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Maskvos Viltys su Amerika Susitarti 
Pavergtųjų Tautu Saskaiton

Jungt. Amerikos Valstybių 
prezidentas dar nebuvo išrink 
tas, o Maskva jau intensyviai 
stengėsi sudaryti tokias nuo
taikas, kad su naujuoju pre
zidentu — jei jis bus Kenne 
dy — pavyksią susitarti kuo 
puikiausiai. Grįšią «gerieji» 
Frankli o Roosevelto laikai, 
to prezidento, kuris davėsi 
Stalino apeinamas Visa eilė 
Chruščiovo ir kitų jo parei
gūnų pareiškimų po JAV pre 
zidento rinkimų rodo, kad 
Maskva į naująjį prezidentą 
Kennedy ir jo užsienio politi 
kos vykdytojus deda daug 
vilčių.

Ko Maskva tikisi? Tiesiai 
pasakius, ji tikisi su Jungti
nėmis Amerikos Vascybėmis 
kaip nors susitarti, ypač pa
vergtųjų tautų sąskaiton Kad 
siekia susitarti, tai aiškėja ne 
tik iš viltingų pareiškimų, bet 
ir iš kaikurių politinės takti
kos žymių. Maskva laikosi pa 
lyginamai ramiai Berlyno klau 
simu Kai kilo naujasis gin
čas Laose (Indokinijos erdvė 
je), Maskva, tiesa; iš pradžių 
lėktuvais ir ginklais rėmė ko 
munistiniuš Laoso sukilėlius, 
bet kartu rėmė ir pasiūlymą 
atgaivinti Laoso tarptautinę 
kontrolę (susidedančią iš Ka
nados, Indijos ir Lenkijos ats 
tovų), su kuo sutiko ir Vaka
rų valstybės. Tai reiškia, kad 
Maskva vengia ir čia naujų 
padėties paaštrėjimų ir nau
jos «vietnamiškos» ar «korė- 
jiškos» situacijos Palygina
mai kantriai ir santūriai lai
kosi Maskva ir Afrikoje Dar 
pažymėtina, kad naujoji Fed. 
Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos prekybos sutartis, taip 
pat tarpzoninės prekybos su 
sitarimai tarp Bonuos ir Pan 
kovo, irgi buvo pasiekti ne 
be tam tikro Maskvos nusi
teikimo santykius ir centrinė 
je Europoje kiek galint švel 
ninti, ne aš rinti.

Pabrėžtina, kad visa tai iš 
Maskvos pusės yra tik takti
ka. daugiau nieko. Yra tik 
priemonės susitarti su Vašing 
tonu, kad galėtų iš jo išgauti 
kuo daugiau nuolaidų ir Cen
tro ir Rytų Europos tautų sąs 
kaiton ir kitais atžvilgiais. 
Chruščiovas gali pasiūlyti: 
Norite, kad Berlyne liktų s ta 
tu s quo? Gerai, bet kartu pri 
pažinkite status quo ir Rytų 
Europoje. Norite, kad nesikiš 
tume į Jūsų, Vakarų, vidaus 
reikalus? Gerai, bet pasiža
dėkite, kad nesikišite ir į mū 
sų vidaus reikalus, pvz., ne

bekelsite Pabaltijo klausimo. 
Aišku visas pasaulis žino ar 
ba ture ų žinoti kad Pabalti
jo kraštai nėra Sovietų Są
jungos vidaus reikalas, bet 
taip pat aišku, kad- Maskva 
darys visa, pasiekti, kad Ame 
rika ateityje daugiau nebede- 
klaruotų Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos laisvės troškimų tei
sėtumo Maskva, žinoma, ga 
Ii pasiūlyti dar ir kitokios rū 
šies mainus tai «Pabaltijo dė 
mei» užklijuoti, esamai padė
čiai įteisinti. Su Eisenhowe- 
rio režimu reikalas Maskvai 
nepavyko. Dabar bandys su 
Kennedy valdžia Pavyks, ar 
nepavyks — pabandyti gali 
ma. Pasaulio politikos žaidi
mas yra toks «aukštas», kad 
iš Chruščiovo galima laukti 
ir gana žymių kompensacijų 
Vašingtonui (pvz., nusiginkla
vimo ir panašiais klausimais).

