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X'll MET

Janio Quadros naujas Brazilijos prezidentas
Nors dar šiuo metu, šią ži

nią redaguojant, nė'ča baigtas 
balsų skaitymas, tačiau Janio 
Quadros yra taip toli palikęs 
savo konkurentus, ko nė jis 
pats, nė jo bendradarbiai ne
sitikėję Jis vrenas surinks 50 
procentų visų balsų. Janio lai 
mi visur - net prez. J. Ku- 
bitschek gimtajame mieste ir 
visame Minas Gerais estade.

Kaip iš&iškinti toks didelis 
Janio laimėjimas?

Žmonės nori matyti naujus 
veidus vyriausybėje. Praktiš
kai dabartinė yra tęsinys G e 
tūlio Vargas diktatūros.

Dabartinė vyriausybė kraš
to, ekonominį gyvenimą sus 
mugdė: pragyvenimas pakilo 
neproporcingai uždarbiams, 
pinigo vertė krito. Šitokioje 
padėtyje opozicijai yra paląn 
ki dirva agituoti už savo 1st n 
didatą.

Nugalėti vyriausybės kandi

Sveikinimai atvykusio is okupuotos Lietuvos 
LIETUVIO DVASIA DAR NEPALŪŽO

VAKARŲ VOKIETIJA. — 
Prieš keletą savaičių iš pa
vergtos Lietuvos į vakarų Vo 
kietiją atvyko vienas mūsų 
tautietis mokytojas, ilgesnį lai 
ką mokytojavęs sovietinėj san 
tvarkoj, atidžiai stebėjęs ir vi 
są sovietinį siautėjimą paverg 
tam krašte. Jis suteikė nema 
žai originalių žinių ir taiklių 
pastabų apie gyvenimą kraš
te sovietinėj priespaudoj. Šiuo 
teartu pateikiame jo sveikini
mus iš tėvynės ir tėvynei, ku 
rie yra perduoti radijo ban
gomis ir į Lietuvą

SVE. KINIMAS IŠ TĖVYNĖS

Brangūs lietuviai, prieš ke 
lias savaites atvykau iš Lie
tuvos. Laikraščio puslapyje 
aš noriu pasveikinti visus lie 
tuvius, atskirtus nuo Tėvynės.

Aš atvežiau sveikinimus iš 
senoje Vilniaus, gintarinės Pa 
Jangos, srauniosios Dubysos 
ir žilojo Nemuno Prieš išvyks 
tant į Vakarus man teko pa
būti daugelyje vietų. Kalbėtis 
su įvairiausių profesijų žmo
nėmis. Ir jie visi prašė per
duoti savo broliams štai ką: 
lietuvio dvasia dar nepalūžo 
Lietuvio sąmonė sveika, jo šir 
dyje Dievas dar gyvas. Bet 
lietuvių taut-a aimanuoja. Jau 
nekalbant apie žemės turtus, 
kurie taip tironiškai buvo atim 
ti, čia pat tvirtinant, kad tai 
daroma laisvu noru, dvasinis 
lietuvio turtas — tikėjimas 

datą maršalą Lott tegalėjo tik 
Janio Quadros, kuris labai ge 
rai užsirekomendavo būdamas 
São Paulo gubernatorium, su
tvarkydamas dėka savo rim
tų bendradarbių, estado fi
nansus.

Nė vienas kandidatas nebu 
vo išvys ęs tokios stipr os pro 
pagandos kaip Jano Quadros. 
Propaganda visuomet savo 
padaro

Be *o pats Quadros yia ge 
ras propagandistas sugeba 
minią, su demagogijos pagal 
ba, užkariauti.

Visi šie motyvai ir nulėmė 
laimėjimą

Vice prezidento reikalas 
šiuo metu dar nevisiškai aiš 
kus. Tačiau daugiau galimy
bių yra laimėti Goulart, nes 
šiuo metu eina beveik šimtu 
tūkstančių balsų pirma Mil
ton Campos.

persekiojamas iš visų pusių. 
Lietuvos kaimietis kaip di
džiausią šventenybę laiko pa 
slėpęs savo turėto prakaitu 
ir ašaromis, o neretai ir kiau 
ju apšlakstyto žemės pūrelio 
dokumentus Lietuvis, kasda
mas Magadano auksą ar drė
kindamas Kara Kūmo dyku 
mą. rytais kryžiumi save pa
žymėjęs. sukaupia jėgas dar 
dieną, dar savaitę išlaikyti vi 
sus bandymus

Man išvažiuojant, kaimynai 
žiūrėjo į mane su neslepiamu 
pavydu. Nė vienas manęs n< - 
atkalbinėjo nevažiuoti, išsky
rus valdžios organus, kurie, 
išduodami išvažiavimo leidi*- 
mą, įspėjo: «Gal -ir neblogai 
pagyvensi, bet pakentėsi, kol 
tau tarybinę dvasią išpurtys». 
Atsieit, penkiolika metų mūsų 
įtakoj išgyvenęs, ten būsi įbar 
tinas Bet apsiriko net ir čia. 
Niekas man jos nepurto IV a 
tyt, čia jau labai gerai supr. n 
ta, ka p nepatvariai visiems 
ta dvasia įkrėsta

Teko kalbėtis su grįžusiais 
iš Argentinos, Paragvajaus ir 
kitų šalių lietuviais. Neminė
siu jų pavardžių Kaip jie žiū 
rėjo į mane galintį išvykti! 
Jie prašė atvykus pasakyti, 
kid pėsti dabar eitų atgal, 
bet jau vėlu.

Taigi, išvažiavau, kartu su 
palydinčiais ašarą nuo skruo 
sto nubraukęs, ir perduodu 
laisviems lietuviams mūsų pas 
lapčia išpuoselėtą viltį, kad 
visoms kančioms yra galas.

Kazys Jurgaitis

Pavergtųjų Europos Tautu Seimo Reikala
vimai Jungtinėms Tautoms

Tą pač ą dieną, kai New 
Yorke prasidėjo Jungtinių 
Tautų pilnaties sesija, priešais 
Jungt Tautų būstinę Carne
gie Center patalpose, susirin
ko savo rudeninei sesijai ir 
Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas (PET). Chruščiovo a- 
tvykimas į Jungtines Tautas 
ir su tuo susijęs ”j< markas” 
sudarė šiai sesijai ypatingas 
sąlyga. Neapsiėjo be savotiš
ko incidento. Kaip kasmet, 
taip ir šiemet buvo numatyta 
PET Seimo atidarymo dieną 
nrie jos būstinės iškilmingai 
iškelti visų devynių PET or- 
gamizacijoje dalyvaujančių 
pavergtųjų tautų vėliavas. 
Toji ceremonija turėjo vykti 
kaip tik tuo metu, kai rinkosi 
kitoje gatvės pusėje Jungt. 
Tautų delegatai Tačiau ati
tinkami organai tą nekaltą 
demonstraciją prieš vergiją - 
uždraudė Vėliau šita vėli
avų iškėlimo ceremonija buvo 
nors simboliškai pakartota 
viduje. PET Seimo salėje, 
dalyvaujant žymiems ameri
kiečiams, kaip štai preaidento 
kandidato Kenney įgaliotiniui 
senatoriui Doud ir kt Jie, 
Msgr. Bai kūnas (d y tų bei Cen
tro Europos kilmės amerikie-. 
čių federacijos pirmininkas) 
bei kiti pareiškė kad yra 
atsakingų amerikiečių kurie 
supranta, jog apsaugoti New 
Yorko gyventojus nuo keli
asdešimt komuistiiiio sąmo
kslo gangsterių 20 1 00 New 
Yorko-policininkų gal ir pa
kanka, bet pasaulio taikai ir 
laisvei nuo sovietinio paver

New Yorke nieko naujo
Valstybių galvos, kurios va 

dovavo savo delegacijoms 
Jungtinių Tautų Organizacijo
je penkioliktcje sesijoje, jau 
skirstosi Išvyko Jugoslavijos 
raudonasis caras Tito, grįžo 
L nconan Atųli<s ministeris 
pirmininkas McMillan ir kiti.

íioie sesijojoje nieko kon
kretaus be diskusijų nebuvo 
padalyta. Kaip visuomet dau
giausia trukšmo, daužant kum 
šėiais stalą, kėlė Kruščiovas. 
Jis m nė, kad aštriu tonu kai 
bant ir daužant kumščiais sta 
lą. kitus išgąsdins ir riksmu 
šį tą išsiderės. ' Rėkė del Af
rikos. del Jungtinių Tautų Or 
ganizacijos generalinio sekre 
toriaus. mėgino patraukti į sa 
vo pusę Azijos Afrikos neu
traliu tautų atstovus Bttšiuo 
nepasisekė. Kruščiovas pra

kė daugiau.
gimo apsaugoti reikia daug

Duvo dar kitas nesusiprati
mas. Visą laiką ant PET Sei 
roo patalpų fasado kabojusį 
antisovietinį plakatą bu* o 
įsakyta laikinai nuimti arba 
uždengti, kad neerzintų Chr- 
ščiovo.

