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JAUTOS NEBETURES KITO KELIO KAIP
J KOVOTI UZ SAVO LAISVE’

Mūsų artimiausieji uždaviniai kolonializmo klausimu 
naujuose metuose

Sovietų Sąjungos premje
ras Chruščiovas dieną po Ka 
lėdų ir vėl prabilo kolonializ 
mo klausimu. Ir tai tokiais 
žodžiais, kuriuos mes turėtu
me įsidėmėti ir pavartoti 
kaip įnagį savo kuvoje už 
Lietuvos laisvę. Chruščiovas 
per TASSo agentūrą pasklei- 
dė t k. tokius tvirtinimus:

«...Jei kolonijinės valstybės, 
paneigdamos Jungtines Tau
tas (jų rezoliuciją kolonializ
mo likvidavimo klausimu), ir 
toliau priešinsis pavergtųjų 
tautų pastangoms, tuomet ši
tos tautos nebeturės kito ke
lio, kaip ryžtingoje kovoje 
sutriuškinti visas kliūtis, ku
rios trukdo joms įgyti laisvę. 
O toje kovoje tautos neliks 
vienišos..»

Tai būtų aukso žodžiai — 
jei pats Chruščiovas jų aiky- 
tųsi ir jei, pildydamas Jungt. 
Tautų rezoliuciją, grąžintų 
laisvę lietuvių, latvių ir estų 
tautoms grąžintų joms tai, 
kas iš jų prievarta buvo atim 
ta, grąžintų suvereninę nepri 
klausomybę. Deja, kalbėda
mas apie kolonializmą ir reikš 
damas simpatijas nelaisvėje 
tebesančioms tautoms, jis kaž 
kodėl nukrepia savo dėmesį 
tik į Afriką, ir dedasi nema 
tąs ąovietinio kolonializmo

Padrasinantis Žodis Pavergtiesiems
Darbininkams

Tarptautinio Laisvųjų Profesinių Sąjungų Ce-tro atsišaukimas 
į darbo žmones dikta ūrų šalyse

E Tarptautinis Laisv. Prof. 
Sąj. Centras - su kuriuo nuo
latinius ryšius palaiko ir lie
tuvių profesinių sąjungų gru
pė egzilėje - Naujųjų Metų 
proga paskelbė atsišaukimą į 
darbo žmones už geležinės 
uždangos ir kitose diktatūri
nėse šalyse. Ši tarptautinė 
organizacija turi 57 milijonus 
narių 1U7 šalyse. Atsišaukime 
t. k pasakyta:.

• Mes žygiuojame su šūki
ais duonos, taikos, laisvės’!,. 
Kovodami neužmirštame drau
gų, kuriems lemta gyventi 
diktatūros priespaudoje Mes 
žinome, kad Jūs savo likimo 
klausimu negalite pasisakyti, 
žinome, kad esate netekę tei
sės laisvai organizuotis, vesti 
derybas dėl darbo sąlygų, 
daryti bendrus žygius, o tuo 

prie Baltijos jūros.
Jo ministerial ir delegatai 

tarptautinėje scenoje panašiai 
elgiasi. Štai užsienio reikalų 
ministeris Gromyko prieš pat 
Kalėdas aukščiausioje tarybo 
je Maskvoje pakeltu tonu tri 
mitavo apie kolonializmo am 
žiaus galą ir būtiną tautų lais 
vę — tik ne Pabaltijo srity
je. O pasaulio komunistinės 
viršūnės savo paskelbtame 
«manifeste» irgi griežtai pa
sisako prieš kolonializmą — 
vakariečių vykdomą, ne savą 
jį kolonializmą, t ai1 eilėje ki 
tų progų sovietiniai pareigū
nai vaidino kovotojų prieš ko 
lonizmą vaidmenį.

Mes lietuviai ir kiti sovieti 
nio kolonializmo pavergtieji 
giliu pasitenkinimu gėrėjomės 
kad žymūs vakariečių valsty 
bininkai ir politikai veiksmin 
gai priminė pasauliui sovieti 
nį kolonializmą Pabaltijy]* 
ir iškėlė ypač Lietuvos. Lat 
vijos ir tstijos vardus

Būtų mūsų didelė klaida, 
nedovanotinas savęs už liūlia 
vimas, jei daoar rankas su
dėję pasitenkintume tuo, kas 
mūsų naudai nuskambėjo per 
visą pasaulį Turime kalti ge 
ležį, kol neataušo.

E.

mažiau streikuoti Jūs paver
gėjų esate prievarta įjungti į 
valstybines institucijas, kuri
oms duota profesinių sąjungų 
iškaba, kurios tačiau liaupsi
na laisvės ūužgn aužimą. Jos 
institucijos verčia Jus kas 
mėnuo vis daugiau pagaminti 
bet Jūsų darbo vaisiai Jums 
atimami».

Toliau atsišaukime pabrė
žiama, l»ad darbo žmon ų na 
gamintos gėrybės tenka nedi
delei valdančiųjų kl kai ten 
ka gausiam kariniam ir poli
ciniam aparatui, kuris darbo 
žmones laiko pavergime — 
arba gamintos gėrybės naudo 
jamos šaltojo karo reikalams. 
Visas diktatūrinis režimas pa 
remtas jėga. «Jūsų vargas 
mums nuolat akyse. Atsišau
kime darbo žmonės už gele-

— JAV prezidentas Eise- 
nhoweris uždegė lietuvišką 
eglutę, kuri k rlu su kitų 
tautų eglutėmis buvo pasta
tyta prie Baltųjų rūmų

— Ir senasis prezidentas 
Eisenhoweris ir naujasis Ken
nedy Naujųjų Metų proga per 
radiją pasveikino Rytų Euro
pos tautas ir palinkėjo joms 
jų laisvės troškimo išsipildy
mo

— Iš Vilniaus į vakarus at 
vyko Kūčių dieną ir įsiregis
travo Friedlando pereinamo
je stovykloje senesnio am
žiaus pora. Kartu su jais at
vyko viena senutė iš Talino. 
Atvykusiu iš Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų «repatriantų» 
pastaruoju metu buvo labai 
mažai, su šiais trimis per vi
są gruvdžio mėnesį tik 8. Ta
čiau per pirmuosius 9 šių me 
tų mėnesius iš Lietuvos ir ki 
tų Pabaltijo kraštų į Vakarus 
atvyko. 2 709 asmens jų tar
pe vien tik iš Klaipėdos kraš 
to 2 103. Iš Karaliaučiaus sri 
ties tuo laiku atvyko J2. Vė
liau «repatriacija» sumažėjo 
iki kelių dešimčių į mėnesį. 
Manoma, kad pagerėjus Mas
kvos Bonnos santykiams.ypač 
prekybos srityje, padidės vėl 
ir «repatriantų» į Vakarus 
skaičius.

— Per Kalėdas atbėgo tūks 
tančiai į Vakarus :š Vokieti
jos "ke-vietinės zonos, pasinau 
dodami Kalėdų švenčių judė 
jimu. per kalėdinę savaitę at 
bėgo į Vakarų Berlyną ir 
Vak. Vokiet ją 3 419 vokie
čių. nebenorinčių teliau gy
venti komunistiniame reži
me. Šiemet iki Kalėdų iš so
vietinės zonos į Vak. Berly
ną ar į Vak Vokietiją atbė
gi apie 196 000 asmenų. To
kiu pat pereitų metu laikotar 
piu t uvo atbėgę 144.0ú0.

—- Į Ameriką prieš Kalėdas 
atvyko Lietuvos nuristų eks
kursija, kurioje yra rašytojai 
Bieliauskas. Reimer s, Sluc- 
kis, keli žurnalistai ir foto
grafai, tarnautojai, vienas kol 
chozo pirmininkas ir keli as
mens rusiškomis pavardėmis, 
kurie galimas dalykas, eina 
«politrukų» pareigas. Grupė
je 15 asmenų .4 meiikoje pa
busią 2 savaites.

žinės uždangos patikimai, kad 
laisvojo pasaulio darbo žmo
nės yra solidarūs su jais, ir 
baigiamas šūkiu: «išlaikykite 
drąsą!».

AMERIKA IR PERU NUTRAU 
KÉ DIPLOMTINIUS SANTY

KIUS SU KUBA

Amerikos vyriausybė nepa- 
kęsdama daugiau Fidel Cas
tro provokacijų sausio m. 2 
d įteikė Kubos atstovui Va
šingtone pareiškimą, kad nu
traukia diplomatinius santy
kius. Praėjusią savaitę diplo 
matinius santykius nutraukė 
Peru vyriausybė Santykių nu 
traukimą svarsto Kolumbija, 
Panama. Venezuela.

Nors Amerika diplomatinius 
santykius nutraukė, tačiau 
jos laivynas Guantanaoio ba
zių neapleis.

Fidel Castro buvo padavęs 
skundą prieš Ameriką Jung
tinių Tautų saugumo tarybai. 
Fidel Castro kaltinimus nieks 
rimtai galvon neėmė.

