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Reikalaukim geležines uždangos pakėlimo!
Kitados garsioji kinų siena 

yra tik šešėlis prieš šiandie
ninę komunistų užskleistą GE 
LEŽINĘ UŽDANGĄ. Sunku y- 
ra įsivaizduoti dvidešimtaja
me visokios pažangos amžiu
je, kad išskirtos šeimos nega 
lėtų susijungti: vyras nuvykti 
pas žmoną, vaikai pas tėvus. 
O jei kam pavyksta išspruk
ti iš anapus geležinės uždan
gos, tai tik labai nežymi išim 
tis ir tai po didelių sunkumų.

Kur yra kita pasaulyje ša 
lis kur negalėtum nuvykti, o 
nuvykęs pasižvalgyti, pasisve 
čiuoti ir sugrįžti? Nevienas 
mūsų sukomunistėjęs tautietis 
nuvykęs į sovietiškąjį «rojų» 
ir pamatęs kad komunistinės 
propagandos yra apgautas, 
kruvinom ašarom prašo gimi
nių ir draugų daryti visus žy 
gius atgal sugrįžti į «ka 
pitalistų» kraštus. Deja, jo
kios vilties nėra. Pakliuvę į 
vergų žemę, vergu turi ir 
būti.

Kodėl Kremliaus raudonie
ji oarai neleidžia laisvai nu
važiuoti, pamatyti raudonojo 
«rojaus» ir atgal sugrįžti? O 
jei kam pavyksta, tai tik 
ligi Vilniaus. Net Vilniuje gy 
venančių giminių į namus ne 
gali nueiti aplankyti Giminės 
tokiais atvejais yra atvedami 
viešbutin pasikalbėti pas sve 
čią. Pasikalbėjime dalyvauja 
pora slaptos policijos valdinio 
kų, kurie saugoja, kad sve
čiui nepapasakotų teisybės a- 
pie gyvenimą komunistų ver
gijoje.

Kruščiovas, apsiseilėjęs ir 
kaoapiška vyža daužydamas 
sialą kriokė, kad reikia visur 
su kolonializmu pabaigti, kad 
visos tautos turi būt laisvos.

Bet kodėl Kruščiovas nuty
li apie ŠIMTĄ MILIJONŲ pa
vergtų anapus geležinės už
dangos europiečių? Ne tik po 
litinės laisvės neduoda, nelei 
džia pajudėti užsienin, bet 
net neleidžia užsienyje išleis 
tų knygų ar leidžiamų laikraš 
čių nusiųsti, draudžia klausy
tis užsienio radijo Rusijoje 
yra šimtai radijo stočių, ku
rios trukdo transliacijas iš už 
sienio. Bijo, kad pavergtieji 
nesužinotų teisybės. Kur yra 
kitas kraštas pasaulyje, kur 
būt draudžiama radijo klau
syti?

Arba vėl, Vilniuje yra lei
džiamas laikraštpalaikis *Tė 
vynės Balsas» užsienyje gy
venantiems lietuviams mulkiu 
ti. Šį laikraštpalaikį siunčia į 
visus kraštus Nieks netrukdo 

jo nei platinti nei skaityti. 
Bet kcdel į anapus geležinės 
uždangos negalima pasiųsti 
jokio užsieniuose leidžiamo 
laikraščio ar knygos? Arba 
kaip ir kas laiškuose yra ra
šoma? Okupuotas lietuv’s ži
no kas jo lauki.i už teisingų 
žinių parašymą.

Tuo metu kai per pusę me 
tų Azijoj ir Afrikoje pakilo 
laisvam ir nepriklausomam gy 
venimui apie penkiolika tau
tų, argi galime mes tylėti ir 
nereikalauti, kad būtų nuimta 
geležinė uždanga kad būtų 
laisvas susisiekimas su visais 
anapus geležinės eždangcs e 
Šančiais kraštais. į kur burga 
Įima laisvai nuvažiuoti sugrįž 
ti, pasikeisti laikraščiais kny 
gomis? Privalom pakelti bal
są ir dažnai ir energingai 
kreiptis į visas vyriausybes 
turinčias savo atstovus Jung 
tinių Tautų Organizacijoje! 
Lig šiol mes per maža veik
lumo rodėme. Kremlius labai 
nervuojasi jei kas kuria nors 
proga primena šią didžiąją 
skriaudą padarytą visai eilei 
tautų. Kai daugiau ^uaktyvin 
sime kovą už pavergtųjų tau 
tų išlaisvinimą, tuo pačiu iro 
raliai paremsime ir sustiprin 
eime viltis išsilaisvinti gyve
nančių okupacijoje.

Lietuvio išeivio pirma ir 
šventoji pareiga yra paverg 
tos Lietuvos išlaisvinimas.

Geležinė uždanga privalo 
būt sutruškinta ir pavergtiems 
užtekėti laisvo ir nepriklau
somo gyvenimo saulė!

AMERIKA NUTRAUKĖ PRE
KYBINIUS RYŠIUS SU KUBA

Amerikos vyriausybė nuo 
20 d. spaliaus mėn. nutraukė 
visus prakybiunius ryšius su 
Kuba. Nieko tam kraštui ne
parduos išskiriant vaistus ir 
nieko iš jo nepirks.

Šios griežtos priemonės 
Amerika griebėsi del nuolati
nio Fidel Castro Amerikos 
šmeižimo bei nepagrįstų kalti 
nimų del amerikonų nuosavy 
bes nusavinimo

Tokias pat sankcijas pritai 
kins ir Kanada.

Kuba dabar išgyvena kritiš 
kas dienas. Visi ženklai ro
do, kad Fidel Castro diktato- 
riavimo dienos neilgos.

NUSIGINKLUOTI YRA LABAI 
SUNKU

Jungtinių Tautų Organizaci 
jos penkioliktame susirinki

Vengrijos revoliucijai ketveri metai
Spaliaus mėn. 26 d. sueina 

ketveri metai kai Vengrijos 
patrijotai sukilo prieš komu
nistinę vergiją Sukilimas bu
vo apvainikuotas perga’e De 
jadžiaugsmas truko tik keletą 
dienu. Kremliaus įsakymu į 
Vengrijos teritoriją atėjo So
vietų Rusijos raudonoji armi
ja ir tankais ir patrankomis, 
palyginamai beveik beginkli
us sukilėlius, nors ir didvy
riškai kovojančius, nugalėjo. 
Vakarų demokratinės valsty
bės sukilėliams lemiamu ko
vų metu nė vieno šovinio 
ne prisiuntė. Dešimtys tūks
tančių žuvo nelygioj kovoj, 
tūkstanči-i ištremtų, sukištų 
Į ka'ėjimus. Net ir vaikų 
tūkstančiai buvo uždaryti į 
kalėjimą. Ir kai jie sulaukia 

me, politinėje komisijojesvars 
tomi nusiginklavimo reikalai. 
Tačiau jau pačioje pradžioje 
susiduria su beveik nenugali 
momis klintimis.

Kremliaus atstovas Zorin 
pareiškė kad kartu nusigin
klavimu turi būt svarstomas 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos santvarkos pakeitimas. Pir 
moję tiiėje reikalauja ko pir 
miauš Kruščiovas reikalavo, 
vieton vieno generalinio se
kretoriaus sudaryti trijų asm e 
nu sekretoriatą, kuriame da
lyvautų ir komunistų atsto 
vas kuris turėtų «veto» teisę-

Kitas reikalavimas dar yra, 
kad komisija, svarstanti nusi 
ginklavimo klausimus būt pa 
didinta ligi 15 narių Šiuo me 
tu ji susideda iš dešimts na
rių.

Žodžiu rusai reikalauja, kad 
šitie jų reikalavimai būt pri
imki diskusijų pagrindu. Prie 
šingu atveju jie grasina pasi 
traukti iš nusiginklavimo ko
misijos. Jie visiškai nenori ži 
noti apie Amerikos ar Angli
jos pasiūlymus, kurie siūlo, 
kad kartu su nusiginklavimu 
turi būt sprendžiamas kontro 
lės klausimas nes nusiginkla 
vimas be kontrolęsyra neįma 
nomas Žinoma, kai komunis
tai stato šitokius reikalavimus 
nori ne taikos bet tik pava
ryti komunistinę propagandą. 
Susitarti del nusiginklavimo 
esamomis aplinkybėmis prak 
tiškai neįmanoma.