Pirmajame PET Seimo po
sėdyje buvo aptarti organiza 
ciniai reikalai Iš PET pirmi 
ninko ir generalinio sekreto
riaus pranešimų apie pereitų 
metų veiklą paaiškėjo, k<ad 
Seimas daugiausia dėmesio 
skyrė Vengrijos klausimui. Vir 
šūnių konferencijai Tremtinių 
metams, Pavergtųjų tautų sa 
vaitei, Žmogaus teisių dienai, 
Pabaltijo valstybių pavergi
mui Seimas išleido anglų kai 
ba 5 brošiūras. 10 numerių 
mėnesinio žurnalo «ACEN 
News», 5S komunikatus spau 
dai, 3 žemėlapius Sovietų Są
jungos imperializmui pavaiz 
duoti. Tokie leidiniai kaip «i-o 
viet Colonialism» susilaukė la 
bai pa'ankaus ir plataus at 
gaisio Seimo paruošta paro
da «Sovietinis imperializmas 
1917 1958» praeitais metais 
sėkmingai keliavo po JAV, Eu 
ropą Australiją PIT Seimo 
atstovybės veikliai talkino 
Seimo pastangoms Argen ino 
je, Brazilijoje, Čilėje. Urug
vajuje. Anglijoje. Danijoj. 1 ta 
lijoje Prancūzijoje.Švedijoje 
Vokietijoje. Japonijoj Libane.

Naujuoju PET Seimo pirmi 
ninku I960 61 metams išrink 
tas vienbalsiai Lietuvos dele 

laimėjo visus puolimus. Įdo
mu, Ėą jis pasakys Kremliun 
grįžęs?

Paskutiniu metu buvo ban
doma suvesti Kruščiovą su 
Eisenboveriu. Tačiau iš tų 
piršlybų nieko gero neišėjo, 
nes iš anksto vienos ir kitos 
pusės buvo statomos sąlygos, 
kuriu nei vienas nei kitas ne 
norėjo priimti Ame-ikos pre
zidentas reikalavo kad prieš 
kokias derybas būt paleisti 
Amerikos lėktuvo U 47. numuš 
to Beringo jūroje,la ūnai, Gi 
Kremliaus caras reikalavo, 
kad Eisenhower atsiprašytų 
U 2 lėktuvo.

Kruščiovas, nors dar nėra 
paskelbęs dienos, tačiau jau 
neužilgo judinsis prie namų, 
nes New Yorke jau nėra ko 
veikti.

VOKIETIJOS BAZĖS 
PRANCŪZIJOJE

Vakarų Vokietijos užsienio 
reikalų minister! a praneša, 
kad dar šį mėnesi bus pasira 
šyta su Prancūzija sutartis, 
del vokiečių karo bazių P:an 
cūzijcs teritorijoje.

Pirmąkart vokietis karvs 
po antrojo pasaulinio karo į- 
že»ngs Prancūzijos teritorijom

Kaip čia da»* nesenai vok>e 
čia! ir prancūzai buvo didžiau 
si priešai o šiandien vakar 
dienos piiešams bazes užlei
džia.

Šiandien Vokietija neta,ku 
ri buvo prieš 23 metų Dali
nai ir Prancūzija pasikeitė. 
Vieni ir kiti gerai žino, kad 
prieš bendrą komunizmą, tik 
bendromis jėgomis tegulės at 
silaikyti Nauji laikai, naujos 
politinės aplinkybės diktuoja 
ir naują orientaciją. Europa 
savo saugumu pati turi rūpin 
tis

Beabejo Kremlius ir Pary
žiaus komunistėliai kels trukš 
mą. bet gyvenimas eis savo 
keliu Neužilgo Europa vie 
nos ar kitos formos sukurs 
Europos suvienytas valstybes. 
Prie to pats gyvenimas veda. 
Jau nemaža šiuo reikalu yra 
padaryta, pavyzdžiui Anglies 
ir Plieno Bendruomenė.

— Kun. Randa pasenęs, 
baigia apakti, bet iš kalėjimo 
nepaleidžiamas, sėdi ir nežino 
už ką Matyt, jis ir mirs so
vietiniame kalėjime 25 me
tams nuteistas kalėti kun 
Balčiūnas (jaunasis), įkalintas 
už tai. kad padarė ekskur.-iją 
su klapčiukais, kurių buvo 
nemaža prisiauginęs. Nuteisi- 
metu jis sirgo džiova; vargu 
kalėjime jį gydo nuo tuker 
kuliozės

Visiems kunigams jėzuitams 
atimta ieisė būti klebonais ir 
nepaaiškinta kodėl.

REKORDINIS NUSILEIDIMAS 
PARAŠIUTU

Kapt Joseph M Kittinger, 
kuris padarė rekordą, nusi
leisdamas iš 103,300 pėdų au 
kščio, reporteriams išsireiškė: 
“Aš prašiau Viešpaties papal- 
bos, kai iššokau, ir aš Jam 
padėkojau, kai mano panašiu 
atsidarė” Šis nusileidim: s tuo 
svarbus, kad parodo jog ir iš

(pabaiga 6 pusi)

gacijos pirmininkas V Sidzi 
kauskas. vice pirmininku S 
Korbonski (Lenkija), generate 
niu sekretorium perrinktas. B 
Coste (Rumunija), jo pavaduo 
toju E. Gasparas (Vengrija).

1



2 pusi.

TECHNIKOS NAU
JIENOS

— Rinkoje žada greit pasi
rodyti saulės akiniai, kurie 
automatiškai reguliuos švie
sos stiprumą. Tokiu būdu a- 
kių retina bus apsaugota ypač 
tais atvejais, kai pvz iš tam 
sios vietos staiga patenkame 
į apšviestą vietą, ar atvirkš
čiai.

— NBC (Nationas Bureau of 
'Standards) laboratorijos išra 
do naują atominį laikrodį, ku 
rio paklaida yra viena sekun 
dė per tūkstantį metų ir tuo 
budu savo tikslumu pralenkia 
visus iki šiol žinomus laikro
džius. Naujas laikrodis matuc 
ja laiką ir dažnumą pagal ce 
zio atomo «tiksėjimus».

— Naujuoju oro vėsintuvu 
(air conditiones), kurį išlei
džia Whirlpool, bus galima iš 
tolo keisti šaldymą ar šildy
mą ozo kryptį bei traukimą, 
iš toli valdymo įtaisas gali 
būti įmontuojamas ten, kur 
patogiau vėsintuvą iš toliau 
valdyti. Trys signalinės lem
putės pačiame vėsintuve pa. 
rodo iš tolo, kada vėsintuvas 
yra įjungtas ar ne, ar vyks
ta vėsinimas, o taip pat ir o- 
ro keitimą Tokie vėsintuvai 
gaminami dviejų įtampų: 115 
ir 230 voltų.

— Užsienyje prasideda ne
paprastas televizijos klestėji
mas. Tenai dabar priskaito- 
oa apie 1000 televizijos siųs
tuvų ir daugiau kaip 32 mili
jonai televizijos imtuvų. V. 
Europa turi 19 milijonų tel. 
imtuvų. Tolimieji Rytai dau 
giau kaip 5 mil, Lotynų Ame 
riba — 2,5 mil. Artimieji Ry
tai, Pietų Azija k* Afrika ma
žiau kaip 100 000 Britai — per 
10 mik Sovietų kraštai apie 
4 mil, Rytų Vokietija bei Če
koslovakija po maždaug pu
sę milijono kiekviena.

A. S.

VILNIUJE JAU 1547 M.
VEIKĖ STIKLO DIRBTUVĖ

Užsilikusiuose dokumentuo 
se yra pažymėta, jog 1547 me 
tais Martynas Paleckis įstei
gė Vilniuje stiklo gamybą. To 
ji jo dirbtuvė buvo už Vilnios 
upės, dabartinio Antakalnio 
srityje. Ten pat stovėjo ir 
anksčiau pastatyta Povilo Gie 
draičio plytinės.

Įsteigimui Stiklo pramonės 
reikėjo gauti specialė «privi
legija’. kurią M. Paleckiui su 
teikė patsai Didys's Lietuvos 
kunigaikštis Zygmuntas Augus 
tas. pastatydamas tam tikras 
sąlygas. O sąlygos buvo to
kios: «O mums, valdovui. į 
mūsų Vilniaus sandėlį jie turi 
duoti nuo tos dirbtuvės kas
met po 200 didesnių stiklų ir 
tiek pat mažesnių, o nei jo
kio kito mokesčio mums duo
ti, nei tarnybos tarnauti ne
privalo. .»

Ne gana to. M Paleckiui 
buvo leista importuoti iš Vene 
cijos ir kitų kraštų stiklinius 
indus ir pardavinėti juos Vil
niuje tokia kaina, kuri nenus 
kriaustų žmonių

Savo dirbtuvėje M. Paleckis 
gamino stiklus lang; ms ir dė 
žę pardavinėjo po «3 didžiuo
sius tietuviškus pinigus», ku
rie galėjo būti tik variniai, 
nes sidabriniai ar auksiniai 
pinigai negalėjo būti dideli.

Sc.ndcra

GALĖS KALBĖTI ŽMONĖS 
BE GERKLĖS

lllnois Bell Telefonų b vė 
išradę naują elektroninį įtai
są, kuriuo pisinaudodami ga 
lės kalbėti žmonės, kurių ger 
klė paraįižuota ir operacijos 
keliu (pvz dėl vėžio) išimta, 
įtaisas didumo kaip elektrinė 
skutimosi mašinėlė, laikomas 
iš lauko gerklės, kai žmogus 
aori kalbėti. Baterijomis veį. 
k ąs įtaisas į gerklės erdvę

V^SŪ LIETUVA

Mergytės goda
JONAS AISTIS

Eisiu, lipsiu ant kalnelio, 
Rankele iš tolo mosiu 
Ir pavasarėlį žalią 
Šauksiu į laukus pilkuosius.