Iš kitos pusės naujasis JAV 
prezidentas Kennedy ir jo su
darytasis užsienio politikos 
kolektyvas jau yra ne kartą 
pabrėžę, kad sieksią ateityje 
«dinamiškesnės Amerikos po
litikos». B t kuo Va judresni 
užsienio politika turėsianti 
pasireikšti, niekas konkrečiai 
nežino. Jau buvo pranešta (ir 
vėl dementuota). kad prezi
dento Kennedy ambasadorius 
ypatingiems reikalams, Harri 
mtan. netrukus po valdžios pe 
rėmimo (sausio 20 d.) būsiąs 
siunčiamas specialia misija į 
Maskvą, paruošti dirvą nau
jam susitikimui su Chruščio
vu. Žinia kaip sakyta, buvo 
dementuota, bet yra žinomu 
iš ankstesnių pareiškimų kad 
Kennedy vyriausybė steng
sis ištirti ar Maskva būtų ga 
Įima tartis Kita vertus, žy
mus demokratų senatorius 
Mansfield nelaukdamas dery 
bų su Maskva, jau pats pa
siūlė, kad Amerika ir Sovie
tų Sąjunga susitartų abipus 
geleži ,ės uždangos tam tikro 
je juostoje sumažinti benfcda 
lį savo karinių pajėgų. Tai 
pasiūlymas politiko, kuris, 
matyt, tikrosios padėties Eu- 
ropopoje dar arčiau nepažįs
ta. Tokiu procentualiu suma 
žinimu Vakarų gynyba būtų 
žymiai susilpninta, o sovieti
nės ir sovietinio bloko pajė 
gos nedaug stiprumo tenusto- 
tų Tai bemaž panašu į len
kų užs reik, ministério Ra- 
pack'o planą kuriuo buvo siū 
loma Vid Europoje įsteigti 
beatominę zoną į kurią ne
turėjo įeiti net sovietines ra
ketines bazes ties Karaliau

DE GAULLE PRADĖJO
DERYBAS

Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle savo planą Alžerijoje 
pirmyn varo atkakliai. Lig šiol 
nugalėjo visas kliūtis. Net ar
šiausi jo priešininkai Arželi- 
joje pradėjo su juo derybas 
del tolimesnės krašto ateities 
De Gaulle politikos arenoje 
pasirodo tuomet, kai niekas 
nepajėgia susipainiojusių rei
kalų išrišti ir kai kraštui gre
sia suirutė ir civilinis karas. 
Alžerijos reikalus sutvarkius, 
Prancūzija laisviau atsikvėps.

ARGENTINOJE

Politinė padėtis nėra tvir
tai nusistovėjusi Vasario 5 d. 
bus rinkimai parlamento ir se 
natorių Į linkimus yra užsi
registravę 19 politinių parti
jų. Apie 15 iš jų yra komu
nistų ar peronistų įtakoje.

Be to Argentinoje yra pa
plitusi kontrabanda ir neleis 
tini prekiavimo būdai Pana
šios žinios kelia krašte dide
lio susirūninimo ir pakerta 
valdžios gerą vardą.

cium.
Netik vienas senatorius 

Mansfie’.das yra už tokius 
«komp omisioius» išlyginimus 
kurie Vakarams bemaž nie
ko, o sovietams daug duotų. 
Negalima akių užmerkti, kad 
\ akarų kraštuose yra nema
žai tokių «kompromisininkų». 
Naujam prezidentui Kennedy 
perėmus JAV valdžią, tie 
«kompromisininkai» pasida
rys galbūt dar drąsesni Jų 
įtakos negalima nuneigti. Juk 
jau Eisenhowerio laikais so- 
vietin s satelitas, komunisti
nė Lenkija, buvo remiama 
šimtais milijonų dolerių pas
kolų ir kitais būdais. Tai ir
gi jau buvo “dinamiška”, • kom 
promisinė" politika Rytų at
žvilgiu Deja, lenkų liaudies 
masėms iš to dinamiškumo 
mažai tebuvo naudos juo bu
vo paremtas tik komunistinis 
rež mas Masiną padėtis kaip 
buvo taip liko skurdi.

