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Dar Vienas JAV Vyriausybės Pareiš
kimas Pabaltijo Klausimu

ALTo Vykd. Komitetas bu
vo nusiuntęs JÂV užsienio 
reikalų ministeriui Herteriui 
ir JAV delegatui prie JT 
Wadsworth’ui rezoliuciją, pri 
imtą ALTo seimo Lietuvos 
laisvės reikalu. JAV užsienio 
reikalų ministerija savo atsa
kyme ALTui t.k. pareiškė:

«JAV vyriausybė ir toliau 
tebežiūri j Rytų Europos pro 
blemas kaip j pagrindinį tarp 
tautinį reikalą. Teisingas šios 
srities problemos išsprendi
mas žymiai sumažintų pašau 
linę įtampą ir padėtų pasiek
ti patvarią taiką Mūsų vyriau 
•ybės pozicija sovietų domi 
nuojamųjų tautų Rytų Euro po 
je atžvilgiu pasilieka tvirta ir 
aiški. Mes nepriimame da

Krusciovas pripažįsta: Rusijoje yra žemės 
ūkio krizis.

Kruščiovas kalbėdamas 10 
d. sausio komunistų partijos 
cetro komitete p ipažino, kad 
žemės ūkio krizis Rusijoje 
yra. Visi daviniai, skaičiai, 
kurie lig šiol buvo skelbiami 
apie žemės ūkio pažangą ne
atitiko tikrenybei. Kolūkiai to 
Ii gražu tiek nepagamino, 
kiek skelbė propaganda. Anot 
pačio Kruščiovo. statistikos 
buvo falsifikuotos, netikros. 
Daugelis kolkozų nepagami- 
no tiek maisto produktų ar 
javų kiek reikdavo valdžiai 
atiduoti. Kad atiduoti nustaty 
tą kiekį produktų kolūkio va 
dovybė dažnai pirkdavo iš 
valdžios krautuvių ir paskui 
tą patį produk ą valdžiai at 
gal parduodavo. Taip kolko- 
zai daro su sviestu, karvė
mis, mėsa.

Kodėl šiandien po 43 metų

De Gaulle laimėjo
Prancūzų tautos dauguma 

pasisakė už prez 'De Gaulle 
planus Alžerijos reikalu.

Sekantis žingsnis dabar bus 
sudaryti laikiną Alžerijos vy 
riausybę. Bet jai sudaryti. De 
Gaulle turi susitarti su įvai
riomis Alžerijoj politinėmis 
grupėmis, sustabdyti tarpusa 
vio kovas, kurias lig šiol ve 
da vadinama' nacionalistinis 
frontas. Politinių stebėtojų 
nuomone, De Gau'le pasiseks 
numatytas planas pravesti.

Laikinoji vyriausybė valdy 
tų penkerius metus Paskui 

bartinės sovietų kontrolės nei 
kaip patenkinamo, nei kaip 
pastovaus išsprendimo. Mes 
patvirtiname mūsų atsisaky
mą pripažinti Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos prievartinį inkor
poravimą į Sovietų Sąjungą 
Tų kraštų žmonės turi teisę 
patys pasirinkti savo valdžią 
ir institucijas pagal save va
lią. naudotis nenusavinamo 
mis žmogaus teisėmis ir 
džiaugtis savo pagrindinėmis 
laisvėmis. Mes laukiame die
nos, kada jos vėl bus nepri 
klausomos — laisvos nuo sve 
timųjų viešpatavimo ir kiši
mosi į jų vidaus reikalus».

Raštas buvo kartu atsaky
mas į panašų ALTo kreipi
mosi j JAV prezidentą.

komunistinės tvarkos Rusijo
je, kuri turi geriausias žemes 
pasaulyje trūksta maisto?

Kruščiovas mano, kad šito 
kia padėtis yra dėl tarnauto
jų apsileidimo. Jis pataria vi 
siems nesugebantiems tvarky 
ti kolkozus atsif-tatydinii, pri 
sipažjstant savo nesugebėji
mą. Žinoma, kaltę suversti 
ant valdininkų yra labai leng 
va Tačiau tikroji žemės ūkio 
krizė glūdi ne valdininkuose, 
bet panaikinime privačios nuo 
savybės Kai darbininkas dir 
ba ne sau, jam nėra noro ir 
reikalo skubiau dirbti nes jis 
žino, kad vis vien gaus tą pa 
iį atlyginimą Sovietų Sąjun
gos žemės ūkio progresą truk 
do kolkozai. Gražinus priva
čią nuosavybę kraštas po po 
ros metų butų perpildytas že 
mės ūkio produktais.

numatyta pravest Alžerijos gy 
ventojų atsiklausimas, ar jie 
nori būti nepriklausomi ir ko 
ki santykiai turėtų būti su 
Prancūzija

Atrodo, kad De Gaulle yra 
noras ir planas, kad Alžeri- 
ja tam tikrais federaciniais 
pagrindais būtų surišta su 
Prancūzija

BELGIJOJE STREIKAI 
NESIBAIGIA

Jau ketvirta savaitė eina 
kai Belgijoj vyksta dideli 
streiką.. Juos organizavo ir 

palaiKO vadinamas socialisti
nis frontas. Katalikų sindika
tai streikui nepritaria.

Socialistų vadas parlamen
te buvo pasiūlęs derybas. Bet 
pirmas pasitarimas nebuvo 
sėkmingas Streikai carodaug 
nuostolių ne tik Belgijai, bet 
ir kaimyninėms valstybėms, 
su kuriomis Belgija prekiau
ja Atrodo, kad visi rimčiau 
galvoją, net ir socialistai ma 
to, kad reikia baigti streikus 
nes kraštas ne tik ekonomiš 
kai. bet politiniai gali nuken 
tėti. Belgija yra valstybė su
sidedanti iš dviejų tautų: va 
lonų ir flamandų Yra pavo 
jaus, kad šitos betvarkės aki 
vaizdoje, valonai ir flaman
dai gali eiti prie atsiskyrimo.

KUBOJE NIEKO NAUJO.

Fidel Castro paskelbtas ame 
rikenų užpuolimas neįvyko 
Gyventojams jau įgriso išgal 
votos istorijos apie ameriko 
nų užpuolimą Dabar gi Fidel 
Castro, norėdamas savo agita 
ciją pateisinti, sako, kad ame 
rikonai pabijoję Kubos pulti.

Kaip Kruščiovas stengiasi 
pataikauti naujam Amerikos 
prezidentui, tą pat daro irKu 
bos raudonieji diktatoriai. Jie 
net linkę atnaujinti santykius 
su Amerika, kai Kennedy pe 
rims valdžią. Komunistai no
ri su Kennedy tą pat daryti, 
ka darė su Ruzveltu. Nepas- 
laptis, kad Ruzveltas buvoap 
suptas komunistų patarėjais 
ir Stalinas iš Ruzvelto Jaltoj 
Teherane, išgavo visa, ko no 
rėjo. Kremlius norėtų, kad 
Kennedy būtu antras Ruzvel 
tas. Kruščiovas vėl pradėjo 
kaibas apie taikaus sugyve 
nimo politiką Jis šiais me
tais, ligi spalio mėnesio ma
no aplankyti Pietų Ameriką, 
Afriką. Spaliaus mėa. bus par 
tijos kongresas, kuriame tu
rės duoti s,vo politikos apys 
kaitą. Pralaimėjęs su žemėe 
ūkiu, tikisi atsigriebti užsie 
nio politikoje.

— Kaune buvo visasąjun
ginės insulino gamybos dar- 
buojų jkonferencija seminaras 
Dalyvauja netik Pabaltijo, bet 
ir bitų Sovietų Sąjungos res
publikų atstovai, jų tarpe 
delegatai iš Sibiro. Pagrindinį 
pranešimą pada ė Kauno mė 
sos kombinato medicininių 
preparatų fabriko direktorius 
VI. Jucevičius. Svarstyta nauji 
insulino gamybos būdai. Kai 
kurie prakt ški bandymai bu
vo atlikti čiapat Kaune. Se- 
n inaras truko 2 savaites.

— Laivų statykla pertvar
koma taip, kad būtų galima 
stalyti žvejybinius laivus iki

Sovietu Slapti Pavedimai Pabaltijo ir 
Kitiems Turistams

Pastangos steigti pabąltiečiams žurpalu? «tiesai skelbti»

— «Eltos Informacijų» Skan
dinavijos bendradarbio pra
nešimu. švedi] vyriausybė 
suteikė azylio teisę tatviui J. 
Mazulanui, kuris š m spalio 
mėn. pasišalino iš sovietinės 
Latvijos turistų grupės ir 
pareiškė nenorįs grįžti į Lat
viją. Pasikalbėjime su «Sve- 
nska Dagbladet* (Stockholm) 
Mazulans atskleidė, kad
visi sovietiniai turistai, kurie 
iš Latvijos ar kitų sričių 
vyksta į Švediją ar kitus Ši
aurės ar Vakarų kraštus, iš 
tam tikrų sovietinių ištaigų 
gauna slaptus pavedimus, 
pvz., rinkti žinių apie egzili- 
estus, latvius lietuvius ir kt.