- ARGENTINOJE karo va 
dovybė su prezidentu Frondi 
zi kilusius nuomonių skirtu
mus del vidaus ir užsienio po 
litikos, bendru susitarimu iš
sprendė abiems pusėms pri
imtinu būdu. Pasėkoje buvo 

suaugusio amžiaus, yra tei
siami ir daugumoje už daly
vavimą revoliucijoje, sušau
domi.

Jei Vakarai vengrų revo
liuciją būt parėmę, šiandien 
Europos politinis vaizdas būtų 
visai kitoks. Europa būt buvus 
laisva

São Paülyje gyvenantieji 
vengrai sukilėliai re oliucijos 
sukaktį n>ino šį šeštadienį 
Minėjimo vieta - Largo S. 
Franchco. universiteto rū 
muose. Laikas: 11.45 vai. . 
Programoje bus reveliucinie 
rių vėliavos šventinimas, kal
bos.. Visų pavergtųjų tanų 
atstovai su tautinėmis vėlia- 
yra kviečiami dalyvauti.

pakeistas krašto apsaugos mi 
nisteris, paskirta komisija ko 
munizmo veiklai Argeatinoįe 
ištirti Spaujos pranešimu, ko 
munizmas Argentinoje plečia 
si. Todėl vyriausybė ir kariuo 
menė yra susirūpinę ieškoti 
priemonių jo plitimą sustab
dyti.

— Vienas prekybinis .Argen 
tinos laivas pranešė, kad Ar
gentinos ter t arijos vandeny
se matė paslaptingą submari- 
ną, 80u kilometrų nuo Buenos 
Aires. Vienas karo laivas iš
vyko pasižvalgyti Atlantan.

— Vakarų Vokietijos moks 
liniukai surado lengvą urani 
jaus metalo išgavimo būdą. 
Sis metalas yra pagrindas ato 
miniams ginklams Atpigus me 
talo gavimui, atpigs ir atomi 
nių ginklų gamyba. Rusai la
bai susirūpinę Vakarų Vokie
tijos apsiginklavimu.

— Šiais metais Rusijoje del 
didelių rudens lietų, taipgi ir 
Lietuvoje, yra labai didelių 
sunkumų su derliaus nuėmi
mu. Spaliaus mėn pirmoje pu 
sėje daug kur bulvių laukai 
buvo apsemti ir nebuvo gali 
ma kasti.

— Kuboje kas nors atsitiks. 
Fidel Castro jaučia, kad jis 
nestiprus ir kad bet kurią die 
ną gali kilti revoliuciją lai 
nujausdamas pradėjo skleisti 
gandus, kad Amerika ruošia
si Kubą pulti

Kubą faktinai tvarko komu 
nistai pasislėpę už Fidel Cas 
tro nugaros, žinoma iš Krem 
liaus komanduojami Kubagy 
ve n», netikras ir labai * 
kios ateities dienas Kas nJra 
turi įvykti maždaug šešerių 
mėnesių laikotarpyje

Brazilijoje
— Išrinktasis prezidentas 

Janio Quadros spaudos atsto 
varna pareiškė, kad keli pir
mi valdymo metai bus sun
kūs, nes ižde ras tik skolas.

— Prez. Janio Quadros lap 
kričio mėn. žada vykti Euro 
pon. Ministcrių kabinėto orga 
pizavimą imsis tik sausio mė
nesį.

— Marša as Lott, buvęs kan 
didatas į prezidentus savo at 
sišaukime į tautą pareiškė, 
kad jis pralaimėjęs rinkimus 
dėlto, kad jo oponentas buvo 
ekonomiškai daug stipresnis, 
daugiau kapitalo galėjęs pro
pagandai skirti.

— Arti Campinas miesto ae 
rodromas Viracopos jau baig
tas statyti ir įteiktas šią sa
vaitę vartojimui. Ten galės 
leistis ir kilti patys didžiausi 
pasaulio lėktuvai. Lėktuvams 
keliai yra pastatyti virš trijų 
kilometrų ilgio.

— Braatlijos miestai, ypač 
São Paulo estade labai smar
kiai auga Santos miestas tu 
ri virš 260 tūkstančių gyven
tojų Ribeirão Preto 120 tūks 
tančių Campinas apie šimtą 
tūkstančių. Labai smarkiai gy 
ventojų skaičius auga, del in
dustrijos plėtimosi, São Ce«e- 
tane, sto. Andrė. S. Bernardo 
ir kituose aplinkiniuose mies
tuose.

PIETŲ AMERIKOS LIETU
VIŲ KONGRESAS

Argentinoje, Buenos Airese, 
gruodžio 3 5 d. įvyks didžiu
lis Pietų Amerikos Lietuvių 
kongresas, kurio ruošimo ini
ciatyvą pasiėmė Lietuvai Iš
laisvinti Centras Argentinoje, 
talkinamas kitų lietuviškų or 
ganizacijų.

Rugsėjo 23 d. Buenos Airė
se įvyko lietuvių organizacijų 
centro ALOST tarybos susi
rinkimas. Valdyba perrinkta 
ta pati: Pirm J Čikštas, sekr. 
inž. St. Babronis, iždininkas 
Z Juknevičius, nariai lgn>. Pa 
dvalsKis ir Rastauskas.

Visi susirinkusieji pasisakė 
už Kultūros Fondo steigimą

Pietų Amerikos lietuvius ma 
Icniai nuteikė žinia kad Gua 
temalos prezidentas Miguel 
Ydigoras Fuentes sutiko būrtj 
Pietį] Amerikoje veikiančios 
«Liberacion Europea» (Paverg 
tųjų Europos Tautų Išlaisvini 
mo Sąjungos) garbės pirmi
ninku.
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— Reuterio agentūra pra
neša, kad kandidatas į prezi
dentus Kennedy savo kalbo
je spalio 2 d pareiškęs, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
busimoji vyriausybė turėtų im 
lis priemonių padėti komunis 
tiniam lageriui suskilti Labai 
jautrios tuo atžvilgiu esan
čios Rytų Europn s tautos, jų 
tarpe ypač Lenkija Kennedy 
siūlo sudaryti planus, kad 
Lenkija ne revoliucijos, bet 
evoliucijos būdu būtų priar
tinta prie Vakarų. Nors Len 
kija ir turi satelitinę vyriau
sybę, bet lenkų tautos nuotai 
kos nesančios satelitinio po
būdžio. Kennedy pasisakė už 
ūkinių ir kultūrinių mainų su 
stiprinimą su Lenkija.

«Bet vienos aksiomos Ame
rika turėtų visados laikytis: 
Nepripažinti sovietinio režimo 
Rytų Europoje nei grasini
mais verčiama, nei viršūnių 
konferencijose».

Čia reikia pastebėti, kad res 
publikonų kandidatas Nixonas 
tuo klausimu visą laiką pasi 
sako nemažiau ryžtingai

KOMUNISTINĖ VALSTYBĖ 
AUSTRALIJOJE

Prieš 10 metų Vokietijoje 
buvo išleista kun. K. Mažučio 
knygelė «Didžiosios grumty
nės», kurioje tarp kitko yra 
rašoma ir apie komunistinės 
teorijos pagrindais sukurtą 
bendruomenę Australijoj Iš 
čia galima gerai pamatyti, kas 
atsitinka, vadovaujantis komu 
nistine ideologija, kuri pagal 
sovietinių vadų teigimus, nu
galėsianti kapitalistinę siste
mą

Tame leidinyje apie «rojų» 
žemėje rašoma: «1892m spa
lio 11 d. pagal australų sočia 
listo Lane’s planą ir vadovy
bę. buvo įsteigta komunistinė 
valstybė — Naujoji Australi
ja... Valdžia davė tam tikslui 
450 tūkstančių margų dirba
mos žemės. Tos valstybės ben 
druomenę sudarė vyrai, mote 
rys ir vaikai, viso 241 žmo
gus. Buvo įvesta bendra nuo
savybė. Visiems toks pat bu
tas, toks pat darbo laikas, 
toks pat atlyginimas. Jau po 

metų britų pareigūnas prane
ša savo valdžiai: «Kolonistus 
belankant, man tvirtino, kad 
Naujoji Australija yra praga
ras an žemės». Po metų lai
ko 85 mažučio rojaus gyven
tojai apsisprendė sugrįžti į su 
buržuazėjusios bendruomenės 
ir valstybinės santvarkos ne
tobulumus, nes, kaip spaudo 
je paskelbtame pranešime pa 
sakyta, jie negalėjo išlaikyti 
nepakeliamos socialist! n ė s 
valstybės tironijos

Po kiek laiko tie, kurie dar 
neššbėgiojo, gavę valdžios lei 
dimą žemę pasidalijo ir sugrį 
žo prie privačios nuosavybės».