Gysta skamba vyturėlis, 
Kyla nuo drėgnos velėnos 
Į skliautų bedugnį mėlį 
Džiuginti kalnų ir slėnių.

Man akyse žemė sukas, 
Žemė svaigsta, smenga, kelias ...
O karklų linksmi katukai 
Sidabrėja prie upelio.

Žysiu aš pati ir sprogsiu 
Pumpurų žaliais lapeliais, 
Ir vienų viena pašoksiu 
Ant pradžiūvusios vejelės.

Šoksiu aš viena kaip stoviu. 
Suksiuos, trypsiu kaip pašėlus, 
Pūpsinčią vėje rankovę 
Virš galvos aukštai iškėlus!..:

Kaip atsikratyti susirūpinimu ir dziau 
gtis gyvenimu ?

Norime mūsų mielus skaity 
tojus eilėje straipsnių supa
žindinti su mintimis garsiojo 
amerikiečio pedagogo DALE 
CARNEGIE knygos «Kaip alsi 
kratyti susirūpinimų ir pasi
naudoti gyvenimu?» 

praleidžia garso bangas, ko
kias sveikam ži ogui duoda 
balso stygos

Moderniais laikais gyvena
me labai judrų ir įtemptą gy 
venimą Turime daugybę rū
pesčių skaudžių pergyvenimų 
ir baiminamės dėl ateities. 
Visa tai atsiliepia į mūsų nėr 
vus. Daug kas kenčia dėl pri 
siėgtos nuotaikos nepasiten
kinimo erzinimosi ir nervų Ii 
gų. Tie susirūpinimai nelei
džia džiaugtis gyvenimu, ku
ris toks gražus.

1960 m. spali o 8
----------------------- .p

Ir knygos autorius Carne
gie yra daug kentėjęs nuo tų 
perdėtų susirūpinimų. Baigęs 
universitetą, jis užsidirbo duo 
hą pardavinėdamas sunkveži 
mins Tačiau šis užsiėmimas 
jam labai nepatiko. Uždirbda 
vo mažai, gyveno palėpėje, 
kur pilna tarakonų, ir turėjo
maitintis blogu maistu. Grįž
davo iš darbo su skaudančia 
galva nuo susirūpinimų, nusi 
vylimo, apkartimo ir viduji
nio maištavimo Maištavo, kad 
neįvyko jo jaunystės svajo
nės, kad privalėjo dirbti ne
mėgiamą darbą be šviesesnių 
ateities vilčių Todėl jautėsi 
pats nelaimingiausiai jaunuo 
lis visame New Yorko mies 
te.

Pagaliau pasiryžo mesti šį 
užsiėmimą. Po kiek laiko ga 
vo iškalbos mokytojo vietą 
vienoje suaugusių vakarinėje 
mokykloje Mokykloje priva
lėjo jis įtempti visas savo jė 
gas. Mat, mokėjo pagal atei 
nančių klausytojų skaičių. Ta 
čiau turėjo pasisekimo Jo su 
augę mokiniai, pirma bijoję 
ištarti keletą žodžių sueigose 
ar susirinkimuose — kad ne 
nualptų iš baimės — pradėjo 
įgyti savimi pasitikėjimo, vie 
šai kalbėti ir taip užsitikrinti 
sau paaukštinimus tarnyboje 
ir geresnį atlyginimą.

Tačiau jis matė, kad dauge 
lis šių jo suaugusių mokinių 
nėra patenkinti ir laimingi. 
Carnegie suprato —IR JŲ D! 
DŽIOJI SUNKENYBĖ TAIP 
PAT YRA SUSIRŪPINIMAI! 
Visi jo mokiniai, daugiausia 
verslo žmonės: įmonių direk 
toriai, firmų atstovai, inžinie 
riai, sąskaitininkai ir moterys, 
tiek profesionalės, tiek šeimi 
ninkės. turėjo savo neišrištų, 
varginančių problemų. Pasi
tvirtino Seabury žodžiai:

— Ateiname į subrendusių 
metus su tokiu mažu pasiruo 
Šimu kitiems gyvenimo paty 
rimams, lyg kad kirmėlė, ku
ri turėtų šokti baletą.

(pabaiga 3 pusi.)

Nauja rusifikacijos banga 
okupuotoje Lietuvoje

S/ARBUS PRANEŠIMAS NESENIAI LANK.US’O LIETUVĄ

Vienas asmuo šiemet lan 
kęsis iekivojeatsiuntė mums 
šias informacijas apie dabar 
tinę padėtį okupuotoje Lietu 
voje.

I. Krašto rusinimas

Rusiškasis imperializmas 
yra p.iešas No. I Rusinimas 
ne tik nėra pristabdytas pas
kutiniaisiais metais, bet žen
gia pirmyn visomis įmanomo 
mis priemonėmis. Pora faktų, 
kuriuos man teko patvirtinti:

1. Vilniaus kraštas didžiau
sio joslavėjimo grėsmėje. Dar 
niekad įaip sparčiai lietuviš- 
kosios sritys lietuvybei nebu 
vo prarandamos ka p pasku
tiniame dešimtmetyje. Buvu
sios lietuviškosios salos (pvz. 
Dieveniškių ir kt) jau yra iš 
nykusios Lietuviškųjų moky
klų mažiau, negu buvo lenkų 
okupacijos laikais. Neįmano 

ma dėl lietuviškų mokyklų js 
teigimo kovoti, nes tikrieji 
lietuviai neturi galios, o vie
tiniai, nuo kurių daug kas pa 
reiaą, paprastai yra gudai, t u 
sai. lenkai komunistai. Rusai 
visados mielai remia lenkus. 
Lenkų gimnazija Vilniuje bei 
lenkiškosios mokyklos visame 
Vilniaus krašte klesti. I enkai 
sugeba gerai išplatinti Ienkiš 
kąją spaudą. Tuo tarpu lietu- 
v škoji veikla kaskart labiau 
paraližuojama. Labai didelę 
reikšmę turėjo kraštotyros bū 
reliai. kurie Bulovo laikais bu 
vo sėkmingai organizuojami 
Vilniaus universitete Šiuo me 
tu jie yra baigiami likviduo
ti kaip lietuvybės židiniai ir 
jaunimui j juos įstoti pasida
rė pavojinga Studentai, pri
klausę tokiam būreliui, yra 
beatodairiškai persekiojami ir 
jie nebeturi jokių Karjerinių 
perspektyvų.Sustabdžius kraš 

totyros būrelių veiklą, kurie 
riekdami tautosaką iretnogra 
tinę medžiagą, platino spau
dą ir šiaip nešė šviesą Vil
niaus kraštui beveik nebeliko 
priemonių Vilemus krašto lie 
tuvybei žadinti Pri°š maždaug 
5 6 metus rašytojas Vienuolis 
buvo išdrįsęs viešai prabilti 
dėk Vilniaus krašto lietuvišku 
mo iš;aikymo Jo rūpesčiu bu 
vo įsteigta visa eilė mokyklų 
(čia jo vienas iš svarbiausių 
nuopelnų) tačiau šiandien jau 
daugelis ių naujų mokyklų su 
spėjo išnykti. Lenkų ranka 
glosto viską: šiapus ir anapus 
sienos (Suvalkų - Seinų sri
tį).

2. Rytprūsiai ir Klaipėdos 
kraštas nemažesniame pave, 
juje Kaip jau žinoma, vokie 
čiai ten išnaikinti alei vieno 
(išbadėjusių vokiečių našlai
čių minios Lietuvoje yra vie 
ni iš pačių klaikiaisių prisimi 
nimų iš pirmųjų pokarinių me 
tų''. Karaliaučiaus sritis .gry
nai rusiška Vietovardžiai pa 
sibaisėtinai rusiški istorikas 
Pakarklis dar Stalino laikais 

dėjo daug pastangų Rytprū
siams prie 1 ietuvos prijungti. 
Buvo parašęs didelę studiją, 
surinkęs daugybę faktų. Visa 
ta medžiaga buvo nuvežta į 
Maskvą. Stalinas aut tų planų 
padėjo kryžių Pakarklis la
bai išgyveno; sakoma, kad šis 
nepasisekimas jį nuvaręs į ka 
pus Po ;o mirties nebeliko 
specialistų, kurie kovotų dėl 
šio krašto tik pripažįstama, 
kad be Rytprūsių Lietuvai nė 
ra ateities. Lenkai turi dide
les pretenzijas į visą Rytprū 
šių kraštą; visapusiškai tyri
nėja. Lietuvoje jokie tyrinėji 
mai nedaromi. Labai sveikina 
pasirodžiusią «Mažąją Lietu
va» (Studia Lituanica I, New 
York, 1968).

