuomoti dulkių siur 
blius, skalbimo mašinas, indus 
svečių stalui radiolas, plokš
teles, foto aparatus bei kai 
kurias kitas prekes. Tokių 
prekių nuomojimo interesan
tų esą daug.

Nenori skaityti politinės-ko
munistinės literatūros

Partiniai darbuotojai važi
nėjo po kraštą ir stebėjo, kaip 
platinamos ir perkamos poli
tinės komunistinės kny go s . 
Apie savo pastebėjimus para 
šė straipsnį ck žurnale «Ko
munistas» (10 nr •) Vaizdas, jų 
akimis žiūrint, liūdnas. Lėni 
no raštų lietuvių kalba išėję 
jau 37 tomai, išėjo K. Markso 
«Kapitalas» ir kiti komunisti 
niai «šventaraščiai», bet ma 
žai kas tuos leidinius perka. 
Net partijos darbuotojai tų 
raštų neperka Kai kur parti 
jos sekretoriai, tiesa, tuos raš 
tos užsiprenumeravo, bet kai 
jie išeina, jų visvien neišsi 
perka. Kaltinami ir knygynai, 
knygų platintojai. Girdi, jie 
gerai išplatiną grožinės lite
ratūros veikalus (kuriuos skái 
tančioji visuomenė perka), bet 
politinės literatūros veikalais 
kaip ir nesidomi Taip ir atsi 
tikę, kad kai kuriuose rajo
nuose, pvz, Šalčininkų rajo
ne, iki šiol neatsirado nei vie 
no Lenino raštų pirkėjo, Kai 
tinami pardavėjai, kad jie ne 
gana energingai pirkėjams 
prikalba pirkti politinės lite 
ratūros. Neseniai išleista nau 
ja laida «Komunistų manifes
to» (lietuvių kalba), bet kny
gynuose nebuvę galima leidi 
nio nusipirkti — parduotuvės 
jo nebuvo pasirūpinę. Iš anks 
to išsiuntinėjamuose užsaky
mų lapuose knygų parduotu
vės poetinės literatūros leidi 
nių įrašo kuo mažiausia. Kri
tikuojama ir tai, kad knygy
nuose knygų prekyboje aps
kritai labai mažai esą kom
jaunuolių ir komunistų Be to, 
knygynai ne visur turį geras 
patalpas. Kai kur knygos lai 
komos kieme sukaltame iš

MŪSŲ IRTU v A

Jungtinių Tautų Organizacijos kuriai priklauso 82 
valstybės, vėliavos, tos pat organizacijos būstinės - rūmų 
New Yorke,

J. Augustaityté - Vaičiūnienė

Žiemos Vakaras.
Tas vėjas padūkęs palangėmis staugia...
Ir rankos atšalę ir lūpos..
Išeisi — tavęs lyg kas alkanas laukia,
Kur saulės šešėliai besupos. .

Ir samsto m sutūpę rieškučiomis ugnį
Iš krosnies žėruojančios dailiai...
O pasakų verias giliausia bedugnė, —
Tik kojas suriečiame bailiai

Močiutės raukšlėtasis veidas toks geras...
Ratelis beburzgia vienodai..
Girdėti, kaip laumės ir raganos baras, 
Kurių pilnas aukštas ir sodai.

Atšalo ir lūpos, ir kojos, ir rankos...
Ir židiaiį vėjas iš pustė-.
Širdis nenurimsta, krūtinėje trankos,
Nors miega vaikai ir močiutė...

lentų sandėlyje, kuris tiktų 
greičiau malkoms laikyti. Da 
bar esą jau statomi nauji pas 
tatai, tačiau jau fš anksto esą 
žinoma, kad jie bus per maži.

Sunku Pravesti Kolchozines 
Reformas

Bandymai nustatyti kolchozi- 
ninkams tvirtus atlyginimus

(Elta) Nepaisant įvairių ban 
dymų kolchozuose įgyvendin 
ti naują darbo apmokėjimo 
sistemą šiais metais dar tik 

Ar žinai kad... Hawai, 50 ta jungtinė Šiaurės Amerikos valstija kuri susideda iš 20 
salų esančių Ramiajame vandenyne. Apgyventos yra tik kelios salos. Didžiausias pasauly
je vulkanas Mauna Loa, yra Hawai saloje.

Amerikonas Wiliams E. Haast išima gyvačių nuodus, kuriuos vartoja gydymui. Jis 
buvo 32 kartus įkąstas pavoj’ngų gyvačių, kaip cascavel, coral ir kitų Gydytojai sako, kad 
jo kraujas yra atsparus nuodams, nes jis po truputį nuodų yra įleidęs kraujan.

Natūralūs perlai yra įvairiausių spalvų. Spėjama, kad ir osterese yra perlų.

20 kolchozų (iš apie 2.000) 
praktikuojamas naujas uždar 
bio mokėjimo būdas, mokant 
tvirtą dieninį atlyginimą (vie 
ton apskaičiavimo pagal dar 
badienius).

Iš Lkp centro komiteto žur 
nalo «Komunisto» straipsnio 
tuo klausimu (š.m 10-je laido 
je) matyti, kad pasipriešini 
mas naujai sistemai kyląs ne 
tik iš. pačių kolchozininkų, 
bet ir iš kolchozų vadovybių. 
Iš pirmo žvilgsnio turėtų būti 
nuostabu, dėlko žmonės neno 
ri priimti tokią tvarką, kad
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už darbo dieną per visus me 
tus gautų tvirtą atlyginimą. 
Tačiau reikalas nėra taip pa 
prastas.

Pasirodo, kad daugelis kol 
chozų, kurie perė.o į tvirtus 
uždarbius, arba kurie mėgino 
tąją sistemą perimti negalė
jo jos įgyvendinti dėl to, kad 
kolchozų kasos nepajėgė su
krapštyti pakankamai lėšų. 
Čia ir vėl remsimės «Komu 
nisto» duomenimis. Pvz., Ša
kių rajono Lenino vardo kol 
choze iš priškaičiuoto kolcho 
zininkams uždarbio 2.0i3.0(0 
rublių sumai iki šių metų lie 
pos men. 1 dienos buvoišmo 
keta tik 400.00u rublių. Jona
vos rajono Lenino keliu kol
choze jau tris mėnesius t» 
įvedimo naujų uždarbių tari
fų paaiškėjo, kad darbinin
kams nėra iš ko nustatytų už 
darbių išmokėti, o praėjus pu 
sei metų kolchozas buvo pri
verstas vėl visa perkainoti iš 
naujo, sumažinant uždarbius.