— Kas atsitiko, — ten klau 
siama ir čia pat atsakoma:

«Atsitiko tai, ko iš tokio ban 
dymo kuris nesiskaito su žmo 
gaus prigimtimi ir buvo gali
ma laukti. Pirmiausia kilo gin 
čai del lygaus atlyginimo už 
nelygų darbą. Be to, niekas 
nesijautė įpareigotas imtis ne 
malonesnio ir
sunkesnio darbo Pradėta pa
vydėti respublikos raštvedžiui 
kuris sėdi sausame kambary
je ir neturi reikalo persitemp 
ti, persidirbti Neatsirado to
kių. kurie sutiktų dirbti ii 
giau negu nustatytos 8 valan 
dos Kukurūzų pjūčiai atėjus, 
neūkišką darbą dirbantieji ne 
sutiko padėti. Kol ginčas bu
vo likviducUs, derliaus daiis 
sugedo Visa tai vertė šios 
valstybės steigėją ir preaiden 
tą Lane, kuris turėjo gerą po 
liciją. imtis griežtesnių prie
monių priversti žmones atlik
ti būtiniausius darbus...»

Toje knygelėje yra cituoja 
mas sociologas G. Szrzesny, 
kuris iš viso to daro tokią iš
vadą:

« I okiu būdu paaiškėjo, kad 
nuoseklus komunizmas yra 
tik apvertimas kapitalistinės 
santvarkos. Stiprusis lieka silp 
nojo pavergėju Valstybėje, 
kurioje pravedama griežta so 
cialistinė santvarka, jautres
nis turi prisitaikyti prie žiau
resnio blogų įpročių ir reika 
lavimų. Taip pat darbštesnis 
turi sykiu išlaikyti tingesnį. 
Šitai nelygybei panaikinti yra 
reikalinga didžiausia valstybi 
nė prievarta ir teroras. Tada

MŪSŲ LIETUVA

V. Mykolaitis - Putinas

I DIDELI IR AUGSTA KELIA
Prieš daugel metų 
Šventadienių tyliaisiais vakarais 
Aš mėgdavau nuo tėviškės kalnelio 
Žvilgsniu apimt gimtinės plotą, 
Čionai kalvų, ten mėlynų šilų 
Ir temstinčios padangės apribotą

Aš mėgdavau viršūnėje kalnelio 
Jo šiurkščioje žolėj vangiai priglusti, 
Geltonų kačpėdėlių ir rausvų čiobrelių 
Aitrius kvapus krūtinėje pajusti.
Ir buvo taip tylu, ramu aplinkui. —
Tik apačioj lengvutis, palšas rūkas slinko 
Tik tėviškės pirkia pro ūkaną bolavo, 
Ir viršum stogo dūmas vinguriavo.

Po drugel metų
Aš įkopiau Į kitą augštą kaina.
Mano buities visi keliai ten traukė 
Pavasaringos audros len viliojo, 
Ir skrisdami padange paukščiai Šaukė, 
Aš Įkopiau į kalną augštą, statų, - 
Ir šitai naują, švytintį pasaulį 
Nustebę akys mato.

I begalinį tolį
Pasistūmėjo horizontų ribcs,
Ir žemės pakraščiai melsvam rūke nulinko1 
Nėra ribų nė ten.
Veržli mintis jieškojimų keliuos
Nei žemėj, nei padangėj kliūčių nesutinka.

Antai gimtasis kraštas
Lyg kilimas spalvotais raštais tįso.
Ir jo keliai - takeliai vingių vingiais 
Į tolimas padanges prasiskerbt išdrįso, 
ir ten matau aš naujo amžiaus žmogų, 
Bekopiantį augštyn iš po šiaudinio stogo.

Einu tolyn ir aš.
Negrįšiu atgalios.
Nėra šios žemės sūnui gražesnės dalios, 
Kaip siekt į priekf ir į viršų kilti 
Ir dideliais troškimais nebenusivilti.

Antai ten dunkso tėviškės kalnelis — 
Pakvipo kačpėdė ės ir rausvi žiobreliai.,. 
Lydėjo jie mane nuo tolimos jaunystės, 
Telydi ir toliau 
Į didelį ir augštą kelią.

lygybė yra ne visiems ta pa
ti laisvė, bet visiems ta pati 
vergija».

Eclv. Šulaitis

KADA IŠTIKRŲJŲ ĮSIKŪRĖ 
LIETU\ OS VALSTYBĖ

Kaikurie mano, jog Lietu
va kaipo valstybė įsikūrė Min 
daugo laikais, tai yra pirmo
je dalyje 13 to šimtmečio. Ti

1960 m. spalio 22 d 

krenybėje gi toji įsikūrimo da 
ta reikėtų pastūmėti bent vie 
nu tūkstančiu metų atgal. Jau 
pražioję dabartinės eros, tre 
jetą. ketvertą šimtų metų po 
Kristaus, lietuvių giminės jau 
buvo apjungtos ir bendrai 
sprendė savo reikalus, kiek 
tai buvo įmanoma toje neleng 
vo susisiekimo gadynėje.

Apie tai galime spėlioti iš 
kaikurių užsilikusių dokumen 
tų. Pav. Vakarų imperijos vai 
dytojas Teodorikas (489-526 
po Kristous), pats nemokėda
mas rašyti, pasiuntė lietuvių 
giminėms laišką, dėkodamas 
joms už pasiųstą gintarą.

Tas laiškas yra įdomus ir 
dalį jo čia patieksime. Taigi, 
tas valdovas rašo:

«Ten ir atgal jūsų pasiunti
niams bekeliaujant, sužinojo
me jūs turėjote didelį troški
mą su mumis susipažinti, kad 
gyvendami jūros pakraščiuo
se būtumėte su mumis galvo
jimu sujungti... Jus nuoširdžiai 
sveikindami, pranešame, kad 
su dėkingumu mūsų buvo gau 
tas gintaras, jūsų pasiųstas 
per šių muitų rinkėjus. Tą 
gintarą, kaipo labai lengvą 
medžiagą, jums išmeta jūrų 
bangos, kaip ir jūsų praneši
me sakoma..»

Toliau laiške sakoma, jog: 
«Todėl mus dažniau aplanky
kite tais keliais, kuriuos jūsų 
meilė atidarė, nes visada 
mums malonu palaikyti san 
tarvę su jumis..»

Iš to išeina, jog Lietuvos 
atstovai jau prieš 1509 su vir
šum metų jieškojo susitarimų 
su vakarais ir siuntė ten sa
vo įgaliotinius. Galimas daik
tas, jog lietuviai nenorėjo su 
sitarti su imperatorių Teodo- 
riku dėl savo s;enų vakaruo
se, nes Teodoriko imperija 
tais laikais siekė ir centrali- 
nę Europą.

Taigi, kai lenkų arba vokie 
čių «istorikai» skelbia, jog 
lietuvių giminės ir 13 tam šimt 
metyje buvo dar «pusiau lau
kinės», tai iš to galima tik 
pasijuokti.

Sandara

ŽALGIRIO LAIMĖJIMAS IR LIETUVA 
ZENONAS IVINSK'S, Roma

•Prasidėjo (kryžiuočių) ka
ras su lietuviais. . prieš aną 
galingą, labai kieto spraudo 
ir kariauti pratusią tautą». 
Tu'-s žodžius užrašė svarbiau
sias vokiečių ordino metraš
tininkas Petras Durburgassa 
vo kronikos naujame skyriu
je, vaizduodamas, kaip 1283 
Prūsijos riteriai priartėjo prie 
Nemuno ir pradėjo per kartų 
kartas nusitęsusius ir nepa* 
liaujamas atakas prieš lietu
vius.