3 Lietuviškos dvasios nai
kinimas Vilniaus universitete 
ir Pedagoginiame Institute — 
vienas ir pačių ryšk ausiu ru 
sinimo pavyzdžių. 1959 m. iš 
Vilniaus universiteto atleista 
15 ir iš Pedagoginio Instituto 
19 pačių pajėgiausiųgžmouių, 
kurie, kaip dkrilietuviai, bu
vo nepageidaujami. Daugumai 

jų kaltinimai tęsėsi viešuose 
specialiuose susirinkimuose 
per ištisus dvejus ar net tre
jus metus. Tuose «teismuose» 
lietuvis lietuvį kaltino ir rijo 
gelbėdami nuosavą kailį. Juo 
se savo išdavikiškumu ir dva 
s ne menkyste pasižymėjo y- 
pač Korsakas, netik Žiugžda, 
kurio vardas Lietuvoje yra iš 
virtęs į keiksmažodį. Kiekvie 
nas buvo kaltinamas «nacio
nalizmo» sąvokos iškraipymu 
nepribrendimu ir įvairiomis 
kitomis nuodėmėmis, kurių 
daugelis specialiam morali
niam terorui sugalvotos. Buvo 
kaltinta santykių palaikymu 
su Vakarais, pvz.su tokiomis 
«pabaisomis”kaip Žakevičius. 
Sidzikauskas ir kt., buvo kai 
tinama giminių nuodėmėmis 
(vienas tarp daugelio kaltini
mų M. Lukšienei buvo tas, 
kad jos dėdė Aug. Janulaitis 
1919 m buvo išleidęs knyge
lę «Kas yra Rusija»; tą faktą 
tarp kitko iškėlė vienas bu 
vęs žinomas tautininkas Per 
šį valymą ypač nukentėjo lie 
tuvių kalbos ir literatūros ka
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(pabaiga iš 2 pusi)

. Jis norėjo jiems padėti, duo 
damas į rankas tinkamą kny 
tą — vadovą šioje sunkeny 
! ėję Ilgokai ieškojo, bet ne 
rado nei vienos tinkamos Ta 
da pasiryžo jis pats tokią 
knygą aprašyti Naudojosi ano 
mis knygomis, savo ir kitą pa 
garsėjusių vyrų bei moterų pa 
tyrimais ir ypatingai savo mo 
kinių. Per ištisus 5 metus pa 
teikdavo vis jiems eilę taisy 
kliu kaip atsikratyti nuo susi 
rūpinimų, prašydamas jas pri 
taikinti savo gyvenime. Pas 
kui klasėje jie pasakodavo 
apie gautus rezultatus. Be to, 
jam atsiųsdavo žmonės laiš
kų iš įvairių Jungtinių Ameri 
kos Valstybių ir Kanados 
miestų.

Taigi CARNEGIE DUODA
MOS TAISYKLĖS YRA PRAK 
tiškos išvados iš patyri 
MŲ ŠIMTŲ 1» TŪKSTANČIŲ 
ŽMONIŲ, ATSIKRAČIUSIŲ 
SAVO PERDĖTŲ SUSIRŪPINI 
MŲ. Mes norime jas bent trum 
pai patiekti mūsų skaityto
jams. Gal ne vienam, ne vie 
nai padės atsikratyti tų sle
giančių susirūpinimų, o ki
tiems — išvengti jų ar apsau 
goti savo artimuos s

GYVENTI ŠIOS DIENOS
APARTAMENTUOSE

Seniai, 1911 metais Yalės 
Universiteto studentai pasi
kvietė visame pasaulyje pa 
garsėjusį gydytoją, kelių uni 
versitetų profesorių William 
Osler skaityti jiems paskai 
tos. Jie labai domėjosi, kaip 
jis pasiekė tokio garso Profe 
sorius kalbėjo jiems:

— Aš neturiu kokių nors 

ypatingų gabumų. Savo pasi 
sekimo paslaptį galiu išreikš 
ti keliais žodžiais: «Gyventi 
Šiai dienai skirtuose aparta 
mentuose!

— Ką tai nori pasakyti?!
— Štai prieš keletą mene 

šių plaukiau pas Jus iš Angli 
jos per Atlanto vandenyną paš 
to garlaiviu. Laivo kapitonas 
kartą pasikvietė mus prie ko 
mandos tiltelio. Jis paspaudė 
keletą mygtukų Pasigirdo ma 
šinų ūžimas, kažkoks traškė 
jimas ir... įvairios laivo dalys 
pasidarė atskirais apartamen 
tais! Katastrofos atveju jos 
vienos galėtų paskirai plauk
ti ir taip išgelbėti pašto kro 
vinius.

— Panašiai ir kiekvienas iš 
Jūsų esate toks laivas, tik 
daug stebėtinesnis. Ir Jūsų ke 
lionė daug ilgesnė. Aš norė
čiau Jums patarti: —- Išmoky 
te valdyti savo mašinas, kad 
galėtute gyventi šiai dienai 
skirtuose apartamentuose? Tai 
yra geriausia saugumo garan 
tija laimingai gyvenimo kelio 
nėję. Užlipkite į komandostil 
telį. Paspauskite mygtuką ir 
paklausykite visose gyveni
mo aukštumose: ar geležinės 
durys uždaro Praeitį, miru
sias vakarykščias dienas?

— Paspauskite kitą mygtu
ką ir uždarykite geležine už 
danga Ateitį, dar negimusias 
dienas! Tada būsite saugūs 
šiai dienai. Uždaryti Praeitį, 
kad palikti praeičiai laidoti 
savo mirusiuosius, vakarykš
čias dienas, kurios kvailius 
varo į liūdną likimą Nešti va 
karykščios dienos naštą drau 
ge su šios dienos verčia svy
ruoti net stipruolius.

Reikiaužleisti uždangąprieš

MU<U LIETUVA

Ant Motinos Kapo
(Eilėraštis iš Lietuvos (U. Gailienei)

Ko graudžiai vaitoja tos senosios pušys?
Ir ko jos taip verkia nūnai?
Ko šlama tas beržas, medelių tėtušis, 
Žiurėdams į kryžius liūdnai?

Ant motinos kapo aš vienas rymoju.
Man plyšta iš skausmo širdis.
Verkiu motinėlės, jos gailiai raudoju, 
Ir ašaros temdo akis.

Motule brangiausia, atsikelk iš kapelo, 
Priglausk! mane tu meilias.
Nejau negirdi tu našlaičio balselio, 
Kur rauda ant kapo gailiai.

Kur randa graudingai ant kapo parpuolęs.
Belaužydama baltas rankas . . .
Visų jis apleistas, didžiausis varguolis .. .
Oi kas jį užtars gi, oi kas?

Bet tylu aplinkui nė jokio garselio . ..
Vien beržas lik šiama tyliai.
Negirdi motulė našlaičio balselio.
Ji miega po žemėms giliai.

Ateitį Nėra rytdienos! Tik «da 
bar» yra žmogaus rankose Vė 
javaikiškas energijos išblaš
kymas, vidujinė baimė ir nėr 
vų iškrikimas seka žmogaus 
žingsnius, bailiai susirūpinu
sio ateitimi. Todėl gyvenkite 
šiandiena.

Paskui daktaras Osler papa 
šakojo studentams, kaipir jis 
prieš 40 metų buvęs labai su 
sirūpinęs paskutiniais egzami 
nais, kaip įsitaisysiąs ar alsi 

rasią klientų ir 1.1.. Tada į jo 

rankas pakliuvusi viena kny
ga su Tomo Carlyle žodžiais: 
«Svarbiausia yra mums regė 
ti ne kas iš tolo neaiškiai ma 
tosi, bet: žiūrėti, kas yra ar
ti»... Tą posakį jis padaręs sa 
vo gyvenimo taisykle — gy
venęs tik šios dienos rūpes
čiais ir pasiekęs taip didelio 
pasisekimo

Baigdamas jis patarė stu
dentams pradėti dieną su Kris 
taus išmokytąja malda: «Kas 
dieninės mūsų duonos duok 
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mums šiandien».

Ištikrųjų, šioje maldoje pra 
šoroa vien tik duonos šiai 
dienai. Joje nesiskundžia 
ma dėl vaKarykščios Taip 
pat neaimanuojama, kad atei 
tyje gali jos pritrūkti kad gal 
neteksiąs uždarbio ir kaip ta 
da gausiąs duonos sau ir ar
timiesiems ...

Viešpats Jėzus mus įsakmiai 
moko rūpintis tik šiandiena: 
«Taigi nebūkite bailiai susirū 
pinę rytojumi, nes rytdiena 
pati savimi rūpinsis. Kiekvie 
nai dienai gana jos vargo».

Kristus nesako, kad nerei 
kia rūpintis ateitimi. Reikia 
ja rūpintis apgalvojant, pla
nuojant, pasiruošiant. Tačiau 
be baimės, jaudinimosi, nervų 
įtampos Tas dažniausiai tik 
į nervų nusilpimą ir įvairias 
jų ligas veda Gi praeitis Die 
vo gailestingumo rankoje, jei 
k-as buvo blogai ar ne visai 
gerai padaryta.

Tad pirmas dalykas, kuris 
reikia žinoti apie susirūpini
mų atsikratimą ar jų išvengi 
mą: UŽDARYTI GELEŽINES 
DURIS Į PRAEITĮ IR ATEITĮ; 
GYVENTI ŠIOS DIENOS APAR 
TAMENTUOSE!