Taip pat pasirodė, kad net 
geriau besiverčiantiejikolcho 
zai ne visada pajėgia įgyven 
dinti naują uždarbių tvarką. 
Maskvos įsakymu, kolchoza ms 
kaip žinoma, uždedamos vis 
naujos sunkios prievolės. Čia 
jie tori mokyklas savo ėjo
mis statyti, ten kultūros m 
mus, arba turi savo lėiomis 
kelius tiesti, nekalbant apie 
eilines išlaidas už savas ūki
nes investicijas. Gi «nedalo
mieji» fondai gerokai buvo pa 
tuštinti perkant iš MTS-čių 
senas padėvėtas mašinas. Prie 
volės valstybei taip pat būna 
pirmaeilio išpildymo. Iš kitos 
pusės, kai nėra pakankamai 
tinkamų trąšų, pašarų ir teeh 
nikos, žemės ūkio gamyba ne 
gali taip greit kilti, kaip kad 
metai iš metų užplanuojama. 
Tad kai reikia darbininkams 
išmokėti tvirtus atlyginimus 
— nebėra iš ko.

Yra, žinoma, ir tokių kob 
chozų, kurie geriau verčiasi. 
Vieną tokį «Komunistas» pa
rodė kaip pavyzdį: Šiaulių ra 
jono «Liepsnos» kolchoze dar 
1958 metais už darbadienį bu 
vę išduota po 1,50 rb pdni-z 
gaiš ir 1 kg grūdų. Nuo 1959 
metų pradžios buvę pereita 
prie naujų tvirtų uždarbių, su 
skirstant darbus pagal 6 ka
tegorijas (žiūrint koks darbas 
dirbamas) ir mokant 5-10 ru
blių dienai. Traktorininkams 
už dienos normos įvykdymą 
nustatyta tame kolchoze: su 
vikšriniu traktorium 50 rublių, 
su ratiniu traktorium 45 rub
liai. (Reikia turėti galvoje, 
kad traktorius tenaudojamas 
2 3 mėnesius metuose) Dar 
įdomu, kad tame kolchoze 
60% uždarbio mokama pini
gais, o 40% išduodama natū
ra aukšta kaina, įvertinant 
grūdus po 2 rbl. už kilogra
mą.

Keistokai atrodo «Kamunis

(pabaiga 3 pusi.)
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to» siūlymas tiems kolcho
zams, kurie nepajėgia sukrapš 
tyti lėšų uždarbiams apmokė 
ti, peržiūrėti pačius «įkai
nius», kitaip tariant, uždar
bius sumažinti.

Birštono elektrinė jėgainė bu
sianti kelis kartus stipresnė 

už Kauno HES «
Kaune įvyko mokslinė tech 

ninė konferencija Nemuno e- 
lektrifikacijos klausimais. Da 
lyvavę daugiau kaip 150 spe 
cialistų. Konferenciją sušau
kė Mokslų akademijos Ener
getikos ir elektrotechnikos 
institutas. Su pranešimais da 
lyvavo A. Žukauskas. M. La- 
sinskas, V. Stukas, Maskvos 
«Hidroergoprojekt» instituto 
darbuotojai Šeinman ir Cha 
nin. Dalyviai apsvars ė reko 
mendacijas prie Nemuno sta
tyti iš viso 6 elektrines jėgai 
nes. Stambiausia iš jų būtų 
Birštono jėgainė, netoli Birš 
tono kurorto, kur upė sudaro 
didžiulę kilpą. Birštono jėgai 
nės pajėgumas būtų kelis kar 
tus didesnis už Kauno. Tos 
jėgainės energijos savikaina 
galėsianti būti 4 5 kartus ma 
žesnė. negu naujausiose, kad 
ir labai ekonomiškose šilumi 
nėse elektrinėse Buvo kalba 
ma ir apie projektuojamąją 
jėgainę prie Jurbarko, kurios 
statybai jau ruošiami projek
tai

— PLB Seimas, išrinkda
mas PLB valdybą iš penkių 
narių, paliko jai teisę papildy 
ti savo sąstatą kooptacijos 
keliu dar dviem nariais. Pasi 
naudodama šia teise, valdyba 
pakvietė j savo tarpą du ak 
tyvius jaunesniosios kartos vi 
suomenininkus, būtent Bronių 
Vaškelį ir Eugenijų Čiuplins- 
ką.

Bronius Vaškelis. 35 m. am 
žiaus. Studijavo filosofiją ir 
slavistiką Toronto universite 
te, kurį baigė 1957 m Studi
jas tęsia toliau, ruošdamasis 
magistro laipsniui Tris metus 
vadovavo Toronto lietuvių jū 
ros skautams Dvejus metus 
išbuvo Kanados Lietuvių stu 
dentų sąjungos pirmininku 
Aktyviai veikia Akademikų 
skautų sąjūdyje

Eugenijus Ciuplinskas gimė 
Kaune 1928 m Inžinierius-me 
chanikas. Studijavo Pabaltijo 
ir Toronto universitetuose. 
1952 m. gavo BSc ir 1953 
MASc laipsnius. Buvęs Toron 
to ir Kanados lietuvių studen 
tų sąjungų valdybose Trečius

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė 

jiletu kalnai
Užgęsusių metų kalnai žilagalviai
Man saulę užtemdė;
Palaužtosios dienos rytojaus pabūgę
Nedrąsiai laagan pasibeldė. .

Ir tarė — Eiva: dabar laikas keliauti,
Kol žvaigždės dar dega,
Kol sutemų deivės ugningam rytojui 
Žemčiūgų vainiką dar sega...

Kelionei pasimki rasotąją gėlę
Kurią širdis mini...
Pasiaukelėj rasime atsigaivinti 
Betrykštantį kalnų šaltinį...