Ir pats Mazulans pasisakė 
8t ivežęs tokių uždavinių, ku 
rie lietė netik egzilus, bet ir
■ü H» —KT x:i i<

85 metrų ilgio ir 14 metrų 
pločio, maždaug 3.800 tonų 
talpos Tokie laivai gelėsią 
plaukioti jūrose 18.000 jūros 
mylių, neužsukdami į uostus. 
Laivuose būs ą įrengimai žu 
vies konservams, žuvies mil 
tams ir kitiems žuv es gami
niams gaminti Pirmąjį tokį 
laivą nuleisią į vandenį 1962 
metais.

— Urugvajaus sostinėje sau 
šio m 10 d naktį, prieškomu 
nistinis frontas buvo suruo
šus demonstracijas prieš Fi
del Castro ir kitokias diktatu 
ras Milingas buvo sušauktas 
Independencija aikštėje Pra 
džioje visk?s tvarkoje buvo. 
Vėliau pradėjo įsimaišyti ko 
munistai ir kelti triukšmą, ku 
ris išsivystė į muštines, kurių 
pasekmėje Menas žuvo ir pen 
ki buvo sunkiai sužeisti. Areš 
tuotų buvo 15.

— Buenos Aires už Fidel 
Castro demonstracijas mėgi
no ruošti komunistai, kurias 
policija išblaškė.

JANIO QUADROS GRĮŽTA

Janio Quadros iš Portugal! 
jos važiuoja Brazilijos linkui 
anglų prekiniu laivu. Ateinan 
čią savaitę pasieks Brazilijos 
krantus. Kuriame uoste jis 
išlips — niekas nežino. Kaip 
niekas nežinojo kada jis lai 
van įėjo, taip niekas nežinos 
kada ir kur jis išlips.

Nors tik pora savaičių teli 
ko ligi valdžios užėmimui, ta 
čiau dar ligi šiol niekas neži 
no, koks bus joministerių ka 
binetas. Yra tikra, kad jau 

padėtį Švedijoje. Mazulans 
Rygoje dirbęs televizijos ir 
filmų srityje. Kai sovietų 
slaptosios tarnybos įstaigos 
jam pavedė tam tikrus užda
vinius, jis nematęs jokio ga
limumo nuo jų atsisakyti. 
Prieš išvykstant jis buvęs 
specialiai apmokytas, kad 
savo uždavinius geriau galė
tu išpildyti. Ir Sovietų Sąjun
gos ambasadoje Stockholme 
jis gavęs dar papildomų ins
trukcijų Bendrai visiems tu
ristams įsakmiai buvo drau
džiama Švedijoje rodyti kokį 
nors pasigerėjimą švedų gy
venimo sąlygomis. Buvo dram 
džiama sudaryti ir draugystės 
ryšius su švedais, draudžiama 
Švedijoje palikti iš Sovietijos 
atsivežtą daiktą, arba jį iš
mainyti.

turi numatęs busimus savo 
tiesioginius oendràdarbius, ta 
čiau jų vardai neskelbiami.

Janio vyriausybės dalis bus 
ir Rio de Janeire, nes del bu 
tų stokos visiems valdinin
kams nėra galimybės naujo 
je sostinėje apsigyventi Be 
to, su Brazilija susisiekimas 
yra sunkus.

Jau daug kas spėlioja apie 
Janio Quadros ekonominę po 
litiką. Palikimą ras liūdną — 
iždą tuščią ir daug skolų. Kai 
kurie jo patarėjai siūlo, kad 
Janio laikytųsi didelio taupu 
mo politikos. Bet tas taupu 
mas gali iššaukti dar didės 
nę ekonominę krizę, bedar 
bę.

— LIETUVOJE OBUOLIAI 
IR BULVĖS tiek pat kainuo
ja. Kaip jau žinoma, praeitais 
metais del lietingo oro ir ku 
lūkinės sistemos daug bulvių 
liko nenukąstų Rinkoje jų 
beveik negalima gauti pirkti. 
Pagaliau kaina aukšta: viena 
bulvė tiek kainuoja, kiek ir 
vienas obuolys.

- BRAZILIJOS AMBAZADO 
RIUS KUBOJE skubiai iššauk 
tas j Rio de Janeiro. Kokiu 
tikslu — nepranešta.

— Nauja Š. Amerikos vy 
riausybė žada peržiūrėti san 
tykius su komunistine Kinija. 
Yra faktas, kad komunistinė 
Kinija yra pasaulinė pajėga 
su kuria reikia skaitytis.

— Laos vyriausybė bombar 
duoja sukilėlių komunistų;po 
zicijas Amerikos lėktuvais ir 
bombomis.
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Kaip Lietuvoje kūrė kolchozus
Ėjo 1949 metai, įrašyti į istorijos lapus, sulaistytus ašaromis. 
Tada lietuvis neteko per amžius įaugusio, iš protėvių pavelde 

to k kiekvienam protingam žmogui būdingo «save».
K. JURGAITIS

F Kūrėsi kolchozai Kai kas 
jau prieš tai žinojo jų neiš
vengiamumą. bet vietiniai bol 
ševikai ramino, kad, girdi, 
prievartos nebus, o ateis lai 
kas, kad mes patys susipras! 
me Įsitikinsime kolektyvinio 
darbo pranašumu.

Dar prieš tai išvežtųjų ū 
kius buvo praktikuota apdirb 
ti taip: surasdavo keletą nai 
vesnių kaimynų, kurie turėjo 
ėkloj, leiid losėti 1 irba 
m į žemę, o paskui, atidavus 
nutnytąją duoklę, derlių leis 
davo sunaudoti sau. Dažnai 
uit ir viso derliaus neužtek, 
davo duoklei. Tokie ūkiai (iš 
vežtųjų) buvo vadinami koo
peratiniais. Dar 1948 metais 
buvo pradėta bandyti išvežtų 
jų kaimynų žemę jungti į 
•kooperatinį ūkį» Bet tokia 
praktika savęs nepateisino.

Tad 1949 metų žiemą buvo 
panaudotas bolševikų išmėgin 
tas metodas «kolektyvizuoti» 
žemės ūkį Tik tris - keturis 
metus tepasidžiaugė gavę že 
mės iš apardytų ūkių beže
miai žemdirbiai. O juk tai dar 
labiau apmaudu. «Geriau bū
tų visai nedavę» — skųsdavo 
si apdovanotieji.

Visų p rma imdavosi už la
biau pasiturinčių. Parvaryda
vo per NKVD rankas. Čia pat 
susirasdavo provokatorių, už 
tam tikrus pažadus sutinkan
čių būti išrinktais pirmininku 
O paskui šaukdavo apylinkės 
susirinkimą. Tikriau ne šauk
davo, o suvarydavo ginkluoti 

«istrebiteliai» ir enkavedistai. 
Dažniausiai pasirinkdavo mo
kyklą ar kitą stambesnę pa
talpą. Susirinkimą vesdavo 
valsčiaus «aktyvas* (karta su 
enkavedistais 50 60 žmonių).

Klibėdavo pakaitomis visi, 
kas tik mokėjo, atseit, agituo 
davo. Susirinkimas tęsdavosi 
tą dieną, kitą; į namus nieko 
neiš eisdavo Sėdėdavo išvar
gę, antrą parą nevalgę žmo
nės ir kai jau ir pats «akty
vas» privargdavo kalbėjęs, 
rinkdavo kolchozo vardą, pir
mininką, o paskui balsuodavo 
bendrai dėl stojimo į kolcho
zą. Bet balsuodavo pirmiausia 
klausdami (kaip visur pas bol 
ševikus praktikuojama) <ka«s 
prieš»? O kadangi tokių neat 
sirasdavo (kas gi drįs!) atseit, 
savaime visi «už», ir susirin
kimui tebesiskirstaat, po kie
mus jau rankiojami padargai 
kinkomi arkliai, p k. m i javai.

Man atmintinas kolchozų 
steigimas Raseinių apskrityje, 
Betygalos valsčiuje, Požečių 
kaime Nuo pat ryto sausa 
kimšai mokyklos salėje šuva 
rytos Jakaičių. Vagupių, Už- 
pušinių Požečių kaimų gyveu 
tojus išlaikė iki sekančio ry
to, o kitos drenos priešpie
čiais, atvykus iš Raseinių jau 
iškaršusiam bet pagarsėju
siam sadistui Dovidaičiui bei 
jo žentui Machankovui, pra 
sidėjo pasirašymas j kolcho
zą. Šiuo kartu buvo nutarta 
surinkti iš visų parašus

Kai bendroje salėje v’sdėl-

MÚSU LIETUVA

to atsisakė pasirašinėti, pra
dėjo šaukti į k tą kan barį po 
vieną. Sa-lėje rusiškai Machan 
kovas aiškino įstatas, o gre
timam kambary Dovydaitis, 
Džiaugienė, Cibulskis pistole 
tų bei kumščių pagalba bai 
gia a Skinti tai ką nedasakė 
č achankovas salėje Žinoma, 
tokiu atveju žmogui pasidaro 
vkkas «aišku» ir jis pasira' 
šęs eina, nejausdamas pats 
savęs, ir taip per keturias die 
nas nuvo piln <i apiformintas 
kolchozas «Jaunoji Gvardija».