Ir kitos Pietų Amerikos 
valstybės yra susirūpinusios 
komunizmo paimu.

Kubai ginklų pristatė komu 
nis iaiai kraš ai Vii i bet ko
kių įstaigų tarnautojai yra ori 
versti liaudies kariuomenėn 
stoti

Kubos apsiginklavimas su 
daro rimto, kitiems, ypač ma 
žesniems kraštams pavojaus.

Kuba šiandien jau yra ko
munistinių nuodų centras Ame 
ribos kontinente. Norint pa
naikinti šį komunizmo židinį, 
reikia nuversti Fidel Castro. 
Bet kaip?

Tik politiniu ekonominiu 
boikotu, perversmu viduje, ku 
rį turėtų paremti pabėgusieji 
į užsienius kubiečiai.

— São Paulo miestas turi 
tris milijonus, 850 tūkstančių 
gyventojų, pusė milijono dau 
giau negu Rio de Janeiro.

«DARBO» SUKAKTIS

Praėjusių metų gale Urug 
vajaus lietuvių komunistų lai 
kraš.is «Darbas» šventė 25 
metų jubiliejų.

Šia proga «Darbą» sveiki
no daugelis komunistų vadų 
iš visų^kraštų, neišskiriant ir 
Lietuvos Sveikino ir rusų pas 
tarytas ir riebia alga penimas 
fiktyvicės Lietuvos valdžios 
bosas Justas Paleckis. Savo 
sveikinime Paleckis Buv. Lie 
tuvos Prezidentą Smetoną va 
dinakruvinu Aventuristu. (Mes 
siūlome Paleckiui paskelbti 
statistiką kiek žmonių buvo 
nužudyta sukišta į kalėjimus, 
tardyta, kankinta ar ištremta 
į Sibirą Smetonos režimo me 
tu ir kiek nuo tos dienos kai 
rusai pastatė Paleckį pasira 
rašinėli žudytinų ir kankinii- 
nų lietuvių sąrašus, iki šian
dien, tada kiekvienas galės

— ŠĮ SEKMADIENĮ 3 VAL 
VISI LIETUVI \I TĖVAI IR VAI 
KAI (YP’AČ LIETUVIŠKŲ PA 
MOKŲ LANKYTOJAI) PRAŠO 
Ml ATVYKTI VILE ZELINON 
GIMNAZIJOS SALÉN Į LIE
TUVIŠKĄ KALĖDŲ EGLUTĘ.

Įėjimas Laisvas.

pasidaryti išvadas, katram iš 
jų dviejų labiau tinka «krūvi 
nojo» vardas. Toliau Paleckis 
reiškia šiltus jausmus «Dar
bui» už tai, kad šis karštai ir 
nuoširdžiai sveikino . 1940 m. 
pirmąją rusų okupaciją, pa
vergusią Lietuvą ir pradėju
sią kraujo liejimą, kur tęsia
si iki šiandien, Paleckis tai 
vadina didžiaisiais įvykiais.

Jubiliejaus proga «Darbui» 
aukos buvo renkamos ir Bra 
zilijoje. Aukos buvo renka
mos astuoniais sąrašais. Iš vi 
so mūsiškiai komunistai iš sa 
vo bendraminčių ir simpati- 
kų tepajėgė sukelti tik 16 605 
cr aukų Kitados buvo pajė
giama sukeltididesnės sumos. 
Pati didžiausia auka yra 1C00 
cr pasirašyta Bruno Karklas, 
po 500 cr aukojo Siniauskas, 
Valentienė J Gruodis, J. Vii 
kauskas, Poškų šeimyna, A. 
Černiauskas, A. Pranckevi- 
čius 300 cr. Kitos d desaės 
aukos pasirašytos slapyvar
džiais. Šiaip jau visa e lė 
smarkiau komunistuojančių 
yra įteikę labai mažas aukas. 
Reikia džiaugtis, kad ir sūkiai 
dintieji pamažu atsipeikėja 
ir nenori remti brolžudžių 
pastangų.

KALĖDOS BUVO ŠVENČIA
MOS IR LIETUVOJE

Senieji kalėdiniai papročiai 
tebėra gyvi ir dabartinėje 
Lietuvoje, nors komunistinė 
ir ateistinė propaganda sten
giasi su tomis liaudies tradi
cijomis kovoti, jas kaip «reli
gines atgyvenas» iš žmonių 
sąmonės ir gyvenimo išdil- 
dinti. Atvykusiųjų iš Lietuvos 
pasakojimu, visos ikšiolinės 
Kalėdos didelės dalies gyven
tojų būdavo švenčiamos se
nuoju būdu su Kūčių stalais 
ir šventinėmis vaišėmis. Ne 
kitaip bus buvę ir šiomis 
Kalėdomis. Iš Lietuvos sovie
tinės spaudos prieš k*urį laiką 
buvo galima išskaityti, kad 
gyventojai ilgai prieš šventes 
krautuvėse ieškojo (ir dažnai 
nagavo) įvairių prieskonių 
pyragams kepti ir pan. So
vietinis režimas’negali uždra
usti švęsti pirmąją Kalėdų 
dieną. Daug kas į darbą ne
ateina, nors įvyksta įvairių

(pabaiga 6 pusi.)
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VLIK’o Nutarimai Aktualiais Lietuviu 
Tautos Klausimais
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PRIIMTOS REZOLIUCIJOS

1. Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pro:es- 
tas prieš sovietinį Lietuvos 
pavergimą ir lietuvių tautos 
valios klastojimą.

Tęsdamas daugelio metų Lie 
tuvos laisvės kovų tradiciją 
ryšium su Sovietų Sąjungos 
įvykdytu prieš dvidešimt me 
tų Lietuvos užgrobimu, lau 
žant jai duotus ’škilmingus 
pasižadėjimus nepažeisti Lie 
tuvos valstybinio suverenumo 
ir teritorinio integralumo,

VLIKas pakartotinai reiškia 
protestą prieš Sovietų Sąjun
gą, jos vykdomą nuolatinį lie 
tuvių tautos valios klastoji
mą ir jos užmačias visur kai 
bėti lietuvių tautos vardu.

VLIKas visam pasauliui pri 
mena, kad Sovietų Sąjunga, 
194(> metų birželio 15 dieną 
okupavusi Lietuvą, jai jėga 
primetė savo komunistinę san 
tvarką, kuri nebuvo lietuviij 
tautos valios aktas, bet bruta 
lūs Sovietų Sąjungos veiks 
mas, įvykdytas sovietų armi
jos karinėmis ir sovietų poli 
cijos teroro priemonėm s.

Sovietų Sąjungos pastatyto 
ji taip vadinamoji Tarybų Lie 
tuvos valdžia tegali kalbėti 
Maskvos varnu, bet negali 
reikšti lietuvių tautos valios.

Lietuvių tauta per amžius 
savo nepriklausomybę turėjo 
niekad jos neišsižadėjo ir dėl 
jos kovojo ir kovos. Tai liu 
dija visa Lietuvos istorija, pa 
remta daugelio šimtmečių vai 
stybine tradicija ir tautos ap 
sisprendimu išlaikyti savo 
laisvę ir valstybinę nepriklau 
somyhę. Tas apsisprendimas 
buvo atnaujintai deklaruotas 
1918 metų vasario mėn. 16 

dienos aktu, patvirtintas Stei 
giamojo Seimo 1920 metų ge 
gūžės 15 dienos deklaracija, 
pakartotinai įrodytas Lietuvos 
nepriklausomybės karuose sa 
vanorių ir karių krauju ir vė 
liau partizanų aukomis nuola 
tinėse kovose dėl Lietuvos 
laisvės Sovietų Sąjungai kraš 
tą okupavus.

VLIKas reiškia pagarbą vi 
siems žuvusiems kovose dėl 
Lietuvos laisvės: tėvynėje, So 
vietų Sąjungos šiaurės ar Si
biro tremtyje, o taip pat vi 
siems tiems, kurie bekovoda 
mi už Lietuvos laisvę ir jos 
geresnę ateitį yra kalinami, 
kenčia tremtyje, ar yra nu
kentėję nuo Lietuvos okupan 
to bet kuriuo kitu būdu

VLIKas sveikina pavergtus 
brolius ir seseris tėvynėje, 
kviesdamas laikytis tautinių 
vertybių savitos dvasios, tau 
tinių papročių ir tradicijų, 
kalbos ir tvirtai tikėti, kad 
laisvės aušra Lietuvai pate
kės.

VLIKas kviečia viso laisvo 
jo pasaulio lietuvius dar dau 
giau sutrikti savo jėgas ir pa 
jėgumą Lietuvai laisvę atgau 
ti ir atstatyti valstybinę ne
priklausomybę.