Palik apgaulingai čia degančius žiburius 
Ir atvirus langus —
Tekelia čia puotas sulinkę šešėliai, 
Jaunatvei aplinkui sužvangus...

Kai slėnis ir kalnus, ir plazdančią jūrą
Pajusim po kojų
Mes garbinsim tekančią amžiną saulę 
Ir sveikinsim mūsų rytojų.

metus dirba Kanados Balta 
federacijoje, vadovaudamas 
lietuvių sekcijai. Toronto Lie 
tuvių Bendruomenės Tarybos 
narys.

Persitvarkiusi, valdyba pa
siskirstė pareigomis sekan
čiai: Pirmininkas - Jonas Ma 
tulionis, vice pirmininkas • Vy 
tautas Meilus, sekretorius - 
Eugenijus Čiuplinskas proto
kolo sekretorius - Kęstutis 
Grigaitis, iždininkas - Dr Juo 
zas Sungaila. kultūros reika
lams - Juozas Krabkauskas, 
informacijos reika a-ms - Bro 
nius Vaškelis.

— Čikagos dienraščio 
«DRAUGO» 50 metų sukakties 
proga laikraštis gavo sveiki
nimų iš viso pasaulio. Buvo 
gauta ir popiežiaus Jono 
XXIII sveikinimo telegrama, 
kurioje pabrėžiama, kad lai 
kraštis dideliu uolumu kurs
tąs netik religinę ugnį, bet ir 
nuolatos žadino meilę seno 
sios tėvynės žemei Laikraš
čio leidėjams ir visiems pre
numeratoriams kartu suteikia 
mas apaštališkas pa'aimi ni- 
mas. Laikraštį daug nuveiku 
sį lietuvybės išlaikymo ir Lie 
tuvos laisvės baruose, svei
kino ir VLIKas bei kiti laisvi 
nimo veiksniai.

MŪSŲ LIETUVA

— Auga lietuvių verslinin
ku skaičius tiek Sydnėjuje. 
tiek ir kitose Australijos vie 
tovėse Lapkričio pabaigoje 
numatytas lietuvių verslinin
kų susirinkimas savai organi 
zaeijai įsteigti.

Didž. Britanija

(E) Didž. Britanijos Lietu
vių Sąjungos (DHLS) naujon 
valdybon pirmininku išrink
tas Step. Nenortas, 1 ju vice 
p ku J Vilčinskas. 2 ju vice 
p ku J. Lūža, iždininku V. 
strimas, sekretorių A Prans- 
kūnas, nariu finansiniams rei
kalams J Benderiu-s nariu 
oro-anizaciniams reikalams S: 
Kasparas. Tarybon išrinkti. 
Pirmininku S. Kuzminskas, vi 
c^ p ku kun A. Kazlauskas, 
se tretoriu K. Klegeris, na 
ivais Dr. K Valteris, P Bulai 
tis, V. Ignaitis, K. Deveikis. 
Revizijos komisijon pateko A. 
Jaloveckas, P. Duoba ir Pe 
trauskas.

Suvažiavimas įvyko Londo 
ne lapkričio 14 15 dienomis. 
23 atstovai atstovavo 19 sky
rių su 6?C nerių. Atstovus il
gesne kalba sveikir o Lietu
vos Pasiun inybės Londone pa 
tarėjas V Ealickas. Kalbėda
mas ap e Lietuvos šiandieni-
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Laimėjau melagiaus konkursą naudodamasis komunistų 
spauda ir kitomis informacijomis žodis žodin

nę būklę, jis priminė, kad 
Sov. Sąjungai ligi šiol nepa
vyko nuslopinti laisvės idėjos 
Lietuvoje Taip pat esą vi
siems žinoma, jog Maskvos 
pastangos, kad Lietuvos įjun
gimas į Sovietų Sąjungą bū
tų pripažintas tarptautiniu 
mastu, ligi šiol taip pat pasi 
liko bergždžios. Teisiniu at
žvilgiu todėl Lietuvos valsty
bė esanti gyva ir Maskvos 
okupacija jos neužmušė Eet 
tarptautinėje plotmėje vyksta 
įvairūs pakitimai Mums ten 
ką ir toliau išlaikyti Lietuvos 
bylą gyvą, kad Lietuvos klau 
simas nebūtų palaidotas Ki
la vertus, reikia išlaikyti lie
tuvių tautinę gyvybę ir siek 
ti vienybės. Ypač reikią dė
mesį kreipti į jaunimą. Kai 
atsiranda sunkumų, visuomet 
atsiranda žmonių, linkusių nu 
moti ranka. Bet gyvenimas 
yra kova ir laimi tie, kurie 
ilgiausiai nepasiduoda. Lietu 
vių tauta yra pergyvenusi jau 

ne vieną sunkų laikotarpį.
Po pirmininko Vilčinsko pla 

taus pranešimo apie pereitų 
metų veiklą buvo gyvos dis
kusijos, kuriose aiškintasi, 
kaip ateityje dirbti ir tvar
kytis.

— 'E) Lietuvių Namų akci
nės bendrovės visuotinas su
sirinkimas Londone įvyko to 
mis pačiomis dienomis, kaip 
ir DBLS suvažiavimas. Ben
drovė. kaip žinoma, leidžia ir 
«Europos Lietuvį». Prie esa
mųjų trijų direktorių (M. Ba- 
jorino, T. Vidugirio ir Adamo 
nio) pririnkta dar ketur.i nau 
ji iš DBLS valdybos: J. Lūža, 
A. Pranskūnas, J. Benderius 
ir S. Nenortas.

-- Turistų kelionę į Vilnių 
pradėjęs organizuoti World 
Tours bendrovės vadovas, W. 
Rasčiauskas. Sovietų ambasa 
da Vašingtone pažadėjusi vi
zas 30 asmenų.

Romos Olimpiada
Esant nepilniems metams 

prieš Romos Olimpiadą, dau
geliui pasaulio sportinių va
dovų nekyla abejonės, kaip 
kad buvo prieš paskutiniąją 
Melbourno Olimpiadą, ar ita
lai pajėgs ir suspės viską pil 
na»i paruošti ir sutvarkyti Nors 
australai ir įstengė suruošti 
vieną iš puikiausių modernių 
jų laikų olimpiadų, tačiau, 
kaip jau dabar iš visų prane 
Šimų atrodo, italai visais sa 
vo. įrengimais ir pasiruoši
mais pralenks iki šiol v»sus 
buvusius olimpinius žaidynių 
parengimus. 17-ji modernioji 
Olimpiada įvyks 1960 metų 
rugpjūčio rugsėjo mėnesiuo 
se.