Pavergtosioms tautoms ky
la pareiga akylai sekti Va
šingtono Maskvos artimiau
sių mėnesių ir metų smtykių 
raidą Ypač Pabaltijo tautoms 
yra ko susirūpinti, nes jos dėl 
savo geografinio nuošalumo 
ir mažumo per lengvai ‘ pra
žiūrimos”, ypač kai Maskva 
visą laiką stengiasi pasaulio 
sąžinę Pabaltijo tautų likimo 
atžvilgiu kiek galint užmig
dyti. Mūsų tikslas pasaulio 
sąžinę nuolat žadinti

E.

Peronistai norėtų ateinan
čio mėnesio rinkimuose į se
natorius nuo Buenos Aires 
miesto kandidatu išstatyti Pe 
rc-ną. kuris šiuo metu Ispani
joje gyvena.

Dabartinė vyriausybė neiš
pildė visų pasižadėjimų ka
riuomenei duotų Nors jau 
penkeri metai praėjo nuo Pe 
tono nuvertimo tačiau kraš
tas neįėjo j normalų nei po
litinį, nei ekonominį gyveni
mą.

Buenos Aires valstybinia
me universitete komunistai sti 
prų lizdą turi nusisukę liek 
profesorių tiek studentų tar
pe.

— Čekoslovakija ištrėmė 
tris Brazilijos studentus, ku
rie nenorėjo prisitaikyti prie 
komunistinės tvarkos

— Belgijoje daug streiki
ninkų grįžo prie darbo, bet 
dar dalis, ypač Liežo mieste 
tebestreikuoja, laukia atšau
kimo nepalankių darbinin
kams įstatymų taupumo su
metimais išleistų ir vyriau sy- 
bes atsistatydinimo JuU me- 
nesis laiko kai vyksta stei- 
kas.

— Urugvajaus vyriausybės 
atatinkamos įstaigos daro žy 
irius susekti slaptą rad jo siųs 
tu ą. Salto mieste ar apylin 
kėje, prie Uruguai upės, su
ris kas naktį siunčia p aneši- 
mus Maskvai. Spėjama, kad 
šita paslaptinga stotis yra pa 
statyba špionažo tikslams.

— Rusija Bolivijai siūlo pa 
skolą 150 milijonų dolerių, 30 
metų, be procentų.

JANIO QUADROS JAU GRIŽO

Išrinktąsis prez. Janio Qua 
droš iš užsienio p? nktadienį 
jau grįžo. Sausio 31 d. užims 
prezidento pareigas Jo lau
kia didelis ir. sunkus darbas, 
ypač ekonominėje ir finansi 
nėję sritije. Šitie reikalai Bra 
zilijoje yra pakrikę Pavyz
džiui doleris paskutinėmis die 
nomis buvo pakilęs nst 240 
kruzeirų Vyriausybės sluoks
niai tvirtina, kad dolerio pa
kilimas yra pravestas dirbti
nomis priemonėmis. Vyriausy 
bė yra pasiryžusi imtis griež 
tų priemonių, net visiškai sus 
tabdyti importą, jei būt rei 
kalinga, dolerio atpiginimui.

