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XIII MET^I

SVARBIAUSI POSTAI JAV

Vyriausybės Kabinete
Didžiausias šiuometinis aaū 

jai išrinktojo Jungtinių Vals
tybių prezidento John F Ken 
nedy rūpestis sudaryti stiprų 
vyriausybės kabinetą, kuris 
turės pradėti veikti nuo pre
zidento inauguracijos (sausio 
20-tos) dienos.

Visi vyriausybės kabineto 
postai yra svarbūs. Todėl svar 
bu, kad j visus juos patektų 
kompetentingi asmenys Ta
čiau pačiu svarbiausiu, pir
maujančiu postu laikoma Vals 
tybės sekretoriaus vieta, nes 
ją užimąs asmuo yra dešinių 
ja prezidento ranka. Ypač 
šiais laikais, kuomet pasauly 
je yra tiek daug neramumų 
ir netikrumų, kuomet naujoji 
vyriausyb ė paveldės tiek daug 
neišspręstų komplikuotų pro
blemų. kuomet į Jungtinių 
Valstybių užsieninės politi
kos vairuotojus daug kur žiū 
rimą lyg į išsigelbėjimą ir lau 
kiama paramos, Valstybės se 
kretoriaus iš viso jo žinioje 
esančio Valstybės departamen 
to vaidmuo ir atsakomybė y- 
ra kapitalinio didumo.

Šiam postui užimti sen. Ken 
nedy parinko Dean Rusk, 51 
metų amžiaus, gimusį ir au
gusį Georgia valstybėje Pas 
taruoju la-.ku jisai buvo Roc- 
kefellerio Fondacijos pirminin 
kas. Tokioms fondacijoms va 
dovauti paprastai renkama ga 
būs, gerai išmoks’ink, kompe 
tentingi vyrai. Nė vienos tų 
kvalifikacijų būsimam Valsty 
bis sekretoriui netrūksta.

Jisai turi patyrime ir užsie 
ninėje bei diplomatinėje tar
nyboje. Prezidento Trumano 
vyriausybės kabinete jisai bu 
vo Valstybės sekretoriaus pa 
dėjėjas Tolimųjų Rytų reika 
tams. Būdamas toje vietoje 
jisai padarė kai kurių išsišo
kimų, kurie nelaikomi blogiu, 
bet kurie rodo jo savistovu
mą, iniciatyvą Pagaliau tuo 
metu jisai buvo žymiai jau
nesnis.

Naujojo Valstybės sekreto
riaus pirmuoju padėjėju — 
Under Secretary of State — 
yra paskirtas kongresmanas 
Chester Bowles, demokratų 
partijos rinkiminės progra 
mos pirmininkas. Jisai yra bu 
vęs JAV ambasadorium Indi
joje Laikomas gabiu, gana 
patyrusiu užsieniniuose reika 
Juose politiku.

Ambasadorium prie Jungti 
nių Tautų yra pakviestas bu 
vęs Illinois gubernatorius, ir 
du kartus buvęs demokratų 

partijos kandidatas į prezi. 
denius (ir abu kartus pralai
mėjęs) Adlai Stevensonas. A- 
pie šio vyro gabumus ir paty 
rimus nieks neabejoja. Tarp 
kitko, jisai yra vienas iš ge
riausių kalbėtojų demokratų 
partijos vadovų tarpe Kai ji
sai buvo kviečiamas ambasa 
dorium į JT, pareiškė, kad 
jis atsakymą duos tik tada, 
kada jau žinos, kas bus Vals 
tybės sekretorium Kaip išgir 
do, kad jo «bosai» bus Rusk 
ir Bowles, tuoj davė, savo su 
tikimą. Daug kas mano, kad 
jam rūpėjo žinoti, kas diri 
guos Valstybės departamento 
politiką ir ar jis pats galės 
turėti įtakos į tos politikos 
formavimą? Atrodo, kad jis 
bus daugiau negu ambasado
rius Jungtinėse Tautose Ga
li būti, kad jo balsas visoje 
užsieninėje politikoje bus ga 
na didelis. Ar tai bus gera, 
ar ne, tai jau kitas klausi 
mas Apie Stevensono nusis
tatymą kai kuriais užsieni 
niais reikalais savo laiku šio 
je vietoje buvo pasisakyta. 
Vienu žodžiu, JAV užsienių 
politiką diriguos Rusk-Bow
les Stevenson. Suprantama, le 
miautį žodį kiekvienu atveju 
turi pats krašto prezidentas.

Antrasis svarbiausias vyriau 
sybėje poetas yra Krašto Ap
saugos įstaiga. Šiais laikais 
jis tikrai nėra menkesnis už 
užsienių reikalų ministeriją. 
Atrodo, kad sen. Kennedy 
šiam postui paskyrė tikrai ga 
bų vyrą, kuris yra ir aukšto 
mokslo, ir jau daug patyrimo 
įgijęs. Pirmoje v etoje jis ir 
kariniuose reikaluose ne nau 
jokas, nes karo metu ak-y 
viai dalyvavo fronte kaip ia 
kūnas, pelnęs kongresinį me 
dalį, aukštą rangą. Buvo ir 
universiteto profesorius Pas 
taruoju laiku jisai gabiai va
dovavo Fordo kampanijai, 
kaip jos prezidentas. Tos gi 
didžiosios kompanijos savo 
priešakio stato pačius gabiau 
sius žmones, patyrusius admi 
nisiratorius Ir lai svarbi re
komendacija naujajam Kraš
to Apsaugos sekretoriui p. Fo 
bert S. McNamara

Dr avgas

NAUJI TRÉMIMAILIETUVOJE 
«Vyresnysis b o is» — okupan
tas rusas no i savo vergti sto
vyklas papildyti nauja darbo 

jėga.

Gauta tikrų žinių kad oku
puotoje Lietuvoje vėl vyksta

DAUG LAIMĖS

NAUJUOSE

METUOSE '
Janio Quadros turi grįžti

Užsienio reikalų minister! 
ja patarė išrinktam preziden 
tui greičiau grįžti Brazilijon, 
nes yr-a svarbių reikalų kurių 
išsprendimui reikalinga nau
jo prezidento pritarimo. Tarp 
tų reikalų yra kviečių pirki 
mo klausimas.

Lig šiol daugumoje Brazil! 
jos rinką kviečiais aprūpinda 
vo Argentina. Bet paskutiniu 
metu Argentinos Brazilijosp'-e 
kybos santykiai susvyravo 
Aagentina, taupumo sumeti
mais, savo pirkimus Br zilijoj 
labai sumažino. Todėl ir Era 
zilija reaguodama prieš šią 
Argentinos prekybos politiką, 
mažina savo pirkimus Argen
tinoje. ieško kitų ir tokių 
rinkų, kur prekybinis balan
sas galėtų būti išlygintas. 
Pavyzdžiui Rusija Brazilijai 
pardavė praėjusiais metais 
3 0 tūkstančių, toneladų kvi 
ečių Brazilija rusams parda
vė kakavą, orąnžus ir kitas 
prekes. Bet Kusrja prie da 
bartinės padėties jai pačiai 
trūksta maisto prokuktų, kvi
ečių kvotos Brazijai negali 
padidinti O Brazilijai metams 
reikia importuoti apie pustre
čio milijono tonų kviečių

Žinoma Brazilija gali gauti 
kviečių iš Amerikos bei Ka
nados

Kadangi dabar sudarytas 
sutartis turės vykdinti Janio 
Quadros vyriausybė, todėl ir 
jis yra prašomas greičiau iš 

trėmimai j Sibirą. Šiuo kartu 
tarp išvestųjų yra nukentėju 
šių už savo religinius įsitiki
nimus.

Nors pagal pakartotinai 
skelbtus naujus teisinių duos 
tatų posmus nubaustieji turė
tų atlikti bausmę savose res 
publikose tačiau «vy/esny 
sis brolis» — okupantas ru
sas visada nori savo vergų 
stovyklas papildyti nauja dar 
bo jėga ir įsako tremtinius 
gabenti į Sibirą. 

užsienio grįžti ir pasakyti sa 
vo nusistatymą šiuo ir kitais 
svarbiais klausimais.