Australijos olimpinė sąjun
ga, norėdama plačiau supažin 
dinti visus buvusius Melbour 
no Olimpiados žurnalistus, jų 
tarpe ir jūsų bendradarbį ku 
ris kaip vienintelis oficialusis 
dienraščio «Draugo» korespon 
dentas atstovavo lietuvių spau 

dą. padarė platų pranešimą, 
liečiantį visus busimosios Ro 
mos Olimpiados parengiamuo 
sius darbus

Visoms valstybėms, iki šiol 
rengusioms olimpinius žaidi 
mus. pagrindinis sunkumas 
būdavo pinigai, kurių valsty 
bės iždas, išskyrus 1936 metų 
Vokietijos Olimpiadą, duoda 
vo nepakankamai Šių trūku 
mų italai kaip ir nejaučia, nes 
jų labai stipri ir turtinga Olim 
pine sąjunga (CONI), kuri or 
ganizuoja ir valdo [talijos fut 
bolo spėjimų konkursus, iš 
kurių gauna milionines paja 
mas. be jokio šykštumo ski 
ria olimpiniams parengimams. 
Kaikurie pesimistai,anksčiau 
abejoję italų dažnai besikei 
čiančiu karštu temperamentu, 
jau dabar gali įsitikinti, kad 
italai yra taip toli pažengę, 
jog galutinai visam darbui už 
baigti, jiems tereikalinga tik 
kelių savaičių intensyvaus 
darbo, kas leistų italams jau 

šių metų gale rengti olimpia 
dą.

Jeigu Italijoj galima rasti 
daug įvairių sunkiai aptvarko 
mų dalykų tai sportas, kaip 
pareiškė vienas australas žur 
nalistas yra vienintelis daly 
kas, labai gerai ir tvirtai su
organizuotas, nes visą sporti 
nį gyvenimą griežtai tvarko 
CON , ir nors pati Italija yra 
neturtingas kraštas, tačiau ita 
lai yra labai dideli sporto mė 
gėjai ir jis randa laiko ir pi 
nigų sportiniam gyvenimui ir 
ypatingai futbolo spėjimų kon 
kursams, iš kurių kiekvieną 
savaitę CONI gauna pelno 
virš 12 ,0 d dolerių 17 ji Ro 
mos olimpiada italams kai 
nuos virš 50 milionų dolerių, 
ką daugumoje, padengs pats 
Italijos olimpinis komitetas, 
kurį į dabartines stiprias gy
vavimo vėžes įstatė buvęs 
Italijos diktatorius Musolinis.

Sportinė^ aikštės
Prieškariniame savo valdy 

me Musolinis buvo nuspren
dęs, jog Italija turi turėti pa 

šaulyje geriausias sporto aikš 
tęs ir sales. Jo įsakymu šiau 
riniame Romos rajone buvo 
pradėta statyti Foro Italico 
centras, o pietinėje dalyje 
pradėtas statyti atskiras sodų 
miestas, kuriame turėjo būti 
nuolatinė pasaulinė industri
jos paroda. Šis sodų miestas 
buvo rengiamas pagal seno
vės Romos vietovių išplanavi 
mus, kurie ir dabar daugelyje 
vietovių yra naudojami mies 
tų statymo darbams Pras'dė 
jęs !l sis Pas karas sutrukdė 
šias statybas ir tik pokarinia. 
me gyvenime CONI. perėmus 
viską savo žinion. įstengė\ 
įvykdyti Musolinio projektus. 
Šiose dviejose vietovėse ir 
vyks pagrindinės olimpinės 
varžybos, išskyrus irklavimą, 
kuris bus pravestas prie Šv. 
Tėvo vasaros residęncijos — 
Castel Gandelio ežere, esan
čiame už 16 mylių nuo Romos.

Dalijos olimpinių pastatų 
pažiba yra naujai įrengtas 
baltai žalias olimpinis stadio 
nas, italų daugumoje vadina 
mas Stade Centomilla — Šim 

tatūkstantinis Stadionas, ku
riame tik 10.000 vietų yra sto 
vimų, kai kitos visos yra sė
dimos. Šį stadioną suprojekta 
vo ir pastatė Italijos žymiausi 
statybininkai Antonio Nervi, 
kuris, žinodamas italų karštą 
kraują, kiekviename stadiono 
šone padarė po platų ir gilų 
griovį, kuris neleistu įsikarš
čiavusiems žiūrovams įsiverž 
ti į aikštės vidų.

Vienoje pusėje šio labai mo 
dernaus stadiono, yra garsu
sis Marmuro -Stadionas, kuria 
me vyks lengvoji atletika. 
Šio stadiono talpa yra 20 0(0 
ir jo viršuje ratu yra pàstaty 
ta 60 dvigubo dydžio marmu 
rinių statulų, vaizduojančių 
bemaž visas senovės ir mo
derniojo sporto šakas

Olimpinis plaukymo basei
nas. normaliai talpinantis 
S.’ 00 žiūrovų, bus specialiai 
praplėstas ir galės sutalpinti 
net 20 000 žiūrovų. Šalia plau 
kymo baseino randasi specia 
lūs 18 m. x 18 m,z baseinas 
šuoliams.