2. Tarptautinės padėties 
k k usimu

VI IKas išklausęs praneši
mų tarptautinės padėties k au 
simu, nutarė:

1) Ir toliau dėti visas pas 
tangas įjungti Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymo būti
numą į antrojo pasaulio karo 
padarinių Europoje likvidavi 
mo programą:

2) Pavesti VLIKo Prezidiu

Kazys Bradunas

KALNUOS
Už tvoros rugiai žydėdami nedulka, 
Nei ėreliai geria šulinio candens, 
Nei baltų baltų žąselių pulkas 
Poilsiui iš upės pargagens.

Praveriu dvris į šaltą orą, 
Padvelkia ledu kalnų kalnai — 
Ir kaučia pavirsta mano noras 
Perskrist juos ir nusileist tenai,

Kur javai žydėdami jau dulka, 
Kur ėreliai geria šulinio vandens, 
Kur baltų baltų žąselių pulkas 
Poilsiui iš upės pargagens

mui daryti žygius per laisvų 
jų kraštų vyriausybes ir jų 
delegacijas Jungtinėse Tauto 
se, kelti Sovietų «jungos oku 
pacijos ir kolonializmo apraiš 
kas Lietuvoje ir kiekviena 
proga reikalauti, kad Sovietų 
Sąjunga vykdytų jos pačs'os 
pripažintus tautų apsisprendi 
mo principus ir juos įgyven
dintų Lietuvoje ir kitose Fa 
baltijc valstybėse.

3) Kviesti I ietuvos laisvini 
mo talkon lietuvių visuome
nės organizacijas visuose pa 
šaulio kraštuose, kad jos 
kreiptųsi su atitinkamais pa
reiškimais į joms artimas ati 
tinkamų kraštų organizacijas, 
išryškindamos sovietinio impe 
ializmo ir kolonializmo apr- 
raiškas Lietuvoje, ypač at- 
kreipdamos dėmesį j poliiti- 
nį. ekonominį ir kultūrinį pa 
vergimą išnaudojimą ir prie- 
vartavimmą, būtent:

a) tautij apsisprendimo tei
sės paneigimą, nurodant, kad 
komunistinės diktatūros išlai 
kymą jų pavergtuose kraštuo 

se sovietai vertina daugiau 
negu tautų iaisvo apsispren
dimo dėsnį;

b) ri’su kaip valdančios tau 
tos politini dominavimą viso 
se okupanto įstaigose Lietu
voje; paneigiant vietinių gy
ventojų teises;

c) piliečių nelygų traktavi
mą pripažįstant pirmaujantį 
ir vadovaujantį vaidmenį ir 
teises komunistams, skirstant 
žmones į tikinčius ir netikin
čius į Dievą ir paskutinius 
persekiojant;

d) ūkinį krašto išnaudoju 
mą, paimant vietinius Lietu
vos išteklius Sovietų Sąjun
gos reikalams, v sų darbo žmo 
nių išnaudojimą verčiant juos 
dirbti virš jėgų už menką afr 
lyginimą, o taip pat žemės ū- 
k o darbininkųipavergimą, ku 
ris prilygsta sunkiausios rū
šies baudžiavai;

e) kultūrinį prievartavimą, 
verčiant kartoti lietuvių kal
ba propagandinius rusiškus 
komunistinius kūrinius ir 

skleisti jųjų idėjos, kurios y 
ra apgaulingai peršamos kaip 
socialistinio turinio;

f) istorijos klastojimą ir iš
kraipymus, aišk nanj kad ca 
rų įvykdytas Lietuvos paver 
girnas buvęs progresyvus i- 
išganingas lietuvių tautai, ir

g) nuolatinį rusų tautos gar 
binimą ir aukštinimą, palie
kant kitoms tautoms tik an
traeilį vaidmenį.

4) Iškelti Sovietų Sąjungos, 
kaip politinio veiksnio prie
vartinį pobūdį, ypač iškeliant 
Sovietų Sąjungos smurtą ir 
tai, kad nė viena tauta nėra 
įsijungusi į ją laisvo apsis
prendimo keliu, o taip pat at 
kreipti visų dėmesį į tai. kad 
sovietų skelbiamoji tariamoji 
te'sė išstoti iš ŠTSR yra tik 
propagandinė priemonė, nu 
dum jus, nes bet kokie ban
dymai ta teise pasinaudoti bū 
tų pagal sovietų baudžiamo
sios teisės nuostatus kvalifi
kuoti kaip valstybės i šdavi 
mas, t.y. sunkiausias nusikals 
tarnas darbas

3. VLIKo komisijų sudarym0 
reikalu 

t

Sekmingesniam VLIK© dar 
bui, VLIKo sesija įgalioja pra 
plėstą VLIKo Prezidiumą su 
daryti komisijas, kokios bus 
reikalingos, atskiriems klau
simams studijuoti ir sumany
mams tiekti.

PRARIJAMAS RADIJAS

Japonai išrado mažytį radi 
ją, kuris pavadintas teleme 
tru ir kuris naudojamas To
kijo Universitete susekimui 
kūno nenormalumų. Pacien
tas praryja tą mažą radijuką, 
kuris gali iš lauko priimti im 
pulsus, o paskui perduoti at
gal. Tuo būdu galima pati 
krinti vidurių vidaus tempe
ratūrą, skrandžio rūkštingu- 
mą, spaudimą vidaus orga 
nuošė.

Halina Didžiulyje Mošinskienė

Caiėdų Curtas.
(tąsa)

Truputį šypsančios lūpos, 
balti plaukai lygiai sušukuo
ti, nepaprastai aukš a protin
ga kakta - tas veidas taip 
skyrėsi iš visų tų moterų vei 
dų. kuriuos jis kasdieną su
tikdavo! .. Jo vieta buvo tik 
čia: virš tos knygų lentynos, 
senovinio, nedailaus rašomo
jo stalo užversto žodynais ir 
popieriais, siaurutės geleži
nės lovos, uždengtos tautinių 
raštų užtiesalu.. Tos tamsios 
akys klaidžiojo drauge su žals 
va šviesa, drauge su žilagal
viu profesoriumi, sekdamos 
kiekvieną jo mostą, kiekvie
ną žingsnį, kiekvieną mintį. . 
«Jinai mirė Ji jo žmona Jo 
gyvenimo pabaiga - vienatvė 
je... Juk jis jokios šeiminin
kės neturi.. Tai tik bergž 
džias senelio pasiteisinimas 
prisimenant praeitį. » Jonas 
susimąstęs nuleido galvą Jis 
nei negirdėjo kaip įslinko 
profesorius apsiavęs velti
niais. Jo žingsniai buvo minkš 

ti ir tylus, kaip plėšraus žvė 
ries

— Gal pasivaišinsim šia 
proga? - prabilo visai ties 
Jonu.

Jonas atsipeikėjo. Prieš jį 
stovėjo šypsantis senelis, lai 
kydamas rankoje «isamchor» 
vyno bonką ir dvi stiklines. 
Jis jas pastatė ant stalo atsi
prašydamas, kad užkandžio 
neturįs, o bastučiai dar neis- 
virę

Čia Jonas pašoko, kaip stu 
denčiokas.

— Tuoj rasis ir užkandžiai!
Jis skubiai atrišo ryšulį ku 

rį taip rūpestingai visą laiką 
laikė ant kelių ir padėjo iš
vyniodamas ant &ta o: - Tik 
peilio truksi* - pridėjo

Profesorius žiūi ėjo į juodos 
ir baltos duonos kepalėlius, 
gniūžtelę sviesto ir geroką 
gabalą arbatinės dešros Šyp 
sena išnyko jo pageltusiame 
veide, lūpos virpėjo lyg >u 
laikydamos paklydusį žodį. 

drebanti ranka pylė veną j 
stiklines ir jo lašai kaip kru 
vinos ašaros varvėjo stiklu.

— Ar ga’iu paimti peilį iš 
virtuvės? - pakartojo Jonas 
pakildamas.

— Aš... aš tuojau atnešiu. 
Prašau . sėskit. - profeso
rius ir vėl tūpčiojo, tai per 
keldamas stale popierius iš 
vienos vietos į kitą, tai vėl 
lyg ko tai ieškodamas. Pas
kui. jis ištrepsėjo smulkiais 
žingsniais j virtuvę ir Jonas 
pastebėjo kaip keistai truk
čiojo jo graži, kilni galva: 
«Vargšas senelis, susijaudi
no ..» - nepaprastai gilus gai
lestis apėmė jo širdį.

Tačiau profesoriui grįžus 
iš virtuvės su -peiliu, šakute 
ir suskilusia lėkšte, svečia8 
susivaldė ir nuduodamas nie 
ko nepastebėjęs paėmė vyno 
stiklą į rankas, atsistojo ir 
žiūrėdamas seneliui įakis.ku 
rių vokai buvo dar labiau pa 
raudę, pasakė: - Į jūsų svei
katą mokytojau Už laimingą 
p aeitj ir pilną vilčių ateitį!

Jis išlenkė vienu mostu vi
są vyną.