JOHN KENNEDY JAU VALDO

Sausio mėn 20 d išrinktas 
Amerikos prezidentas perėmė 
pareigas. Š. Amerikos valsty- 
oė neša didelę atsakomybę 
už viso pasaulio likimą Gy
vename kovos valandas tarp 

laisvės ir vergijos, tarp ko 
muiiizmo ir demokratijos To 
del nenu stabu, kad viso pa 
šaulio akys nukreiptos į Va 
šingtoną ir jo politiką.

Nor- Kremlius naujam pre 
zidentui pataikauja, tačiau jo 
neužmigdys, kaip nelaimingos 
atminties Rozvelto. Jau iš Ad 
lai Stevenson pareiškimo, kad 
Amerikos Jungtinėse Tautose 
stengsis atimti iš rusų inicia 
tyvą, rodo, kad Amerikos po 
liti kai eis savu keliu.

Taip pat džiuginantis reiš
kinys, kad daug dėmesio 
kreips į Pietų Ameriką, neleis 
'komunistams įsigalėti.

KUBOJE TEISIA IR ŠAUDO

Praėjusią savaitę buvo nu 
teisti ir sušaudyti trys kontra 
revoliu ionieriai. Provincijos 
gilumoje veikia partizanai 
prieš Fidel Castro.

KRUŠČIOVO PLANAI 
PASAULIUI UŽKARIAUTI

Kremlius paskelbė Nikitos 
Kruščiovo paruoštą planą pa- 
sau’iui * Tknria iti -r fai seto- 
limoje ateityje.

Nėra reikalinga, kad karu 
pasiektume lai u ėjimo — pa
reiškė Kruščiovas. Socializmo 
pergalė neišvengiamai ateis 
per pačią;: istorijos eigą. 
Bet jei kapitalistinis pasaulis 
bandytų priešintis, tuomet dar 
bo klasės privalėtų griebtis 
ginklų, kad įvesti nasaulinę 
proletariato diktatūrą.

Kalbėdamas apie karą Kruš 
čiovas pasakė, k.ad komuniz
mui nėra naudinga atominis 
karas plačiu mas.u, bet maži 
ginkluoti konfliktai, kurie ga
li po pasaulį išsiplėsti

Pažadėjo pilną komunizmo 
paramą «tautinio išsilaisvini
mo karams, dm da Arže- 
lijos pavyzdį. Šituos karus 
Kremlius rėmė ir rems padė
damas tautoms už išsilaisvi
nimą kovoti. Bet gi apie Pa
baltijo išlaisvinimą Kruščio
vas nutylėjo.

Maskva veda dviveidišką 
politiką. Iš vienos pusės kal
ba apie taikingą sugyvenimą, 
o iš kitos eina prie pasaulio 
užkariavimo, net ginklu.

— Sovietų Rusijos žemės 
ūkio organuose vykdomos di 
dėlės pe, mainos vadovauja
mų žmonių tarpe. Visa eilė 
aukštų pareigūnų buvolatleis 
ti, žinoma prisipažįstant kai 
tais ir nesugebančiais. Valdi
ninkų pakeitimais Kruščiovas 
tikisi padidinti žemės ūkio 
gamybą.

— Anglikonų arkivyskupas 
(Anglų protestantų)atsisakė iš 
pareigų del senatvės, 75 metų 
amžiaus.
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Pirmasis Pietų Amerikos Lietuviu Kongresas.
Buenos Aires — Argentina

(Brazilijos Lietuvių Bendruomenės atstovo Agr. Aleksandio 
Boguslausko įspūdžiai).

" Visai atsitiktinai tapau Liet. 
Bendr atstovu į šį Kong esą. 
Susidėjus aplinkybėms, kiti 
mūsų dalyviai į šį Kongresą 
negalėjo vykti • svà-biausio- 
ji priežastis Gal buvo: laiko 
stoka dokumentams ir vizai 
išgauti

Bet štai mano įspūdžiai.

PENKTADIENIS - GRUODŽO 
2. D.