(B. D.)
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Grįžę namuose mušdavo į- 
vairiai išmargintais margu
čiais, valgydavo, po ilgo gaj- 
vėnios pasninko, visokiausių 
valgių, o paskiau supdavosi 
sūpuoklėse, ritinėdavo kiauši 
ni'us ir lankydavo savo kaimy 
nūs, giedodami ir linksminda 
miesi. Šiandien Velykų pa
pročiai teberodo senosios pa 
vasario šventės daugybę liku 
žiu, prabylančių kadugių, ar
klių maudymu ir sūpuoklėmis.
MOTINOS DIENA

Ji pradėta mūsuose švęsti 
tik apie 1926 metus, tačiau 
greit išplito ir sudarė savų 
papročių. Lietuvis iš seno la
bai gerbė savo motiną že
mėje ir Dievuli® M o 
t i n ą. Reta kuri tauta taip 
giliai savo širdyje gerbė sa 
vo motiną, kaip lietuvis, to
dėl nenuostabu, kad ši nauja 
šventė mūsuose taip prigijo 
ir įsišaknijo.
KRYŽIAUS DIENOS

Tris dienas prieš Šeštines 
lankydavo seniau kryžius vi
sas kaimas arba keli kaimai 
drauge. Pas mus šis paprotys 
turi savo šaknis 1710 m , ka
da krašte siautė baisiausias 
maras ir žmonės daug meldė 
si bei lankė kryžius. Vėliau 
jis tapo lietuviškosios laisvės 
ir nusilenkimo kryžiui išraiš
ką, o rusams uždraudus visas 
viešas religines vaikštynes 
bei naujų kryžių statymą, ta 
po ir prasmingu kovos ženk
lu. Lietuvis viešai lankė ir 
slapta statė kryžius, laužė 
niekingus priešo įstatymus, 
likdamas savo širdyje laisvas 
ir savarankiškas. Tada kry
žiaus dienos įgavo naują pras 
mę, kurios neprarado ir da
bar.
ŠEŠTINĖS

Ši šventė mūsuose buvo iš 
dalies jau piemenų šventė. 
Jie gaudavo šešis pyragai
čius arba šešis kiaušinius, 
kad gyvuliai būtų sveiki, juos 
gerai žiūrėtų ir ganytų.
SEKMINĖS

Tikroji pavasarinė piemenų 
šventė buvo Sekminės. Jau 
iš vakaro apkaišydavo galvi
jų galvas beržų šakomis, ka
klus išpuošdavo beržų vaini
kais, primindami šventę atei
nant. Sekminių rytą ganyda
vo geriausioje žolėje ir par
gindavo pirmą kartą ryt 
ganto, gražiais vainikais apsi
kaišę ąžuolo, beržo šakų, snau 
dalių ir kt žiedų, su didžia 
linksmybe: dainomis, raliavi
mais ir grojimais Šeiminin
kė piemenėliui paruošdavo 
sūrio, sviesto, kiaušinių nepa 
gailėdavo ir mėsos Vėl.autas 
dovanas jie susinešdavo j vie 
ną kiemą ir ten linksminda
vosi per visą naktį, drauge 
su visu jaunimu. Tuo metu se

A. Mažiulis

Musu šventės
IpAVEirjLAJ

------------------- PAULIUS JURKUS -------------------

nimas eidavo į parugę, ruge
lių lankytų. Aplamai, per Sek 

-mines visi daug linksminda
vosi lauke ir namuose, prie 
berželiais iškaišytų vartų du 
rų bei klėčių ir namu langų, 
lubų. Beržas iš seno buvo mū 
sų šventas medis ir todėl šio 
je pavasario senoje šventėje 
taip plačiai vartojamas.

DEVINTINĖS

Devintinių dieną seniau vyk 
davo vietomis mažytės vaikš 
tynęs Su šv Sakramentu bu 
vo lankomi kaimo kryžiai ir 
papuošiami gėlėmis Labai 
dažnai tomis dienomis buvo 
atstatomi ir nauji kryžiai ka 
da rusų valdžia buvo uždrau 
dusi lietuviui kryžius staty 
tis. Piemenys per Devintines 
gaudavo devynis pyragaičius 
ir kiaušinių, o po savaitės — 
Atadeviatmyje buvo šventina 
mos laukų žolės, kviečiai ir 
berželiai.

ŽOLINĖ

Seniau Žolinėje mūsų ūki
ninkai švęsdavo derliaus pa
dėkos šventę Jie atnešdavo 
maldos namuosna rugių, ir tie 
rugiai, kaip senojo derliaus 
ir naujos sėklos pradžia, bu
vo šventinami. Moterys atsi
nešdavo įvairių žolynų puokš 
tęs, ir jas pašventinus, laiky 
davo didelėje pagarboje: dė
davo mirusiam į karstą ar 
pačiomis žolelėmis rūkydavo 
bei gerdavo nuo įvairių ligų 
Visa senoji karta pasakoda
vo. kad mirus šv. Marijai, jos 
kūne vietoje buvo rasta tik 
žolynai, todėl ir dabar jie 
deda gėtes mirusioms į kars 
tus.

(B. D.)

T

Vienas iš daugelio gražių Lietuvos vaizdelių
l

(tąsa)

Zigmantas prisiminė studi
jas (Dėl motinos mirties buvo 
jas nutraukęs) Dabar Varšu
voje, agronomijos akademijo 
je prasidedąs pavasario se
mestras Šis sumanymas pati 
ko man Jis išvažiuos, atneš 
kažką naujo mūsų draugystei, 
mano sapną užsnigs laiškai. 
Tik pusę melų, ir jis baigs! 
Per tą laiką aš subręsiu ir 
pasirengsiu !

Zigmantas greit išvažiavo. 
Dėdė stebėjosi mano gera 
nuotaika ir ruputį susirūp no. 
Greit atskubėjo laiškai, ir 
mano dienos džiaugėsi Laiš
kuose r a daw Varšuvą, jo pa
žinti® su aukštais ponais, vi- 
z tus Visa tai jungėsi į mano 
žiemos pasaką

IVANAS rečiau besilankė 
mūsų naršuose Ir jo krautu
vėje neri dau joko, nei įdomių 
istorijų Jis užsidarė lyg bran 
pi arbatos dėžutė ir prasivėrė 
tik tada, kai išvažiavo Zig
mantas. Jis vėl atėjo vėl ver 
t-ė grafikos lapus, su jais — 
istorijas. Iš jų nukeliavo į ma 
n@ kraštą. Su smulkmenomis 
teiravosi apie mūsų namus, 
pavasario darbus ir papro
čius Čia kilo ginčai apie tau 
tiškumą Dėdė, traukdamas 
istorinius ginklus, išvynioda
mas unijas, gynė draugystę 
su lenkais Ivanas - priešin 
gai. Ramiai jis pasakojo kaip 
tautos bunda ir grįžta j savo 
protėvių namus.