— Vakarų Vokietijos Rusi 
jos prekybos sutartis pašira- 
šyta šiomis dienomis. Kaip ži 
noma šita sutartis buvo pa
ruošta ir turėjo but pasirašy 
ta ’.2 d gruodžio. Bet vokie 
čiams paprašius Įdėti sutar- 
tiH klauzulę apie Vakarų Ber 
lyną rusai nutraukė derybas 
Rusai mėgino įrodinėti, kad 
visas Berlynas priklauso Ry
tų Vokietijai Rusams ši si su 
tartis yra svarbi ekonominiu 
ir politiniu atžvilgiu. Gruodžio 
m. 28 d. rusų ambazadorius 
Bonnoje lankėsi pas ministe- 
rį pirmininką Adenauer ir 
pranešė, kad sutinka sutartį 
pasirašyti Sutartis jau pasi
rašyta. Ji svarbi ir politiniu 
atžvilgiu, kadangi vakarų Ber 
lynas yra laikomas Vakarų Vo 
kietijos dalimi

STREIKAI BELGIJOJE

Jau antra savaitė baigiasi, 
kai Belgiją siaubia dideli 
streikai. Juos organizavo so
cialistinės grupės protestuo
damos prieš vyriausybės tau 
pumo politiką, Tarp streikinin 
kų ir policijos didesniuose 
miestuose įvyko susirėmimų. 
Streikininkai reikalauja vy
riausybės atsistatydinimo Vy 
riausybė nėra linkusi daryti 
nuolaidų Streikas šiuo metu 
yra pačiame karštyje.

— Streikų laukiama ir Pie
tų Amerikoje. Šias žinias pra 
neša iš Urugvajaus kur šio 
mėnesio pirmoje pusėje vyko 
Pietų Amerikos ir kaikurių 
Europos kraštų,komunistųats 
tovų susirinkimas, po priedan 
ga statybos darbininkų atsto
vų pasitarkno.

— Amerika šiuo metu, kaip 
spauda praneša, turi tūkstan 
tį hidrogeninių bombų. Neto
limoje ateityje jų numatoma 

pagaminti ligi 50 tūkstančių.

— Prancūzija šia savaitę 
Saharos dykumose išsprogdi
no atominę, jau ketvirtą iš 
eilės, bombą Šie Prancūzijos 
bandymai Saharoje daugiau
sia Kremlių nervuoja.

— Brazilijos vyriausybė 
gruodžio mėnesį išspausdino 
naujų pinigų, be padengimo, 
60 bilijonų.

ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATY 
MAS JAU PATVIRTINTAS

Šią savaitę São Paulo esta
do parlamentas priėmė že
mės reformos įstatymą, kurį 
gubernatorius jau patvirtino. 
Šis įstatymas galioja liktai 
São Paulo estade. Yra tikra, 
kad ir kiti estadai paulistus 
paseks.

ŽEMĖS ÚKIO KRIZ S 
RUSIJOJE

Sovietų Rusijos diktatoriai 
turi daug sunkumų su žemės 
ūkiu. Kad žemės ūkis yra kri 
zėje ir kad numatyti planai 
nebuvo įvykdinti, pripažino 
pat-ys partijos ir vyriausybės 
nariai. Nikita Kruščev smar 
kiai apibarė buvusį žemi ės 0- 
kio minister} Maskevič ir ki
tus aukštus valdininkus. Ba
rė už permažą derlių, už lai
ku derliaus nenuėmimą. įve
dė tam tam tikrų reformų kol 
kozų ir sovkozų gyvenime. 
Kolkozams suteikta daugiau 
iniciatyvos ir laisvės jų ad
ministravime.

Vyriausybė nusivylė ir Ka- 
zakstano plėšiniais, kurių plėš 
ti yra varomas ir Lietuvos 
jaunimas. Rusijoje yra trūku 
mas maisto. Sunku tikėti, kad 
ten kur toki dideli plotai dar 
lingos žemės, trūktų duonos. 
Komunistų partija visų prie
monių griebiasi trūkumams pa 
šalinti, bet vis nepavyksta. Ir 
nepavyks kol žemės darbo 
žmonės bus vergais bet ne 
žemės savininkais, Tik grįži 
mas prie nuosavybės išgelbė 
tų nuo žemės ūkio produktų 
trūkumo. Žinovų nuomone, grį 
žus prie privačios nuosavybės 
po dviejų metų rinkos būtų 
pilnos visokių gerybių.
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JAV valstybės departamentas Pabal
tijo valstybių klausimais 

ATSAKYMAS J AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS RAŠTĄ

CHICAGO — Spalio 21 die
ną ALT Vykdomasis Komite- 
;as nu-iuntė prezidentui Eise 
nhoweriui, valstybės sekreto 
riui Uristian Herteriui ir JAV 
ambasadoriui Jungtinėse Tau 
tose James J Waadsworth’ui 
rezoliuciją kuri buvo priimta 
Chicagos Lietuvių Tarybos me 
tinėje konferencijoje, Chica- 
goje, spalio 16 d.

Gruodžio 8 d. Valstybės de 
partamento Public Services 
įstaigos viršininkas Douglas 
R. Perry atsiuntė ALT Vykd 
Komiteto sekretoriui dr. Gri 
gaičiui tokio turinio atsaky
mą:

Aš esu paprašytas padėko
ti tamstai už neseniai gautą 
pranešimą sekretoriui Herte
riui. Mums taip pat iš Baltų
jų Rūmų yra pasiųstas pana
šus tamstos pranešimas p e- 
zidentui Mes {vertiname jū
sų pastangas perteikti mums 
savo organizacijos pažiūras 
ir mes jas išsiuntinėjome vi
sų suinteresuotų valstybės de 
partamento įstaigų dėmesiui

Jungtinių Amerikos Valsty 
bių vyriausybė ir toliau tebe 
žiūri į Rytų Europos proble
mas, kaip j pagrindinį tarptau 
tinį reikalą. Teisingas šios 
srities problemos išeprendi- 
mas žymiai sumažintų pašau 
linę įtampą ir padėtų pasiek
ti patvarią taiką.

Mūsų vyriausybės pozicija 
sovietų dominuojamų tautų Ry 
tų Europoje atžvilgiu pasilie 
ka tvirta ir aiški. Mes nepri 

imame dabartinės sovietų kon 
trolės nei kaip patenkinamo 
nei kaip pastovaus išsprendi 
mo. Mes patvirtiname mūsų 
atsisakymą pripažinti Estijos. 
Latvijos ir Lietuvos prievar
tinį inkorporavimą į Sovietų 
Sąjungą. Tų kraštų žmonės 
turi teisę patys pasirinkti sa 
vo valdžią ir institucijas pa 
gal savo valią, naudotis nenu 
savinamomis žmogaus teisė
mis ir džiaugtis savo pagrin 
dinėmis laisvėmis Mes laukia 
me dienos, kada jos vėl bus 
nepriklausomo^ — laisvos nuo 
svetimųjų viešpatavimo ir ki 
šimosi į jų vidaus reikalus.

Kartu pridedu ambasado
riaus Wadsworth pareiškimą 
Jungtinėms Tautoms ir valsty 
bės pasekretoriaus Dillon kai 
bą, kurioje yra iškeliama so 
vietų keliamo kolonializmo 
veidmainybės.

Anksčiau ALT Vykdomojo 
Komiteto sekretoriui atsiųsta 
me laiške JAV ambasadorius 
prie JT James Wadsworth be 
kt rašo: '

Jungtinės Amerikos Valsty 
bės daugeliu atvejų protestu 
vo Jungtinėse Tautose prieš 
sovietų daromas skriaudas Lie 
tuvai ir kitoms pajungtoms 
Rytų Europos tautoms. Jung 
tinės Valstybės taip pat aiš 
kiai davė suprasti, kad prasi 
dėjus debatams dėl Sovietu 
Sąjungos iškelto kolonializ 
mo. mes žadame kalbėti apie 
tai. kaip kolonializmų prakti 
kuoja pati Sovietų Sąjunga.

J Augustaitytė Vaičiūnienė

NAUJI METAI
Naujų Metų žirgas žvengia... 
Augštas kalnas ir status.
Gilūs grioviai sunkios grandys, 
Sfinksai snaudžia pas vartus.

Kely raitosi gyvatės...
Žirgui kimba į karčius
Žirgas prunkščia - vėju skrenda ..
I aukt — pakol keliai pradžius?

Kalne bunda karalaitė, 
Kelia jos sapnus varpai... 
Ko drebi, žirgeli greitas, 
Ko taip ausimis karpai?