Sulietuvino
P DAUGINTIS S.

tedra. Iš jos pašalinta kate
dros vedėja, kuri buvo studen 
tų labai gerbiama ir mylima, 
ir buvo subūrusi visą eilę ga 
bių lituanistų. Patys pajėgiau 
si literatūros kritikai ir kalbi 
ninkai atleisti; jiems atimta 
bet kokia galimybė dirbti mok 
slinį darbą Panaikinta Lietu 
vos archeologijos katedra. Lie 
tuvos istorija palikta Visasą
junginės Istorijos rėmuose. 
(Nuo 1959 m. Lietuvos istori.a 
atskirai nebedėstoma moky
klose ir gimnazijose; tuo klau 
simu žiūr. V. Trumpos str bir 
želio mėn «Aiduose»). Archeo 
logijos muzėjaus šiuo metu 
nėra nei Vilniuje nei Kaune. 
Etnografinis muzėjus apleis
tas. Atleistasis Vilniaus uni
versiteto rektorius Fulovas 
gerbiamas, net mylimas. Jam 
priskiriami dideli nuopelnai, 
kai jis 1956 (po Vengrijos įvy 
kių) išdrįso išvalyti universi
tetą nuo šlamšto, daugiausia 
nuo visokiausių nekvalifikuo
tų ruspalaikių. Dabar tie įsi 
žeidusieji ir nuskriaustieji 
bando sugrįžti į senąsias po
zicijas ir keršija lietuviams. 
Ką Bulovas atliko, ne viskas 
sunaikinta 1956 m buvo sėk
mingi metai, kai kurios refor 
mos paliko ir dabar Naujasis 
Vilniaus universiteto rektorius 
matematikas Katilius, žino
mas mokslininkas, bet univer 
sitete yra tarytum marionetė. 

Visą galią turi jo padėjėjai 
saugumiečiai. Vienas jų yra 
Lazutka —bernelis, rodos vos 
23 m. Rusijoje užaugęs komu 
nistėlis. Jis labai energingai 
tvarko ir mokomąjį persona
lą ir studentus. Jis vienas iš 
tų, kurie baigia naikinti kraš
totyros būrelius.

4 «Vyresnysis brolis» — la
bai būdinga 1259 — 19E0 me
tams sąvoka. «Vyresniajam 
broliui» reikia nusileisti, jį rei 
kia gerbti. Šis "ruso” sinoni
mas labai prigijo Paleckiui 
atspausdinus brošiūrą apie 
«Vyr brolį»; aišku, vartoja
mas su pajuoka ir panieka.

5. Kūrybos falsifikavimas — 
neišvengiama rašytojų ir net 
mokslinin-kų tragedija Kad ir 
kažinkaip mūsų rašytojai sten 
giasi prisitaikinti, jų kūriniai 
daugybę kartų cenzūruojami 
nemokšų iki tokio laipsnio, 
kad jų kūriniai dažnai pasida 
ro nebeatpažįstami. Šita tra- 
gedija neišvengiami kiekvie
nam kuriančiajam; jos neiš
vengė ir veteranai Putinas, 
Vienuolis ir kt Jaunesnieji iš 
spaudos griebiasi girtuoklys
tės arba visai nustoja rašyti. 
Yra prarasta jau dabar nema 
žas skaičius talentingų poetų. 
Daugumas, kurie rašo, rašo 
parsidavėliškai. Prošvaistės 
labai retos. Dramos teat’o re 
pertuaras labai menkas Pas

kutinė sensacija —. Pirčiupis 
(Marcinkevičius). į kurį suge 
beta įpinti nuostabiai patrio
tiški motyvai. Grįžusieji iš Si 
biro poetai pvz. Miškinis, In 
čiūrą, Keliu.>tis. — sunaikinti 
žmonės. Ypač Miškinis yra 
neatlaikęs kankinimų, dabar 
jis yra virtęs «man vistiek pat» 
poetu. Borūta sunkiai sukasi 
ir sunkiai laikosi. Kazys Ja- 
kubėnas užmuštas (rastas su
šalęs sniege; gydytojai skrodę 
jo lavoną rado nukankinimo 
ženklus). Nukankintas ir tau
tosakininkas Matas Untulis, 
kurio lavoną surado tik po me 
tų Žemaitijoje (tikslios vietos 
nežinau). Sal Neris mirė sa 
vo mirtimi Cvirka, manoma, 
pats apsinuodijęs (tyčia arba 
gydydamasis nuo kirmėlių). 
Po Balio Sruogos laidotu vii} 
jį palydėjusieji bu o policijos 
nuvaikyti nuo kapo.

6. Sibire tremtiniai nutaus
tą, nes jaunimas ten kuria miš 
rias šeimas. Daugelis, kad ir 
gali, nebegrįžta namo, o jei 
sugrįžta dažnai važiuoja at
gal kibiran, nes, kaip žinoma, 
Lietuvoje jie nepriregistruo
jami.

7. Vaikai ir jaunuoliai turi 
dabar jau visi būti komjau
nuoliais Nebuvęs komjaunuo 
liu. neturi jokių perspektyvų. 
Pastaraisiais metais ir labiau 
šiai susipratęs jaunimas stoja 

į komjaunuolių eileą; tuo bū
du nori sąmoningai gerinti tą 
organizaciją iš vidaus. Į ka
riuomenę ima keturiems me
tams ir nepalieka Lietuvoje. 
Baigę gimnaziją, turi dirbti 
arba lauko darbus arba fabri 
kuose.

8 Vilnius žmonių atžvilgiu 
nebeatpažįstamas (nors ir ap
tvarkytas ir gražus savo me
no paminklais, kaip pasakos 
miestas). Lietuvių 33%. Gatvė 
se vyrauja rusų kalba. Didės 
nėse krautuvėse — irgi rusų 
kalba. Viešbučio «Viln us» tar 
naitės kalba tik rusiškai. Tik 
kas dešimtas Tax šoferis su
pranta lietuviškai, visi kiti 
kalba tik rusiškai. Gatvių pa 
vadinimai visur dviem kal
bom. Ir tie pavadinimai be
veik visi pakeisti. Nežinomų 
lietuvių karių visose kapinė 
seišnaikinti Tačiau Pilsuckio 
širdis Rasų kapinėse ilsisi 
tarp gėlių. Lenino paminklas 
Lukiškių (dabar Lenino) aikš
tėje, Stalino milžiniška skulp 
tūra gelež. stoties aikštėje. 
Gražiausios barokinės bažny
čios, — šv. Jono. Mykolo, Ka 
zimiero. Bernardinų — nevei 
kia Kaba didžiulės spynos ant 
durų (šv. Jono bažnyčia prie 
universiteto (langai išdaužy
ti). Šv Mykolo bažnyčioje ir 
vienuolyne kažkokia medžio 
pramonės įmonė. Katedroje 
meno muzėjus.

Perduodu Lietuvos ž-mon h 
šauksmą SOS: vakariečiai he 
tuviai, reaguokite į kiekvie
ną rusinimo žingsnį! Mums ge 
riau. jeigu tinkamai reaguoja 
te. Neužsimerkite! Bandykite 
mus suprasti ir neužsi'iuliuo- 
kite savo materialiniuose rū
pestėliuose Nerašykite neat
sargių laiškų Neminėkite pa
vardžių. Stengkitės pa'aikyti 
kultūrinius ryšiu! Kaip nors 
siųskite knygas!

išvada: padėtis yra daug 
blogesnė, negu buvo mūsų įsi 
vaizduota (nors į Sibirą da
bar ir neveža).

II. Ekonominė situacija

Miestuose maisto pakanka 
kolūkius iš maiste siunčiama 
duona, cukrus, mėsa (beveik 
visi mano pažįstami kas mė
nesį pakuoja siuntinius kai
mui!

Vilniaus miesto krautuvės 
neatrodo pasibaisėtinai; pieno 
ir mėsos produktų gali lais
vai pirkti Konservų, ypač uo 
gienių su lietuviškais užrašais 
mačiau pačiuose šauniausiuo 
se Maskvos viešbučiuose

Lietuviai daug geriau apsiren 
gę negu rusai dėl geros šir
dies. Taip ir matyt amerikoniš 
ki lietpalčiai švarkai, suknios 
batai Drabužių kainos labai 
aukštos, neįkandamos. Tokios 

(pabaiga 4 pusi)
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Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi- i 
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Tėvynės Mei'ė Sibiro Lietuvaičiu 
Maldaknygėje

G. PROCUTA, Naujoji Zelandija

Prieš septyneris metus, ke 
turios lietuvaitės tremtinės, 
Sibire bendromis jėgomis su- 
kūrios «Marija gelbėki mus» 
maldų knygelę be abejo nesi 
tikėjo ir tikriausiai nė galvot 
negalvojo, kad jų maldos toip 
čiai pasklis po pasaulį.

Maldaknygė, kaip ir pra
džioje esančio įrašo galima 
suprasti, yra skirta jų drau
gei Pranute!, idant jos visos 
galėtų geriau jausti, mąstvii 
ir garbinti Viešpatį. Bet Augs 
čiausiasis tikriausiai panoro, 
kad tos makos pasklistų už 
penkių mergaičių tarpo, Ir 
šbai po lietuviškos laidos 1959 
m. vasario 16-tą išėjo lietu
viška angliška laida, jai išse 
kus — antra. O dabarjųmal 
dos yra verčiamos į vokiečių, 
ispanų ir berods portugalų 
bei i»alų kalbas Tai be abejo 
bus pirma lietuvių parašyta 
maldaknygė, išversta į tiek 
daug kalbų.