— Už visus, kurie sėdasi šį 

vakarą prie Kūčių stalo.. ta 
rė profesorius truputį dreban 
čiu balsu, grakščiai pakelda 
mas stiklą Jonas pastebėjo, 
kaip jo prigesęs žvilgsnis nu 
klydo portreto link. Pirmykš 
tė švelni šypsena nušvietė 
kilnųjį veidą

Vynas juodu sušildė, užkan 
džiai atgaivino Jonas nusiė
męs apsiaustą vaikščiojo po 
kambarį, žiūrinėjo knygas, 
tai nusijuokdamas, tai vėl 
klausdamas.. Pasakodamas 
apie savo darbą fabriko raš
tinėje. pasakodamas apie sa 
v® žmoną ir vaikus besimo
kančius dešimtmetėje moky
kloje jis svajojo juose išlai 
kyti lietuvybę, juos išauklėti, 
tikrais lietuvių inteligentais... 
Ir besikalbant, jis kreipėsi j 
profesorių: - O kaip buvo 
jums ten, Sibire?...

Vienu momentu senelio vei 
das pasikeitė. Nebeliko aky
se šilimos. Jos tapo šaltos ir 
plieninės Atsilošęs kėdėje, 
jis vėl užsirūkė papirosą ir 
pus au prisimerkęs žiūrėjo į 
Joną, kaip į visai svetimą 
žmogų. Profesorius tylėjo.

Jonas Stulgis iš karto supra 

to savo netaktą Jis puolė at 
siprašinėti už neapgalvotą 
klausimą, ir kaip įmanyda
mas stengėsi įtikinti buvusį 
tremtinį, kad jis jokių paslėp 
tų minčių neturėjęs, matyt, 
jam vynas liežuvį sumaišęs...

Senukas akmeniniu veidu, 
ilgai klausėsi nuoširdaus Jo
no pasiteisinimo. Jo liūdnas 
žvilgsnis klaidžiojo valgių Ii 
kučiais, paskui sustojo ties 
žmonos portretu Užspausda- 
mas nuorūką peleninėje, jis 
lėtai prisiartino prie Jono ir 
padėjęs raukšlėtą, bet nepa
prastai baltą ranką ant gyve 
nimu pulsuojančio peties, ty
liai, bet labai ryškiai kirčiuo
damas kiekvieną žodį pasa
kė:

— «Niekada neklausinėk a- 
pie praeitį nei vieno tų, ku
rie iš ten sugrįžo».

Jonas jautėsi, kaip nusikal
tęs gimnazistas, prieš savo 
išmintingą mokytoją Pripuo
lamai pažvelgęs į žadintuvą 
ant rašomojo stalo, pamatė, 
kad jo perilgai užsisėdėta, ir 
tikriausiai maniuose jo jau 
pasigenda.

(B. D )
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Dar Žingsnis Lietuvos Laisvės įgy
vendinimo Kryptimi

VLIKO VYKDOMOSIOS TARYBOS ŽODIS KALĖDŲ ŠVEN
ČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

MŪSŲ LIETUVA

Trys Ki imi n g ej i

Kas buvo svarbiausia šiuo
se 1960 uose metuose Lietu
vos laisvės reikalu? Atrodo, 
kad tai buvo kolonializmo 
klausimo iškėlimas į tarptau 
tinių diskusijų scerą. Ar ne 
likimo ironija, kad tą jautrų 
klausimą iškėlė Jungtinėse 
Tautose kaip tik Sovietų Są
junga - pati didžiausia koto 
nijalinė viešpatija dabarties 
pasaulyje? Iškėlė jį dideliu 
patosu Chruščiovas JT šių 
metų rudens sesijos pradžio
je ir tikėjosi tuo savo žygiu 
iškart pagauti visų Afrikos ir 
Azijos tautų simpatijas. Spe
kuliavo tuo, kad masiniai įga 
vusios valstybinę nepriklau
somybę, ypač Afrikos tautos 
ir tautelės puls į Chruščiovo 
glėbį ir pasidarys Maskvos 
satelitais Išėjo kitaip O kad 
kitaip išėjo, prie to pr sidėjo 
ir pats Chruščiovas savo ne
suvaldomu būdu savo triukš 
mavimu ir «bato koncertu». 
Ir dėl ko kilo šis ir kiti triukš 
mavimai? Dėl to, kad apdai
rių JT delegatą buvo iškel
tas Lietuvos ir kitų pavergtų 
jų Pabaltijo bei Rytų Euro
pos tautų nelaisvės reikalas. 
Pabaltijo tautos iš Jungtinių 
Tautų tribūnos per tą sesiją 
buvo pakartotinai minėtos 
kaip sovietinės kolonijos. So 
vietinio kolonializmo klausi
mas mūsų tėvynėje ir kitur 
Rytų Europoje pasidarė pa
saulinio dėmesio objektu Kiek 
Kremliaus delegatai jvairiuo 
se tarptautiniuose sambūriuo 
se ir triukšmautų - sovietinis 
kolonializmas Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje pasidarė pa 
šauliui žinomas, kaip niekad 
prieš tai Sovietams nepavy
kus visą dėmesį nukreipti tik 

į Atrikos (besibaigiant į) kolo 
n’alizmą. lazda atsisuko an
truoju galu ir pliekia dabar 
patį Kremlių Sovietinio kolo 
nializmo Kabai.ijyje iškėlimas 
ir išpopuliarinimas šiemet tad 
buvo itin naudingas veiksnys 
mūsų laisvės reikalui

Savaime aišku, kad tokio 
plataus aido mūsų laisvės rei 
kalui nebūtų buvę, jei mūsų 
laisvinimo veiksniai metai iš 
metų ir ypač šiais metais ne 
būtų darę daug ir įvairių pas 
tangų. Čia atskirai visų žygių 
neišvardinsime Kartais galė
jo kilti net mintis, ar ne per 
dažnai kreipiamės į pasaulio 
galiūnus «vis tais pačiais rei 
kalais». Nebuvo per dažnai ir 
niekad nebus nei ateityje — 
kol galų gale Lietuva atgaus 
apsisprendimo teises Tautų 
apsisprendimo teisė — tai vis 
kartojama skambiose tarp’au 
tinėse deklaracijose Kol toji 
teisė nebus įgyvendinta, mes 
negalime liautis klebenti j vi 
so pasaulio galingųjų duris. 
Šių metų gale malonu pabrėž 
ti-, kad mūsų veiksnių pastan 
gos davė gražių vaisių

Tačiau uždavinių liko dar 
daugiau Ypač Lietuvos lais 
vės propagandos pasaulyje 
reikalu mūsų laukia dar mil 
žiniškas darbas. Kaip tik ko
lonializmo klausimą Jungtinė 
se Tautose svarstant paaiškė 
jo, kiek daug kraštų ir tautų 
pasaulyje, ypač Afrikoje ir 
Azijoje, apie Pabaltijo prob'e 
mas teturi tik miglotą supra 
timą

Akivaizdoje šių ir eilės ki 
tų uždavinių, dar stipriau tu
rėtų pasireikšti mūsų lietuvis 
kųjų gretų vieningumas — ne

Sužibo danguje žvaigždė išpranašauta:
Už dykumų, už erškėčių aštrių, už kiparisų. 
Kupranugariai, kaip trys karalių tautos 
Pavargę, kelią ar nubris?

Trijų spalvų veiduos viena mintis netilpo, 
Kurioje viešpačių garbė kaip vergė liūsta — 
Sušvilps virš jiūto mirties klastinga kilpa, 
Nugrauš hienos kaulelius.

Juk be grasinės Viltis - rauda beviltė? 
Gyvenimas — pabodusi po nežinią kelionė. 
O vakarop tos amžiaus kelio smiltys 
ilsėtis nieko nevilios.

Kaip dulkės vieškely, kad be Tavęs nežūtų, 
Pagarbiai peržengę Betliejaus gurbo slenkstį. 
Sudėję auką prieš Tave mažutį, 
Tie trys karaliai nusilenks.

Nes T’u gi pranašų per amžius pranašautas 
Esi. kurs klaikią neviltį savu krauju pašvęsi 
Užgeso nuovargy kaip žvaigždės kilnos tautos, 
Ilgai belaukdamos Tavęs

priklausomai nuoto kokių ne 
susipratimų veikimo vienybės 
fronte būta praeityje Tikrai 
sakant: mes visai nebeturime 
laiko bet kokims nevieningu
mams. jei tikrai siekiame lais 
vos ir nepriklausomos Lietu 
vos.