Ar nuneši, pakol varis 
Paskutinis pasilies?
Ar senas knygas padėsi 
tas vartus naujos pilies?

Paskutinis aidas miršta ,.
Mes prie vartų atkeltų, 
Naujas lapas, senos knygos 
Ir skaisčiųjų ir kaltų.

Bet. žirgeli, kalnas augštas —
Kely plynios — ežerui; 
Kalne kelias karalaitė. 
Spindi bokštai ir kuorai.

Kapsulėje yra mokslo turtai
AVIACIJOS PILOTAS ORE PAGAVO ANTRĄJĄ KAPSULĘ

VANDESBERGO AVIACIJOS 
BAZĖ, tai. — Žvalus aviaci
jos pilotas autąjį kar
tą iš eilės pagavo oro kapsu 
ę. išmestą iš skriejančio sa

telito Discovererio.
300 svarų kapsulė sučiupta 

13 000 pėdų aukštyje 670 my
lių vakaruose nuo Havajų tu 
rinčių vertingųspinduliavimo 
bandymų ir padangių žvalgy 
bin, įtaisą.

Kapitonas Gene W. Jones 
išskrendančio lėktuvo C 119 

pagavo parašiute krintančią 
kapsulę.

Jis paprašė apylinkėje spe 
cialios vietos, kur buvo lau 
kiama krentančios kapsulės. 
Devyni lėktų'ai laukė besilei 
džiančios kapsuiės.

Kapsulė apskriejo apli ik 
ž* mę kas 94 minutes nuo pa 
lei imo prieš tris dienas iš 
Vandenbergo aviacijos bazės 
Seniau Discovererio kapsulė 
buvo rasta po vienos ar dvie 
jų dienų. Pareigūnai pareiš
kė kad ilgiau pasilikimas kap 
sules erdvėse pateiks vertin 
gesnių žinių erdvės progra
mai.

Kapsulėje buvo žmogaus a- 
kies vokas, kraujo ir kaulų 
smegenų. 27x23 colių kapsu
lėje taipgi buvo paslaptingas 
įrankis, kurį Jungtinės Ame
rikos Valstybės panaudosian 
čios prieš galimą netikėtą už 
puolimą.

Ketvirtąjį kartą kapsulę bu 
vo išmesta iš satelito erdvė
je ir surasta amerikiečių er
dvės tyrinėtojų. Trys Discove 
rerio kapsulės buvo sugautos 
ore. viena sužvejota vande
nyne.

«iš visų Diseovererių šio 18- 
tojo Discovererio veikimas 
buvo sėkmingiausias.» — pa
reiškė gen. O. J. Ritland, a- 
viacijos balistinių sviedinių di 
vizijos vadas.

Jonės oranžinį į sidabrini 
parašiutą su kapsule pastebė 
jo 25.0C0 pėdų aukštyje šiau
rės vakaruose nuo Havajų.

Jis pagavo kapsulę 12,0 0 
pėdų aukštyje.

Tarp lėktuvo įgulos narių 
buvo du Illinois vyrai: laku 
nas Donald Brown, 21 metų, 
Norris City, ir lakūnas James 
D. Berry 26 metų, Peoria.

Kalėdų
(tąsa)

Jonas stovėjo viduryje kam 
bario truputį sumišęs lamdy
damas kepurę, vis pataisyda 
mas po pažastimi pakištą pir 
kinių ryšulį.

— Gal miimsit apsiaustą? 
Nors pas mane nėra per šil
ta... Prašau sėskit, — senelis 
parodė j vienintelį fotelį ap 
traukta išblukusia gėlėta me
džiaga Pats j's atsisėdo kė 
dėje už didelio rašomojo sta 
lo aptulodamas kaklą megz 
ta skara

— Pasakokit, kaip sekasi? 
Ką veikiate? Kaip šeima lai
kosi? - gyvai domėjosi profe 
sorius. - Rūkote? - pasiūlė gu 
linčius ant stalo papirosus su 
užrašu «Poliarnaja Zvezda» .

— Ačiū pone profesoriau, 
nerūkau, - dėkojo Jonas atsi 
sekdamas apsiaustą ir pato 
giai atsiremdamas fotelyje.

Senukas nusijuokė: - Pone 
profesoriau, pone profeso 
riau... Sakyk nanr«st‘i Juo 
zai. Juk aš nebe profesorių^, 
o be to žinai, kad «ponų» jau 
seniai nebėra.

— Taip. Bet jus matyda

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Kurtai.
mas, aš niekaip negaliu va
dinti vardu. Pagarbos jaus
mas neleidžia.

- Atsilikęs esi, žmogeli. Ši 
andieną, pagarba miesčio
niškas išmislas Pagarba - sti 
pr ems raumenims, bet ne gy 
venimą baigiantiems seniams.

— Aš su tuo nesutinku Mus 
kitaip auklėjo - priešinosi 
Jonas

— Na, gerai tai sakyk man 
drauge Juozai...

— Draugu vadinti? Ne Aš . 
buhalteris, tamsta ■ profeso
rius. Aš ir amžiumi negaliu 
su tamsta lygintis...

— Bet esame draugai, nes 
mudu esame lietuviai, ar ne 
taip?

— Šiuo atveju aš su jumis 
sutinku Tik gaila kad šis žo 
dis ūko taip svetimųjų sudar 
kytas ir mums nebemielas.

— Todėl geriausiai vadinsi 
mės kolegomis; Taip buvome 
įpratę universitete Jonas pla 
ciai nusišypsojo Atgijo jau 
nystės prisiminimai Jis pasi 
juto kaip tais laikais, kai lan 
kėši pas profesorių jau bai
gęs studijas tik Ką gavęs eKo 

nomisto diplomą Tada profe 
sorius Juozas Rubšys gyveno 
su savo nepaprastai sirapatin 
ga žmona, puikiame, erdvia
me bute, apstatytame bran
giais baidais išklotame minkš 
tais rytietiškais kilimais Šie 
nas puošė rinktinių dailinin
kų paveikslai o bibliotekoje 
buvo galybė knygų visokiau- 
s omis kalbomis. Jomis ne kar 
tą ir Jonas naudojosi.. Jie vi 
sada ir su visais būdavo ma 
lonūs, šypsantys, judviejų as 
menybės dvelkė ypatingu tau 
rumu .. Jonas, pasidavęs atsi 
minimų srovei suspaudė sa
vo ausinę kejurę ir trenkte- 
lėjo ją ant fotelio krašto: Pui 
kūs tai buvo laikai! .'r rodos 
taip netoli . Bet kai perbėgi 
praeities vieškeliu, tai net 
sunku patikėti ką teko mums 
visiems išgyventi. - atvirai 
prisipažino senukui

— Praeitis lieka seniams. 
Jūsų rankose ateitis - nuirau 
kė jį profesorius.

Jonas atsiduso: - Nebe pir 
mos jaunystės ir aš .

— Matau, pražilę smilki
niai. Bet esi dar pačiame pa 
jėuume dar gali gy> enti. siek 
ti tikėtis. • lingavo galva se 
nelis

Jonas apsidairė po kambn 
rį. Dabarties ir praeities kon 

trasias buvo toksklaikus.net 
šiurpas perbėgo kūnu Paste 
bėjęs knygų lentyną, jis sten 
gėsi išblaškyti artėjantį slo
gutį: Aš matau, kad jus vis 
tiek savo srities nepaliekate. 
Tiek knygų!

Profesorius neatitraukda
mas žvilgsnio nuo Jono vei
do, uždegė papirosą jis lei
do švelnų kvapnų dūmą į lu 
bas. vis vienodai šypsodama 
sis. Jis netrukdė Jonui kal
bėti.

— '•akykite, ar jūs vis dar 
dirbate istorijos srityje? • pa 
rūpo Jonui.

— Ne. mielas kolega. Šiais 
laikais šioje srityje knistis tė 
ra bergždžias darbas. Čio
nykštė isterija neturi jokios 
istorinės reikšmės Ji keičia 
si drauge su nuotaikomis, pa 
gal įsakymą. Aš pasiėmiau 
daug dėkingesnę sritį - bale 
tristikos vertimus. Štai, jnese 
niai pasirodė mano veistas 
Čarlio Dickenso «ŠykštĮaolis 
Skmdžas»...

— Vaikų literatūra? - nus
tebo Jonas.