Iš São Paulo išvykau ALI
TALIA lėktuvu 17 vai Kelio 
nė buvo labai maloni 21 vai. 
išskridome iš Montevideo ir 
už 50 min. jau nusileidome 
Ezeiza aeroporte Buenos Ai
res, Argentinoj. Čia, kaip ir 
kitose Pietų Amerikos valsty 
bėse, užtrukau gana ilgai, nes 
argentiniečiai labai atydžiai 
tikrino dokumentus, o taipo
gi ir muitinė buvo labai stro 
pi Bet jokių keblumų neturė 
jau. Išėjęs į svečių kambarį 
tuoj pat susiduriau su man 
pažįstamu Jonu Čikštu - A- 
LOST pirmininku, kuris spe
cialiai atvykęs manęs pasitik 
ti. Kongreso Rengimo Komi- 
tetas telegramą buvo gavęs 
tiktai 18 vai., o mes jau ją 
buvome išsiuntę iš São Paulo 
prieš 3 dienas!. .

Iš aeroporto p. Čikšto auto 
mobiliu nuvykome tiesiai į 
parapijos salę, kur turėjo dar 
vykti bendras delegatų susi 
rinkimas prasidėjęs 2<» vai , 
bet dėja, atvažiavome pasi
vėlavę. Teko tiesiog drožti į 
man paskirtą apsigyvenimui 
vietą. Nors jau buvo po pu
siau dvyliktos, bet šeiminin
kas Stasys Pavilonis manęs 
dar laukė. Labai malonus, gra 
žiai lietuviškai kalbąs, priėmė 
mane su tikru lietuvišku vai
šingumu. Šioje šeimoje išgy 
venau visą mano viešnagės 
laiką. Ir turiu čia pažymėti, 
kad Kongreso metu susipaži
nau su daugeliu Argentinos 
ir Urugvajaus lietuvių. Buvau 

visad sužavėtas ir nuoširdžiu 
ir tikru patriotiškumu. Visi 
jie savo kolonij1 se daro ką 
tiktai gali mūsų Tėvynės iš- 
laisvi .imui ir lietuvybės iš
laikymui.

ŠEŠTADIENIS - GRUODŽIO 
3 d.

Jau nuo 8 vai. buvau para- 
jos salėj Pamažu rinkosi Kon 
greso atstovai Susitikau tė
vus jėzuitus Bružiką ir Gie
drį Jie sunčia visiems Brazi 
lijos lietuviams nuoširdžiau
sius sveikinimus Susitikau dar 
daly jau iš anksčiau mano pa 
žjstamų Argentinos veikėjų 
Visi jie ir toliau dilba lietu
vybės darbe. O pagaliau apie 
9 vai. atvyko ir šio Kongre
so vyria sias organizatorius 
Juknevičius Zeferinas Lietu 
vai Išlaisvinti entro Pirmi
ninkas rgentinoje į parapi
jos sa’ę rinkosi vis daugiau 
ir daugiau svečių: iš Urugua 
jaus ir iš įvairių visos Argen 
tinos lietuvių kolonijų. (Iš ki 
tų Piebų Amerikos valstybių 
atstovų nebuvo).

Buvo su arytas Kongreso 
Prezidiumas: PIRMININKAS 
—- Zeferinas Juknevičius, VI
CEPIRMININKAI: Vyt. Dore
lis (Uruguay) ir Aleks Bogus 
lanskas (Brasil), >EK ETO- 
R1AI: Jonas Papečkys i Rosá
rio) i Inž. Stasys Babronis 
(B. -ires) Prie trijų atskirų 
staliukų susėdo Argentinos ir 
Uruguajaus spaudos atstovai. 
Pagrindinis referatas teko K. 
Čibirui (Lietuvos atstovybės 
sp ūdos atta he Uruguajuj). 
Jisai padarė labai išsamią lie 
tuviš>kos veiklos apžvalgą Pie 
tų Amerikoj, pažymėdamas 
taip pat kokių priemonių reik 
tų imtis šiai veiklai pag.x vin 
ti. Po to ta i tau kėlėt minčių 
ir aš. Pranešiau apie lietuvių 
veiklą São Favlo mieste ir 
pasiūliau sekantį Kongresą 
sušaukti už metų MONTiVI

MOŠŲ I IETUVA

A. Tyruolis 

žiema Šile
Šarmotas ir žvarbus žiemys, 
Atskriejęs pamiškės baru, 
Nužėrė šilą pusnimis.
Ir medžiai spindi sidabru.