Pirmą kartą paėmęs kuklią 
maldų knygelę ir paskaitęs ke 
liūs puslapius suklupau ant ke 
lių. o akyse sužvilgo ašaros..' 
Gal todėl tos maldos sklidinos 
meilės Dievui, Tėvynei ir žmo

(pabaiga iš 3 pusi) 

pačios kaip visoj Sov. Sąjun
goj Pabaltiečiai Rusijoje pa
prastų žmonių laikomi kaip 
aukštesnės civilizacijos atsto
vai, mat. gražiau bei skonin- 
giau apsirengę ir šiaip trupu
tį kultūringesni

Siuntiniai turi būti siunčia
mi labiau apgalvotai. Prastes
nės kokybės medžiagos dabar 
jau sunku parduoti. Reikia tai 
kinti tas Vikriems asmenims, 
kad jiems tiktų. Siųsti praktiš 
kus dalykus — žirkles, peilius, 
mediciniškus įrankius, virtuvi 
nius įrankius skustuvus, par
kerius, pieštukus ir ypač laik 
rodžius, iš maisto - geriausiai 
kavos, sriubos miltelius ir kt. 
praktiškai pagamintus ameri
koniškus produktus.

Algos: mokytojų600 900, pro 
fesorių 1500 30o0. inžinierių 
15 )0 2500 rublių (Landsbergis 
gauna apie 2000, Yra algų po 
3o 010 (berods tiek gauna Žiugž 
da ir Venclova ir kt valdan 
čiosios klasės atstovai). Dėl 
tokios algos juk ga'ima ir bro 
lį ir tėvynę išduoti

B&ndra visos atmosferos cha 
rakteristika: trūksta oro 

gui tūkstančiais sklinda ne 
vien tik mūsų tarpe, bet ir 
svetimtaučiuose. Gili meilė 
nežino užtvarų, jinai nugali 
viską.

Kaip kiekviena maldakny
gė. ta: p ir «Marija gelbėk 
mus», yra žmogaus kreipimą 
sis į Dievą. Be abejo, kad 
kiekvienoje maldaknygėje vy 
raugti religinis turinys, beb iš 
maldų turinio sužinai, ko žmo 
gus geidžia visa savo būtybe 
ir kam jis aukojasi, Šiuo strai 
paneliu uorėjau kaip tik at
kreipti skaitytojų dėmesį į 
mergaičių mei ę savam kraš 
tui ir tautai, kuri nenutrūks 
tarnai tęsiasi per visą maldak 
nygę.

Maldaknygės įraše, kur krei 
piamasi į Pranutę, pažymėta 
1953 m. vasario 16 data, taigi 
— mūsų Nepriklausomybės 
šventės proga, tai, rodos, yra 
daugi tu negu sutapimas. Mal 
doce žodžiai tėvynė ir tauta 
yra rašomi iš didžiosios rai 
dės.

Pradedant ryto maldomis, 
kreipiamasi į Visagalį: «Palai 
minki .. visą mano Tautą, o y 
pač Tėvynės gynėjus». «Mūsų 
Tautos kankiniai, išmelskite 
stiprybės sumanumo ir vieny 
bės mūsų ‘ autos darbuoto
jams išmelskite tikrai šviesų 
amžinąjį poilsį galvą pagul
džiusioms už savo žemę» «Šv. 
Dvasia, nušviesk! mano ir ma 
no Tautos kelius į laimingą 
ateitį, laimink mūsų pasiryži
mus.»

Vakaro maldose vėl prisi 
menama tauta, tėvynes gyvė
jai ir dėkojama ‘ už savo gim
tą kalbą, kurią svečioje šaly 
girdžiu“. Šv. mišių aukoje 
meldžiama: “Prie Tavo di- 
džiaausios aukos, priimki... 
mano pastangas už Tėvynės 
laisvę,... už kovotojų vėles ". 
Toliau: “Viešpatie, daryte, ką 
nori su manim tik pasigailėk 
mano Tautos,..1 Baigiant mišių 
auka; ‘ Išganytojau, per bran
giosios Tėvynės skausmus ir 
gyvybės aukas . stiprink ma
ne šios dienos darbe ir atei
ties uždaviniams“.

Maldoje į Mariją: “Marija, 
sužadink mūsų krūtinėje mil
žinų galią išlaikyk skaisčią 
tautos dvasią, kurią mūsų bo 
čiai per amžius ugdė Marija, 
apšviesk klystančius, gelbėk 
mirusius karžygius, leiski pri 
kelti mūsų šventai Lietuvai 

kad kitų tautų tarpe šviestų 
ir spindėtų, kaip šviesi žvai
gždė ..“

Po Komunijos prašoma Jė
zaus Širdies: pasigalėk ko
votojų už laisvę, pasigailėk 
žuvusių kovos laukuose, pa
sigailėk kenčiančių dėl Tėvy
nės ..“Sekminių maldoje krei
piamasi į Šv. Dvasią: “atnau
jink mūsų Tanią“. į šv. Kazi
mierą: “Šv. Kazimierai nie
kuomet n uorėjęs išvykti iš 
savo šalies, o jai esant pavo
juje, iš dangaus padėjęs mūsų 
kariomenei, sugeltomis širdi
mis maldaujame padėki pri-i 
kelti mūsų Tėvyne’ kilniam 
gyvenimui, o mums veikiai 
sugrįžti į žemę, pašventintą 
kankinių krauju, nekaltomis 
ašaromis ir begaliniu sielvar
tu“.

Maldoje į Kristų Karalių 
meldžiama: “Išganytojau,leis
ki. .. mano Tauta* pajusti Tavo 
Švč. Širdies šilimos, meilės 
ir jėgos

Maldaknygės gale kreipia
masi į Visus šventuosius: “Š- 
ventieji Lietuvos Gobėjai, mal
daujama pagalbos savo kovo
se bei siekimuose“.

Tikriausia- dar nė vienoje 
malda knvgėje nebuvo taip 
prašoma Dievo pagalbos savo 
tautai ir kraštui, kaip šitoje, 
Sibiran ištremtų lietuvaičių.

Jų maldos pasiekė mus lai
ku. Daug mūsiškių, gyvendami 
laisvuose kraštuose nusigręžia 
nuo mūsų tautos ir krašto, 
pasinerdami savo asmenišku
ose reikaluose, lyg dabartinė 
Lietuvos tragedija jiems nieko 
nereikštų Kiti, pagauti pesi
mizmo, numoja ranka, saky
dami " ką mes galime padary
ti?" Tačiau, padaryti salima 
daug. Pirmas dalykas yra 
pažadinti savyje apsnūdusią 
savo kra-to meilę. G paskui 
pamatai, kad yra šimtai darbų, 
darbelių, sumanymų ir uždą 
vinių, kuriuos kiekvienas iš 
mūsų ga i padaryti. Tos ketu
rios nežinomos lietuvaitės Si
bire degančia meile savam 
kraštui ir žmonėms iš Dievo 
išprašė, . št-ai jau pildosi jų 
maldos žodžiai ir meilė sklin 
da platyn ir platyn..

Suklupkime mes visi ir su
sijungė maldvje ir darbuose 
pasieksme savo troškimo — 
Laisvos Lietuvos.

(Draugas)

— SPALIO 30, t y. per Kris 
taus Valdovo šventę įvyks pa 
rapijos padėkos šventė Šven 
tėję bus pagerbti klebonijos 
statybos geradariai. Progra
mą išpildys lietuviškos moky 
klos mokiniai.

— 8 dieną gruodžio Moks
leiviai Ateitininkai rengia 50 
metų ateitininkų veikimo ju
biliejų. Meninėje programoje 
pastatys operetę: «Rūtų dar
želyje». Šį sekmadienį choro 
vadovė mokytoja Elvyra Kil- 
čiauskaitė pradeda pastatymui 
ruoštis. Vis choristai prašomi 
stropiai lankyti repeticijas.

— Spalio 3 dieną įvykusiam 
Valdybos posėdyje M A Val
dyba nutarė į moksleivių atei 
tininkų kandidatus priimti mo 
kinius iš pradžios mokyklos 
(kas kituose kraštuose jau se 
niau daroma) Jauniesiems a- 
teitininkaros vadovauti sutiko 
p. M. Vinkšnaitienė. Jai talki 
ninkaus Pranas Satkūnas ir 
Julija Jurgelevičiūtė.

— Spalio 16 d. (sekmadienį 
po pietų) yra šaukiamas PAR 
QUE DAS NAÇÕES lietuviško 
jaunimo susirinkimas. (Susi
rinkimo vieta bus paskelbta 
sekančiam «Jaunystės Aido» 
numeryje) Lapkričio 6 dieną 
po lietuviškų pamaldų bus tė 
vų ir vaikų susirinkimas.

— I moksleivių ateitininkų 
valdybą, pasitraukus Julijai 
Tylaitei, buvo koptuotas se
kantis kandidatas Pranas Sat
kūnas.

RETA PROGA ĮSIGYTI 
LIE TUVIŠKĄ MA „DAKNYGĘ

Sekantį sekmadienį Moks
leiviai Ateitininkai po 9 vai.

Atskiestos Durys
PAULIUS

(tąsa)
Vieną vėlų vakarą, kai šė 

lo pūga, užversdama kelius, 
pūga, užversdama kelius kaž 
kas pasibeldė į duris. Tą žie
mą buvo daug vilkų, kurie 
slankiojo pakiem'ais. Trobelės 
moteris išsigando. Keleiviai 
ueklebentų, — ji pagilvojo 
— jie žino- kad čia durys 
atsklęstos. Šoko moteris iš 
lovos ir išgirdo kūdikio ver
ksmą.