Užvis jautriausiu susidomė 
jimu mūsų akys ir širdys krei 
piasi į pavergtąja tėvynę ir 
jos tautiečius Šiais besibai
giančiais metais kaip retai 
iki šiol, gavome iš tėvynės 
daug gražių, stačiai jaudinau 
čių liudijimų apie i -tuvišką 
mūsų tautiečių daugumos lai 
kyseną LIE Tu VA TEBĖRA 1P 
LIE1UVŲ TAUTA TEBĖRA. 
Komunistinis perauklėjimoma

Vincas Jonikas

Piligrimai

lūuas nė lietuviškojo jauni
mo nesugebėjo nutautinti, 
nors pastangų daro didelių. 
Šimtai lietuvių kilmės asme
nų šia s metais tam tikrų re
patriacijos susitarimų pašėko 
je iš Lietuvos atvyko j Vaka 
rus ir parnešė daug įdomių 
duomenų. Juos būtu galima 
suglausti j viena sakinį: LIE 
TUVIS NE A-.UŽO! LIETUVA 
T’BĖRA GYVA JAI RE KIA 
TIK LAISVĖS.

Nepalūžkime ii mes gyve 
nantieji l-aisvuose Vakaru se 
Nedarykime sau per didelių 
iliuzijų, būk Vakarų valstybės 
ims mūsų kraštą greit «išva
duoti». Išvadavimas gali pri
bręsti tik pačiai tautai išlai-
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kius gyvą tikėjimą į laisvę. 
Kad tas tikėjimas stiprėtų 
šiapus ir anapus geležinės už 
dangos — tai yra mūsų viltis 
ateinantiems naujiems me 
tams. Tautų laisvės šūkis, 
audringai einąs per visą pa 
šaulį, negali aplenkti Lietuvos 
Jis ir mūsų tėvynėje įsikūnys 
O tuo tarpu tenka tik turėti 
vilties ir dirbti

VLIKO VYKDOMOJI 
TARYBA

UŽSIENIEČIAI ATOMINĖSE 
STUDIJOSE

Net 83 aukštąsias mokyklas 
baigę mokslininkai ir inžinie 
riai pradėjo gilinti atomines 
studijas Argonne Laboratori
jose, esančiose netoli Chica- 
gos. Iš ju tik šeši amerikie
čiai, o 77 yra studijoms atvy 
kę iš Austrijos, Brazilijos, E- 
gipto, Suomijos. Prancūzijos, 
Vokietijos, Indijos, Irano. Ita 
lijos, Japonijos, Korėjos, Olan 
uijos Philipinų, Pietų Afri
kos, Thailando, Jugoslavijos.

BIONIKA - NAUJAS 
MOKSLAS 

t

Susidarė nauja mokslo ša
ka, pavadinta bionika: studi
juojama gyvius, kad susektas 
žinias būtų galima pritaikyti 
žmogaus gaminamų mechaniz 
mų patobulinimui Pvz., sten
giamasi susekti, iš kur tas 
jautrumas barškuolių, kuriuos 
šilimą pagaunančiais orga
nais junta mažiausią tempera 
tūros pakitėjimą — net iki 
iki 1/1 0C0 dailės laipsnio. 
Tuo besivadovaudamos jos 
nakčia gaud-o savo grobį. Šikš 
nosparniai, pelėdos turi gar
są pagaunančius jausmus, ku 
rie daug jautresni negu bet 
kokie žmogaus įtaisai.

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

iv. Mikalojaus Dovana
(Legenda)

(tąsa)

Jos išvargęs veidas buvo 
padengtas kvapniomis dulke
lėmis, antakiai anglimi paryš 
kinti, lūpos raudonu tepalu 
nudažytos. Grakštų liemenį 
buvo aptempusi gelėta, nauja 
suknelė, kojas — plonytės ko 
jinės, minkštos odos bateliai, 
taip nesiderino prie suplaktų 
trobelės grindų, i i didžiulės 
pilkos akys buvo lygiai skaus 
m ingai liūdnos, kaip abiejų 
jaunesniųjų.

Senelis užsimerkė. Jam ne 
paprastai pagailo Mortos.

— Radau jums darba, — 
kalbėjo tylomis Morta

— Kur? — paklausė abi se 
serys vienbalsiai

— Vienuose namuose, kur 
jūs abidvi turėsite priiminėti 
svečius atvykusius iš kitų 
miestų. Reikės gražiai ir man 
dagiai jiems patarnauti.

— Bet, kaip mes atrodo
me?... Juk mes neturime nei 
padoraus rūbo! — nuliūdo abi.

— Paskolinsiu laikinai sa
vo Paskui turėsite viską, kaip 
ir aš Ir atrodysite taip, kaip 
aš... — išdidžiai pakėlusi gal 
vą sukėsi prieš seseris Morb .

7trodė> kad blanki šypsena 
nušvietė visų trijų veidus bet 
čia pat ji užgeso.

Iš kampo atsiliepė senelis.
— A, a... tai ir šeimininkės 

jau pareita.
— Garbė Jėzui Kristui.. — 

skubiai pasakė Morta
— Per amžius... — rišdama 

sis nuo suolo atsakė senelis.
Kalba nutruko. Mergų os 

ruošėsi. Katilėlyje virė kelios 
bulvės. Paskui, svečią pakvie 
tė prie stalo vakarienei.

Užustalėje susėdus senelis 
vėl persižegnojo ir juo pase
kė visos trys sesutės. Beva 
karieniaujant merginos abe
jingai tylėjo.. Senelis gi suval 
gęs vieną bulvę, kažkaip atgi 
jo ir švelni šypsena perbėgo 
jo maloniu veidu.

— Daug pasaulio vietų pe

rėjau daug mačiau, bet to
kių dail ų mergaičių nebuvau 
dar sutikęs. Gaila, kad netu
rite tėvų, būtų kuo jiems pa 
sidžiaugti...

— Mūsų tėvai žuvo kelio
nėje per jūras. Aš likau su 
sesutėmis, kai man tebuvo tie 
šimts metų. Jos buvo dar vi
sai mažytės. Tėvelis buvopir 
klys Gyvenome turtingai, tu- 
11 j. me tarnaites. Mūsų moti
na buvo nepaprastai g-aži. ji 
grojo arfa piešė nepaprastai 
gražius paveikslus. Jos ran 
kos buvo baltos, švelnios ir 
kvepiančios lelijų žiedais... 
— pasakojo Morta, o jos dide 
lės akys klaidžiojo, kaip dvi 
pasimetusios žvaigždės ilge 
šio jūroje — Vieną kartą, tė 
vai nutaiė pakeliauti, pažin
ti kitus kraštus Deja jų lai
vas sudužo ir jie žuvo. Blogi 
žmonės viską iš mūsų atėmė, 
davė mums šitą ūšnelę ir čia 
aš išauginau savo sesutes. 
Visko manau, viskuo buvau... 
kažkaip pasisekė man jas iš
auginti. Malėme karus, ligas, 
nelaimes, b<t vis kaip per ste 
buklų ištikdavome gyvos. Aš 
pati tuo stebiuosi. Šiandieną, 
pagaliau radau joms pelningą 
darbą. — Baigė pasakojimą

Morta.
Senelis klausėsi atydžiai 

jos pasakojimo, linga o bal
ta galva, kartais atsidusda
mas. kartais ašarą nubrauk
damas.

— Taigi taigi, visko maty
ta, visko pergyventa... Bet ti 
kriaušiai jaunos širdelės kaž 
ko ilgisi, gal apie aimę sva
joja? išrinktojo bernelio lau
kia, a? — svečias taip neti 
kėtai palietė opiausį klausi
mą, kad visos trys merginos 
sumišo, nuleido galvas

- Nesivaržykit, mergaitės. 
Senas esu, bet ne visada se
nas buvau. Juk ir aš kadaise 
svajonėmis gyvenau. Turėjau 
draugų kurie nakteles bemie 
ges prarymodavo bemąstyda 
mi apie savo išrinktąsias Juk 
ir apie jus kas nors svajoja...

— O ne, ne... - staiga pra 
virko Marija, — mano Jone
lis .

Čia ji užsikniaubė kukčio 
dama ant stalo.

— Neverk, Marija. — rami 
no senelis, — papasakok man, 
kas gi atsitiko su tavo Jone 
liu? Gal gi aš kuo nors gale 
siu padėti..

Marija nusišluostė rankove 
akis. Ji pajuto nepaprastąja 
sitikėjimą tam nuostabiai ma 
loniam ateiviui, kuris rodosi,

— Jis buvo man labai ge
ras, lipšnus, mandagus, — pa 
šakojo nurimusi, bet jo tėvai 
uždraudė mane lankyti, nes 
iš visų šio miesto gyventojų 
mes esame vargingiausios, 
mus ubagėmis vadina ir aš gė 
dą padaryčiau jų namams .

— Gėda daro blogi darbai, 
bet ne neturtas, — rimtai pa 
sakė senelis.

— Tai tik, senuti, jūs vie
nas taip galvojate, — įsiter
pė Valė, — mano toks pats 
likimas, kai> Marijos Mesne 
turime teisės mylėti, neturi
me teisės būti, kaip kitos. 
Mus visur lydi neapykanta...

- Tie kurie nešioja savo 
širdyje neapykantą, patys sau 
kenki, bet ne jums, — nuirau 
kė ją senelis.