— Vaikams ir suaugusiems 
- tyliai patvirtino profesorius, 

ir šios dienos da ai tinka, - 
pabrėžė

Jono žvilgsnis užsikabino 

už sieninio kalendoriaus virš 
profesoriaus lovos. «GRUO 
DŽIO M. 24».

Jis patrynė kaktą, lyg ką tai 
būtų pamiršęs ir čia pat nu 
švito, gal kiek perbalsiai su
šukdamas: • Dieve mano, juk 
šį vakarą Kūčios, rytoj Ka
lėdos!

— Taip, kolega. Šį vakarą 
Kūčios, rytoj - Kalėdos. Kai > 
aidas pakartojo tylus virpan 
tis balsas. Ir rūsio sienos aša 
rojo jį išgirdusios.

— Bet, atleiskit, kolega, ma 
no «šeimininkė» dar neparė- 
o. Aš žvilgterėsiu į virtuvę, 

kad kopūstai neprisviltų, - pro 
fesorius mirktelėjo Jonui 
linksmai.

Pro praviras duris įsiveržė 
stiprus bastučių kvapas. Jis 
taip nesiderino šiame vieniu 
tėliame kambaryje, skęstan- 
čiame stalo lempos žalsvoje 
šviesoje, kuriame slypėjo už 
gniaužta didingos praeities at 
mosfera. Jono žvilgsnis pasi
metusiai klaidžiojo drėgme a- 
šarojančiomis sienomis. Dabar 
jis pamatė vienintelį portretą 
virš knygų lentynos. Po juo 
buvo prisiglaudęs sutrūnyjęs 
smuikelis Iš rėmų žiūrėjo di 
dėlės liūdnos akys.

(B D.)
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REL. MYKOLAS KRUPAVIČIUS -

Socialinės Nepriklausomybės Kūrėjas ir Laisvės 
Šauklys

Antanas Repšys

Prel. M. Krupavičiaus 75 me 
} amžiaus sukakčiai paminė 
(jis gimęs 1885 m. spalių 1 

.) Chicagoje yra susidaręs iš 
vairių politinių pažiūrų asme 

í ų komitetas. Organizuojant 
; į komitetą, iniciatorių norė- 
■ i paminėti gerb jubiliatą pir 
į; toje eilėje kaip valstybinin- 
; ą, nes Lietuvos valstybės gy 

enime jis yra suvaidinęs la 
'>ai didelį vaidmenį ypatingai 
lūdamas žemės ūkio ministe- 

?iu ir pravesdamas žemės re 
formos įstatymą Steigiamąja 
me Seime ir vėliau jį vykdy
damas, kuris gal neturi lygaus 
pavyzdžio visame pasaulyje Ii 
gi dabar. Norėta taip pat pa
brėžti, kad mūsų garbusis ju
biliatas savo nuveiktais Lie
tuvai darbais yra toli peržen 
gęs savo politinių pasekėjų ir 
draugų scenas ir pasidaręs sa 
votiška visos tautos nuosavy
be. jei taip galima išsireikšti 
kaip kad ir dauge'is kitų, tarp 
kurių būtų galima suminėti Ba 
sanavičius Kudirka. Grinius, 
Šleževi&ius, Smetona, Mairo
nis, Tumas ir 1.1

Kai kurie chronologiniai 
ve klos faktai

Prel. M. Krupavičius yra i- 
šaugęs būti politiku, visuome 
nininku. Tam darbui jis, šaky 
čiau, ruošėsi nuo pat savo jau 
nystės. Jau pradžios mokyklo 
je buvo įtrauktas i draudžia 
mosios lietuvių tpaudos plati 
nima Mokytojaudamas Mozū
ruose (1905 m. buvo baigęs 
Veiverių mokytojų seminari
ją) buvo įsitraukęs į revoliu
cinį judėjimą ir buvo du kar
tu areštuotas Perkeltas mo
kytoju į Papilę, nesiliovė ko
vojęs prieš rusų caro režimą 
ir dvarininkų paprotį išnaudo 
ti kumečius bei mažažemius 
valstiečius. Užtat buvo atleis

Prel. Myko'as Krupavičius

tas iš tarnybos ir patrauktas 
teisman nuo kurio tačiau iš 
sisuko Kunigų 'seminarijoje 
Seinuose (j ją įstojo 19C8 m 
ir baigė 1913 m.) buvo akty
vus slapto lietuvių klierikų są 
jūdžio narys, greit iškilęs į 
jo vadovus, ir spaudos bendra 
darbia. Dėl šios veiklos semi 
narijos vadovybės, ypač R 
Jalbžykowskio (kuris Lietu
vos nepriklausomybės laikais 
yra buvęs Vilniaus arkivysku 
pu ir persekiojęs lietuvius), 
dažnai persekiotas ir nirtar 
tas pašalinti iš seminarijos, 
bet vysk. Karosui įsikišus pa 
liktas baigti. Studijuodamas 
Petrapilio dvasinėje akademi 
joje (ją baigė 1917 m ) buvo 
veiklus lietuvių klierikų bū
relio narys, Ateities Spindu
lių redakcijos narys, stud a- 
teitininkų kuopos narys, lietu 
vių darbininkų draugijos vei 
kėjas ir kurį laiką '1 alino lie 
tuvių nuo kar-> nukentėju- 
siems šelpti draugijos pirmi
ninkas.

1917 metais paskirtas kape- 
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liuau į lietuvių Martyno Yčo 
gimnaziją Veroneže atsirado 
didelėje lietuvių masėje, kur 
jam atsidarė platūs visuome
ninės veiklos horizontai. Čia 
jis pasireiškė kaip visuome
nininkas sociologas ir akty
vus politikas, kovotojas dėl 
1 etuvių politinės vienybės, 
reikalaujant Lietuvai politi
nės nepriklausomybės Čia jis 
suorganizavo stiprų lietuvių 
krikščionių demokratų sąjūdį, 
kuris rinkimuose į Lietuvių 
Petrapilio seimą 1917 m. bir
želio mėn. išrinko iš Vorone
žo du trečdaliu savo atstovų 
ir pats tame seime pasireiš
kė įtakingu dalyviu Plati M 
Krupavičiaus veikla Vorom - 
že teko nutraukti nes 1918 
m kovo mėn sužinojęs vieti 
nio revoliucinio teismo mir 
ties sprendimą, reikėjo bėgti

Grįžęs Lietuvon prašėsi vys 
kūpą paskirti parapijon vika 
ru tačiau vysk Karosas pas 
kyrė dirbti prie Valstybės Ta 
rybos. Valstybės Taryba pa
siuntė M Krupavičių važinė
ti po Lietuvą ir skelbti apie 
Lietuvos valstybės nistitymą, 
organizuoti ir kurti adminis- 
t acmes įstaigas kelti gyven 
tojų politinę sąmonę ir rinkti 
aukas valstybės atkūrimo rei 
kalams bei raginti savanorius 
eiti kovoti už Lietuvos nepri 
klausomybės ginimą Ši jo mi 
sija buvo sunki ir varginga, 
jis išvažinėjo po visą Lietu
vą skersai ir išilgai su ugoin 
gomis prakalbomis kol jis bu 
vo vokiečių areštuotas irgrą 
žintas Vilniun Bedirbdamas 
Valstybės Tarybos paskirtą 
darbą, vi Krupavičius įgavo 
ir savo tolimesniam politiniam 
darbui daug patyr mo ir ži
nių Jam buvo geriausia pro
ga pažinti atsikuriančios vals 
tybės žmones, patirti jų pa
geidavimus. troškimus, ko at 
sikuriančios valstybės pilietis 
laukia iš valstybės Ši patir
ps vėtau jam buvo labai nau 
dingą būnant partijos lyderiu 
seimo nariu ir žemės ūkio mi 

nisteriu. 1920 m pradžioje M 
Krupavičius atsisakė iš valdi 
nės tarnybos (yra būręs vi 
daus reikalų ministerijos so
cialinio skyriaus ypatingų rei 
kalų valdininku, vėliau žemės 
ūkio ministerijos žemės refor 
mos komisijos sekretorium; ir 
atsidėjo Steigiamojo Seimo 
rinkimams