Dusburgo žodžiai nuostabiai 
teisingai pasitvirtino Kaip tik 
ra karių tauta, apie kurios 
narsumą dar 13 jame amžiuje 
dvi seniausios Livonijos kro
nikos gražių posmų sudėjo, 
lietuviai stojo ginti savo že
mės, kai kryžiuočių agresija 
išsivystė aukščiausiame laips 

nyje Persikelti per Nemuną, 
nugriauti lietuvių pilis dtši- 
niajame jo krante, virto or 
dinui Vytenio Gediminoir Kęs 
tučio laikais svarbiaus u ka
ro žygių uždaviniu. Užimti 
dar pagonišką Lietuvą ypač 
jos vakarinę dalį — Žemaiti
ją, ordino ateičiai tapo būte- 
nybe.

Kryžiuočių ordinas per šim 
ta metų buvo tapęs tikrai ga 
linga valstybe su originalia 
pilių statymo sistema, pažan
gi t vakaru technika, gerais 
kovos ginklais ir stipria vals 
tybine organizacija. Iš vaka
rų naujieji ateiviai - kryžiuo 
čiai atsinešė puikius koloni
zavimo. administraxinio bei 
valdymo metodus. Krikščio
niškieji vakarai ordinui teikė 
pagaliau neišsenkančią kryži 

ninku — piligrimų jėgą.
Į žygius prieš pagonis,į gar 

sjas «Litauer Reysen» vyko 
aukšti riteriai, tituluoti didi
kai grafai hercogai, kuni 
gaiteščiai net keli karai ai vy 
ko nuotykių ir garbės ištroš
kę «knechtai», kurie nudegin 
tuose Žemaičių — Aukštaičių 
kaimuose, kur pagoniui nebu 
vo jokio pasigailėjimo,būriais 
būdavo keliami į riterius. Gau 
nant bich daug paramos iš dva 
sinių ir pasaulinių valdovų 
pusės kryžiuočių kūrimosi pra 
džia buvo tikrai sėkminga. 
Per pirmą pusšimtį metų jie 
užkariavo visą lietuvių gimi 
nių prūsų plotą iki Nemuno. 
Dar už šimto metų ordino vai 
stybė jau siekė nuo Neumar- 
ko Brandenburge iki Narvos 
Suomių įlankoje. O pačiose 
ordino žemėse — Frusuose ir 
Livonijoje — vietinių paverg 
tųjų tautų rankomis buvo pris 

tatyta dešimčių dešimtys pi
lių-

Žemaitijos kylys

Bet kryžiuočiams truko tarp 
anų abiejų valstybės dalių te
ritorinio ryšio. Žemaitija 
tas svarbus ky
lys, kuris jas negailestingai 
skėlė pusiau. Tad visu savo 
kovingumo svoriu ordinas 14- 
me amž. užgulė ant Lietuvos. 
Lietuva virto nuolatinio karo 
stovykla Ji buvo aptraukta 
ištisu tinklu pilių apie kurias 
tebeliudija šimt i piliakalnių, 
Didžiausios kovos vyko prie 
kariškai svarbaus Nemuno. Jo 
krantuose ar salose nue Ge
dimino laikų kryžiuočiai sta
tėsi savo «burgus» ir«werde- 
rius>. Nemuno ir Neries san
taikoje, t y. pačiame Kaune, 
ordinas jau* buvo pasistatęs 
savo pasididžiavimo stiprią 
mūro pilį Marienverderį.

Dideliu užsispyrimu lietu

viai, kaip įsakmiai pabrėžia 
paties ordino kronikos tokias 
pilis puldavo ir griaudavo. 
Kryžiuočiams jas atstačius, 
lietuviai vėl naikindavo. Ir 
taip ėjo metų metais . Vargu 
mes šiandien p Inai begalime 
įsisąmoninti tikrąjį svorį ir 
prasmę tos kietos kovos už 
savo žemę, kai lietuviai steu 
gėsi nėx pėdos jos neužleisti; 
Jofois filmas, kuris gali būti pa 
remtas bent dešimčia to lai
ko ordino šaltinių,.uoliai re
gistravusių kovas su lietuviais 
nesugebės perduoti pilno vaiz 
do. Nuostabiu būdu tačiau lie 
tuviai, turėdami labai aiškius 
karo tikslus, atlaikė kietą 
priešo spaudimą.

Patys kryžiuočiai savo met 
raščriuose yra išlaikę mums, 
lietuviams, herojiškų kovos e- 
pizodų, kai lietuviai drąsiai 
stoiškai žvelgdavo mirčiai į 
akis. Užteks čia paminėti Pi
lėnų ir Margerio vardus.
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MAGIŠKAS RECEPTAS SURIRUPINIME
Dale Carnegie

Norėtute Jūs tuoj pat turėti 
gera receptą patekus į sun
kią susirūpinimą keliančią 
padėtį? Norite žinoti techni
ką būdą, dar nepabaigus 
spausdinti šiuos straipsnius?

Gerai! tegu supažindina su 
tokiu savo paties išbandytu 
receptu Vilius H. Carr er, 
garsus inžinierius, sukūres 
vėsinančio oro (aire condi
cionada) pramonę Dabar jis 
yra vadovas visame pasauly
je išgarsėjusios Carrier Ak 
cinės Bendrovės. Jį papasa
kojo pats p. Carrier, man 
pietaujant su juo New Yorko 
inžinierių klube.

Kai dar jaunas buvau, dir
bau Buffalo Forge Bendrovė 
je New Yorke. Kartą mane 
paskyrė įtaisyti dujų valymo 
mechaR zmą Pittsburgo Stiklo 
Bendrovės fabrike. Šios ins
ta acjos tikslas huvo dujų neš 
varumo pašalinimas kad jos 
degtų nekenkdamos mašinom. 
Tai buvo naujas dujų valymo 
būdas, išmėgintas tik kartą. 
Dabar jį reikėjo įvesti visai 
kitokiose sąlygose. Įvedus 
valymo aparatūra veikė, ta
čiau ne taip gerai, kaip buvo 
numatyta garantijoje.

Nepasisekimas mane labai 
prislėgė. Tartum kas man 
būtų davęs su kūju į galvą. 

Mano viduriai pradėjo blo
gai veikti ir kelt rimtų rū
pesčių Buvau taip susirūpi
nimo apimtas, kad kurį lai 
ką negalėjau miegoti.

Pagaliau sveikas protas ga 
vo viršų ant susirūpinimo, 
nevedančio prie jokio spren
dimo. Išsidirbau tam tikrą 
metodą, bū lą išr Šimui mano 
sunkenybės be susirūpinimo. 
Jis veikė stebėtinai. Naudo
juosi juo jau 30 metų. Jis 
susideda iš trijų žingsnių:

I žingsn s. Su visu atviru
mu in drąsa išnagrinėjau pa

dėtį ir įsivaizdavau 
blogiausia, kas galėtų 
man nutikti, dėl šio nepasi
sekimo. Be abejo, manęs nei 
į kalėjimą neįmes, nei sušau
dys. Galneteksiu darbovietes, 
ir mano darbdaviai, tur būt, 
privalės išimti laukan visą 
aparatūrą, taip turėdami 20.0 
00 dolerių nuostolių.

II žingsn s. Po to nutariau 
ramiai priimti tą įsivaizduotą 
blogiausią jei būtinai reikės. 
Sakiau sau: Jei ir prarasiu 
vietą, galėsiu susirasti kitą, 
darbą Gal ten sąlygos bus 
blogesnės ... O kas liečia 
darbdavius- tai jie turėtų a- 
tsiminti, kad darome bandy
mus naujo metode. Ir jei tai 
kainuotų jiems 20 000 dolerių, 
gali pilnai pakelti, Nurašys 
juos eksperimentų sąskai on.

Po šitokio nepasisekimo 
mintimi priėmimo įvyko visai 
priešingas dalykas pajutau 
tokį palengvinimą ir ramybę, 
kokį senai bebuvau turėjęs.

III žingsnis. Nuo tada su 
ramybe panaudojau visą sa\o 
laiką ir energią pagerin n ui 
to blogiausio, mintimi jau 
prisiimto.