— O manasis, tai paliko ma 
ne nei neatsisveikinęs - din
go, kaip akmuo vandenyje. 
Bet man jo negaila. Jo vietoje 
turiu kitus... — pridėjo Mor
ta, išdidžiai atmesdama galvą

(B. D )
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čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa P* s tai 4118

S&« Paule

I

Bronius Zumeris

RELIGIJA
K EK sena 'yra žmonija, 

tiek sena ir religija. Žmogus 
ateidamas j šį pasaulį, atsine 
ša Dievo ir amžinybės nuovo 
ką kuri jį lydi visą jo gyve
nimą.

Įvairios aplinkumos ir įvai
rių kultūrų sąlytyje žmonių 
grupės amžių būvyje išugdė 
ir išvystė įvairią pažiūrą į 
anapus mūsų būties esantį pa 
šaulį. Kiek jis savo atskirais 
aspektais yra skirtingas, tiek 
bendru požiūriu yra bendras: 
Dievybė ir amžinasis žmo
gaus gyvenimas

Apreiškimas davė žmonijai 
naują kryptį ir nurodė galuti 
nį tikrąjį kelią, kurio žmoni
ja ištisus amžius jieškojo.

Kartą vienas geografijos 
mokinys buvo labai darbštus 
ir uolus. Jis plačiai pažino 
geografiją. Jis puikiai žinoję, 
kas yra upė ir mokėjo atsa
kyti į mokytojo statomus klau 
simus Tačiau kartą mok) lo
ja» jį paklausė, ar jis matęs 
savo gyvenime upę Mokinys 
atsakė, kad ne.

Ar iš mūsų nėra daug to
kių, kurie girdėjo kalbant a- 
pie Dievą. Moka keletą krikš 
čioniškojo tikėjimo tiesų — 
tai viskas.

Apreiškimo atneštos tiesos 
yra gilios Jos reikalingos ne 
tik girdėti apie jas kalbant, 
bet reikia į jas pačiam gilin
tis ir stengtis pažinti Pažini
mas glūdi jo«e pačiose. Jas 
reikia pažinti Be pažinimo 
jos bus tuščios ir menkaver 
tės Jeigu mes ištisą eilę me
tų praleidžiame, tobulindamies 
savo profesijoje, tai šiuo atve 
ju reikalingas viso amžiaus 
gilinimasis, kad prieitume vie 
toje Dievo formulės Gyvojo 
Dievo pažinimą

Garsus indų išminčius Ra- 
bindranatas Tagorė apie tikin 
čiuosius šitaip sako: «Jų dau
guma yra ateistai, nors jie pa 
tys to nežino Savo vaikystė
je jie įsigijo keletą sausų ži
nių apie Dievą ir Jo įsaky
mus Jų katekizmo pamokos 
buvo sausų formulių kalimas 
ir todėl jų Dievo pažinimas 
pasiliko negyvas». Kitais žo
džiais tariant, vietoje gyvojo 
Dievo jų galvose atsirado ne 
gyvo Dievo formulė, nes jie 
niekada daugiau, palikę mo
kyklos suolą, nesistengė mo
kykloje įsigytas vaikiškas ži
nias apie Dievą tobulindami 
pakelti ligi subrendusio žmo- 
ga s upratimo Daugel s žino 

nių šian įien yra garsūs savo 
specialybės žinovai, tačiau re 
Ilginiu atžvilgiu jie yra pra
dinės mokyklos mokiniai Jie 
savo specialybę ugdė univer 
sitetuose ir augštosiose mo
kyklose, o Dievo pažinimą pa 
1 ko pradinė e mokykloje Už 
tai savo specialybės atžvilgiu 
jie yra daktarai, o Dievo pa
žinimo atžvilgiu -- suaugę 
pradinės mokyklos mokiniai.

Jie - aug pažįsta bet ne Gy 
vąjį Dievą; jie daug žino, bet 
ne tikėjimo tiesas; jie įsigili
nę į daugelį paslapčių, bet ne 
į žmogaus buvimo paslaptį; 
jie gali kalbėti daugeliu svar 
bių klausimų, bet ne amžine 
jo gyvenimo: jiepažį-ta savo 
specialybę, bet ne savo tikė
jimą, kurio ženklu jie yra pa 
ženklinti

Kas yra Dievas? Fikc:ja. 
Kas yra Kristus? Istorinis ge
nijus. Kas yra Bažnyčia? Kle 
rikalų sąjunga Kas yra krikš 
čionybė? Moterų ir paliegėlių 
priebėtia. Kas yra Evangeli
ja? Rankraščiai istorikui. O 
gal? Mes dažnai esame savo 
specialybių žinovai ir ateistų 
paleistų šūkių vergai nes pa 
mirštame, kad tikėjimo panei 
girnas yra ne tik Dievo įžei
dimas. bet ir įžeidimas visos 
žmonijos, kuri visur ir visa
da tikėjo.

«Yra praeities, ateities ir 
amžinybės žmonių Daugu 
mas žmonių gyvena vienoje 
ar kitoje laiko dalyje ir tik 
mažas skaičius tepralaužia 
sau kelią iki amžinybės, ki
taip sakant nugali laiko blo
gybę, Pranašai žvelgia atei- 
tin bet jie ją mato todęl, kad 
savo dvasioje perskrodžia lai 
ką, kad yra amžinybėje ir iš 
ten teisia laika dvasinėje 
plotmėje» (N. Berdiajev)

Kai Morentė, kalbėdamas 
apie krikščionybę, iškėlė mil 
žinišką jos įtaką žmogaus san 
tykiuose su Dievu — nes jis 
pastatė prieš Kūrėją laisvą 
žmogų, nereikalaujantį jokių 
tarpininkų — tai Romains pa 
brėžė didelį jos pozityvų nu
veiktą darbą žmogaus santy
kiuose su visuomene.

Žinomas istorikas Schlos
ser savo «Pasaulio Istorijoje» 
pabrėžia, kad dorybė ir reli
gija yra dalykai , kurių žmo 
gus visai išnaikinti n ekada 
negali. Tačiau šioje padėtyje 
mes matome pavojingesnių 
dalyk- , nei išnaikinimas

(B. D J

Gražina Tulauskaitė

PAVASARIO daina
Tau vienam aš galiu pasakyti, 
Ką dainuoja pavasario naktys 
Ir širdis ko pragysta paukštyte, 
Rožių krūmai kai pradeda degti.

Negaliu tik taukuos pasivyti
Žodžių, skubančių lėkti pavėjui.
Nei mažoj širdyje išlaikyti
Tiek daug saulės, sapnų tiek ir vejų.

Tąsyk gimsta Quina svajingoji, 
Tau smuiku širdyje nuaidėjus.
Ją pavasario naktys dainuoja, 
Žvaigždės, rožės ir glostantis vėjas.

Vieno Auksino Istorija
PAULIUS JURKUS

(tąsa)

Pas dailininką Lorenco

Kai miesto laikrodžiai mu
šė popietį, mus paėmė ir iš 
nešė Praėjo Koks pusvalan 
dis ir mus pažėrė ant aukšto 
staliuko Nustebęs dairiausi.

Rožinė pavakario šviesa lie 
josi vidun pro erdvius lan
gus. Čiuožė ji tamsiomis sie
nos draperijomis auksinėmis 
atbrailomis ir virpėdama g a- 
monėjo po kambarį išsklidu
sias statulas Lyg norėdamos 
skristi sviedė savo drabuž us 
į šalį, stiepėsi jos aukštyn ir 
žvelgė į sodą kur noko pas
kutinieji rudens vaisiai Šalia 
grupavosi angeliukų ir faunų 
būriai Nerūpestingai išdykau 
darni įgriuvo jie į draperijas 
ir susiKabinę bučiavosi.

Žvalgiausi apsvaigęs ir nūs 
tebęs: kur esu? Mus atnešęs 
kreipėsi:

— Maestro Lorenco, ponas 
vaivada jums ir jūsų drau
gams dailininkams siunčia pi
nigų

— O. bene, bene! — šūkte
lėjo jis prie dirbamos statu
lėlės ir visai j mus neatsi
gręžė

Dabar man buvo aišku: pa
tekau pas italus dailininkus, 
kurie puošia Vilniaus bažny
čias ir rūmus.

Mano draugai ir čia nė 
kuo nesidomėjo ir ramūs snū 
duriavo Aš svajojau kad pra 
>idės mano tikrasis gyveni
mas Pirma bu au skurdžių 

tarpe o dabar šie, kurie gali 
sukurki tokias statulas, tikrai 
mane supras ir įvertins.
Aš pamatysiu tą gražią stato 
mą bažnyčią, apie kurią girdė 
jau. būdamas pas pirklį. Perei 
siu su dailininkais visus mies 
to palocius, sėdėsiu prie visų 
kilmingų stalų, kur dalyvaus 
valstybės kancleris vaivados, 
hetmonai vyskupai, vienuoly
no viršininkai ir svetimų že
mių pasiuntiniai Girdėsiu, 
kaip jie kalbės apie didelius 
menininkų kūrinius.