Politinė - valstybinė veikla

Pradėjęs rinkiminę akciją į 
Steigiamąjį Lietuvos Seimą, 
M Krupavičius praktiškai pra 
dėjo politinį darbą tikra to žo 
džio prasme. Būdamas seimo 
narys ir bloko lyderis, M Kru 
pavičius turėjo puikios pro
gos savo pažiūras ne tik reikš 
ti į valstybės santvarką, jos 
ekonominį ir socialinį valsty
bės gyvenimą bei švietimą, 
bet ir vykdyti praktikoje svars 
tant seimuose valstybės kons 
tituciją, įvairius įstatymus Jo 
pažiūros tais klausimai.' atsis 
piudi gausiose kai; ose, pasa
kytose įvairiomis progomis 
seimuose Iš jų taip pat ryš
kėja. kad jo įtaka buvo labai 
didelė Krikščionių demokra
tų blokas St. teime ir kituo
se d iejuose, turėdamas ab- 
soliutę atstovų daugumą ga
lėjo pats vienas valdyti kraš 
tą, tačiau to nedarė, įtraukda 
mas į valstybinį aparatą irki 
tas grupes. Tai nebuvo silp
numo, o valstybinės išminties 
ženklas. Toks politinių jėgų 
konsolidavimas buvo labai 
reikšmingas ir padėjo tautai 
nugalėti didelius sunkumus. 
Palyginu per trumpą laiką pa 
daryta labai daug: priimta 
valstybės konstitucija, išleis
ta visa eilė įstatymų, reika
lingų administraciniam, eko- 
nominiam, socialiniam ir kul 
tūriniam gyvenimui tvarkyti, 
kurių tarpe ypatingą vietą u- 
žima žemės reformos įstaty
mas

Kai ka bama apie žemės re 
formos vykdymą Lietuvoje, 
prisimenamas ir M Krupavi
čius Dėl tokios žemės refor

19tt m. gruodžio 31 d 

mos mūsų jubiliatas yra laba 
daug kovojęs ne tik seimų tri 
būnose, kol jį pravedė įstaty 
mu bet ir pačioj krikšč. dem, 
partijoje, kol suformulavo vie 
ni.ngą pažiūrą šiuo klausimu. 
M. Krupavičius užtatai buvo 
skųstas ne tik Lietuvos vys
kupams, bet net ir popiežiui. 
Tačiau visur jis išėjo laimė
toju. Žemės reformos įstaty
mas buvo priimtas 1922 m va 
sario 15 d faktiškai žemės 
reformą sudarė visa eilė ^įsta 
tymų: žemės reformos įveda 
masis įstatymas, kuriems- že
me aprūpinti įstatymas, pats 
žemės reformos įstatymas že 
mės reformos įstaigų organi
zavimo įstatymas, žemės re
formos vykdymo planas, įsta 
tymui vykdyti instrukcija ir 
kt. Pati žemės reforma buvo 
pradėta vykdyti jau 1919 m., 
tačiau jos vedimas ėjo labai 
lėtai ir nuo to laiko ii i ko
kių 1923 m tebuvo išdalinta 
64 671 ha M. Krupavičius ta 
pęs žemės ūkio ministeriu per 
nepilnus tris metus išdalino 
533.527 ha, neskaitant kaimų 
skirstymo viensėdžiais bei ki 
tų žemės tvarkymo darbų.

Žemės reforma yra epochi 
nės reikšmės darbas, atliktas 
tautai sudaryti geresnes gy
venimo sąlygas savo tėvynė
je Su jos pravedimu galuti
nai buvo palaužta svetimos 
tautos įtaka Lietuvoje. Šis vie 
nas darbas yra tokios milži
niškos i*eikšmės, kad jo pa
kanka M. Krupavičių laikyti 
didelio masto politiku ir vals 
tybininku.

Užstoja persekiojamus

Pirmosios bolševikų okupa
cijos ( 940 1941 pradžioje, po 
aukštų dvasininkų pasitarimo 
įvykusiu Vilkaviškio vysk Pa 
doiskio konsekravimo proga, 
pavestas, paruošė komunisti
nei vadovybei memorandumą, 
kuriuo įrodinėjo, kad Katali
kų Bažnyč’a yra darbo žmo
nių gynėja. To memorandumo 

(pabaiga 4 pusi.)

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

/v. Mikalojaus Dovana
(Legenda)

(tąsa)

— O kas pats būsi, kadtaip 
rūpinies viską sužinoti? - atsi 
liepė nuo lango.

— Paprastas pakeleivingas. 
Einu į s- vo gimtąjį kaimą. Ke 
lias tolimas, pavargstu.

— Marija, duok pakeleiviu 
gajam pasistiprinti, - pasakė 
toji prie lango ir pati priėjo 
prie pečiaus, įmetė keletą ža 
garelių, įpjlė į molinį puodu 
ką viralo ir padavė ateiviui.

— Kaip tik radau gabalą 
duonos ir likučius druskos Pa 
valgyk, senuti, kito nieko ne 
turime, kalbėjo Marija pa
dedama duoną ir druską ant 
suolo.

Senelis padėkojo, atsisags
tė sermėgą ir persižegnojęs 
padažė duoną į druską.

Jis lėtai kramtė kąsnį už 
gerdamas viralu, vis dar žva 

liai dairydamasis po trobelės 
vidų. Pagaliau jis prabilo: - 
Viena jūsų vardu Marija Kaip 
vadinasi kita?

— Valė, - atsakė \ <s girdi 
mai, pasipurtydamanuo įžūliai 
besiskverbiančio šakiu

Senelis kažka neaiškiai su 
murmėjo ir nuti o. Abi sese
rys susėdo prieš pečių steng 
damos susišildyti šyksčiuose 
liepsnos atošvaisčiucse. Ka
mine gūdžiai kaukė \ėjas.

Pakeleivingasis, vis dar 
kramtydamas sausą duoną įsi 
žiūrėjo į abi merginas J's 
pastebėjo, kad jos buvo labai 
panašios viena į kitą, atrodė 
vienmetės, pačia jaunystės 
prasiskleidime Tamsios ilgos 
kasos vainiku su.-ūktos, Gai
liai įrėmino smulkius pablyš
kusius veidelius skaisčiomis, 
kaip gėlių pumpurėliai lūpo
mis, ir didžiulėmis pilkomis 

akimis iš kurių žvelgė gislu 
liūdės; s. Jos bi'«' ’lekios ir 
dailios savo apnešiotuose rū
beliuose. -

— Kur gi užtrūko jūsų se
suo? nutraukė jis tylą.

— Šiandiena ji mums žade 
jo darbą surasti, - abejingai 
atsakė Marija dar arčiau pri 
siglausdama prie sesers; - jai 
sunku vienai mus visas išlai 
kyti Jos uždarbio vos duonai 
užtenka.

Ateivis staiga lyg sumišo ir 
pakilo eiti, suimdamas savo 
mantą.

— Kur gi eisi, seneli - pa 
šoko Valė palauk kol Morta 
sugrįš Juk ja i lemsta atrodo 
kad naktį ims pustyti, kur gi 
keliaksi toks senas ir pavar
gęs. .

— Jokiu būdu neišleisim - 
sodindama senelį švelniai kai 
bėjo Marija, lyg kalta pasijus 
dama.

— Kad taip svetingai pra
šot, pabūsiu- dar Ačiū, gero
sios mergaitės. Dievas atly

gins. . - susijaudinęs kalbėjo 
senelis ir paėmęs žagarų me 
tė j ugnį Galingi ugnies lie
žuviai šovė į viršų, laužyda
mi prieždo sienelę ir trobelė 
je iškarto pasidarė nepapras 
tai šilta. Merginos nustebu
sios žiūrėjo viena j kitą ir į 
senelį, kur'o galva, krentan- 
či is ant pečių žilais plaukais, 
skleidė lyg kokius tai ypatin 
gus spindulius, nuo kurių vi
duje darėsi šviesu Jis dabar 
susirietė ant suolelio ir atro
dė užmigo. Abi merginos, ty
liai šnabždėdamos stebėjosi 
nepaprastu ateiviu.

Jau visiškai sutemus parė
jo Morta.

Ji įėjo aukšta ir liekna. Už 
sklendusi duris ji numetė pil 
ką skarą ir apsiaustėlį ant 
vienintelės lovos, užžiebė 

' menkutę spinksulę ir padėju 
si kepalą duonos ir druską 
ant stalo, prikėlė abi užsnu 
dusias seseris.

— O čia kas toks? - pa
klausė pamačiusi nepažįsta
mąjį.