Todėl nuo dabar ieškojau 
būdų ir priemonių, sumažini 
mui to galimo 20C0Ü dolerių 
nuostolio Mėginau vienaip 
ir kitaip. Galų gale priėjau 
išvados- jei pridėsime dar 
aparatų už kokias 5,000 dole
rių. mūsų sunkenybė bus nu
galėta. Taip ir padarėme. Ir 
įmonė vietoj turėt 20 000 do 
lerių nuostolio, gavo dar 15. 
0 i pelno

Jei nebūčiau atsikratęs su
sirūpinimo, tikriausiai to ne 
būčiau pasiekęs. Mat, kai 
esame susirūpinę, mū<m dva
sia lak_to tai vienur, tai kit r 
Taip susirūpinimas pakerta 
visą mūsų susitelkimo galią. 
Priešingai, kai įsivaizduojame

MŪ^Ų LIETUVA ______________

K Pažėraitė 

kaip Lietuvos lauku neuzm.rsuole...
(A. A Bronės Stusiulionienės mirties proga)

Žmogus žemėje dirba, plu 
ša, kurdamas sau ir savo šei 
mai jaukų gyvenimą, tikėda
masis gyventi ligi gilios se 
natvės, kuri kažkur toli už jū 
rių marių, už devynių kalnų. 
Ir štai mirtis, evangelijos žo
džiais, kaip vagis įsėlina į na 

-o» ♦♦ -X» o»- o» ♦♦ ♦♦

Kazys Bradųnas

VILNIAUS VARPAI
Mes tikėjom — mus, Dieve, vedi — 

.Mūs gyvenimas ten ir kapai.
Ir dabar visada man širdy 
Skamba Vilniaus varpai.

Atsišauk a aidas Nemune
Iš toliausių tėvynės kampų, 
Ir kur eisiu, vis lydi mane 
Ba.sas Vilniaus varpų.

Ir mane, ir tave, ir visus,
Kai ryt-ų krašto vėjas papūs, 
Vis budina, kelia varpai.

Ir mes tikim — mus, Dieve, vedi— 
Ir trijų mili onų širdy 
Skamba Vilniaus varpai.

ir įsivaizduojame ir įsiparei
gojame mintimi priimti blogi
ausia. pašaliname visus tuos 
svaičiojimus Taip įgiliname 
save sutelkti ties rūpimu 
klausimu

Šis būdas veikė taip nuosta 
biai, kad nuo to laiko visada 
juo naudojuosi Pasėka- ma
no gyvenimas buvo beveik 
visiškai iaisvas nuo susirūpi
nimų.

Iš tikrumu, šis receptas 
magiškai veikia t š tai žinau 

mus, pagrobdama brangiau
sius šeimos narius, ne tik su 
linkusius nuo metu naštos bet 
ir pilnam gyvenimo žydėjime.

Taip ir gerbiamas mūsų ko 
lonijos narys Norbertas Sta
siulionis su savo mylima žmo 
nele Brone ir jos motina, nuo 

iš mano mokinių pasakojimų. 
Visad jiems apie tą receptą 
papasakoju. Psi‘hologiškri, 
dvasiškai šis būdas reiškia 
energijos naują išlaisvinimą. 
Kai mintimi priimame blogi 
ausia, jau nieko nebeturime 
netekti savaime tai reiškia, 
kad privalome viską laimėti, 
atgauti O tačiau milijonai 
žmonių sugriovė savo gyve
nimą susigraužimo sūkuriuo
se, nesutikdami priimti blogi
ausia. Nesutikdavo pradėti 

(pibaiga 4 pusi.)

i960 m spalio 22 j

A f A Brovė Stasiulioniene

ankstybo ryto ligi vėlaus va
karo dirbo, ir, kaip bitelės 
medų, krovė centą prie cen
to, susilipdė vieną jaukią pas 
togėlę su įmone, paskui kitą, 
o pastaruoju metu pasista'ė 
dar gražesnę modernišką re
zidenciją Ir dvasios reikalai 
buvo neužmiršti Eūdami ge
ri katalikai jie buvo ir geri 
lietuviai. Kiekvienam lietuvis 
kam parengimo Stasiu icoiai 
dalyvaudavo ir kiekvienam 
lietuviškam reikaluinesigaLė 
dąvo paramos Atrodė, kad jų 
gyvenimas eina tikruoju 
keliu ir kad dar ilg i sutarti 
na’ tuo keliu keliaus ši pa
vyzdinga šeima.

Tačiau Dievo keliai mum ne 
žinomi Netikėtai atsilankė Sta 
siulionių namuose Mirties An 
gelas ir p Norbertas neteko 
sav<> mylimos žmonelės Ero 
nės.

A A Bronė Stasiulionienė 
buvo ne tik savo vyro, savo 
motinos ir augintinės nepa 
prastai mylima bet ir kas ją 
pažinojo, visi ją mylėjo Ji bu 
vo švelnaus, jautraus būdo- 
Niekad neteko ją išgirsti ką 
apkalbau' ar išjuokiant Vi
siems ji buvo gera, draugiška. 
Ji buvo kukli, kaip ta Lietu 
vos laukų n-eužmiršuolė, kuri 
nesimeta į akis tačiau, kas 
ją pamato, tas ja susižavi ir 
niekad jos užmiršti negali.

Teilsis Viešpatyje mūsų my 
limoji Bronė ir dangiškuose 
rūmuose tebūna jai šviesu ir 
gera

14 tasis amžius baigėsi! Kry 
žiuočiai vis veržėsi gilyn 
prieš srovę Nemunu. Visokiais 
būdais jūe bandė palaužti Lie 
tuvą Bandė sėti tarp Liet .- 
vos kunigaikščių nesantaiką, 
arba ją gudriai išnaudoti. O 
tuo pat metu savo tolimais žy 
giais jie pasiekdavo Trakus 
ir Vilnių, kuriems ^eko išgy
venti porą dramatiškų apguli 
mų. Veikliesiems ordino ma
gistrams jau vaidenosi, kad 
jie beveik pasiekę tikslą.

Didysis kovotojas Vytautas

Bet tuo pat metu iš Lietu
vos kunigaikščių tarpo iškilo 
didžiojo kovotojo prieš kry
žiuočius Kęstučio sūnus Vy
tautas. Jo vaidmuo kovojant 
su ordinu buvo pats reikšmin 
giausias. Dviem atvejais per 
4 metus kaip bėglys — kovo 
j3 už savo teises prieš Jogai 
lą — šis Kęstutaitis turėjo 
progos gerai pažinti ordiną 
ir jo metodus ir tapti pačiu 
pavojingiausiu prušti' Jis vi 
sam laikui nuo t-ietuyjbs jjaša 
lino tą patį didįjį pavojoj ku 
is nuo 13 jo amžiaus galo

lyg kokis Damoklo kardas ka 
bojo. Nuo Mindaugo l«ikų or 
dinas iš Lietuvos valdovų vis 
reikalaudavo Žemaičių Kry 
žiuočiai mielai dėdavosi su 
kiekvienu kunigaikščiu, kuris 
jiems užrašydavo Žemaičius 
Taip darė kartą Jogaila (1382) 
du kartu (1402 1418) jo brolis 
Švidrigaila ir keturis kartus 
1384, 1390. 1398, 14G4) pats 
Vytautas/ Jo lai
kais dėl Žemaičių išsivystė 
pačios didžiausios kovos.

Už šita taip reikalingą tiltą 
tarp Livonijos ir Prūsų ordi
nas buvo linkęs Kęstutaičiui 
atleisti visas ankstyvesnes 
skriaudas ir 1398 Nemuno sa 
loję prie Kulautuvos sudarė 
su juo «amžiną» taiką kuri 
pasirodė taip laikina, nes jau 
už pusantrų metų Žemaičiai 
sukilo ir nugriovė ordino vai 
džią. Kad tai įvyko su Vytau 
to žinia ir pagalba, ordinas 
skelbė savo prieš jį nukreip
tuose atsišaukimuose į vaka- 
rus. įj T

Niekaip nenorėdamas išsiža 
dėti Žemaičių, kurie «išslydo 
kaip už uodegos laikomas un 

gurys» (taip pats ordinas for
muluoja savo san yki su Že- 
miitija), ordino magistras vėl 
surado kelią į taiką Vytautui 
gi reikėjo laisvų rankų rytų 
erdvėje 141*4 m Žema čiai 
vėl buvo utiduoti kryžmo 
čiams. Šį kartą ordino viltys 
atrodė taip tikros kaip niekuo 
met anksčiau; juk pats Vytau 
tas pažadėjo padėti užvaldyti 
Žemaičius ir dar pastatyti va 
karykščiams priešams dvi pi 
lis savo paties žemėje lž ku 
rią per ištisas kartas tiek bu
vo pralieta kraujo.