Vaikščiojo Požcč ų kaimo 
gyventoja Bakienė iki sąmo
nės netekimo verkdama glė
by nešiodama brankią, per 
neapdairumą «komisijos» pa
liktą Tai buvo vienintelis 
daiktas, kuris priminė jai tu
rėtą nuosavą ūkį O neteko 
jo todėl, kad pasisakė esanti 
neraštinga gi s ažkuris išvals 
čiaus aktyvistų ries jos pavar 
de pastatė tris kryželius

Patrukš’io kaimo gyvento- 
jas Lukminas kažkaip išven
gė susirinkimo ir rytojausdie 
uą išėjo pjauti dobilų bet čia 
pat dirvoje buvo areštuotas 
ir pu kelių dienų ji teisė pa
rodomasis teismas, ir analfa
betas «liaudies teisėjas» su- 
šlebizavojo sprendimą; «Už 
visuomeninio turto grobsty
mą, du metus kalėti».

Neapsieita ir be masinių re
presijų 1949 metų žiemą ir 
pavasarį tveriant kolchozus, 
NKVD dirbo pilnu pajėgumu 
ir gegužės mėn jau turėta 
atkaklesnių gyventojų sąra
šai. Gegužės ankstyvą rytą iš 
kiekvieno kaimo 5 7 gyvento 
jai buvo išvežti. Išvežimą se 
kė paskolos pasirašymus «liau 
dies ūkiui atkurti» ir užsiliku 
šių pavienių kiemų šturmavi-

Ar Nemokate
— Norėtute žinoti, kaip lai

mėti daug pinigo sakysime, 
kad ir garsiojoje Wąl Street 
biržoje ar kitoje? — Jeigu aš 
žinočiau tą sekretą tai mano 
knyga būtų pardavinėjama po 
T 000 dolerių egzempliorius 
O tačiau esama vieno gero 
patarimo, kuriuo naudojasi 
laimę turintieji biržos žmo
nės. Štai jis papasakotas gar 
saus spekulianto Charles Ro 
beris;

— Atvykau iš Texas į New 
Yorlą su 2G.000 dolerių ku- 
riur s man davė draugai bir 
žos spekuliacijoms. Galvojau 

mas.
O propagandos mašina dir

bo savo. Radijas šaukė, kad 
gyventojai supranta, kas ge 
ra jungiasi į bendrą d rbą 
(bendro katilo leda neminėjo, 
j; tik ne»eniai gražia bendro 
maitinimosi įstaigų» forma pra 
dėta piršti) Laikraščiai spaus 
dino raporto telegramas tau
tų «vadui», tėvui genijui ir 
11 apie tai kad daromi nauji 
žingsniai kelyje į komuniz
mą. Tuo norėjo užtušuoti ai
manuojančią ir raudančią lie 
tuvių tarną. O kaimas tada at 
rodė kraupiai. Rytais dairyda 
vosi ūkininkas per laukus, ar 
pas visus kaimynus rūksta iš 
kaminų dūmai. Visi drebėjo 
dėi rytojaus, vaikščiojo tylūs. 
Kiti išėjo pas miško brolius 
keršyti už sugriautą gyveni
mą, išvežtus brolius.

Bet jėgos buvo nelygios. 
Vampyras surijo, ką pakely 
sutiko Ir prakaitą, ir ašaras, 
ir kraują, ir gyvybę

1961 m sausio 14 d

Per Brangiai?
si, žinojęs visus biržos triu 
kus. Tačiau praradau visus 
pinigus iki paskutinio cento. 
Tiesa, pirma laimėjo nema
žai kai kuriose biržos opera
cijose, bet baigiau viso ne
tekdamas.

Ne tiek jaudinausi dėl ma
no prarastų pinigų, kiek dėl 
draugų Buvau labai susierzi
nęs Bijojausi pasirodyti drau 
gams po tos nelaimės Ta 
čiau jie liko vistiek man pa
lankūs ir net optimistai. Tai 
padėjo man atsigauti. Pradė
jau ramiai galvoti, kur mano 
buvo pridaryta klaidų. Žino
jau — pasisekimas biržoje 
daug priklauso nuo laimės, 
nuo «netyčių, nuo kitų nuo
monės. O tačiau, kodėl kai 
kurie spekuliantai taip daž
nai turi laimės ir tampa tur
tingi?!

Prieš pradėdamas iš naujo 
eiti į biržą, nutariau sužinoti 
šį sekretą- Nuėjau pas garsų 
jį biržos spekuliantą Burton 
S. Castles Paklausinėjęs ma
nęs apie mano būdą pirkti ir 
parduoti akcijas bei kitus ver 
tybinius popierius biržoje, jis 
taip man paaiškino svarbiau
sią biržos operacijų dėsnį:

— Po kiekvienos įpareigo 
jančios operacijos aš duo
du sau įsakymą: Nu 
sistatyk nuostolių 
ribą! Jei nuperku, pavz., 
akciją už 50 dolerių tai nie
ko nelaukdamas duodu sau 
įsakymą: Nukritus akcijos ver 
tei iki 45 dolerių, tuoj pat 
parduoki ją! Tai reiškia, kad 
mano nuostolis yra tik 5%. 
Bet paprastai, protingai per-

(pabaiga 3 pusi)

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Kalėdų Burtai.
(pabaiga)

Jis dar kartą atsiprašė pro 
fesoriaus ir lyg ką tai neda- 
sakęs skubiai atsisveikino.

Senelis buvo vėl lygiai ma 
lonus, kaip jį sutikęs, o išleis 
damas, karštai paspaudė ran 
ką: «Kolega Jonai, širdingai 
ačiū už maloniai praleistą Ka 
ledų vaka ą. » ir įspraudė 
jam kažkokią knygą į ran
kas.

Jonui Stulgiui grįžus namo, 
pirmas žmonos klausimas bu
vo: «Ar parnešei vakarienei 
ką prašiau?» -

Jonas pradžioje norėjo tei
sintis. kad pamiršęs, bet pri
siminęs PASKUTINIUS profe 
soriaus žodžius, jis viską pa
pasakojo žmonai, kaip buvę. 
Moteris pradžioje jaudinosi, 
barė už neatsargumą bet su
žinojusi kad jų vakarienė bu 
vo atiduota visų užmirštam 
vienišam senukui, apkaoino 
vyro pečius ir sušnabždėjo: 
«Sėsk. Jonuk, prie stalo. Tuo 
jau ir vaikai pareis iš susi 
rinkimo. »

Įėjęs į valgomąjį. Jonas re 
uo akinančiai baltai uždeng 

tą stalą. Ant jo buve padėta, 
tik ką iš pečiaus ištrauktų šlj 
žikų bliūdelis, aguonų pieno 
ąsotis, kimšta žuvis, silkutė 
ir spanguolių kisielius .. Šei
mos galvos vietoje, ant vie- 
iiintė ės jų turimos krištolo 
lėkštelės, kaip paklydęs dan
gaus plaštakės sparnas audros 
suplėšytas, ilsėjosi Svertas ap 
loikėli — ostijos dalelė...

— Ir tu prisiminei.. — vos 
ištarė Jonas jausdamas, kad 
jo gerklę smaugia nenumal
domas ašarų Kamuolys. Jis 
apkabino žmonos pečius.

— Argi aš galėčiau pamirš
ti... — atsakė tyliai moteris 
glausdama galvą pre vienin 
télés atramos.

Jono virpanti ranka glostė 
žmonos žilstančius plaukus. 
Jis ilgesingu žvilgsniu įsižiū
rėjo į jos geras ištikimas a- 
kis, kurios šį vakarą buvo 
taip panašios į tas, kurias jis 
matė profesoriaus kambaryje 
tarpe kuklių tamsių rėmu...

Tuo pat metu grįžo ir vai 
kai. Jie nieko nelaukdami 
puolė prie pr e padeng o sta 
1> bet motina juos sulaikė 
Tėias suka bėjo tyliai Irom 
putę ma’dą ir laužė pluikė 

lį. «Prisiminkime, prisiminki
me visus tuos, kurie šį vaka
rą negini laužti plotkėl-io ..»
— skardžiai nuskambėjo tai- 
pe keturių baltų sienų

Motina nubraukė vogčio
mis ašarą, vaikai rimtai žiū
rėjo į tėvą.

Staiga pasigirdo smarkus 
beldimas j duris. Visi sustin 
go. Tėvas pašoko, kaip įdieg 
tas Motina čia pat paslėpė 
šližiKUS liepdama vaikams 
valgyti ramiai tai, kas yra ant 
stalo.

Išėjęs j prieškambarį, Jo 
nas ne savu balsu paklausė: 
«Kas ten?»