Ka.rtą. man palydėjus ligi 
durų jis lyg "usijaudinęs paž 
velgė į mane ir tarė :

— Taip taip. *nna Leonov 
na, pavasaris ateina, ne pa
klys kite !

Nesupratau, ką jis norėto 
pasakyti Rimtį atnešė j© žo
džiai. Su jais iškilo namų pa 
veikslas. Rodos, mačiau langą 

į sodą, girdėjau kalbas ir va 
karo giesmes. Prietemoje žin 
gsniai. Tvirti ramūs. Tėvelis 
pareina. Jis sėdi valandėlę 
pas krosnį, paskui įžiebia lem 
pą skaito knygas, laikraš
čius kakta raukšlėjasi Jis 
mąsto sverbiasi į tolį, nori 
lyg dabar atspėti pavasarį ir 
jo darbus.

Taip atėjo gavėnia. Ponia 
Stankevičienė susirgo. Dėdė 
ją stropiai slaugė, vežė g.vdy 
tojus, bet jų akiniuoti veidai 
tą patį kalbėjo — ji greit mirs.

Tada dėdė pasišaukė mane 
ir iš tolo, švelniai pradėjo kai 
bą esą man laikas ištekėti

Valandėlę tylėjau, visa per 
mąsčiau ir nusprendžiar savo 
nuotaikos nedrumsti; juk jis 
dar studijuoja. Norėjau būti
nai pasimatyti su tėvu ir pa
sikalbėti Be jo žodžio nega 
liu išeiti ir būti žmona. Tai 
būtų lyg pabėgimas iš namų. 
Prisiminiau tai dėdei.

— Aš jį dabar atstoju įsi
vaizduoju tėvas kalbės, kad 
Zigmantas lenkas Bet ar tai 
svarbu? Meilė visa padaro.

— Bet, dėde, kam taip greit... 
— nustebau.

— Niekas neskubina ir nie 
kas nedega. Čia svarbu tik 
tavo žodis, kad galėtume rei 
kalus ateičiai tvarkyti. Ponia 
Stankevičienė užrašo dvarą 
Zigmantui, jei tu už jo ište 
kėši. Supranti, kas čia pasida 
ro —stambus žaidimas. Mums, 
mažai saujelei, kaip tik rei
kia stovėti aukščiau tautišku 
mo aukščiau visko. Kur tik 
galima geriau įsikurti, ten ir 
veržtis kad visi matytų, ko
kie mes gudrūs. Pagalvok ir 
apie tai. kiek metų mes gyve 
nome didelėje draugystėje su 
lenkais. Tą pačią uniją ir da 
bar patvirtinsime. Štai lietu
viški dvatai dygsta mūsų pro 
senolių žemėse. Ar negražu

RARO'J OS IR AGAPÉ

Nekalto Prasidėjimo Šven
tėje vakarinės šv Mišios Vila 
Zelinoje imituojant lietuviškas 
raro as buvo laikomos tik prie 
žvakių šviesos Ateitininkai 
per mišias ėjo prie Šventes 
Komunijos Po mišių mckyklo 
je įvyko Agapė, Irena ir Juli 
ja Jurgelevičiūtės gražiai ad 
ventiškai žvakėmis ir eglių 
šakutėmis išpuošė agapei sta 
lą. Kiekv eną tik įžengus į 
klasę jau pagavo šventiška 
nuotaika. Advento giesme ir 
malda buvo pradėtos vaišės. 
Apie Marijos garbinimą kalbė 
jo Vincas Bilevičius apie Ad 
vento rimtį Nijolė Vinkšnaity 
tė ir Advento Ai. gėlo kvieti
mą paskaitė Pranas Satkūnas. 
Bendroje ir gražiojenuotaik < 
je prabėgo pora valandų tor 
būtu praleista ir trečioji, jei 
moksleiviams nebūtu reikėję 
galvoti apie rytoj esančius eg
zaminus Skirs •• s i visi paten
kinti ir dėkingi tiems, kurie 
šventę surengė.

išlaikyti tai, kas nuo amžių 
priklauso. Matai, spiečiasi 
aplink rusai, tik mes galime 
išgelbėti^šį kraštą, a < esti 
prie Romos Bažnyčios ir ji 
apsaugoti Zigmantas pažan
gus Jis padės ir namiškiams. 
O jie visi sutiks, kad feu ište 
ki už turtingo bajoro. Su ko 
kiu pasididžiavimu jie galės 
sakyti: važiuojame pas Anną 
j dvarus. Kur — paklaus koks 
žmogelis. O ten, senose mūsų 
kunigaikščių žemėse, prie Zi 
tomyriaus, yra mūsų sesers 
dvarai, turtais ir garbe perte 
kę. Vien už šitą pasakymą 
galima brangiai mokėti. O tė 
viškės irgi nepražudysime. 
Matai kad ir aš pinigo nes
vaidau. Visi sudėsime į krūvą 
ir ten pastatysime kitą dvarą, 
mūsų giminės lizdą, mū ų ga 
lybės simbolį Kadaise, i ai 
tavo mama tekėjo, bajo i a 
šaipėsi: ne už bajoro išeina. 
Bet aš įtaisiau jums visas ba 
jorystes, o dabar, miela Atauš 
ka tik pasispausti reikia, ir 
mūsų niekas neįveiks! Visi 
drebės ir lenksis prieš mus, 
prieš mūsų giminę! Įsivaiz
duok. koks bus džiaugsmas, 
kai lėksi per mūsų miestelį 
gražiausia karieta. Visuose 
namuose dieną naktį šnekes: 
parvažiavo ponia, kaip saulė 
nušvito, pats ispraunikas pa
sitiko karietą ir ranką pabu 
čiavo. Eis garsas per visą 
kraštą iki Minsko Ir pats ge 
neralgubernatorius džiaugsis, 
galėdamas su ponia Anna pa 
kalbėti Tik reikia norėti, tik 
reikia būti išdidžiam, kaip mū 
sų protėviai kad buvo. Ir kaip 
bus miela turėti tave. Metai 
ir rūpesčiai dildo namus, su 
tavim aš juos išsaugosiu. Daž 
nai pakalbėsiu* apie Varduvą, 
kalnelius, pažįstamus. Tu bū 
si paskutinis žmogus, kuris 
prieš mirtį ką nors ištarsi že 
maitiškai, paskaitysi Lietuvos 
istoriją. Matysiu augančius ta 
vo turtus, garbę, nejausiu pa 
žeminimo kurį mums tenka 
dažnai patirti. (B. D )
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TAUTI EuIAl i

Skaitykite ir platinkite vienintėlį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare* rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro* kaina metams tik Cr.S 200,90.