Bet 1404 metų su a tin buvo 
įrašytas punktus.kur s ūz pen 
kerių metų privedė prie nau
jų ginčų ir konfliktų Mat. Vy 
tautas iš kryžiuočių buvo išsi 
derėjęs pasiimti iš Žemaitijos 
250 šeimų. Jų atsiimti jis ne
siskubino. Tuo tarpu ordinas 
skubėjo naujai laimėtoje že
mėje įvesdinėti savo tvarką, 
matavo laukus surašinėjo gy 
vento jus, statėsi pilis ir negai 
lestingai ėmė kilmingųjų sū 
nūs įkaitais

Bet Vytauto žinomoji takti 
ka vėl pasikartojo Paaukojus 

laikinai Žemaičius jam taika 
su kryžių čiais tol buvo rei
kalinga, kol jis v< ikė rytuo
se Kai jis ten buvo atlikęs 
tris sėkmingus žygius ir pa
daręs pastovią aiką su savo 
žentu. Maskvos kunigaikščiu 
Vosyliumi. Žemaičiai 1904 pa 
vasarį gavo ženklą sukilti, 
nes javams nunokus turėjo 
prasidėti karas.

Abi pusi jau žinojo kad kru 
vinas konfliktas yra nebeiš 
vengiamas, oes nuo seno bu
vo susitelkę daug neapykan
tos Nebaigiamos vis atnarplio 
ti kovos ir ginčo mazgas dėl 
Žemaitijos turėjo būti ..kardu 
perkirstas- Neskaitant kitų 
konfliktų kuriuos kryžiuočiai 
turėjo su karaliumi Jogaila ir 
Lenkija dėl pasienio žemių, 
nebaigta byla dėl jiems gyvy 
biškai reikalingų Žemaičių 
juos labiausiai erzino Jie.jau 
tesi apgauti, nuskriausjiir tik 
ginkle bematė išeitį Tuo bū 
du tikroji priežastis didžiojo 
karo, kurio viršūnėje, stovi 
Žalgirio arba Tanenbergo kau 
tynės, buvo Žemaičių klausi
mas. Kai kurie svetimieji is

torikai savo laiku netiksliai 
tai vadino dviejų pasaulių, t. 
y. germanų ir slavų, kruvinu 
atsiskaitymu.

Vytauto — Jogailos planas

Pie^ 550 metų (liepos 15 d ) 
Žalgirio kautynėse Vytautas 
su pusbroliu Jogaila iš tiesų 
lemiamai išsprendė žymios da 
lies etnografinių Lietuvos že 
mių likimą. Klausimas juk bu 
vo, ar kryžiuočiai užvaldys 
žymią dalį lietuviškų žemių, 
pirmoje eilėje Žemaitiją ir 
Sūduvą.

Ruošiantis naujam karui, pa 
gal ordino planą buvo numa
tyta kariauti tik su vienu Vy 
tautu, atmokant jam už visas 
skriaudas. Kryžiuočiai visais 
būdais stengėsi sudaryti tokią 
padėtį, kad Jogaila jų konfLk 
te su Lietuva liktų neutralus 
Bet pusbroliams vienytė šį 
karta buvo reikalinga labiau 
negu bet kada. Vytautas taip 
pat nesidavė Zigmanto Liuk
semburgiečio perkalbamas nė 
karališkos karūnos viliojamas.

(B b)
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«J U’NYSTES AIDAS»
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Caixa Postai 4118

São Paulo.

— ATEITININKŲ 50 METŲ 
VE KIMO SUKAKTI S. São Pau 
lyje bus minima gruodžio mė 
nėšio 18 dieną (ne 8 kaip an
kščiau buvo skelbta, nes tai 
dienai nebuvo gauta salė) Mi 
nėjimo pamaldos įvyks Vila 
Zelinos bažnyčioje popietinė 
programa Teatre Arthur Aze 
vedo, Avenida Paes de Bar
ros. Vietoj paskaitos bus gy 
vi paveikslai iš ateitininkų is 
torijos. Meninėje dalyje bus 
pastatyta Fausto Strolios iš 
lietuviškų liaudies dainų suda 
ryta operetė «Rūtel ų darže
lis». Ateitininkų choras vado 
vaujamas mokytojos Elvyros 
Kilčiauskaitės operetės pasta 
tymui ruošiasi visu rimtumu 
Jau gal dvidešimts su viršum 
metų, kai São Paulyje nei u 
vo statyta lietuviška op retė. 
todėl visuomenė pastatymu 
gyvai domisi.

Tautinius šokius mokina Ju 
lija Jurgelevičiūtė, Vincas Bi 
levičius ir Romas Dovydaitis.

Lietuviška visuomenė yra 
prašoma šią dieną rezervuo 
ti minėjimai.

— Praėjusį sekmadienį Tau 
tų Parko seserų mokykloje 
įvyko tos ap linkės ietuviš 
ko jaunimo susirinkimas Bu 
vo išrinkta nauja valdybą. Al 
binas Budrevičius. Alfredas 
Griškonis ir Danutė Jurevičiū 
tė Jaunimas nutarė daly vau 
ti Ateitininkų J u iliejaus pro
gramoje.

- Sekmadienį 4 vai. 3G mi 
nučių Vila Zelinoje Šv. Juo
zapo Mokykloje vyko pra 
džios mokyklos mokinių susi

(pabaiga iš 3 pusi.) 

gerinti nuo dabar nesutikda
vo gelbėti kas liko nuo laivo 
sudužimo

Norite išgirsti kaip kiti as
menys panaudoto ši magišką 
receptą savo sunkenybėse? 
(Čia Carnegie ilgai aprašo 
porą įdomių pavyzdžių. Pir
miausia vieno žibalo bendro
ves vedėjo, kurį tam tikras 
asmuo karo metu žadėjo įs 
kušti teisėjui kam jo tarnau
tojai neatiduoda nustatyta naf
tos kiekį automobilių vairuo
tojams irusią naftos normą 
brangiau pardundą kitiems. 
Už tylėjimą tariamasis ins
pektorius reikalavo 5 0< 0 do
lerių Jis tris dienasnegalėjo 
nei valgyti nei miegoti dėl 
to šantažo Vaikščiojo kaip 
sukvailėjus. Tsda paėmęs 
skaityti Carnegie klasėje gau
tą brošiūrą: “Kaip atsikratyti 

rinkimas. Nežiūrint lietučio 
susirinko gražus būrelis vai
kų Vaikams buvo paaiškinta 
l etuviškos organizacijos pras 
mė ir jie entuziastingai priė 
mė žinią, kad būtų steigiama 
jauniausia ateitini kų federa
cijos šaka jaunučiai. Puvo su 
daryti du būreliai, berniukų 
ir mergaičių. Būreliai išsirin 
ko sau po pirmininką ir jo 
padėjėją. Bei ninku būrelio 
pirmininku buvo išrinktasSta 
sys Kilčiauskas, vice pirmi 
ninku Romuadas Julius Gui
ga. mergaičių pirm. M ilda Jo 
delytė vice Elzbieta Tama- 
liūnaitė

Berniuku būreliui vadovaus 
Prauas Valkūnas. mergaičių 
Julija Jurgelevičiūtė P. M 
Vinkšnaitienė yriu v’su jaunu 
čių globėja Sekantis susirin
kimas bus šį sekmadienį 1 
vai p.p.,

Jaunučia^ dalyvaus Parapi
jos Šventės programoje su 
tautiniais šokiais. Juos moki 
na p. Vinkšnaitienė. Po para
pijos šventės rengsis at kų ju 
biliejaus programai.

— Paskutiniam ateitininkų 
susirinkime savo įspūdžius iš 
Amerikos pasakojo Nijolė 
Vinkšn-aitytė susirinkime taip 
pat dalyvavo iš Kanados grį 
žęs Romas - aldys. Paskutiniu 
met,u į moksleivių ateitininkų 
ede įstojo keliolika naujų na 
rių.