— Milicija. Atidaryti!
Jis jautė kaip pakirto ko 

jas. Smilkiniuose kalė šimtai 
plaktukų. «Atidaryt, nea.ida- 
ryt... Nejaugi, nejaugi Petras 
jį būtų įdavęs?!..» — mintys 
švysčiojo žaibo greičiu

Vėl pasibeldė Vėl suriko
Jonas drebančia ranka ati

darė duris. Jo veidas liko 
kreidinis, gerk ėj smaugė 
džiūsna, kai jis pamatė du ne 
pažįstamus užsmauktomis ke 
purėmis ir pastatytomis apy 
kaklėmis

— Pats būsi Jonas Stulgis?
— paklausė pirmasis žengda
mas per slenkstį.

— T. .T...Taip... — vos iško 
šė Jonas.

Antrasis irgi įėjo Jonassto 
vėjo prisiglaudęs prie sienos, 
visomis jėgomis stengdama
sis svaidyti drebančius sąna
rius.

— Uždaryt duris! — palie 
pė antrasis keistai kimiu bal
su. Jonas paklusniai jas už
darė.

Nepažįstamieji sunkiai žen 
gė virtuvės linkui. Tik dabar 
Jonas pastebėjo nepaprastą 
tylą namuose, kurioje taip 
klaikiai bildėjo svet’mų batų 
žingsniai. Jis sekė paskui 
juos. Įėjus virtuvėn, vienas 
jų pasuko raktą ir staiga a- 
buiu, vienu mostu, nusiėmė 
kepures.

Atpažindamas draugą Jo
nas suriko: «Petrai! O kad ta 
ve šimtas!», ir nustebusiai pa 
žiūrėjo į kitą ateivį

— Stasys! — histeriškai 
šaukdamas puolė į brolio glė 
bį.

— Taigi, berods šiandieną 
Kalėdų naktis... Atėjome pas 
veikinti... — juokėsi Petras 
nusimesdamas apsiaustą

Čia, pasirodė ir Jono žmo
na ir smalsūs vaikų veide- 
liai

- Stasys!. — puolė mote 
riškė prie ateivio, užmiršda 

ma čia pat esanti Petrą. — 
Tu gyvas?! — beprasmiai šve 
beldžiuodama žiūrėjo į Sta
sio akis.

— Kaip matote, gyvas ir 
sveikas. Skubėjau, kad šį va 
karą galėčiau pagaliau su ju 
mis drauge praleisti.

— O kad tave bala Petrai! 
Kas galėjo manyti, kad tu 
mums tokią staigmeną paruo 
ši?! — plodamas draugui per 
petį, juokėsi atsipeikėjęs Jo
nas.

— Taigi, nors kartą pasise 
kė ir man įvykdyti tai, ką 
sumaniau.

— Bet iš kur tu susiradai 
Stasį? — nustebo šeimininkė.

— Stasys jau kelios dienos 
pas mane. Juk turėjau jį kiek 
atganyti sugrįžusį iš taip ilga 
laikės «poilsinės»! - - -

Susėdus visiems prie stalo, 
radosi be viso paruošto dar 
ir rūkytos žuvies ir dvi bon 
kos vyno — taip jau buvo Pe 
tro sumanyta.

Valandos slinko nepastebi
mai, kaip v.sos laimės valan 
dos. Vaikai nebeatlaikė ir pri 
gulė kur kas sau.

Stasys pasakojo ir pasako
jo ir pasaltojo Kiekvienas ste 

(pabaiga 3 pusi.)
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3 pusi ____________________
(pabaiga iš 2 pusi) 

kant vertybinius popierius lai 
mima vidutiniškai 10, 25 ir 
net 50%. Tokiu būdu, jei lai
komasi nuostolių ribos 5%, 
net dažnokai apsirinkant ar 
pralaimint galima susikrauti 
daug pinigo.

Tuoj pat pasisavinau tą pa
tarimą. Tai padėjo man ir ma 
no klientams išvengti daug 
nuostolių ir laimėti gražaus 
pinigo. Po kiek laiko suvo
kiau. kad galima tą nuostolių 
ribos dėsnj pritaikinti ir ki
tiems dalykams, kaip susirū
pinimams ir nemalonumams. 
Ir vaisiai buvo nuostabūs.

Taip, pavz.. aš dažnai pie
taudavau su vienu savo drau 
gu. Pirma aš įsierzindavau be 
laukdamas jo pasirodymo pie 
turns. Pagaliau aš jam pasa
kiau apie šį dėsnį ir pridė
jau:

— Bill, mano nuostolių ri
ba Jūsų asmens atžvilgiu yra 
10 minučių Jei atvyksite pie
tų, pavėlinęs daugiau negu 10 
minučių, mūsų susitarimas 
drauge pietauti taps be ga
lios — ir aš jau būsiu išėjęs.

Dievaži, kaip gailiuosi, kad 
neturėjau papročio prieš eilę 
metų įsakyti sau nustatyti 
nuostolių ribą mano nekan
trybei, būdui ir norui vis pa 
siteismti, mano susirūpini, 
maras ir nervų bei jausmu j- 
tampoms. Kodėl neturėjau 
sveiko proto anose aplinky
bėse, gręsiančiose sugriauti 
mano vidujinę ramybę ir lai
mę paimti stiprias vadžias į 
rankas ir pasakyti sau: Pa
mąstyk, Dale Carnegie, tas 
dalykas yra vertas tik tiek 
dėmesio — ir nedaugiau! Tą 
nuostolį ar nemalonumą gali 
lengvai pakelti. Baigta!

Pe’ daug už švilpuką

Garsusis J A V-bių valstybi 
ninkas Franklinas, kai buvo 
7 metu «vyras», padarė kar
tą klaidą, kurią jis prisimin
davo per visą savo gyveni
mą. Kartą jam labai patiko 
vienas švilpukas. Jo susiža

vėjimas tuo žaisliuku buvo 
toks didelis, kad jis nuėjęs 

-krautuvėn ir paprašęs švilpų 
ko, padėjo ant stalo visus sa
vo pinigus, visai neklausda
mas kainos. Parėjęs namo, 
vaikščiojo po visus kamba
rius švilpaudamas, džiaugda
masis savo švilpuku Tačiau 
vyresnieji broliai ir seserys, 
sužinoję užmokėjus jį daug 
daugiau, negu buvo vertas 
švilpukas, ėmė iš jo juoktis 
kvatodamiesi. O jis karčiai 
verkė dėl to pažeminimo..

Tačiau tai buvo Franklinui 
gera pamoka visam gyveni
mui. Vėliau kai jis buvo jau 
pagarsėjęs žmogus ir Amba
sadorius Prancūzijoje, mėgda 
vo sakyti:

— Kai aš užaugau ir išė
jau į žmones, stebėdamas 
žmonių elgesius, dažnai sa
kiau sau: Daugel žmo
nių moka per daug 
už savo «švilpuką». 
Kitais žodžiais tariant — di
delė žmonių bėdų dalis kyla 
dėl klaidingo apskaičiavimo 
dalykų vertės — čėl mokėji 
mo per daug už «švilpuką».

Kiek vedusiųjų pėr 
daug moka už savo «švilpu
ką». Gyvena dešimtmečius ti
krame pragare vien dėl to 
kad nė katras iš judviejų ne 
turi sveiko proto įvertinti da 
lykus pagal jų tikrąją reikš
mę ir pasakyti: «Duokime įsa 
kymą sau nusistatyti nuosto
lių ribą šiame mūsų ginče ar 
įžeidime. Griauname mū ų 
sveikatą ir laimę dėt menko, 
palyginti, dalyko' Sakykime 
tuoj pat: Baigta su tuo'»

Tikrai tikiu — vieną iš svar 
blausių vidujinės ramybės pa 
laikymo sekretų esant protin 
gą dalykų įver inimą Ir ma
nau, kad būtų galima sunai
kinti pusę mūsų susirūpini
mų jau vien tik nustatant tar 
turn kokiu pa toviu pinigu da 
lykų «kainą* mūsų gyveni 
mui reikšmingumo atžvilgiu 
Todėl, jei norime baigti su 
įsigalėjusiu, papročiu tapu
siu susirūpin;mu anksčiau ne 
gu jis baigs su mumis laiky-

________MŪSŲ LIETUVA 
kimės sekančios taisyklės:

— Kai tik ims pagunda vėl 
jaudintis, nervuotis ar pykti, 
privalau stabtelėjęs pasi
klausti:

• v ' . OI O
— Kokiame maste yra reikš 

mingas mano gyvenimui šis 
dalykas, dėl kurio esu taip 
susirūpinęs?

— Kokiame punkte nusista 
tysiu nuostolių ribą .šiame su 
sirūoinime — ir užmirštų šį 
dalyką, kad kartais nemokė
čiau per daug už šį «švil
puką».

Keletas nurodymų

Kuriuos duoda autorius, 
kaip turėti kuo daugiausia 
naudos iš jo knygos. Kadan
gi Jūs skaitote tik sutrumpin 
tus iš jos straipsnius laikraš 
tyje. tai čia paduosime vos 
kai kuriuos:

1. Išvystyti didelį norą pil
nai pažinti dėsnius - taisy 
klės susirūpinimų atsikraty
mui.

2. Perskaityti kiekvieną 
straipsnį du ka"tu. vis pasi
jausiant savęs kaip pritai
kinti šią mintį ar taisyklę

3 Jei galima, užsirašyti pa 
„grindines mintis ir taisykles 

j kokį sąsiuvinį. Kas mėnesį 
jas permeski akimis

4. Prie kiekvienos progos 
taikinti šias taisykles. Ne 
skaitymas bet jų pritaikymas 
padės Jums išspręsti kasdie
nines sunkenybes ir nugalėti 
įsigalėjusius susirūpinimus.