Pinigus siųsti: «Gintaras* Caixa Postai 7988, S. Paulo.

Vincas /Pouilaó Tliibelis
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 $ PAUTO ^auna’
5° andar - sala 11 ' Moinho Velho,

Fone 63-6273
___________

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas: < . -

Jonas Valavičius, R. Pe. Benod. de Camargo, 698. Ponha 
Al. Bogušiam-kas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postai 44)3 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
__________________________________________________ ,

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADI O® CO M ETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequeneia modulada) 1071 mg.

SEKMADIENIAIS (

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13.00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNES GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

Ã w m.. S

I €asa 3pnnčhw €ia. g tí r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - — i
ii Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas,

paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.

||| Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
® išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- Ii 

g nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t,
PRACA SAO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA jį 

SÃO PAULO — Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina. n.” 93 gg 

BI Pastaba: Taisome radijo aparatus, Ü
H Darbas garantuotas. W§ĖMiiaBffinnMnnK u»
s n «h »«»*» i’.ffiifii fl tflKHiHliffliliril! mill •»! »' * m>* » • iii ll> A Al

i ESCR1TORIO CONTÁBIL «V. ZELINA» i 

į IRMÃOS BAUŽYS i 
== Rapletraoto ne Cl Rl Cl eob o n.» 551 S

S Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Patilo | 
Telefone 63-6OO5 g

J Aberturas de firmas
" Encerramentos de firmas 
i Transferencias de firmas 
= Contrat. na Junta Comercial 
i Diskai, na Junta Comercial 

Escritas Fiscais
3 Escritas Comerciais

I HORÁRIO das
g KlūOO'U «« W 1»«» «u< « m <|. .

--------------------------------- --------------------------------------g

Contratos do L cação g

Cartas de Fiança |
Reouerin entos |
Balanços |
Alvarás diversos
Seguros de Fono e S
Seguros de acidentes Į

às 19 horas. |
«■» ♦ „ wurww iuh» ««« «meilui i»w'n w 3

Skaitykite «Músu Lietuva»

PRANAS & CIA. LTDA,
Madeiras e m gerai

SĖDĖ: Rua Méxieo, 98 - 9.0 - sala 904 — Pone: 52-0228 
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

baž. 10 vai., Casa Verde, N. 
s. das Dores baž 17,15 vai

Parque das Nações 10 vai.
Antrą:
Utinga 19,30 vai.,

São Gonçalo baž. 17 vai.
T rečią:
Agua Rasa 8 vai., JLapa 16 

vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.

Visi siuntiniaiapdrausti. Mui 
tai apmokėti

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

VIENTNT 'ÁAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O T A

IKMÁCJ CAKKIEKI
indoya vanduo yr< á*aai žinomas gėrimas, 

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

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

C-.

Caixa Postal 3967 SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

ji u vr kiloję LAURO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

INNRRBUn
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

AV. ŽELI N A, 515 — CA*XA POSTAL. 4118 — SÃ0 PAULO

SVEČIAI IŠ AMERIKOS

Šeštadienį, gruodžio mėu. 
12 d. atvyksta į São Paulo se 
nas Amerikos lietuvių veikė
jas ir kultūrinių darbų žymus 
rėmėjas J. Račiūnas su Pdnia. 
Mieli svečiai nori arčiau su
sipažinti su São Paulo lietu
viais. Tuo tikslu šį sekmadie 
nį, seselių pranciškiečių gim 
nazijos salėje Vila Zelinoje, 
19 vai. svečias kalbės São 
Paulo lietuviams ir rodys Įdo
mias, spalvuotas, garsines fil
mas Lietuviškoji visuomenė 
■yra kviečiama atvykti pasi
klausyti svečio kalbos ir pa
matyti įdomių, iš kelionės, 
filmų. P. J. Bačiūaas yra daug 
keliavęs, nesenai aplankė 
Australiją ir jos lietuvius. 
Taip pat J. Bačiūno yra nuo
pelnas, kad lietuviai sportiniu 
kai aplankė Pietų Ameriką. 
Jis pirmas savo stambia, tri
jų tūkstančių dolerių auka, pa 
rėmė lietuviško jaunimo šau
nų žygį.

Lietuviai, šio sekmadienio 
vakarę Vila Zelinon išgirsti 
daug naujienų ir pamatyti įdo 
mių filmų.

ATSARGOS KARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Š. m. gruodžio mėn. 20 d. 
3 vai. p.p. yra šaukiamas at
sargos karių susirinkimas, ku 
riame bus išrinkti vadovauja
mi organai ir svarstomi kiti 
svarbūs reikalai.

Tad prašomi visi atsargos 
kariai šiame susirinkime da
lyvauti ir tuo prisidėti prie 
lietuviško kultūrinio darbo 
mūsų Kolonijoje.

Komisija.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,0’0 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na= 
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

EJCRITORIO contaeil 
NAECIA4ENTO

Irmãos Nascimento
RE&. C.R.C. SP. 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 — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Želi na, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

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

ANTANO .PAVILjONI©
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvi| guzikų ir 
lietsargiams dalių.