Ir dar daugiau svajojau. Su 
jais keliausiu į pasaulį, pama 
tysiu Itali.os kalnus, miestu 
saulėtas gatves ir marmuro 
bažnyčias Aš būsiu su jais 
jų sunkiose valandose ir su
darysiu galimybes, kad jie su 
kurtų pačius geriausius savo 
kūrinius. Aš kalbėsiu jų spal 
vomis.

Tačiau mane stebino, ko 
Lorenco nekreipia jokio dė
mesio į mus. Jis dirbo ir dir
bo Retkarčiais pasitraukda
vo nuo stalo r vaikščiodavo 
tarp statulų, čia sustojusių me 
nueto ir sarabandės šokiui, 
tarp išmėtytų popierių, kur 
buvo nupiešta dar tūkstančiai 
kitų figūrų Kažko jieškoda- 
mas akimis bėgdavo per kam 
barį, žvelgdavo į gatvę ir 
vėl grįždavo prie senųjų vei
dų.

Iš lipdomo molio ryškėjo 
ga vėlė su skarelės klosimi, 
plaukų juostom ir mažom juo 
ko dobelėm skruostuose.

Staiga į studiją įgriuvo ki-

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI SÃO 
PAULO ATEITININKAMS

«Visa atnaujinti Kristuje».
Kūčių vakaro mistika, Kris 

taus užgimimu taika ir atei
nančių metų viltis testiprina 
Jūsų širdis ir tesuartina mus 
visus su laisvės belaukian
čiais broliais.

Simas Sužiedėlis
Federacijos Vadas

Kun. V Dabusis
Gen. Sekretorius

— Brangus Idėjos Broliai 
ir Sesės,

Kristaus Gimimo Švenčių 
Proga jungdamiesi mintimis į 
ateitininkiškos šeimos būrį, 
sveikiname Jus ir prašome 
Dieviškojo Kūdikėlio palai
mos ir ištvermės ateitininkiš 
kame darbe

Liekame su Jumis visada 
Kristuje

M.A.S. Centro valdybos vardu 
Algis Norvilas

— Kristaus Gimimo Šven
tės proga Studentų Ateitinin 
kų Sąjungos Valdyba nuošir
džiai sveikina Visus Brazili
jos ateitininkus, linkėdama ir 
taip pat prašydama gausios 
Dievo palaimos ir malonės 
Naujiems Metams.

Jūsų Kristuje 
Daina Skirmuntaitė

Sá S Sekretore

— Pranukas Satkūnas «Atei 
čiai> pasiuntė ateitininkų šven 
tės aprašymą. Kartu buvo pa 
siųstos kelios nuotraukos.

— Ateitininkų Jubiliejaus 
nuotraukos, galima pasiimti 
pas Dėdę Juozą.

ti trys jo draugai.
— Maestro Lorenco, užteks 

šiai dienai! — šaukė jie ir 
spietėsi prie naujo darbo.

— Užteks! Nesiseka! Kaž
ko dar trūksta! — numetė jis 
pagaliukus ir plovėsi rankas.

Valandėlę dailininkai žiūrė 
jo j statulėlę, atsitraukę ir 
prisimerkę.

— Jai trūksta dar poros 
bruoželių, kurie išreikštų jos 
paslaptingumą.

— Taip. Tai jaučiu, bet jos 
seniai nebematau ir tų bruo
želių negaliu pagauti. Ak! — 
staiga sušuko šiandien rug 
sėjo 10. Ji paskutinį kartą 
man kalbėjo kad šiandien, 
kai skambins vakariniai var
pai ateičiau į katedros aikštę.

— Būtinai!
(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. Tele! 34-0516 

(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas susu 
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura.

Atsūankyte, 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, medž agas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRÕN vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga pard odama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina j

Vincai Povilą J Zjúbeliâ
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautieti

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 PAUTO A^auna’
A- andar ■ sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

>OíOÍO'<OjO>OIO«<:

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 

LENDORIUS

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

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0228 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

-•■JF'ŪFIS J A”’
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 <ia Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Utinga 1810 vai ,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lt vai,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 va».

MŪSŲ LIETU 7Ą» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeraią 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. Dauginti S J prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

P.P, Ciuvinskus, Rua llian 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupienį. Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelj ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações

Casa Spríndys & Cia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63 5y15

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

FOTO BORIS

daro fotokopijas: Modelo 19, metrikų ir įvairių kitų do
kumentų. Darbas atliekamas greitai. Taip pat patvirti 
narna 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.

VJENINTEL’AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

CAKKilflRII
Lindoya vanduo yrr ô«;nai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą j žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 - S A O PAULO

LEJCRlTCIRiO CCI^TAS31i_

Irmãos Nascimento
REG C « C. SP. Nro 1.4Ç4

Atlieka firmų atimi, $ mus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejodomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel 63-7140 - S. Pa .!«•

RUA COSIA tJAHROS, 34-0 ILL. Ü3-328S ViLA ALPINASkaitykite «Músu Lietuva»
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PORTO AL GRE

Kalėdų Pirmą Dietą gažus 
lietuvių oū ys atsilankė j 
šv Mišias 10 vai Šv Rozan 
čiaus k< plyčioje. ir daugelis 
ėjo šv. Komunijos. Miš as 
1 iiké ir šventei prilaikytą 
pamokslą pasakė iš Uragva- 
jaus atvykęs misijonia ius 
tev. Jonas Bružikas S. J.

Po pa ral hį visi susi’inko į 
B olių marisių valag<imąjį, ir 
ten pasistiprinę, lioksmai pa- 
s kalbėjo, padainavo ir p v» i 
klausė įgravuotų lietuviškų 
dainų bei muzikos. Visiems 
tiek panai uos, tiek pobūvis 
labai patiko. Mi ijonLrius vėl 
žadėjo a vykti gegužės an rą 
sekmadienį vykdamas iš Mon
tevideo į São Pau j. Dar vie
ną dalyką reikia ypatingai 
pab ešti, kad laike pamaldų 
Fern. Gastro C Eglės Muraitės 
vyras) g ažia- ir.uvišk&i pagie 
dojo «Pulkim ant kelių» ir 
kalėdines giesmes Nors jis 
nelietuvis, bet giedojo lietu
viškai Keista ir graudu Kai 
kurie lietuviai užmiršta lietu 
viškai giedoti ir kalbėti, o 
svetimtaučiai išmoksta.

Dalyvis

RIO DE JANEIRO

Lietuvių kapelionas Rio de 
Janeiro kun. Juozas Janilio- 
nis išleido mažytį lietuviškos 
kolonijos kalendorių. Pirmam 
puslapyje telpa Švenčių svei 
kinimai. Pamaldų tvarkaraš
tis. Lietuviškos pamaldos lai 
komos kiekviena paskutinį

(pabaiga iš 1 pusi.) 

nesusipratimų. Daugelis Lie
tuvos žmonių, kaip kasmet, 
klausėsi lietuviškų transliaci 
jų iš laisvojo pasaulio Dau
gelis buvo gavę ir kalėdinių 
iš Vakarų ir siuntinių. Tokiu 
būdu ryšys tarp šiapus ir 
anapus gyvenančiųjų artimųjų 
buvo naujai sustiprintas. 

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

ANTANO fAVILCMIO
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 Jkiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

mėnesio sekmadienį ir tauti
nių bei didesnių bažnytinių 
švenčių proga 10 vai šv. 
Pran iškaus Bažnyčioje (Lar 
go S o Francisco). Pamaldo
se dalyvauja tarp 3(> ir 50 lie 
tuvių. Praėjusiais metais Rio 
de Janeire mirė 7 lietuviai, 
keturi buvo palaidoti su reli
ginėmis apeigomis.

Catumby kapuose kapelio
nas užpirko vietą lietuvių ka 
pui. Ant kurios bus statoma 
lietuviška koplyčia - mauzo- 
leumas.

Per Radio Vera *' ruz kas 
trečiadienį J20 vai. 15 min. 
transliuojama lietuviška pro
grama, kuriai vadovauja kan. 
Ignatavičius.

«MUSŲ Ll ^TUV S»
PRENUMERA TORIAI

Garbės prenumerata ^EN- 
R KAS VALAVIČIUS 10(0 cr., 
rėmėjo pren, Juozas Masiulį 
700 cr , M. Voverys 500 íl., 
K. Šiaučiulis 500 cr , J. Kirki 
la 50-i cr., M Slautienė 500 
cr, M Genevičienė 500 cr, 
F. S. 80 ' cr. (už 1 59 ir 1960 
m.,) Antanas Lazdauskas 500 
cr., Peš as Šukys 500 < r., Po 
vilas Ambrozevičius 500 cr , 
Antanai Čypas 500 cr , Povi
las Aleknevičius 500 cr., Jus
tinas Braknys c 00 cr., Juo
zas Jodelis 500 cr.