5. Susitarki su kokiu arti 
mu asmeniu lošti tokį žaidi 
mą — už kiekvieną Jūsų pa 
gavimą nusikalsiant šioms tai 
syklėms mokėti jam po 20 
kruzeirų.

6 Kiekvieną savaitę pati
krinti, kiek pažangos padarė 
te: kaip uoliai taikėte šias 
taisykles kur pagerinote, su 
kiydote ir ką išn okote atei
čiai?

D le Carnegie
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Is Chicagos i Maskva
LIETUVĖ BUVO NUSKRIDUSI FAS SESERĮ

Cikagietė Elzbieta Rhody 
(Raudonienė) tik spalio mėn. 
1 dieną grjžo iš Rusijos, tenai 
išbuvusi trylika dienų. Važia 
vo aplankyti savo našlės se 
sės, kurios jau nebuvo ma
čiusi 47 metus iš Chicagos 
vyko viena. Ji Chicagoje gy
vena nuo 1913 metų. Rusijon 
nuvažiuot' vizą nebuvo sun
ku gauti.

Viena virtuvė penkiems 
šeimoms

Leningrade išbuvo dvi die
nas, o Maskvoje 11 dienų. Jai 
teko aplankyti ir eilę rusų 
šeimų Komunistų aukštesni 
valdininkai gyvena gerai, bet 
šiaip viename kambary guli 
ir valgo po keturis ir daugiau 
žmonių. Vienoje vietoje, kur 
ji lankėsi, net penkios šeimos 
naudojasi viena virtuve. Žmo 
nėms taip nesą vietų kur gy
venti, kad daugelis prisiglau
dę rūsyse.

Vis dėlto vyksta statybos ir 
tikimasi iš rūsių žmones į bu 
tus iškelti. Su valgiu ir drabu 
žiais jau kiek lengviau, bet 
labai brangu ir sunkiai įper
kama. Kas tik neįstengia nuo 
mos išmokėti, padeda iškabą, 
kad tas butas bus išnuomoji 
mui Kiekviena šeima privalo 
turėti Lenino paveikslą, savo 
bute.

Šiokia tokia paguoda yra 
pensijos, bet daugelis iš jų iš- 
gyyenti negali Laisviau pa
sakotis žmonės prisibijo.

Už viešbutį — 30 do', dienai

Raudonienė gyveno viešbu 
čiuose. Kelionė lėktuvu į abi 
puses — 865 dol.. viešbutis su 
valgiu kainavo 3.0 dolerių die 
nai. Viešbuty gaudavo au o- 
mobilį su palydovu pavažiuo
ti aplankyti norimų vietų. Ga 
Įima gauti dienai.

Būdama Maskvoje aplankė 
lietuvių paviljoną parodoj. 
Daugiausia ten paveikslai — 

vaizdai, kokie javai augina
mi, kaip žmonės dėvi ir 1.1 
Lietuvių paviljone užstatė plo 
kš elę «Subatos vakarėlį bal
nojau juodbėrėlį» Pagal tą 
plokštelę vienas jaunuolis pra 
dėjo dainuoti. Tuojau prisista 
tė policininkas, ir dainavimas 
tuoj nutilo.

Neleido važiuoti į Lietuvą

Būdamas Rusijoje lankyto 
jas jaučia baimę. Nuvykusi į 
Maskvą, tuojau užsiregistravo 
Amerikos konsulate, praneš
dama kokiam viešbuty ir kiek 
ilgai bus . Būdama Leningra
de nuvyko prie Šv. Kotrynos 
bažnyčios. Ji uždaryta, tik 
prie jos pardavinėja vaisius.

Raudonienė norėjo nuvažiuo 
ti į Lietuvą, prašėsi betišRu 
sijos jai neleido.

Rusijoje gyvenantieji lau
kia siuntinių iš Amerikos Dau 
giausia nori medžiagų kostiu 
mams. Medžiagas galima leng 
viau ir pelningiau parduoti.

— Aš jau ten nenorėčiau 
gyventi, — sako Raudonienė. 
— Žmonės nėra linksmi Ne
matysi taip, kaip Amerikoje 
kad linksmi kalbasi.

Britų studentai prie 
rankų darbo

Būdama Maskvoje, mūsų 
lietuvė sutiko du daktaru, at 
vykusiu iš Anglijos. Jie paša 
kojo. kad keli britų studen
tai išvyko studijuoti į Mask
vą ir kaž kur dingo. Dakta
rams pavyko tuos studentus 
surasti. Pasirodo, jie buvo pr> 
versti pirma metus dirbti pa
prastą darbą, tik paskiau ga: 
lės studijuoti.

Maskvoj esanti tik viena 
katalikų bažnyčia Rusų pir
kliams tarnavusi cerkvė da
bar nugriauta ir toje vietoje 
įrengtas maudymuisi baseinas.

J. Pr.

(pabaiga iš 2 pusi.

bejosi, kad jis niekuo nesis
kundė, ir nei sykio neužsimi
nė apie tą vietą iš kurios jis 
sugrįžo. Tik vienam Jonu; bu 
vo aišku prisiminus profeso 
riaus žodžius: «Niekada ne 
klausinėk apie praeitį nei vie 
no tų. kurie iš ten sugrįžo

Miestas jau s<-niai nutilo 
nakties poilsiui Gatvėse siū 
tęs vėjas varė į užkampius 
sniego pusnis Senuko profe
soriaus rūsio langeliai išsi- 
puošė fantastiškais šalnos la 
pais, kaip tik tada, kai lai
mingos staigmenos įkaitintas 
Jonas, rodė savo žmonai ir 
broliui gautų iš profesoriaus 
dovaną, kurioj- jis savo ran 
ka įrašė: «Nepaprasti yra ha 
ledų nakties burtai...»

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

iv. Mikalojaus Dovana
(Legenda)

(tąsa)

_ — Negerai, dukrele, nege
rai ... —- palingavo senelis gal 
va, — klaidingu keliu eini

— Bet aš turiu'gi iš ko nors 
gyventi turiu ir jas maitinti, 
— pyktelėjusi atkirto Morta

— Dievas tau davė grožį 
ne tam, kad jį purve skandin 
tum. Davė tau rankas, kad jos 
darbo nebijotų Davė ir širdį, 
kurios meilėje išauginai savo 
sesutes našlaites Ir kiek dar 
našlaičių lauk a tavo širdies 
šilimos Eik pas Juos sušildyk 
jų širdeles Neskaldyk Savo 
kilnaus jausmo, tarpe bejaus
mių žmonių, kurie nepažįsta 
tikros meilės, vien aistrą, .

Morta tylėjo. Jos galvą^pa- 
le i va nusviro, peč ai sulin
ko, yg plakami senelio žo
džių. Ji bailiai pažve gė į se 

seris paskui į senelio akis, 
kuriose spindėjo dvi skai
drios ašaros. Ir ji pajuto, 
kaip jos širdyje ėmė tirpti 
šaltas užsispyrimas. Nepa 
prastas gailesys jos sesučių 
ir vargingo senelio sukrėtė ją 
visą. — Nepažįstamas seneli, 
padarysiu viską, ko manęs 
prašysi, tik atlei.-k man ma
no šiurkščius žodžius! — pra 
virko Morta.

Tada sveėas pakilo. Jis pa 
sirausė savo atneštoje man
toje. paskui naėmę> drobinę 
terbelę priėjo prie stalo, išim 
damas iš jos saują auksinių 
pinigų padėjo prieš Va ę, pas 
kui kitą saują prieš Mariją 
ir trečią saują prieš Morą.

Merginos pamačiusios auk
są ant stalo, išsižiojo ir sul
tingo lyg stabo ištiktos.

— Čia jums kraitis, mer

gaitės Tebūnie tai mano ku
klus atlyginimas jums už pas 
kutinį duonos kąsnį, kuriuo 
jūs su manimi pasidalinote, 
su paprastu nežinomu pake
leivinguoju Telaimina Dievas 
jūsų ateitį.

— Bet... bet iš kur jūs ga 
vote tiek pinigų? - išsigan
dusi ir vos galėdama tikėti 
savo akimis, klausė Morta.

— Finišą gauti lengviau, 
kaip sutikti gt Bestingą širdį, 
nusišypsojo senelis.

— Ir kodėl tik mums tu 
duodi tuos visus pinigus? — 
stebėjosi Marija.

— Kas tave atsiuntė pas 
mus? — pagaliau atsipeikėju
si paklausė Valė.

— Jūsų motinos maldos, ma 
no dukrelės.

— Tai mūsų motina gyva? 
— Kur ji? — sušuko visos 
trys, ir pirmą kartą jų vei
dus nušvietė vilties džiaugs
mas.