Pribėgo prie durų ir atida
rė. Ten stovėjo moteris su 
vaikeliu ant rankų, apsnigta, 
drabužiai sušalę į ragą

■ oteris vedėsi pakeleivę 
vidun sodino pas krosnį ir 

ir 11 vai šv Mišių prie Eaž 
nyčios durų pardavinės mal
daknygę — lietuvišką mišio
lėlį «BŪK MUM MALONUS». 
Maldaknygės kaina yra du ir 
pusė dolerio, verčiant kruzei 
rais išeitų beveik penki šim
tai. Maldaknyges padovanojo 
Amerikos Lietuvių Kunigų Vle 
nybė, tai jos bus platinamos 
tik po du šimtu kruzeirų, su
rinkti pinigai bus skirti jauni 
mo namų statybai. Maldakny 
gių yra gautas ribotas kiekis, 
tai kiekvienas norintis ją įsi
gyti tepaskuba. Beto bus ga
lima gauti po vieną kitą dar 
šių ma'daknygių: Viešpaties 
Angelas. Atlaidų šaltinis, Vieš 
patie išklausyk manęs ir Si
biro kankinių parašytą malda 
knygę «Sveika Marija».

— Sekmadienį iš USA grį
žo atgal į São Paulo Irena 
ŠiMONYTĖ Irena Amerikoje 
išbuvo dvejus metus. Turėjo 
progos pasitobulinti savo dar 
be, pavažinėti po Ameriką ir 
Kanadą, aplankyti gimines. įsi 
gyti daug naujų pažįstamų, 
dalyvauti ateitininkų kongre
se ir 1.1. Ateitininkai tikisi, 
kad nauji patyrimai pratur
tins São Paulo veikimą.

— Antradienio naktį iš Ka
nados grįžo Romas SALDYS. 
Romas Kanadoje pas savo vy 
resniąją sesutę išgyveno be
veik metus laiko. Prieš išvyk 
damas buvo aktyviai įsijun
gęs į moksleivių ateitininkų 
veiklą Tikėkimės, kad grįžęs 
nepamirš savo senųjų draugų

— Abudu grįžtančiuosius į 
Aeroportą sutikti buvo nuvy
kę. tėveliai, artimieji ir atei
tininkų atstovai.

JURKUS

pati jieškojo skrynioje drabu. 
žiu pervilkti Tačiau ten nieko 
nerado Viskas sutrinta, sune
šiota. Išbraukė tik lininius ma 
rškinėlius kūdikiui. Prinešė 
ir žiūri — pakeleivė verkia, 
ir jos ašaros krinta ant vai
kelio.

Rytmetį sužinojo miestelis 
apie varganą keliauninke ir 
susitarė ją pasilikti pas save. 
Susirinko į trobelę ir pradėjo 
kalbėti:

— Ar iš toli ateini?
— Iš vakarų, iš svetimų že 

mių
— Kodėl šiokią ž ema iške 

liavai?
(B. D,)
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudary i ko- į 
inercinė raštinė «LITUãMcA» Rua Florencio de Abreu, I 
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Teį 33-6276 Adresas laiš i 
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7988, São Paulo.

Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do- ’ 
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvenantiems 
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas informacijas žodžiu ir raštu.

Vinca â /Povilaš Tiú be lij
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautieti

RAŠTINĖ REZIDENCIJA.
Rua Boa Vista, 133 _ r r,r„ R. Abauna, 3o

S. P ALBO 
andar - sala 11 Motnho Velk ,,

Fone 63-6273

lietuviškų PAMALDŲ k* 
LENDORiUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações io vai. 
Casa Verde, 17.15 vai
Antrą :
Som Retire, lo. vai.

Utinga 17 GO vai ,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.

GEROS ŽINIOS
fdoinho Velho 11 vai. 
Lapa lí vai, 
Paskutini:
Vila Anastacio 8.30 vai .

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTI MÍ ES U 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Dovanos Giminėms

ITB’»

S Ã O:967

Vinkšnaitienė. 
do i irai, 65.
- São Paulo.

VIEN’NT’-JAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O 7 A

Didelis pasirinkimas medžiagą ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fene S3 !

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kain;-

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

* Skubiai išsiunčiame aorangą, maistą, medžiagas. m 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

« Turime visų medžiagų pavyzdžius!
♦ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuva. Or 

paštu 2-3 savaites^
* Siuntėjas gaus gavėjo narašų patvirtinta pakviUvTni
. Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čh 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
• Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname p 

arba pashm čiame naują.
Kreipkitės oas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698,
AL Bogiislauskas, R Uranium. 240 - Brooklyn Pau ista 
Rašykite: Caixa postal 463 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis j chirurgą dantistą

ŠJ'i. de 3ranęu Cam<rig.o,

kuris nesenai atidarė savo konsultoriją Vila Žolinoje 
RUA MAN A! AS, 267. Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

pviuaartoffim-mni iMuann.e: «Iíikmiiks -ai •«. »••»> e t ■# «-m < » >> •. u i. ► < • < ■ u n »»

l ESCRITÓRIO CONTÁBIL "V. ZLlíNa-
! IRMÃOS BAUŽYS
s ~j. R«3»stfK«o no Gi R! C: »od o n.* 551

s Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paule
| Telefone 63-6OOÕ

e
f

—

Hli

Aberturas d e firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
C->ntrat. na Junta Comercial 
Diskai .na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escrita? Comerciais

Contratos de locação 
Cartas de Fmnça 
Requerimentos 
Balanços
Aivaras diversos
Seguros de Fogo e
Seguros ae acidentes

HORÁRIO das 8 As 19 horas.
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Irmãos Nascimento
RÊS. C.R.C, SP. Nro 1.48*

Allieka firmų atidarymus, perleidimus, kouierc ne? 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

uridmis Departamentas ■— Nejudomo turto pardavimas 
•' Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9,o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A >

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Įvairiausios angliškos me
džiagos. (Yra virš l«'0n pavyz 
džių!) Balai, megstii ai, ska
ros ir kt Vaistai Mais.es.

Visi siuntiniai apdrausti Mui 
tai apmokėti

Kreiptis:
Magdalena
Rua Barão
Vila Zelina

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVJC US 
Rua inhagapi, 9 - V. Zflma 
(prasideda iš A v Zelina. 595)

IRMÂCJ CAIRiKiiraii
Lindoya vanduo yrf senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

SI — ' ■*

Í PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & CIA. I
:: !»ar *•

§ Pęa. S. Josi dos Campos, 1 • V. Zeuna ■ Telefonas 63-5915
0 Išdirbiniai ir dažai viškaš elektroj
p ireng,imui narna reikntenš ir žaislai, 

ivai’tiaušioš dovanoš višotnš proaomš.
UH

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indu bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai nas
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LIETUVIŠKOS DAINOS 
POPIETIS

Liet. Kat Bendruomenės 
choras atnaujina kitados tu
rėjusius didelio pasisekimo 
lietuviškos dainos bei muzi
kos popierius

Pirmas toks popietis bus 
dar šį mėnesj, s3 d spaliaus, 
trečią valandą po piet mokyk 
los prie bažnyčios, patalpose. 
Ruošiama mokykloje, nes sa
lė gaisro smarkiai apgadinta, 
negalima vartoti.

Programoje bus daug Įdo
mių ir įvairių dainų Dalyvaus 
t lip pat ir jaunučių choras, 
kuris Lietuvių Dienos progra 
moję taip gražiai pasirodė.

Lietuviai jau iš anksto kvie 
čiami dalyvauti šiame popie
tyje ir savo dalyvavimu pa
remkite choro pastangas. Sek 
madienio popiečiais visi turi 
gražaus laiko Kas atvyks ne 
sigailės, nes grįš sustiprėjęe 
lietuviškoje dvasioje,

— Liet. Kat Bendruomenės 
choro valdyba yra numačiusi 
suruošti choro pikninką pajū 
rin 13 d. lapkričio.

— Liet Kat. Bendruomenės 
Choro Valdyba nuoširdžiai dė 
koja Seselėms Pranciškietėms 
J. Jodeliui, V. Girskui, P. Ši
moniui, J. Bagdžiui, V. Tata- 
rūnud už choristų nuvežimą, 
savomis ar samdytomis maši
nomis į Vila Anastacio, kur 
giedojo bažnyčioje ir daina
vo suruoštame popietyje.

Taip pat dėkoja K. Meš
kauskui už veltui duodamas 
choristams mašinraščio pamo 
kas.

— p Šimonis, L. K. Ben
druomenės choro iždininkas, 
praėjusį sekmadienį,naujo na 
mo stogo uždengimo proga su 
ruošė alutį, į kurį buvo pa
kviestas ir choras

— Irėnė Šimonytė, pustre
čių metų praleidusi Šiaurės 
Amerikoje, spaliaus m 2 d 

« V E N U S »
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.

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

ANTANC PAVÍLCNI©
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prol. Gustavo P. do 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 spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ J €> F I! J A 99
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

grjžo j Sao Paulo Sesutės He 
Iena ir Julija dar kuriam lai 
kui pasiliko New Yorke.