CARLOS
i i

R E S T O R A NAS
S U Š O K I A I S

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius 

Jauki broliu I a t v i u aplinkuma 

Muzika europietiška ir moderniška 

Atidarytas nuo 16 iki 3 vai. ryto

Rua Augusta, 926 *. Tel. 36-5862 * S. Paulo

Jonui Buragui 60 Metu
Š m. gruodžio mėn. 12 die

ną Parque das Nações lietu
viškos kolonijos šului - Jo
nui Buragui sukanka 60 me
tų. Iš pat jaunystės dirbo ir 
dirba lietuvišką darbą, kaip 
laisvoje Lietuvoje, taip ir čia 
Brazilijoje. Kai Lietuva kovo 
jo žūtbūtinę savo laisvės ko 
vą, jaunas Jonas Buragas pa 
liko mokyklos suolą ir įstojo 
savanoriu Į besikuriančią Lie 
tavos kariuomenę. Dalyvavo 
mūšiuose su bermontininkais 
ties Radviliškiu ir su lenkais 
ties Giedraičiais. Keletą metų 
pagyvenęs laisvoje Lietuvoje 
atvyko į Braziliją, buvo per
sikėlęs į Urugvajų, bet vėl 
grįžo į Braziliją ir apsigyve
no Parque das Nações, kur 
ir šiandien tebegyvena. Visą 
laiką vertėsi prekyba, turėjo 
savo krautuvę, tik prieš po
ra mėnesių pardavė ir pasi
traukė į pensiją. Kariu visą 
laiką dirbo jo žmona Marija 
Vyriausioji Buragų duktė Van 
da yra vienuolė salazietė sū
nus Juozas mokosi tėvų pran 
eiškonų kunigų seminarijoje. 
Albertas baigęs teknikos m© 
kyklą, ir Aldona baigusi São 
Jose profesinę mokyklą gyve 
na kartu su tėvais. Albertas 
atlieka karinę prievolę, Aldo 
na labai nuoširdžiai ir daug 
talkina vietinės parapijos dar 
btnese Kilimu Buragai yra iš 
Suvalkijos - Sagotosios para 
pijos. Nuo pat atvykimo die
nos į Tautų Parką, Buragas 
tebedirba lietuvišką darbą. 
Buvo vienas iš pirmųjų liet® 
viškos mokyklos kūrėjų, nie 
kados neatsisakė paremti jo 
kį lietuvišką darbą tiek mo
raliai tiek materialiai. Par- 

que das Nações lietuviai svei 
kiną Jubiliatą linkėdami jam 
daug daug ilgiausių metų. ‘

Siša

— LAPOS lietuviams kūčių 
plotkelės yra paliktos p p. 
Saldžių krautuvėje, Rua ele
mente Alvares 137.

«Mūsų Lietuvos» prenumera
toriai ir rėmėjai

SOFIJA MISIUKAITÉ už 
1969 metus 800 cr., Juozas 
Skurkevičius I960 metus 3CO 
cr.. Aldona Valavičiūtė už 
1960 metus 500 cr., Antanas 
Vaitkevičius už 1960 metus 
300 cr., Juozas Me lanas už 
1959 m. 500 er. Už paramą 
laikraščiui nuoširdžiai dėko
jame.

IŠ LIET. KAT. BENORUOME 
NÉS CHORO VEIKLOS

— Choras Naujus Metus su 
tiks P. Šimonio namuose.

— Dėl įvairių aplinkybių 
lapkričio mėn nebuvo gali
mybės suruošti šv Cecilijos 
šventės. Ji yra nukelta į 10 
d. sausi® m. Į šią šventę bus 
kviečiami choristų évài, cho 
ro rėmėjai ir nauji choristai

— Lietuviškos dainos popie 
tis yra ruošiamas sausio m. 
31 d. sekmadienį popiet, kad 
galėtų dalyvauti iš toliau at
vykusieji lietuviai.

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

=Žh. yiícftio de Jranęa Cama'uj.o,

kuris nesenai atidarė savo kousultoriją Vila Zelinoje 
RUA MANAIAS, 2-D, Priima: pirmadieniais, antradieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

Lietuviškas Grožio Salonas

«VENŲŠV
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura

Atsilankyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

__ I—
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA «SOFIJA»

Mokina kirpimą siuvimą, madų mo
delių braižybą ir pritaikomjį meną

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 o a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro ——

—• Gruodžio m. 9 d. posė
džiavo Braz Liet. Bendr. vai 
dyba. Tarp kitų reikalų svars 
tė Vasario 16 minėjimą. Nutar 
ta Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimą minėti 14 d. 
vasario Vieta patogiausia yra 
miesto centre. Salės suradi
mui ir gavimui jau yra daro
mi reikalingi žygiai. Smulkes 
nė programa bus vėliau pa
skelbta.

Kadangi valdybos kadenci 
ja baigiasi šį mėnesį ir kad 
įvairūs darbai pramatyti atei 
nantiems metams nenukentė
tų, valdyba nutarė kreiptis į 
Tarybos prezidiumą, kad dar 
šį mėnesį sušauktų atnaujin
tos Tarybos susirinkimą val
dybai išrinkti ir kitiems rei
kalams aptarti.

— Seselių gimnazijos Vila 
Zelinoje baigiamosios klasės 
mokinių formatura; gruodžio 
mėn. 12 d., šį šeštadienį, 8 

vai. šv. mišios. Gi diplomų į- 
teikimas bus 13 d. gruodžio 
15 vai. gimnazijos salėje. ES
COLA NORMAL formatura: 
Gruodžio m 12 d. 18,30 vai. 
šv. mišios ir 20 vai. diplomų 
įteikimas gimnazijos salėje. 
Pradžios mokyklos mokiniams 
šv. mišios 15 d. gruodžio 8 
vai., diplomų įteikimas 19 vai.

— Seselė M. Bernarda šiais 
metais baigė matematikos fa 
kultefrą. Diplomo įteikimas bus 
šį sekmadienį.

— L. Šlikta baigė technikos 
inžinerijos fakultetą. Diplomų 
įteikimas gruodžio 17 d.

— Irėnė Adomavičiūtė bai
gė konservatoriją, piano sky 
rių. Taip pat baigė ir armoni 
kos klasę. Gaus du diplomus.

— Laiškai: J. Nadolskiui, V. 
Rinkevičiui, V. Kufekai, Aug. 
Žemaitaičiui, St. Jurgele vi- 
čidi, R Dovydaičiui, M. Re- 
menčienei, J. Jurkonienei, M. 
Matelionytei.

— Šį sekmadieni 4 vai. pj). 
SVARBUS MOTERŲ DRAUGI 
JOS IR MALDOS APAŠTALA
VIMO SUSIRINKIMAS. Visos 
narės prašomos dalyvauti.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.
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