— Taip. Jūsų motina gyva 
Ji gyva. Ji gyvena tolimoje 
šalyje, prisiglaudusi prie Lai
mingojo Miesto sienos.

— Laimingojo miesto? Kur 
yra toks miestas?

Ir ateivis papasakojo ilgą, 
ilgą istoriją, kurioje jis išgel 
bėjo nelaimingą moterį, pa
rodė jai Laimingą jį Miestą su 
visa jo prabanga ir grožiu, 
parodė jai laim-ngus bešir
džius žmones .

— Ir jūsų motina išsigando 
turtų kurie pasiekiami žemė
je Ji pasirinko ramųjį žalio 
miško prieglobstį, kuris ją 
maitino, kurio ošime ji girdė 
jo jūsų balsus ir matė Visa
galio didybę. Ji kasdiena mel 
d>žiasi už jus ir prašo neap
leisti jos dukterų. O ar jus ži 
note, ką mūsų Viešpats Jėzus 
Kristus yra pasakęs?

— Čia seniai jau Užmiršo 
žmonės melstis, — pasakė 
Morta.

(B. D)
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«JAUNYSTES AIDAS»

«M L.» skyrių* jaunimui (

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postal 4118

São Paulo.

(tąsa)

Šiandien krikščioniškosios 
vakarų žmonijos bažnyčios 
šventoriuje, palapinėse gyve
na daugiau žmonių, negu pa 
čioje bažnyčioje

«Aleksandras Didysis kartą 
pasakė vienam bailiui karei
viui, kuris irgi buvo vardu 
Aleksandras: «Drauge, pa 
keisk savo vardą arba savo 
elgesį». Tą patį būtų gali • a 
pasakyti ir daugeliui tu, ku 
rie vadina save krikščioni
mis, bet kurių gyvenimas, el
gesys ir lengvabūdiškumas 
krikščionio vardui daro tik 
gėda» (T. Tot )

Šia r r asire a'bėu’amas Kier 
kegaardas ratyriškai pastebi 
Esą, jeigu šiai: laikais kuni 
gas r(< žn čioje ^alba ap e 
Di°vą Kristų ir amžinybę tai 
žmonės klausosi kaip papras 
tai Bet jeigu kunigas tarp 
savo žodžių paminėtų: «Ši
tuo laisu. kadi karas...», tada 
visa klausančioji tikinčiųjų 
jų niin.a pasUty ų ausis.

Šiandieninis žmogus domisi 
viskuo, tiktai ne religija. Jis 
perskaito storus veikalus, bet 
religiniams klausimams nau
dojasi tiktai brošiūromis; jis 
mėgsta gilintis j visus klau
simus, tačiau religiją palieka 
už bažnyčios sienų.

Šiandieninis žmogus vis
kam išprusęs, išskyrus reli
gijų-

Mes gyvename laikotarpį, 
kaa Dievas išjungiamas iš gy 
venimo, o visuomenė pasidi
džiuoja, kad ji gyvenanti be 
i tėvo

Šia prasme mūsų minėtas 
Kierhegaardas skaudžiai pas
tebi: esą, jeigu šiandien į pa 
šaulį ateitų Kristus, tai jį pa 
sitiktų niekas kitas, tiktai žur 
nalistai.

Kai kartą Napoleonui III 
vienas augštas valdininkas pa 
sakė, jog dar ne laikas, kad 
kad Prancūziją valdytų Šven
čiausioji Širdis, tai Nepoleo 
nas III jam atsakė: «Jei ne 
laikas, kad Švenčiausioji Šir
dis valdytų Prancūziją, tai tuo 
labiau ne laikas išsilaikyti pa 
Čiai imperijai» Čia impera
torius savo abejingajam vai- 
dininkui ryškiai priminė šv. 
Rašto įspėjimą: «Jei viešpats 
nestato namu, veltui darbuo
jasi skaitytojai*.

Kai Dievas yra išmestas iš 
viešojo gyvenimo ir patai pin 
tas už storų bažnyčios šie

Bronius Zumeris ,

R E LI6IJ A
nų, kai apie rel'iz ą kalba tik 
tai parapijos klel onas iš sek 
madienio sakyklos, tada vyks 
tantieji gyvenimo įvytai gim 
do klaidas, nes juose r.ėra 
dievinęs išminties ir saiko, 
kurie pažabotų žmogaus kvai 
lumo ir žiaurumo ribas kad 
jis savo skausminga s bejras 
miais užsimojimais u< žalotų 
istorinės žmonijos raidos

Krikščioniški ji vakarų žmo 
nija šiaodiju gyvena pagoniš 
kosios krikščionybės laiko
tarpį Pats šio laikotarpio žmo 
gus yra dve opas Bažnyčioje 
jis yra krikščionis. Viešaja
me gyvenime — pagonis.

Popiežius Leonas XI I šia 
proga šitaip paskelbė: Neleis 
ta dvejopai elgtis: vienaip pri 
vačiame ki’aip viešame gy
venime; gerbiant Bažnyčios 
autoritetą privač ai r jį • tu e 
tant viešumoje». HjusXlIjpa 
reigoja krikščionis veikli, 
«kati politikos darbą dirbtų 
stiprių krikščioniškų įsitiki 
nimų, pajėgią teisingai ir ti
krai spręsti, praktiškos ir tei 
singos nuovokos ir visose ap 
liakybėse nuoseklūs žmonės».

Istorinėje žmonijos raidoje 
beviltiškai lauktume ramybės 
ir taikos Mes piktžodžiautu 
me patys sau, jeigu tikėtu
me, be Dievo bus teisinga po 
litika.

Politika be Dievo yra tik 
tai politika bei ne te.singu 
mas.

«Išvaryk Dievą — tai išva 
rysi teisingumą. — paskelbė 
P< piežius Pijus X tuo pačiu 
reikalaudamas kad «taute s 
grįžtų ir gerbtų dieviškąją di 
dybę ir suverenumą»

Veltui krikščionys stato ir 
puošia didingas bažnyčias, 
jeigu jie jose nori apgyven
dinti Dievą, o Jo vietą visuo 
menėje palikti užpildyti pa 
čiai visuomenei. Tada bažny 
čia bus tiktai pastatas, kuria
me sekmadieniais susirinksi
me nuotaikos prablaivinti, ku 
rią sugadinome neteisybėje 
ir netvarkoje skęstančioje vi 
suomenėje, gyvenančioje ap
link «Dievui pastatytą» baž
nyčią. kukliai įrengtose pala 
uinése, j kurias gali įeiti vi
si,-išskyrus Dievą.

Juk Jisai turi savo namus. 
Ir sekmadieniais auką Jo na 
mų garbei atidavėme. Ir jo pa 
švęstam tarnui - met'nę ati
duodame... Tai yra vi kas. O 
pasaulis alksta ..

(B. D)

Giažina Tulauskaitė

NEIŠSIŲSTAS LAIŠKAS
Nenoriu parodyti tau
Užšalusių savo akių:
Sakei, kad vis juokiasi jos
Kalnų upeliuko juoku.

Nelauk: Neplasnos ties langais 
Baltaisiais balandžiais tos rankos 
Neklausk vakarinės žvaigždės, 
Kodėl jos tavęs neaplanko

Farbėgt negaliu stirnele 
į sodą jaunystes mūs linksmą. 
Nenoriu pabudint senos
Prie vartų bt snaudžiančios vink šnos

Tejuokias kalnų upeliukas,
Kai rudenio rauda lietus, 
O žiemą ir sniego gniūžtelės
Tau bal:.pumins balandžius

Vieno Auksino Istorija
PAULIUS JURKUS

(tąsa)

— Būtinai!
— Mes ją sutiksime!
— O aš, bičiuliai, toks išsi

blaškęs - inigų gavome!
Visi susibūrė aplink staliu

ką. kur spindėjom pažerti. 
Mano žvilgesys patraukė Lo
renco akis Paėmė manė.

— Gražus pinigas! Ir kur 
tokį padėti?... Kad būčiau 
turtingas, bičiuliai, sinjorina 
būtų mane.

— Lorenco, imk visus pini
gus su savim ir eime. Tu 
kalbėk jai, kad turi ’.talijoje 
pilį ir daug daug tarnų.

— Sakote—kalbėti . Eime, 
o gal .

Lorenco susipylė pinigus į 
maišelį ir su draugais išsku
bėjo

Susijaudinęs drebėjau ir 
budinau visus Štai, ateina 
valanda, kada mes turime 
parodyti savo grožį ir galią. 
Mes padarysime Lorenco lai 
mingą. Jo mylima mergaitė 
nedvejojus atiduos jam savo 
ranką.

Dailininkų plačios tamsios 
skrybėlės su žaliom plunks 
nom, aksominės raudonos kei 
nės ir batai su plačiomis avių 
taurėmis tiaukė visų akis 
Lydėjo juos iš gatvės į v; t ę, 
sveikino lotyniškai ir itališkai 
o jie vėl bu\o valandėlei ne 

rūpestingi, šypsodamiesi ir 
klegėdami atsakinėjo.