— Braz Lietuvių Bendruo
menės Tarybos ir visuomenės 
veikėjų posėdis buvo 25 d. 
rugsėjo Vila Zelinoje. Buvo 
svarstomas rugpiūčio m. 13 
d. priimtų rezoliucijų Įgyven
dinimas. Šiame posėdyje bu
vo svarstyti tik ekonominiai 
reikalai. Nutarta organizuoti 
São Paulo lietuvių tarpe ban 
ką-koperatyvą, Kiti klausimai 
palikti svarstyti sekančiam 
posėdžiui.

«MŪSŲ LIETUVOS* PRENU
MERATĄ APSIMOKĖJO

Garbės prenumeratą JONAS 
ZAPERECKAS 1.080 cr , p NA 
VICKIENÉ 1.000 cr., PETRO
NĖ NAKVAZAS 1.000 cr.. Rė
mėjo prenumeratą Stasys Ka 
libatas 600 cr.. Jenas Vigonis 
rėmėjo prenumeratą 60 cr. 
ir auka ICO cr Silvas Rukšė
nas rėmėjo pren. 500 cr, A. 
Čemarkienė 500 cr.,St Rūke 
vičius 400 cr , I Urbanavičius 
400 cr., P. Kazakas 200 cr., 
Antanas Andriulis 200 cr., le 
va Rašinauskienė 200 cr.. A. 
Kukis 150 cr.. L. Bajorūnas 
4 0 cr., P. Tuskenis 400 cr, 
K Gikis 400 cr. J. Binevičie 
nė 400 cr.

Tarvydienė (iš Kanados) 10 
dolerių, Juotka (U,S A.) 4 d , 
J Vaikšnora (U.S.A.) 5 d , 
Kun Sugintas 4 d., Vosylius 
7 d, Mr. Adam 5 d., A A. Pe 
gis 5 d.

— Spalio 11 dieną 7 vai. Vi 
la Zelinos bažnyčioje bus lai 
komos Šv. Mišios mirties me 
tin-ų p oga už A A. ANTA
NO SADAUSKO vėlę Artimie 
ji kviečia visus gimines ir pa 
žįstamus Mišiose dalyvauti.

BRAZILIJOS LIET. BENDR.
VALDYBOS NAR'Ų ŽINIAI

Valdybos nariams pranešu, 
kad spaliaus mėn. 12 d. 20 

Lietuviškas Grožio Salonas FOTO BORIS

daro fotokopijas: Modelo 19, metrikų ir įvairių kitų do
kumentų. Darbas atliekamas greitai. Taip pat patvirti
nama tabelione. Iš senų fotografijų daro naujas, mažas 
ir dideles. Atlieka reportažo darbą, vestuvėse, krikšty

nose. Taip pat atlieka artistiškas nuotraukas.
Fone: 36-4798. Rua Libero Badarô, 443.

vai Vila Zelinoje. šaukiamas 
Valdybos posėdis. Nariams 
dalyvavimas privalomas.

Taip pat kviečiami posėdin 
Prezidiumo ir Tarybos nariai. 
Bus svarstomi svarbūs klau
simai.

Prel. P. Ragažinskas
Braz Liet Bendruomenės 

Valdybos Pirm-kas

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas BARAUSKAS 
Aleksas sūnus Antano, gim. 
1906 m Šiauliuose. Paieško 
masis ar jį pažjstantieji pra
šomi kreiptis telefonu 61-4159 
São Paulo mieste.

(pabaiga iš 1 pusi.) 

didelių aukštumų žmogus dtr 
gali nusileisti žemėn gyvas ir 
sveikas.

RŪKYMO ŽALA

Tabako dūmai sukelia gerk
lės ligą ir padeda džiovai į- 
siga ėti Tabako dūmai kenkia 
ne tik pairiems rūkytojams, 
bet ir nerūkantiems. Rūkymas 
žadina skrandžio slocą ir kie- 
tina vidurius. Nikotinas yra 
širdžiai ir kraujo indams nuo
dai. Be to nikotinas silpnina 
nervus, akis ir daugelį kitų 
organų.

KIEK DAR VOKIEČIŲ UŽ 
ODERIO- NEISSES

Vokiečių spaudos informa
cijomis. dar lygiai 800 000 vo
kiečių gyvena pokarinėje Len
kijoje ir Sovietų Sąjungoje 
(turim galvoj Rytprūsius, Klai
pėdos krašta ir Lenkų admi 
nistruojamas sritis anapus O 
derio Neisės). Iš tų 80 ,000 
vokiečių 125,000 dar tikisi ga
lėsią repatrijuoti į vakarų 
Vokietiją

IŠ SOVIETŲ STATISTIKOS

Sovietų Sąjungoje 95% dir
bamos žemės ploto k< lekty- 
vuota, bet dirbamasis žemės 
plotas tesudaro 22% Sovietų 
teritorijos. Tik 3C% Sovietų 
pramonės gaminių tėra pla
taus vartojimo prekės: 70% 
Sovietų pramonės gaminių 
eina ‘socialistiBei statybai”, 
o ši. bent šiuo metu, 1 audies 
masių nešildo.

MIEGAS PRIEŠ VIDURNAKTĮ 
GERIAUSIAS

Šekspyras miegą yra pava 
dinęs «gamtos ramiąja aukle».

Visi mes žinome ir supran 
tame, kad miegas yra geriau 
sias ramintojas ne tik žmo
nėms, bet ir gyvuliams. Mie
gas yra geriausias vaistas li
goniams, ir jis nė cento ne 
kainuoja

Bet dauguma iš mūsų esą 
me pripratę prasėdėti prie te 
levizijos aparato ar geros kny 
gos iki vidurnakčio ir tuo su 
trumpinti miego laiką.

Sunku nustatyti kiek as
muo reikalingas miego. As
mens amžius, profesija, fizinė 
ir protinė būklė - visa tai 
atsiliepia į jo miego pareika 
lavimą.

Aštuonios valandos yra nor 
mali norma, rekomerduojama 
suaugusiems. Vyresnio am 
žšaus asmenys dažnai apsiei 
na su mažesniu miego laiku, 
o vaikai ir paaugliai dažnai 
daugiau reikalauja.

Miegas yra kaip maistas, 
nes jis naudojamas pagal įpra 
timą. Jei jūs atsikeliate ryte 
i ilnai pailsėjęs ir pilnai pasi 
ruošęs naujos dienos darbams 
galima spręsti, kad jūs pakan 
karnai esate išmiegoję

Miegas nelyginamas su mais 
tu kitame pavyzdyje Nors 
mes galime ilgesnį laiką susi 
laikyti nuo valgio, bet miego 
ti turime kasdien. Miego trū
kumas per ilgesnį laiką gali 
sukelti visą eilę komplikaci
jų.

Miegas prieš pat vidurnaktį 
yra skaitomas pats geriau
sias, bet iš tikrųjų pirmos dvi 
ar trys miego valandos, ar 
jos būtų dieną ar naktį, afcitin 
ka tam idealiam vidurnakčio 
miegui.

Miegas yra dovana Daugu 
ma mūsų pramiegame trečda 
lį gyvenimo, kiti niekada ne 
suprantame miego reikšmės. 
Medicina jau ne kartą yra įro 
džiusi. kad liga greičiau tuos 
užpuola kuriems trūksta mie 
go Ir daug kas iš mūsų neda 
vertina tą Šekspyro pasaky
mą. kad miegas yra gamtos 
ramioji auklė.

Jei turėtumėte kokių klausi 
mų apie miegą, rašykite: Cle 
veland Health Museum 8911 
Euclid Ave, Cleveland 6, 
Ohio

B. Gebhard, M. D.

Musų mylimam broliui

STANISLOVUI SKORUPSKIUI 

mirus, visiems mums pareiš- 
kusiems užuojautos, dalyvavu 
siems laidotuvėse, šv. mišio

se, nuoširdžiai dėkojame.

Juozas ir Aleksandras
Slcorupskiai

— Laiškai: P. Kazakui, A. 
Antanaičiui, F. Slavickaitei, 
R. Dovydaičiui J Ajauskui, 
St. Juregelevičiui, M. Vinkš- 
naitienei, A Vasiliauskienei. 
A. Lazdauskui, A. Pumputie
nei, L Bendoraičiui, P. Šuki
ui.

— Spaliaus m. 10 d. 7 vai. 
bus metinės mišios egzekvijos 
už Povilą Dirsę.

— Kubos diktatorius Fidel 
Castro specialiai ruošia 60 jau 
nuolių, kurie sąųžudiškoje ata 
koje pultų amerikiečių bazes 
Kuboje. Apie tai papasakojo 
«Chicago Tribune» korespon 
dentas Jules Dubois, kalbėda 
mas Chieagoje, Tarptautinės 
Prekybos Klube. Jis tvirtina, 
kad Castro režimas darosi 
kaskart nepopularesnis Kubo 
je. Net iš tų žmonių, kurie pir 
ma rėmė Castro, jau yra suor 
ganizuotas revoliucinis demo 
kratinis frontas. Organizuoja
si pogrindis prieš uastro, ir • 
kai ateis laikas ir bus duotas 
ženklas, kova prasidės plati 
prieš tą diktatorių, raudonųjų 
simpatiką.

— VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
užsisakyti

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li 
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,

Tėvą J. Giedrys prie S 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, Čiuvinskus, Rua Hian 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooea,

B. Tubelį ir Kučinską, Moį 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações
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