— Ateitininkai parapijos pa 
dėkos šventės programoje pa 
rodys ke eta incenizacijų iš 
klebonijos vajaus istorijos.

susirūpinimų?” |r padaręs 
taip, kaip nurodyta Mintimi 
priėmė blogiausia savo biz
nio subankrutavimą Sekan 
čią dieną jis pats nuėjo pas 
teisėją ir . . . sužinojo, kad to 
asmens ir jo pagelbininkų 
norinčių išspausti pinigų iš 
žibalo pardavėjų, jau seniai 
policija ieško)

Taigi, jei kitiems šis stebė 
tinas būdas padėjo, čia yra 
išsprendimas ir Jūsų proble
mą. kurias laikote neišspren
džiamas. Todėl jei turite su
sirūpinimą keliančią sunke
nybę, panaudokite Viliaus 
Carrier magiškąjį receptą, 
atlikdamas tris dalykus:

1. Pasiklauskite: ‘Kas blo
giausia man galėtų įvykti?”

2 Pasiruoškite jį priimti 
jei tai pasirodytu būtina

4. Paskui ramiai pradėkite 
gerinti tą galimą blogiausią

APIE NEDĖLIOS RYTA
Ei. jūs žavingos dienos 
Ei jūs laukai žali, 
Krūmai baltų lelijų 
Ir kryžius pakely!

Dažnai pas jus a>teinu
Apskųst savos dalios, 
Jums sudedu čia dainą 
Kas ryt s nedėlios

Grįžtu su šypsniu veide. 
Ir vis kažko viliuos.
Vėl miglos išsisklaido 
Gyvenimo keliuos.

Ir vėl gyventi noris.
Padebesiais skraidyt.
Žrn-iu. jūs p ažyd šit 
Lu šiandien, lai poryt.

Atskiestos Durys
PAUuIUS JURKUS

(pabaiga)

Atėję iš svetimu kraštų, 
žmonės sužinojo apie atsklęs 
tas duris ir uždegtus žiburius 
audros motu ir platinosi šis 
paprotys visur

Per tą laiką užmiršo Vieš
paties stebuklus taip nesi
meldė prie Marij s paveiks
lo T da Marijos veidas tam
sėjo ir tamsėjo Didis liūde
sys ją uždengė

— Ir dabar, — mama krei
pėsi į mane, — pat- matei, 
kaip liūdnai žiūri Dievo Moti 
na iš a’toriaus. nes žmonės 
užsklendė nuris

Mama nutilo /.š nuslinkau 
nuo jos kelių.

— Kur? - stabdė mane.
Nieko nesakęs pravėriau 

priemenę ir puoliausi prie 
durų

—- Mama, aš buvau užsklen 
dęs, pravirkęs glaudžiau 
si prie jos. Ji glostė mane ir 
šypsojosi. Staiga pakėliau gal 
vą ir tariau: ties gūdumoje.

— Mama, padėkim l&mpą 
ant largo

Ji padavė man žiburį ir aš 
drebančiom rankom nešiau 
prie lango, iš kur matosi il
gas ke’ias ir tolimi laukai. 
Mano širdis neramiai plukė.

Kai rytą pabudau, saulė švie 
tė pro kalnelį daugel spin
dulių liejo trobelėm r ribėgau 
prie lango ir pažiūrėjau į ta 
ką: baltam sniege įspaustos 
pėdos! Naktį kažkas buvo 
prie mūsų durų! Aplink spin
dėjo nuplieksti laukai, ir man 
buvo gera, gera

Praėjo daugel metų. Aš iš
keliavau iš namų į svetimas 
šal’s Beldžiausi j kitų uždą 
ras duris ir „ vis prisiminiau 
namų žiburėlį Ir dabar jį ma 
tau gimtųjų namų lange Ten 
atsklęstos durys praeina žino 
nes ir prisig.audžia, o aš kuž 
du:

— O dek, žiburėli lange 
motulės pastatytas, šviesk nak

— Parque das Nações lie 
tuvių vaikų ir tėvų susirinki 
mas įvyks sekančio mėnesio 
pirmą sekmadienį (6 lapkri
čio) tuoj po lietuviškų pa
maldų.

— Vila Zelinos lietuviškos 
mokyklos mokiniai dalyvaus 
Parapijos šventės programo 
je su dainomis ir šokiais. Dai 
nas rengia mokytoja Marija 
Kindurienė (mokiniai žada pa 
dainuoti net 8 dainas), šokius 
mokina mokytoja Valeikienė.

- «Ateities» prenumeratos 
mokesų renka Albinas Šėlio
tas ir Robertas Girskus. Me
tai eina į galą ir visi neatsi
lyginusieji prašomi paskubę 
ti atsilyginti.

— Ateitininkų ženkliukų ga 
Įima įsigyti pas kuopos išdi- 
ninką Robertą Girskų.

At kų valdyba prašo visus 
narius įsigyti lietuvišką mišio 
lėlį maldaknygę «Būk mums 
malonus». Jis bus reikalingas 
bendruomeninėms mišioms, 
kurios netolimoje ateityje 
bus pravestos.

Geriau patiktų

Motina: - Joneli, ar tu no
rėtum borto su penkiom žva
kutėm atžymėti savo gimta
dienį?

Jonelis: — Geriau man duo 
kite penkius tortus ir vien' 
žvakutę

Sunku Atspėti Laiką

Hollywoodo aktorė teira 
si pas advokatą apiedivor 
Patiekęs keletą formalių k 
simų apie jos vedybinį gj 
nimą, advokatas paklausė

— O kada jūsų vyras a> 
do jus?

— Ach, kaip aš galiu at 
minti? - suriko ji. — Čia 
ra nei rudens nei pavasai 
nei žiemos ir vienas mėi 
panašus į kitą.

- Vyrai galvosūkių pap 
tai turi daugiau negu m< 
rys. Vyrams pirmiausia te 
nemažai pagalvoti, kaip <>. 
lis su moterimis.
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryki ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu, 
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel. 33-6276, Adresas laiš
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.

Vincaš Povilaš T)iibeliš
■ LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133^ ^^auna> 36

O. lAULU’
b" andar - sala II Moinho Velho,

Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 10 vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 17,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai..

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztfnius, 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 pasiuučiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698. Penha 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
_______________

PRANAS & CIA. L.TDA
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-022-9 
Endereço Telegráfico: «GABIU NA»

Rio de Janeiro
Serraria < 1 T A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 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 siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti.

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

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

Ala'iio de Jranęa Camaigo,

kuris nesenai atidarė savo koiisultoriją Vila Žolinoje 
RUA MANAIAS, 267, Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEV1Õ1US 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš A v. Zelina, 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA-
IRMÃOS BAUŽYS

Refitattado ne Cl RI Cl sob o a.© 551

Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
Telefone 63-6OO5
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Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraí, na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 ás 19 boras.
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flátàimento

Irmãos Nascimento
REtt. C.R.C. SP. Mrs 1.484

Atlieką 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. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tei. 63-7140 - S. Paulo

‘.L '•

Skaitykite «Músu Lietuva»

VIEN’N^'.IAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO? A

1Í2.HÀCJ 021 ™.
Lindoya vanduo yrr senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

SÃO PAULOCaixa Postal 3967

SSÍÍ '22:2222 •»«■■■■■ •«•■<«■ uų» w« ««I».»-., .i»» ’'’•••vn ■•imiiioaiKiii* ”

PREKYBOS NAMAI SPRINOYS t CIA. I ■* V»
Pęa. S. Jose dos Campos, 1 ■ V. Zelina ■ Telefonas 63-5915 ’’

QelezieJ išdirbiniai ir dažai viškaš elektroš 0 
įrengimui namu reikmenš ir zaišlai, |
iaaitiaušioš dovanoj višomš progomš, jį

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai nas
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Uoliai choristei 
HELENAI MAČAITYTEI, liūdesio valandoje, mirus jos 

mielai krikšto motinai ir globėjai.
A. A. Brunai Stasiulionienei, 

ištiktu skausmu dalinasi ir reiškia užuojautos 
LIET. KAT BENDRUOMENĖS 

CHORAS

suskambės Lietuviškos
DAINOS GARSAI

Šį sekmadienį 23 d spaliaus 
15 vai Vila Zelinoje, moky
klos patalpose, prie bažny
čios, ruošiamame Liet. Kat. 
Bendruomenės choro DAINOS 
POPIETYJE, į kurį yra kvie
čiama lietuviška visuomenė. 
Lietuvybė išeivijoj tol bus gy 
va, kol skambės lietuviška 
daina. O kur geriau išgirsi 
lietuvišką dainą, jei ne ruo
šiamuos didesnio ar mažės 
nio pobūdžio koncertuose.

Graži programa yra paruoš 
ta ir šie sekmadienio popie
čiui. Besiklausydamas dainos 
bent mintimis sugrįši Tėvy
nėn.