Saulė jau visai sviro į va
karus ir jos spinduliai čiuožė 
stogais ir Neries kalvomis. 
Žibą miesto bokštai lyg sva
jodami žvelgi į gatveles ir 
siuntė varpų gaudesį. Daili 
niekam prisiminė Florencija, 
Toskanijos lygumos ir vaka
rinis skambi sys.

Katedros aikštėje prie durų 
stovėjo kelios karietos, pa
puoštos vainikais ir žiedais, o 
katedroje iškilmingai grojo 
vargonai -j

Dailininkai valandėlę klau
sėsi šių džiaugsmingų balsų. 
Girdėjau kaip neramiai p akė 
Lorenco širdis. Jam pasivai
deno, kad už tų mūrų \yksta 
vestuvės kad štai pats Vilni
aus vyskupas jį sutuokia...

— Bus gerai, — sukuždėjo 
draugai ir pradėjo svaidyti 
savo skrybėles ir jas gaudyti. 
Bežaisdami nepastebėjo, kaip 
iš katedros išėjo vestuvių 
eisena.

Tuo metu išmesta į orą 
Lorenco skrybėlė vartėsi k«aip 
paukštė, sklendė ir ties jau
nosios kojom nukrito Loreaco 
pribėgo klegėdamas ir. kai 
norėjo pakelti skybėlę pama 
té jaunąją.

— Barbara! — sukuždėjo

— Ateitininkų Valdybos Po 
sėdis įvyko sausio 6 dieną 
klebonijoje. Naujų narių pa
ruoši mui ir vyresniųjų atsinau 
jitrimui valdyba nutarė reng
ti dviejų savaičių ideologi
nius kursus. Dėl kursų pro
gramos bus šaukiamas visų 
vyresniųjų at-kų pasitarimas. 
Visi nariai privalo kursus lan 
kyti. Laikas bus paskelbtas 
susirinkime

Valdyba nuierė priim i Lie 
tuvių Bendruomenės kvieti
mą dalyvauti Vasario 1G Mi
nėjimo programoje. Jei minė 
jimui bus gautas miesto tea 
iras, ateitininkai pakartos me 
ninėje programoje operetę.

Jubiliejaus apyskaita nebu 
vogalutinai suvesta nes dar 
ne visi atsiskaitė už pakvie
timus.

Buvo tartasi taip put ei 
vasaros stovyklos.

— Ateitininkų choras pra
dėjo mokytis naujas kun. Ka 
zimiero Senkaus parašytas 
šv. Mišias Žodžiai St Ylos.

ATEITININKŲ DĖMESIUI

Mėnesinis ateitininkų susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį 
po 9 vai. šv. Mišių Referatą 
skaitys Liucija Jodelytė, co- 
referantas Julija Jurgelevičių 
tė. Susirinkimui pirmininkaus 
Romas Dovydaitis, sekreto
riaus Pranas Satkūnas. Bus 
svarbūs valdybos pranešimai. 
Visi nariai kvieči imi daly
vauti.

Kas dar nesumokėjo nario 
mokesčio ar «Ateities» prenu 
maratos, susirinkime bus pro 
gos tai padaryti.

— Šį sekmadienį numaty
tas at kų pasilinksminimas, 
dėl choro šventės nukeliamas 
vėlesniam laikui.

TRŪKSTA JUOSTŲ

Kas po Operetės pastatymo 
per klaidą, parsinešė svetimą 
juostą, prašomas tuoj gražinti.

Juostos buvo skolintos.

jis išsigandęs ir nežinodamas 
ką daryti: ar lenktis skrybė
lės, ar tuoj pat pasitraukti iš 
kelio.

Jaunoji pažvelgė į jį, ir jos 
akyse sušvito vasara, anos 
dienos, kai ji matė save grakš 
čiose statulose. Veidai nurau
do. kaip taurės, pripiltos kara 
liškovyno Akimirkai duobelės 
ties lūpom prisipildė saulės, ir 
pasirodė ta pati šypsena. Lo
renco žengė žingsnį ir tiesė 
ranką, bet ji nuleido adis į dul 
kiną grindinį.

(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 AROUCRE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 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 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

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

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

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

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

arba pasiaučiame naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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

Vincas. 'Podia* 'òãbeUs
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautieti

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 $ PAUrO R‘ Abauna’ So
5“ andar - sala 11 ' " Moinho Velho,

Fone 63-6273

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Jone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «C A BIUN A >

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

Nanque - Estado de Minas Gerais
’ «StMStSttíSeSíSíãISíSíMtítíaMtíiítSiJSeUaSSMilSSKStSíSCMUaaígMSSSaSCStMSeSííeaaííMl»

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“./©F U A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode

■ iių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valei iškas teises yra re zis 
truota «Departamento do Ensino Profissionai»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją M siukaitę - 

1------ Rua na Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

LifcllVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

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

Utinga 18 00 vai,
T rečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai..
Lapa It vai ,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 va; .

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
užsisakyti

Ir pr enumerai.ą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Zell 
uos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina. 515.

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua la 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį S J prie S 

Gonęalo bažnyčios, Fr. João 
Mendes,

K. Meškauską, 'kapa, Rua 
Williams Speers; 700, arbi 
Mašinraščio kursuose,

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

Vi. Pupionį. Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubeij ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações

Casa Sprindys & Cia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63 5915

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.

LfCRiTOTK)

^Nascimento

Irmãos Nascimento
RS6 C R C. SP. Hro 1.48<

Atlieka firmų atlotu y mus, perleidimus, komercines 
ir mdustrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejudamo tuno pardavimas 
A v. Zebrą. 831 — Vila Zelina — Te! 63-7140 - S. Patilo

Skaitykite «Músu Lietuva»

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

ÍIRMÃCJ CARiriflTI n

Rua Dino Bueno, 785 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

I.indoya vanduo yrr u-saai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
jsitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postui 3967 S A O P A U L O

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležini’-1 daiktų, indu bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai nas
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V. ANASTAZIJA VEIKIA.

Per šventes teko susitikti 
su mokyklos būrelio vienu 
valdybos nariu kuris painfor
mavo sekant}, kad buvusi 
mokyklos sena tvora kuri 
pradėjo virsti i gatvę, lapkri
čio mėn pradžioje buvo nu
griauta ir vietoje senos pas
tatyta nauja moderniška su 
geležiniais vartais ir geležine 
tvorele, prie įėjimo padarytas 
labai geras apšvietymas, trūk
sta dabar tik nudažymo.

Nauja konstrukcija buvo 
atlikta labai stipriai su per- 
grežimais žemėje po du me
trus gylio, suvartota daug 
cimento ir geležies.

Šitas visas darbas buvo 
pavestas P. Antanui Šimbeliui, 
kuris prisiėmė be jokio atli 
ginimo supirkti reikalingą 
medžiagą ir prižiūrėti visa 
statybos darbą, dėl lietu 
darbas užsitęsė apie pusantro 
mėnesio.

Be tvoros dar yra padarytas 
šaligatvis pusantro metro 
pločio, ir užverstas buvęs 
prieš mokyklą griovis.

Visas tas remontas kainuos 
apie septyniūsdešimt penkis 
tūkstančiu kruzeiru.

Lietuvis

— Gimnazijos mokytojas 
Henrikas Nadolskis ir Lurdes 
(Jais sumainė žiedus sausio m. 
8 d Nova Granada parapijoj. 
Šliūbo apeigas atliko ir jau
nųjų intencija šv. mišias 
atlaikė prel P. Ragažinskas,
H. Nadolskis yra «Mūsų Lie
tuvos» skaitytojas ir rėmėjas. 
Gyvendamas V. Zelinoje buvo 
keletą metų kongregadų pir
mininkų. Jauniesiems <M. L.» 
linki laimingo gyvenimo.

CHORO ŠVENTĖ

Sekmad enį. 15 d. sausio 
Liet Kat, Bendrumenės choras 
švenčia savo metinę švente. 
11 vai. giedos mišių metu. Po 

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 PAV1LCMC
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prol. Gustavo P. dc 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.

piet pusiau trečia valandą bus 
vaišės su menine programa, 
pranešimai apie veikimą, po 
to. smagus pasisokimas.

Į choro švente yra kviščia- 
mi choro rėmėjai, choristų 
tėvai ir nauji, choristai.

Choro rėmėjai pakvietimus 
prašomi pasirūpinti pas eho 
ro valdybos narius, nes as 
meniškai įteikti nėra galimy 
bės.

— Laiškai: M. Mateliony 
tei. J. Bliujui. U. Bendoraitie 
nei S Pakalniui, Aid. Butri- 
mavičiūtei. A I azdauskui, Ši 
monytėms A. Mizarienei J. 
Kirkilai. W. Urbanavičiui Br. 
Varasilai, J Skorupskiui M. 
Jonavičiūtei, D. Ruzgaitei, J. 
Stankevičiui. A. Kairiui.