— Š, š, š... ne taip balsiai,
- šnabždėjo Marija - pakelei 
vis iš toli. Eina į gimtinę.

— Nepaprastas senelis, - pri 
dėjo Valė.

— Tad išvirkite bulvienės,
- pusbalsiai paliepė Morta ir 
čia pat ėmė pati ruoštis.

Valė ir Marija sėdo bulvių 
skųsti.

- Kaip pas mus šilta, - ste 
bejosi Morta, - turbūt pasku
tinę kuro atsargą sudeginot?

— Š, š, š... - vėl draudė ją 
seserys Tai jis. Kai įmetė 
keletą žagarėlių, tai pakilo 
tokia karšta liepsna, kad iš
karto liko šilčiau, • rodė į 
miegantį.

Bet senelis nemiegojo, jis 
pusiau pramerktomis akimis 
sekė viską kas darėsi trobe 
Įėję. Jis stebėjo Mortą.

Morta skyrėsi nuo abiejų 
seserų. Amžiumi ji buvo daug 
vyresnė, šviesiaplaukė, dailiai 
sušukuota.

(B. D.)
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I Naujus Metus Žengiant
Štai stovime ant praėjusių

jų ir Naujųjų Metų ribos Tar 
tum nuo kalno viršūnės me
tame viską aprėpiantį žvilgs
nį j praeitąjį kelią, į pergy
ventus įvykius, atliktus dar 
bus, turėtus džiaugsmus ir 
skausmus. Tačiau savo dva 
sios akis su žingeidumu tuoj 
smeigiame į ateitį, ir mus api 
ma kažkokia baimė.

Mat, žmogus gerai žino, 
kas buvo ir praėjo, bet nie
kada negali žinoti to, kas bus 
ir- ateis. Kiekvieną žingsnį 
žengiame, skatinami vilties, 
kad keliaujame tikruoju gy- 
venimo laimės keliu.

Bet kartais širdis taip ne
ramiai plaka. Ir tas žingsnis 
toks lėtas, nedrąsus. Žmogus 
nežinai, kas laukia tavęs. Ne 
žinai kur nueisi ir ką sutik 
si gyvenimo kelyje. Nežinai, 
ar saugiai pasieksi gyvenimo 
kelionės tikslą Gal tave api
plėš, gal pasiklysi gyvenimo 
klystkeliuose ir neišbrenda 
mose astrų balose?

Tačiau keliaudami, kaip ir 
dirbdami, įsigijame praktikos 
ir iš gyvenimo mokomės. Tie 
skaudūs patyrimai skatina 
mus šiandien apsigalvoti, kaip 
išvengti tų nuklydimų, kaip 
išrauti mūsų silpnybių šak
nis, kaip atitaisyt padarytąjį 
blogį, jei dar galima. O kas 
negalima jau atitaisyti, kartą 
apgailėjus, reikia palikti Die 
vo gailestingumui. Kiek žmo 
nių gadina sau ir kitiems nėr

; .-^(pabaiga iš 3 pusi.) 

tikslas — uždelsti ruošiamą 
bažnyčios persekiojimą. 1941 
m. balandžio mėn pradžioje 
Kalvarijos NKVD nutartas su 
imti, bet vieno NKVD tarcau 
tojo perspėtas pasišalino ir 
išvengė arešto.

Vokiečių okupacijos metu—
1942 m. — įteikė okupacinei 
valdžiai du memorandumu 
savo vardu ir vieną bendrą 
su J. Aleksa ir dr K. Grinium 
dėl Lietuvos kolonizavimo, 
žydų bei lenkų per sekiojimo 
ir bolševikų įvykdytos nacio
nalizacijos nepanaikinimo. Už 
tai 19+2 m. gruodžio 5 dieną 
gestapo buvo suimtas, perėjęs 
Eiikūnų ir Tilžės kalėjimus.
1943 m. rugsėjo m internuo
tas karmelitų vienuolyne Re 
gensburge, iš kur amerikiečių 
kariuomenės išliisvintas 1945 
m. balandžio mėn.

Ryškiausi M. Krupavičiaus 

vus, griauna savo sveikatą ir 
laimę dėl praėjusiu skaudžių 
įvykių atsitikusių dėl jų ar 
be jų kaltės!? Juos reikia už
miršti. pripildant savo dva
sią kitais užsiėmimais ir jaus 
mais

O ta nepažįstama, pasiaptin 
ga ateitis ? - Mūsų ateitis y- 
ra mylinčio dangaus Tėvo 
rankoje Tai puikiai išreiškė 
P Eberschweiler savo Naujų 
jų Metų maldoje:

— Kiek tai paguodos man 
teikia kad Tu geriausias T ė 
ve, mano kalendorių at-einan 
tiems metams jau senai ir iki 
pat smulkmenų sutvarkei! — 
Tad visiškai atsiduodu Tavo 
gerajai Apvaizdai ir turiu Įtik 
vieną rūpestį - Tavo tėvišką
ja valią pažinti ir išpildyti.

Mylintysis Tėvas yra noro 
dęs kelią vis užtinkamomis ro 
dyklėmis, kad mūsų kelionė 
būtų saugi, kad vestų į tai. 
kas aukšta, gražu ir kilnu. į 
ten kur laimė žydi. Visagalio 
mūsų Tėvo valią mes išskai
tome Jo įsakymuose, tėvų ir 
įvairių vyresniųjų parėdymuo 
se, mūsų luomo pareigose ir 
gyvenimo įvykiuose Patyri
mai mums sako, jog be ver
tės ir absurdiški buvo visi tie 
mūsų žingsniai ir veiksmai, 
nors ir kaip jais tąsyk žavė
jomės. kurie buvo padaryti 
pasukus iš rodyklėmis paro
dyto kelio. Džiaugsmą, ramy
bę ir pastovią laimę teikėĮtie 

asmens charakterio bruožai 
idealizmas, tiesumas ir griež
tumas pareigose, taikomas 
sau pačiam ir bendradarbia
ms. San'ykiuse su žmonėmis 
santūrus, iš pažiūros šaltokas, 
bet nuoširdus, atjaučiąs ir 
altruistas duosnus labdarai. 
Politinėje veikloje ieškąs 
kompromisų bendram darbui 
su kitomis srovėmis, bet ne
nuolaidus pr ncipipiniuoae da 
lykuose. Įvertindamas lietu
vybės išlaikymą tremtyj ir 
tautinės vienybės reikalą, iš
kėlė Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės idėją ir atliko 
p grindinius jai organizuoti 
darbus Lietuvos seimuosee, 
konferencijose, šventėse K. 
buvo išg rsėjęs kaip geras 
kalbėtojas ir paskaitininkas, 
kalbąs logišku tikslumu, o 
diskusijose visuomet išlaikąs 
santūrumą, neįžeidžias opo 
nento (Lietuvių Enciklopedi 
ja X111 tomas, 239 psl J

Bernardas Brazdžionis

VIEŠPATIES PASAULYJE
Begalinis Viešpaties pašau is.
Žemė žvaigždės ir dausų keliai.
Šiapus ir anapus saulės
Šviečia vien tik Jojo spinduliai!

Begalinė upė Cie\o laiko — 
be pradžios, be galo be krantų. 
Jo ranka jos amžių srovę laiko. 
Ir jo rankoj esame - aš ir tu.

Vieno Auksino Istorija
PAULIUS JURKLS

(tąsa)

Grįždamas į namus, plačiai 
lenkė vienuolius kad nepa
prašytų aukų statomoms baž
nyčioms. ir vėl užsidarė sa
vo krautuvėje.

Nykios ir liūdnos buvo ma 
no dienos Pro aksomo plyse 
liūs mačiau žmones bet ne
buvau jų tarpe ir niekuo ne
padėjau Namuose girdėjau tik 
nuolatinius barnius, vaikų 
verksmus ir naktimis vis tas 
pačias maldas.

Kas kartą labiau besišvie- 
čiant aksomui, atėjo maža vii 
tis - pabėgti. Juk nebuvau 
kietai sienoj užmūrytas Vie
ną kartą — galvojau — pra- 
graušiu maišelio sienas ir nie 
kieno nepastebėtas paspruk- 

kurie buvo atlikti iš Dievo ir 
artimo meilės, kurie turėjo 
viršgamtinės vertės. .