SKOLININKŲ DĖMESIUI,

Visiems toliau nuo São Pau 
lo gyvenantiems skaityto
jams, kurie neapsimokėjo 1960 
metų prenumeratos mokeščio 
laikraščio tolimesnis siuntinė 
jimas sustabdomas (šis nume 
ris yra paskutinis ) Laikraš
čiui gaila t Kirtis su kiekvie
nu lietuviu, bet jis neturi to 
kių išteklių, kad galėtų būti 
veltui siuntinėjamas net tiems 
kurie gali apsimokėti. Visi ku 
rie nori, kad laikraštis lanky 
tų toliau, prašomi tuoj atsily 
ginti, arba bent pranešti, ka
da galės a silyg-inti. Jei kas 

dėl ekonominės padėties ne
gali už laikraštį atsilyginti ir 
norėtų jį toliau gauti, taip 
pat prašomas pranešti, tam 
laikraštis bus siuntinėjamas

*M.L » Administr c ja

PASIŽVALG US PO RIO

Kalėdų bei naujų Metų 
švenčių proga teko pabuvoti 
apie 10 dienų Rio de Janeire 
ir susitikti su ten gyvenan
čiais lietuviais.

Kaip jau žinoma, Rio lietu
vių kolonija yra neskaitlinga, 
bet tarpusavy širdingumas di 
dėsnis, kaip didelėse koloni
jose. Teko taip pat būti baž
nyčioje Kalėdose ir Naujuo
se Metuose, nepasakysiu kad 
ten susirinktų nepaprastai 
skaitlingai, tačiau ir nedide
lis būrelis pasirodo gana dar 
niai ir neturėdami jokio cho
ro vistik pamaldų metu gie
damos lietuviškos giesmės. 
Lietuvių parapijos (jei įaip 
galima išsireikšti i klebonu y- 
ra Kun. J Janilionis.

Na, jau išėjus iš bažnyčios, 
taip jie nuošir žiai sveikina
si paplodami per pečius, taip 
kad nei vienas nepasilieka ne 
pasveikintas, kas sudaro ne
pamirštamą įspūdį

Taip pat turi radijo pusva 
landį.

Jie laimingesni už S. Paulo 
lietuvius nes turi visą pusva 
landį visiškai nemokamai

Užbaigiant turiu pareikšti 
nuoširdžią padėką Kun. J. Ja 
nilioniui. kurio namuose bu 
voma apsistoję ir naudojo
mės viskuo geriau kaip na
mie

Taip pat liekame dėkingi 
p. Pranui Dutkui, už pakvie
timą į vaišes sutikti Naujų 
Metų, kur teko praleisti ma
lonias va'.andas lietuviškoj 
nuotaikoj.

V. P

LIETUVIŠKOS PROGRA
MOS PER RADIO 9 DE JU
LHO KLAUSYTOJŲ DĖME

SIUI.

Lietuviška programa yra 
transliuojama ligi pusiau 
trečios valandos Kol kas bus 
tik pusė valandos del finan
sinių sunkumų.

2. Programa transliuojama 
tik trumpomis bangomis, 31 
metro. Vidutinėmis bangomis 
nebus daugiau transliuojama. 
Kas yra klausęs arba klauso 
lietuviškos programos iš Vil
niaus, maž daug toj pačioj 
vietoj gali surasti ir Radio 
Nove de Julho stotį su lietu 
viška programa.

Iš tolimesniu vietovių pra
neškite kaip girdisi progra
mos transliacija.

— LIET KAT. BENDRUO
MENĖS CHORO VALDYBA 
sausio m. 3 d. įvykusiame po 
sėdyje svarstė įvairius choro 
reikalus, tarp jų ir ruošiamos 

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys 

gamina meniškus ir stiprius megstinukus ir kit.
Pua Jundiapeba 45 Fone .• 63 4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir Av, Zelina).

šventės programą, kuri bus 
15 d. sausio. Šventėn kviečia 
mi visi choro rėmėjai. Pa- 
kvietimus gali pas choro val
dybos narius gauti, nes j na
mus nėra galimybės lankyti.

Taip pat bus pravestas nau 
jų choristų [vajus. Jaunimas 
yra kviečiamas į Liet. Kat. 
Bendruomenės choro eiles 
stoti.

Šventė bus linksma su įdo 
mia, kaip ir praėjusiais me
tais programa Daugiau infor 
macijų choro reikalu pas vai 
dybos narius galima gauti.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA
ZILIJOJE NARIŲ ŽINIAI.

LBŠ Valdyba praneša, kad 
š. m. sausio mėn 29 d. 15 vai., 
Vila Belos rūmuose yra šau
kiamas visuotinis metinis 
narių susirinkimas, kur bu» 
renkami nauji vykdomieji 1961 
metams Sąjungos organai.

Prašome visų narių, kurie 
dar nėra apsimokėję nario 
mokesčio už 1960 metus, apsi
mokėti pas S gos Iždininką 
p. J. Jodelį darbo valandomis 
rua Inacio 20 Vila Zelinoje, 
arba telefonu susitarti mokė
jimo laiką ir vietą (Tel 63- 
7476 - Supertest)

Nesusirinkus kvorumui 15 
vai po 30 minučių bus šau
kimas antras narių susirinki
mas ir skaitysis teisėtu bent 
kuriam narių skaičiui daly- 
vayjant.

Be to pranešama, kad su
sirinkime galės dalyvauti tik 
tie nariai, kurie yra pilnai 
atsiskaitę su nario mokečiu.

LSB VALDYBA.

— BRAZ. LIET. BENDRUO 
MENĖS prezidiumas ir valdy 
ba posėdžiavo 4 d. sausio. 
Svarstė Vasario 16 minėjimo 
reikalus. Tarybos susirinki
mas, kuriame bus renkama 
nauja valdyba nutartas su
šaukti 26 d vasario.

— Laiškai: P. Kazokui, I. 
Kutkienei. U. Augulevičienei, 
M Sejunienei, A. Lunskytei, 
A Zabielai D Ruzgaitei, J. 
Rinkevičiui, P Žagorskienei, 
St Ambrozevičiūtei. St. Jur
gelevičiui, J Valeikienei, J, 
Paukščiui, Alg Šukiui, Alb. 
Verzbickui Onai Kalinauskie 
nei. M Jonavičiūtei, J. Jaku 
čiui

GERAI UŽDIRBSI

NUSIPIRKDAMAS patogio
je vietoje gerai įrengtą BARĄ, 
arti lietuvių bažnyčios Vila 
Zelinoje

Smulkesnių informacijų vie 
toje: Praea São Jose dos Cam 
pos, 3, VILA ZELINA.

PAVOJUS GAU1TI SKRANŽIO 
ŽAIZDAS

Dr. T. R. Van Dellen dien
rašty «Chicago Tribune» skel

bia, kad didelis įtempimas, 
pervargimas, rūpesniai, per- 
trumpos miego valandos per- 
didelis tabako ar alkoholio 
naudojimas sudaro pavojų 
atsirasti žaizdoms skrandyje. 
Pataria kartą ar dukart met 
turėti geras atostogas, o ir 
šiaip dienoje rasti laiko ner
vams atpalaiduoti atsikvėpti.

BALIONAI ERDVIŲ KAP
SULEI

Amerikiečiai sudaro specia 
liūs balionus, kurie vartoja
mi iš erdvių kapsulei atgau
ti. Balionas išsiskleidžia per 
vieną dešimtadalį sekundės 
ir sulėtina kapsulės kritimą 
Esant arčiau žemės, jau išsis 
kleidžia parašiutas.

GARBĖS SKOLA

Vienas rašytojas turėjo da
ug skolų. Skolintojai nuolat 
lankydavo jį. Jis kiek galė
damas po truputį grąžindavo 
skolą.

Kai kartą rašytojas už nau
ją savo knygą gavo atlygini
mą, tai pas jį susirinko daug 
skolininkų, Ketvirtam iš eilė» 
paprašius grąžinti skolą, ra
šytojas pasakė:

— Mielasis, negaliu. Štai 
atidėjau tūkstantį dolerių 
juos reikės atiduoti skolinin
kui X, tai garbės skola.

— Bet man šiandien labai 
reikia pinigų, — kalbėjo jam 
skolintojas; — ir kaip tik tū 
kstančio dolerių.

— Bet suprask, bičiuli, — 
aiškinosi rašytojas, — tai juk 
mano garbės skola.

— Ką tai reiškia garbės 
skola?

— Tai, kad aš tuos pinigua 
paėmiau be raštelio.

— Tai tamsta visuomet pir- 
mon galvon apmoki skolas 
be raštelio? — klausė rašyto
jo skolininkas

— Taip.

— Na, ramiai gali man iš
mokėti, nes ir aš savo pas
kolą tamstai paverčių garbės 
skola, ir čia pat skolininkas 
suplėšė duotą raštą, vekselį.

Ir rašytojas, žinoma, tuč
tuojau išmokėjo tūkstantį 
dolerių skolintojui, kuris ti
kėjo jo žodžiu.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zetina, 595)

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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