- Komunistinės propagan
dos laikraštėlis «Tėvynės Bal 
sas», kurio tikslas suvilioti 
tremtinius grįžti atgal į pa
vergtą Lietuvą, atspausdino 
korespondenciją apie São Pau 
lyje įvykusi 35 metų emigra 
cijos sukakties minėjimą Čia 
perspausdiname tą korespon
denciją ištisai, nieko nė per 
aguonos grūdą nepakeitę, kad 
visi, perskai ę matytų, kiek 
galima patikėti ir kitomis lai
kraštėlyje talpinamomis ži 
niomis:.

MULKINTOJAI

•Smetoniški gaivalai ir fašis 
tiniai pabėgėliai, susispietę 
prie Vila Zelinos bažnyčios, 
pasivadinę vaduotojais, viso
kiais būdais mulkina silpnati- 
kius tautiečius, čiulpdami iš 
jų pinigus, už kuriuos suka 
sau šiltas gūžtas, laiko da
vatkų internatų.

Rugpjūčio viduryje jie šven
tė 25 sias metines nuo to lai
ko. kai mūsų brolius ir sesu
tes «nepriklausomos Lietuvos» 
valdytojai pardavė užsieniui 
kaip darbo rankų perteklių. 
Dabar tie patys sme oninika 

naujoje São Paulo katedroje 
laikė mišias ir šaukėsi iš dan 
gaus pagalbos, kad Dievas 
grąžintų prarastus dvarus ir 
tarnybas, šmeižė Tarybų Lie
tuvą, verkšleno, prisiminda
mi, kaip jiems gera buvo jų 
valdomoje Lietuvoje. Po to 
padarė kermošių, išviliojo iš 
kiekvieno po 150 kruzeiru, 
neva, «vadavimo reikalams» 
ir, gavę palaiminimą, išsis
kirstė kas sau

Žodžiu pūsk miglą visiems, 
svarbu, kad pinigėlis į tavo 
kišene plauktų Šituo obalsiu 
ir vadovaujasi «veiksniai», ap 
gaudinėdami paprastus mūsų, 
mažai apie politiką nusima
nančius žmones. 1 uo tarpu 
jiems tai dar pavyksta Bet 
tik tuo tarpu, nes laikai, esu 
tikras, netrukus pasikeis».

r M. 
Brcz:l'ja, São Paulo.

LAIKRAŠČIO PRENUMERA
TORIAI

GARBĖS PRENUMERATO 
RlAk PETRAS ŠIMONIS 1 000 
cr., N J. LOGO cr.. VINCAS 
BAUSEVIČIUS 1.0C0 cr, MO
TIEJUS KALINAUSKAS 1 OOo 
cr., BALYS ADOMAVIČIUS
1.1.00 cr. Rėmėjo: Antanina 
Gudavičienė 70(1 cr , Kazimie 
ras Vaičiūnas 70 > cr.. Jonas 
Kaupas 5 C cr.. Jieva Kutkie 
nė 500 cr. ir už dukterį Regi 
ną 500 cr., J RinKevičius 51 0 
cr, J. Stočkūnas 500 cr., J. 
Madeikie 500 cr.. Aid. Vala
vičiūtė 500 cr. Už praeitus 
metus J. Gaigalas 400 cr. ir 
P. Jocis 200 cr,. Motiejus Sė- 
jūnas 500 cr., M. Satkūnienė 
200 cr.

EDUARDĄ PAŽĖRA 1/00 
cr., KONSULAS POLIŠAIT1S 
1000 cr.

— Liet. Konsul. p. Polišai 
tis apmokėjo «Mūsų Lietu 
vos» prenumeratą savo dviem 
sesutėm Mortai Babickienei 
ir Bronei Grušaitienei, gyve
nančiom J.A.V.

LAIMINGIEJI BILIETAI

Vargšų naudai darytos lote 
rijos premijas laimėjo šie nu 
meriai:

1. premiją 2338.
2. 1.12.’
3. «» 1341
4. 0844
5. 0430.
6. »» 2023.

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 bus 
renkami nauji vykdomieji 1961 
metams Sąjungos organai.

Prašome visų narių, kurie 
dar nėra apsimokėję nario 
mokesčio už 1960 metus, apsi

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukųš rubelluis nau
jagimiams ir kit >;■.
Rua Jundiapeba 45 Fone 63 42-8 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir Av. Zelina).

mokėti pas S gos Iždininką 
P’- J. Jodelį darbo valandomis 
rda 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.

— Svečiai iš Amer kos. 7 
d. sausio pakeliui iš Argenti 
nos, kur nuvykęs giminių ap 
lankyti, grįždamas Amerikon 
KA YS GOGELIS, sustojo S. 
Paulo mieste, susipažinti su 
lietuviais ir miestu. Aplankė 
visą eilę lietuvių. Sausio 14 
d išvyko į Rio de Janeiro. 
Dar aplankys naująją sostinę 
Braziliją ir iš ten grįš į na
mus, Detroitan, Mieli

— Sausio 12 d. S.Paulylan 
kėši Seselės M Marcelinos 
du broliai kunigai, Albertas 
ir Ernestas Bernotai, iš Grand 
Rapids, Mich.

Sausio m. 7 d. pro S.Paulo 
praskrido Argentinon iš Ame 
rikos. South Windsor Conn., 
W. Jurgėlas su žmona. Kelias 
savaites paatostogavę Argen 
tinoje sustos keliolikai dienų 
ir S. Fauly.

— Liet. KatįBendruomenės 
choristė STASĖ AMBROZEVI 
ČlilTĖ ir JULIJUS INGAUNIS 
sumainys žiedus 11 d. vasa 
rio Vila Zelinoje.

KVIEČIA

Sausio m. 16 d. sueina me 
tai nuo mano žmonos A. A. 
ONOS JUODGUD1ENÉS mir 
ties. Tą pat dieną Vila Želi 
noje 7,38 vai. bus egzekvijos 
mišios už velionę, į kurias 
kviečiu gimines, pažįstamus, 
kaimynus .

Juozas Juodgudis.

— Sausio m. 10 d. Vila Ze 
linoje mirė Viktorija Ramana 
uskienė. 56 m.amžiaus, kilusi 
iš Obelių. Nuliūdime paliko 
vyrą Juozą, dukterį Ameliją 
Vaičiūnienę. Septintos dienos 
mišios bus 16 d sausio 8,20 
vai. Vila Zelinoje.

— Sausio m 11 d Vila Ze 
linoje mirė PETRAS BANAI
TIS 55 m. amžiaus Septintos 
dienos mišios bus 17 d sau 
šio 8,40 vai.

— Sausio m. 13 d. São Pau 
lo ligoninėje mirė Vytautas 
Vygelis, 40 metų amžiaus. Nu 
liūdime paliko žmoną, vaiku 
čius motiną, seserį.

KODĖL ULBKICHT SU BA
RZDA?

Otto Gotsche, asmeninis 
Ulbrichto referentas, parašė 
savo šefo biografiją kurioje 
įrodinėja, kad rytų Vokietijos 
dikiotorius Walter Ulbricht 
nuo pat jaunų dienų rengęsis 
vadovauti darbo klasei ir pats 
autodiktiškai, studijavęs tai, 
kas reikalinga vadui. O Got
sche ypač daug vietos skiria 
Ulbrichto gyvenimui ir veiklai 
Leipzige. Spėjama, jog tai 
daroma dėlto, kadnraėjusiais 
metais buvo iškelta byla Ge- 
og Walter Gleissneriui už tai 
kad šis atvira burna kalbėjęs, 
jog jis jaunystėje žaidęs su 
Ulbrictu skutą ir žinąs, kad 
dabartinis rytų zonos valdy
tojas savo laiku turėjęs Lei
pzige viešuosius namus ir 
pats administravęs. Be to, 
Gleissneris paaiškino, kodėl 
Ulbrichtas nesiskuta barzdos: 
mat, kai jis valdė viešuosius 
namus, viena namų mergina 
alaus stekline sužeidė jam 
veidą; šitam randui pridengti 
Ulbrichtas nešioja barzdą.

Gleissneris negalėjo tėisme 
sa vo teigimų įrodyti ir gavo 8 
mėnesius kalėjimo, bet rytų 
zonos gyventojai ir dabar 
pašnibždomis kalba, kad iš 
Ulbrichto gyvenimo eigos 
negalima išbraukti to laiko
tarpio, kad jis valdė viešus 
namus Leipzige ir kad jis 
barzdą užsiaugino ne tam‘ 
kad būtų panašus i Leniną, 
o tik tam kad pridengtų ran
dą.

J. G.

— Lietuviška radijo progra 
ma per Radio 9 de Julho sek 
madieniais transliuojama 14 
vai. tik trumpomis, 31 metro 
bangomis. Klausytojai gyve
nantieji toliau nuo S. Paulo, 
kaip Rio de Janeire, interio 
re, hituose estaduose praneš 
kite ar gerai girdėti, kokio 
turinio programos pageidau 
tumete ir kt..

— Vasario 16 tos minėjimas 
bus 19 d. vasario. Vieta — Tea 
tro Arthur Azevedo, Av. Pais 
de Barros, Mokoje. Įėjimas 
veltui.

GERAI UŽDIRBSI

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

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelinà 
(prasideda iš Av Zelina, 595)
OCDOCDCXCXXZX>OOG3C>GDC<ZX7

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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