— Laimingi tad ar nelaimia 
gi bus Naujieji Metai? - Tai 
labiausiai priklausys nuo Jū
sų pačių nuo Jūsų gerumo ir 
didžiadvasiš ūmo. Geras sa
vo pareigų išpildymas teikia 
pasitenkinimą ir džiaugsmą, 
kitų įvertinimą ir branginimą. 
Darbštumas • tai visokio pa
sisekimo pasisekimo paslap
tis ir visų ydų peilis Didžia
dvasiškumas yra visų pragar 
Bėjusių žmonių žinomų didvy 
rių ir nežinomų šventųjų sa
vybė Didžiadvasiškas atsida 
vimas Dievui ir žmonėms iš
šaukia stebėjimąsi žmonių 
simpatijas ir meilę. Pasiten
kinimas džiaugsmas ir mei
lė tai neišsenkamas laimės 
šaltinis!

P D 

siu. Aš negailu čia visą lai
ką lindėti, kai manęs laukia 
žmonės!

Bet laimė atėjo greičiau, 
negu buvau manęs Pasirodo, 
kad pirklys nemokėdavo mies 
to mokesčių. Vieną dieną 
įgriuvo rūstūs kareiviai, čiu
po jį ir nusivedė į rotušę.

Už didelio ąžuolinio stalo 
sėdėjo ilgaūsis ponas apsi
siautęs raudonu apsiaustu. Pir 
klys puolė kniūpsčias prieš 
jį. sudaužė kakta į žemę ir 
pradėjo raudoti, kad esąs la
bai neturtingas, negalįs nei 
savo vaikų išmaitinti.

Už stalo sėdėjęs ponas bu 
vo Vilniaus vaivada. Jis tren 
kė kumščiu ir užgriaudė:

— Šykštuoli, greit auksu 
paspringsi ir vis ne urėsi! Ka 
pą rykščių! Tada pakalbėsim!

Kareiviai griebė jį ir, kai 
plėšė nuo žemės, nutrukę ak 
sominį maišelį. Pasijudinau 
ir kritau, garsiai suskambėda 
mas. Pirklys puolė vėl kniūpš 
0iąs, gaudė mane rankomis, 
bet aš skriejau tolyn, kol pa 
čiupo kareiviai

— O auksinas! Štai taria
mas elgeta!

Jie padėjo pinigą ant stalo 
ir pirkliui įkirto rykščių. Vai 
vada liepė iškrėsti jo butą ir 
krautuvę ir jei nesumokės, 
atimtimti visas prekes

Kareiviai išsivedė mano rau 
dantį poną Nežinau, ar pir
klys pats sumokėjo ar karei
viai rykštėm išprašė Greit 
jie grįžo ir parnešė nemaža 
pinigų Klausinėjau jų, kas at 
sitiko i amuose bet jie buvo 
tokie pat mieguisti ir tylūs. 
Mus supylė į pasienyje sto- 

LAIMINGŲ, VILTINGŲ IR 
DŽIUGIŲ 1961 Jų METŲ

— Altoriaus tarniukai kar
tu su kun. J, Šeškevičium tu 
rėjo dviejų dienų išvyką į 
Praia Grande. Sugrįžo labai 
patenkinti ir saule įdegę

— Ateitininkų choras prade 
da mokytis naujas kun. Kaži 
miero Senkaus parašytas Mi 
šias. Pirmoji repeticija bus 
Naujų Metų dieną.

— Kalėdų pavakaryje Šv. 
Juozapo Mokykloje ateitinin
kai turėjo t-avo šeimynišką 
«Eglutę" Šventė buvo prade 
ta giesme « Tyli iją Naikfcį». Su 
šv. Kalėdomis pasveikino Dva 
sios Vadas Kun. J Šeškevi
čius. Progai pritaikinta nuo
širdų žodį pasakė Lucija Jo- 
delytė, kuopos sekretorė. Dar 
buvo sudainuota keletą dai 
nų, sekė dovanų įteikimai ir 
pasilinksminimas, Specialiu 
aktu buvo pagerbti šiemet mo 
kyklas baigusieji ir įteiktos 
jiems «dovanos» pagal jų bū
simas profesijas

Jaunimo buvo susirinkę gau 
siau negu į susirinkimus.

— Dėl labai smarkaus lie
taus palyginus nedidelė dalis 
lietuviškos kolonijos turėjo 
progos pamatyti operetę <Rū 
telių Darželis». Tikėdamiesi 
palankesnio oro ateitininkai 
žada operetę pakartoti. Laikas 
ir vieta bus paskelbta vėliau, 
kai bus susitarta dėl salės.

vinčią dėžę. Tuoj suradau sa 
vo bičiulį olandų guldeną ir 
kalbėjomės, drauge sugulę. 
Pasakojau jam, kad štai išė
jom į laisvę, į naują šviesų 
gyvenimą.

— Visai nesvarbu, — atsa
kė guldenas. -Tu esi jau
nas ir nieko nesupranti apie 
gyvenimą Jis visur ir visa
da vienodas. Nėra nei gerų, 
nei blogų žmonių. Jie yra tik 
žmonės.

— Bičiuli, mes esame ištrū 
kę iš tamsos, turime eiti ir 
gera daryti

— Gera .. Juokingas tu. Žmo 
nėms nieko nereikia daryti, 
nes jie yra žmonės, kurie da 
ro viską kartu: gera ir blo- 
Jei galėtume ką nors gero 
padaryti šunims ar arkliams, 
būtų kas kita. O dabar — pris 
nūskim, bus geriau.

Jis įsirausė giliau ir užmi
go. Aš vienas svajojau, kur 
keliausiu, ar olandukars tei
sus taip galvodamas.

(B D.)
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ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516 

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

Vincas /Povilas Üúbelis
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 _ n^riT^ ^hauna, 36o. PAULO

andai - sala 11 Moinho velho,
Fone 63-6273

Lietuviškas Grožio Salonus

« 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.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, mec žagas, 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 pakvitavuna.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Pamargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 463 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS 8c CIA. LTDA
Madeiras am gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0228 
Enderêç© Telegráfico: «CA BIUN A> 

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina ’

m mm m « n « «*•«« n-h, m r» c
J ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA- i 
i IRMÃOS BAUŽYS j S Reghtrartc ne Oi R-I Ci «ob e n.» 551 *

s Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo Į 
Telefone 63-6005 ?’ _____ __ _______—------------------------------------------ =

| Aberturas de firmas 
I Encerramentos de firmas 
į Transferencias de firmas 
į Contrat. na Junta Comercial 
| Dis^at. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
i Escritas Comerciais «n 
= HORÁRIO das
s ««ismctít» ašutai «>»<• » «««m»»»*’ «»■>• «•- iin

Contratos de locaçau 
Carias de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Aivaras d;vetsob 
Seguros de fogo e 
Seguros ue acioenies

8 fts 19 noras.

EdTCKlTOtlC) CCNFAEiL

cimento

Irmãos Nascimento
RE®. C.fr C. SP. Rro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo tūrio pardavimas 
Av Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Musu Lietuva»

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 

LENDORIUS

• Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 10 vai. 
Casa Verde, 17.15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 18 10 vai ,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lt 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 - São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVlClUS 
Kua inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

VKN’NTr”,lAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO T A

wmàci cAKiCTimi ™
Lindoya vanduo yrr jenai 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

S Ã O PAULOCaixa Postai 3967
8DRB W D K H 

O’ snaa* • • •'

:::::::: :::: :s; :::::::::::
S L

Į PREKYBOS OMAI SPRINDYS & ČIA. |
| Pęa. S. José dos Campos, 1 - V. Zelina ■ Telefonas 63-5915 Į
• * .

ii Qelezies išdirbiniai ir dažai viskas elektros ji

■: irenaimui namu reikmenų ir žaislai, 
g . . . . j . ii’y ivauiiauSioó dovanos vijom S progoms. y

“i;;::;:::::::::::;::::::::::;:::::?::: i
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ZELINA, 515 — CA<XA POSTAL. 4118 — SÃO PAULO

Nuo 1 d. sausio, sekmadieniais, 14 vai., pra
dedama Lietuviška programa per Radio 

Nove de Julho.
Apie trejetą metų transliuo 

ta lietuviška programa per 
Radio 9 de Julho, praėjusių 
metų pabaigoje, del stoties 
reformos, kuri ilgiau užtruko 
negu buvo planuota, buvo per 
traukta. Lietuviai šios lietu
viškos programos per Radio 
9 de Julho pasigedo. Nuolat 
klausinėdavo kada ji bus pra 
dėta. Štai dabar maloniems 
radijo klausytojams praneša
me smagią žinią, kad nuo 1 
d sausio vėl pradedama lie
tuviškos programos translia
cija, sekmadieniais nuo an
tros ligi trečios valandos po 
piet. Laikas visiems patogus.