Be to, įvertinkime jaunimo 
darbą, kuris puoselėja lietu
višką dainą. Mielas tautieti, 
nepraleisk progos per dainą 
atgaivinti lietuviškus jausmus, 
atvyk į šį sekmadienį ruošia
mą dainos popietį.

— Ruošiama ekskursija į 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon 
gresą Buenos Airese susido 
mėjimas yra didelis Jau daug 
kas prašė informacijų.

PARAPIJOS PADĖKOS 
ŠVENTĖ

Įvyks Kristaus Karaliaus 
Dieną (spalio mėn 30) Šven 
tė yra ruošiama pagerbti kie 
bonijos statybos geradarius. 
Jau visai eilei geradarių pa
kvietimai įteikti asmeniškai 
ar išsiuntinėti paštu Tačiau 
yra nemažai tokių, kurių ant 
rašai pasikeitė, ar priimant 
auką nebuvo užrašyti, tiems 
pakvietimai įteikti yra neįma 
noma todėl jie yra labai pra 
šomi užeiti į kleboniją ir pa
siimti pakvietimus
pas kun. J Šeškevičių Taip 
pat prašomi pakvietimus pa
siimti visi buvusieji «Daktaro 
Vinco Kudirkos» artistai. Šeš 
todieaį po rožančius įvyks 
šeimininkių parapijos šventei 
rengta pasitarimas.

Lietuviškas Grožio Salonas

« VE N ČTS»
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.

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.

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

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof Gustavo P. dc Andrade, 116, caixa pos

tal 4118 - Vila Zelina. Tei. (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

“ÍCF1JA”
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 Mieiukaitę - 
------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

— i960 X-17 dieną Vila Sâo 
João mirė Jurgis PUNDZEVI 
ČIUS, velionis buvo gimęs Pa 
ne vėžyje 1905 metais, Brazili 
jon atvyko kaip karo tremti 
nys 1949 metais. Nuliūdime 
paliko žmoną Veroniką, sūnų 
Vilių ir marčią Ireną.

— Amerikos Lietuvių R Ka 
talikų Federacijos Valdyba iš 
leido atsišaukimą, kuriame 
primena tėvams jų pareigą 
leisti vaikus į katalikiškas mo 
kyklas.

LAIKRAŠČIO PRENUMERATĄ 
APSIMOKĖJO

Garbės prenumeratą ONA 
PAUKŠTIENE 1.000 cr, JO
NAS JODELIS 1.000 cr . MO
TIEJUS TAMALJUNAS 1.G00 
cr., Pranas Galinskas 500 cr., 
VasiliausKas rėmėjo prenume 
ratą 7JO cr., Jakubauskienė. 
500 cr , Jurgutis 500 cr., K. 
Tamašiūnas 400 cr.

— Spalio mėn. 29 dieną 7 
vai. 3u min vila Zelinos Baž 
nyčioje bus la komos gedulin 
gos šv. Mišios už JONO, O- 
NOŠ PUPELIŲ ir MARIJOS 
PAUKŠT'ENÊS vėles

Paukščių šeima prašo visus 
gimines draugus ir pažįsta
mus Mišiose dalyvaut L

— Choro rėmėjai dar ne
gavusieji pakvietimų į šio 
sekmadienio lietuviškos d-ii- 
nos popietį, juos galės gauti 
prie įėjimo.

— Choro pikininkas į San 
tos bus 15 d. lapkričio.

- Laiškai: A Vasiliauskie
nei, V. Navickui R. Dovyda'- 
čiui, V. Urbanavičiui. St. Jur 
gelevič iui T Kizeliauskienei 
J Gudanavičiūtei J. Antanai
čiui, J Jakučiui.

— Fajieškomas Jonas ar 
Juozas Morkūnas, iš Lietuvos 
išvykęs 1932 m . jieško sūnus 
Juozas Morkūnas. Kaunas 14, 
Černiakovskio gatvė, nr. 69-3

Liet. Kat. Bendruomenės Choro rėmėjui NOR
BERTUI STASIULIONIUI. gib us liūdesio valandoje del 

mylimos žmonos
A. A. Brunos Stasiulionienės 

mirties, reiškiame nuoširdžios užuojautos.
Liet. Kat. Bendruomenes Choro Valdyba

Visiems pareiškusiems, žodžiu, laiškais ir per spaudą 
užuojautos mano mylimai žmonai

Brunai Stasiulionien i mirus, 
dalyvavusiems laidotuvėse septintos dienos šv. mišio

se nuoširdžiai dėkojame
Norbertas Stasiulionis ir Šeima

— Spaliaus m. 11 d mirė 
Elzbieta Augulienė, 76 m. am 
žiaus, kilusi iš Želvos parapi 
jos. Spaliaus m 18 d mirė 
Marija Burbienė Misevičiūtė, 
kilusi iš Pasvalio parapijos, 
5n m amžiaus Spaliaus 17 d. 
mirė Jurgis Pundzevičius. 55 
m. amžiaus, septintos dienos 
mišios bus pirmadienį 8 vai. 
24 d spaliaus

A A. Jurgis Pundzevičius

— Rugsėjo 30 d. tragiškai 
mirė Antanas Palivonas Gy
veno tão Uaeiane.

— KALINAUSKŲšeima pra 
neša, kau už LEONARDO KA 
L1NAÜSKU sielą 30 tos dienos 
mišios egzekvijos bus 22 d. 
spaliaus. šeštadienį, 8,30 vai. 
Vila Zelinoje. Giminės ir pa 
žįstam! kviečiami į pamaldas.

įF •...
'Utlllilllllnjiįii

VIEŠA PADĖKA.

Kiekvienas didesnis darbas 
reikalauja ir didesnio pasi
šventimo Spaudos dalbas, y- 
pač išeivijoje sudaro nemaža 
galvosūkio. Džiugu tačiau bu 
vo išgirsti, kad Brazilijos lie
tuviai įvertina mūsų darbą. 
«Laiko» administratoriui Pijui 
Gudelevičiui 1-ntaantis Rio de 
Janeiro, São Paulo ir Porto 
Alegre buvo parodytas dide
lis nuoširdumas ji priimant į 
svečius ir parvežinėjant, bei 
kitais budais padedant Esame 
labai dėkingi ponams Dubaus 
karas, kan. Zen. Ignatavičiui, 
Inž. Jonui Abraičiui. Vytautui 
Petroniui, p. Konsului Polišai- 
čiui, Prel Ragažinskui, kun. 
Juozui Šeškevičiui pp Pavi- 
loniams. pp Meilūnams, pp. 
Čiuvinskams. A. Kairiui, pp. 
Stockams. pp Indriūnams, M. 
Laupinaičiui ir kitiems, vienu 
ar kitu būdu padėjusiems.

«Lciko» Redckcja ir 
Administracija

— «Mums beliko jau tik 3- 
4 metai taikaus laiko», pareiš 
kė Indijos premjeras Nehiu. 
apsivylęs sugrįžęs iš Jungt. 
Tautų sesijos Jam atrodą, 
kad stambiosios valstybės vi 
sai neturi rimto noro susitar 
ti ir įtampą sumažinti.

Albanijos vyriausybės, kadai 
tanų ambasadorius Lenkijoje 
nebegrįžt^ į Varšuvą, nes jis 
nepaprasto.) neigiamai išsita
ręs apie Lenkiją.

V,

— «Vašingtonas rodo de 
Gaullej didesnį rezervotumą 
kaip ahkįčiau», pranešė Štut
garto radijo korespondentas 
iš JAV, ryšium su de Gaullės 
pastangomis sudaryti tokį «eu 
ropinį branduolį», kuris nebū 
tų tiek priklausomas nuo Ame 
rikos Skaitoma, kad de Gaul 
lės planai, jei būtų įvykdyti, 
susilpnintų NATO (Šiaurės At 
lanto gynybos) organizaciją.

— Už Vakarų politiką pasi 
sakė naujai išrinktas Pana
mos respublikos prezidentas 
Ciari Kartu griežtai pasisa
kė prieš komunizmą.

PAIEŠKOJIMAS

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

Albino Vasiliausko

Rūbu Siuvykla 
Rua Arouche, 126, 
1.0 andar, sala 7.

Sąžiningas stropus dar 
bas ir greitas patar

navimas.

«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 P. Daugintį S.J. prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

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

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

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooce,

B. Tabelį ir Kučinską, Moj 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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