Ši programa bus transliuo
jama dviem bangom.- viduti
nėmis kaip visuomet 9ol0 
megąciklų (rodos 450 metrų 
banga) ir trumpomis, 31 me
tro bangomis. Trumpomis ban 
gomis ši stotis girdima ir LIE 
TUVOJE Lietuvišką žodį iš 
šios stoties girdės ir paverg 
tieji broliai Tėvynėje

Kaip visur, trip ir čia rei
kia pinigo programos apmo
kėjimui. Iš anksto kreipiamės 
į visus klausytojus prašyda
mi piniginės aukos. Tie, ku
rie ruošia šią programą dir
ba veltui. Šios radijo progra 
mos likimas yra klausytojų 
rankose.

— BRAZ. LIET. BENDRUO 
MENĖS VALDYBOS posėdis 
šaukiamas ateinantį trečiadie 
nį, 4 d. sausio, 20 vai, Vila 
Zelinoje; Šios valdybos kaden 

ŠILVESTRĄ ŠERMUKŠNĮ
Šį šeštadeinj švenčiantį
VARDADIENĮ IR GIMTADIENĮ
Nuoširdžiai sveikina

Žmona, Sūnus. Dukros
Žentai ir Anūkai

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

4 o - Sala 7- Tel. 37-0324

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

ANTANC £>AVIL€>M©
Manufatura de «Botões Estrela»

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

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

SEGES S.A. OFERECE:
EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE DE
FORTALECER SEU PATRIMÔNIO

AÇÕES DE D. F. VASCONCELLOS S.A. 
f

Seges S. A. oferece à venda ações preferênciais de participação integral de 
D. F. Vasconcellos S, A., que podem ser adquiridas para pagamento em pres
tações mensais ou à vista.
Trata-se de oções que oferecem grande segurança. D. F. VASCONCELLOS, 
fundada em 1941, é a única fábrica de instrumentos ópticos de precisão no 
hemisfério Sul, abaixo do Equador, em todo o mundo.
Graças á alta qualidade de sua produção, DFV está produzindo o delicado 
mecanismo dos carburadores para automóveis. Sob concessão da "Bendix 
Aviet on Corporation", fabrica os carburadores "Zenith", utilizados por todos 
os veícvlas automotores de linha americana. DFV se coloca assim, também, 
como indústria básica dentro do setor automobilístico, fornecendo peças ori
ginais para a montagem de veículos.
As ações de DFV constituem um sólido patrimônio. Produzem, além disso, 
renda apreciável, bastando mencionar que em 1960 os seus acionistas vão 
receber o equivalente a 57% de seu capital, devido à distribuição de bonifi
cação em ações novas. Em 1961, nova bonificação será distribuída.

Esta é uma oportunidade de adquirir, para si ou para herdeiros, ações que 
encerram tôda segurança e solidez e que proporcionam excelente enda.

Preço: Cr$ 1.150,00 por ação. Lotes mínimos de 10 ações.
Peça a visita de um Representante Seges oú visite nossos escritórios.

SEGES S.A.
Av. São João, 313 - 6.° ondar - Tel.: 35-4711 - São Paulo

Av. R.o Branco, 1 1 -12.° and., aonj. 1201 - Teis.: 42-3570 e 42-1645 - ^io de Janeiro

cija yra pasibaigus pageidau 
tina, kad ir Prezidiumas su 
visais Tarybos nariais susi
rinktų valdybos rinkimui, Va 
sario 16 minėjimui aptarti. 
Vėliau bus sunkiau susigau 
dyti. nes bent dalis tarybos 
narių išvyksta atostogų.

— Liet Kat Bendruome
nės choro šventė, kartu su 
naujų choristų vajumi bus 15 
d. sausio. Choro valdyba prie 
šventės sparčiai ruošiasi Šia 
proga jaunimas kviečiamas 
stoti į choro eiles. 1 choro 
šventę kviečiami choristų rė
vai, choro rėmėjai.

— LIETUVIŠKOS MOKYKLOS 
EGLUIÉ ĮVYKS SAUSIO 
MEN. 8 DIENĄ 3 vai. p p. 
Vila Zelinos Gimnazijos salė
je. Pakvietimai nebus plati 
namai. Įėjimas laisvas Kvie. 
čiami atvykti visi lietuviai 
vaikai ir tėvai.

— Kaip kiekvienais metais, 
tai ir šiemet visa eilė lietu 
viukų, baigė vidurines, aukš
tesniąsias, ar aukštąsias mo
kyklas. cJaunystės Aidas» jais 
didžiuojasi, nuoširdžiai svei
kina ir prašo jų draugus ir 
artvmuossius atsiusti apie 
baigusius žinių, nuotraukas, 
kad galėtų juos pristatyti 
lietuviškai visuomenei.

— LIUDAS BENDORAITIS 
jaunimo namų statybai paau
kojo 3.000 oo / tris tūkstanči

us / kruzeirų. Nuoširdus aėių. 
Jaunimas tikisi, kad jaunimo 
namai tikrai įšauks, ir bus 
visų parapijiečių pasidžia- 
vimu.

LAIKRAŠČIO GARBĖS PRE 
NUM ERATO RIA I 19€ 1 META 
MS DANIELIUS PUKENIS 
1 300,oo cr J. BENDŽIUS
1.000 cr., JURGIS JUZĖNAS
I. 020 cr Rėmėjo pren 700 cr
J. V. Makusevičiai E80 cr

S Šermukšnis 609 cr., V. 
Jočys 500 cr, J Lisauskas 
500 cr., V. Čiurlevičius 500 
cr., M. Stanionienė 500 er. 
J. Andriūnas 500 cr , A. Grei 
čius 5C0 cr.

— LAIŠKAI: K Kalnai&ui. 
H. Norbuta tei. M. Mitruliui, 
J. Seliokui, J. Tijūnėliui An- 
tanaičiams, P. Narbučiui. M 
Jonavičiūtei, St Jurgelevičiui 
St. Ambrozevičiūtei, V. Vaikš 
norienei. H Nadol kiui. Alg 
Šukiui, J. Januliui. L Jarma

FOTO BORIS

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

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

lavičiui, Musteikienei (Moko 
je), D Ruzgaitei, K. Ausen- 
kai, K. Navickienei, N. God- 
liauskui, Meškauskams, A 
Matelionytei, A. Dirsytei, Va 
siliauskams. J Jurgelevičiū
tei. O. Buzienei, J. Skorups- 
kiui. Fr. Lukaševičiui, A, Laz 
dauskui, O. Kalinauskienei, 
Pr. Zagorskienei, J. Gudana- 
vičiui. K Ambrozevičiui, Ad. 
Šernui, J. Baužiui, W. Urba
navičiui

- RIO DE JANEIRO, PA
RANA RIO GRANDE DO SUL, 
Urugvajaus lietuviai sekma
dieniais 14 vai., klausykitės 
lietuviškos programos iš S. 
Paulo. Radio Nove de Julho 
vidutinėmis, 540 m arba trum
pomis bangomis - 31 metro. 
Parašykite savo įspūdžius 
adresu: Programa lituano, cai
xa postai 4118, S Paulo.

— Choro rėmėjai norintieji 
dalyvauti choro šventėje 15

TE E IZ’JA IŠ SATELITO

Už dvejų metų, numatoma, 
kad galime jau turėti televi
zijos vaizdus, gaunamus iš 
žmogaus į erdves paleisto 
satelito. Taip tvirtina du. John 
Robinson Pierce, kuris sėk
mingai paruošė Echo satali- 
tus. Jis mano, kad už dviejų 
metų jau bus galima į erdves 
paleisti į erdves tokį satelitą, 
kuris mažosiomis bangomis 
pagaus iš Žemės siunčiamą 
programą ir. vaizdus padėdi
nęs, pasiųs į kitą Žemės pusę.

»MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeraią apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua elemente 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. Dauginti 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, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho,

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações 

d. sausio, pakvietimus prašo
mi įsigyti pas choro valdybos 
narius.
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