O ja i nerasi tų pėdų, 
Kurias išminęs čia buvai 
Šviesiu pavasario metu, 
Kai skleidės burtai ir žavai.

Čia t ip ramu, čia taip tylu.
Ir kl usiu brisdamas šilu:
Ar dar pražysi man. žibut?

Ar būsiu nuo tavęs toli, 
Sunkiam svečios dienos kely? 
Ne man žynės i tu gal būt?...

DEC mieste, o dar po metų 
— SÃ > PAULU mieste.

Po to tęsėsi diskusijos net 
iki 13 vai.

Bendros išvados padarytos 
sekančios: 1) Suaktyvinti Lie 
tuvos las\in«mo darbą 2) Nu 
siųsti Pietų Amerikos Valsty
bių valdžioms memoran umus 
reikalaujant visur ir visada 
kelti L’etuvos išlaisvinimo rei 
Kalą (sudaryta speciali Ko
misija) Reikalauti iš Argenti 
nbs vai žios Lietuvos atsto 
vybės atidarymo. 3) Atkreipti 
dar didesnį dėmesį į mūsų 
jaunamą, sudar. nt jam geres
nes sąlygas buvoti lietuviško 
se programose, veikime ir, 
kur galima, įkurti jaunimo na 
mus. 4) Kitame Koog-rese tu
rėtų būti sušaukta Urugua
jaus lietuvių diena ir turėtų 
dalyvauti visas Pietų Ameri
kos lietuviška jaunimas Cho 
rai, šokėjai, sportininkai ir 
11)

5) lr toliau eškoti draugų 
vietinių įtakingų žmonių tar 
pe, kurie Lietuvos reikalus 
palėtų užtarti, ieškoti para
mos ir vietinės spaudos atsto 
vų tarpe.

6) Suaktyvinti lietuvių tar
pusavio kulturinį bendradar
biavimą.

Po pietų 16 vai. į Plaza San 
Martin jau buvo susirinkę a- 
pie 300 lietuvių. Čia buvo iš 
kilmingai uždėtas vainikas 
prie Argentmos didvyrio Gen. 
San Martin paminklo Šioje 
c erimo oi joje taipogi dalyva
vo ką t, i k atvykęs Min. Vac
lovas Sidzikauskas — Paverg 
tų uropos Tautų Seimo Pre- 
ziden as.

20 vai. Parapijos salėje įvy 
ko iškilmingas K ngreso Ak
tas. Šiam Aktui buvo sudary
tas Garbės Prezidiumas iš vi 
sų kraštų atstovų, min V. Si 
dzikausko, Argentinos lieta. 
veikėjų ir vietinių lietuvių 
draugų Pagrindinę, labai tu
riningą kalbą, mums visiems 
svetimose šalyse gyvenan
tiems lietuviams, sakė min. 
V. S dzikauskas, kurią dauge 
lį kartų nutraukė karšti klau. 
sytojų plojimai Po to pasvei 
kinau visus Brazilijos lietuvių 
vardu, perskaičiau taip pat p. 
Mošinskių šeimos sveikinimą 
šiam Kongresui Buvo perskai 
tytri gauti sveikinimai iš kitų

1961 m sausio 21 d

Pietų Amerikos Valstybių, ir 
iš v i-o pasaulio Toliau sekė 
rezoliucijų ir deklaracijų skai 
tymai ir priėmimai, kuriuos 
paruošė tam tikslui išrinktos 
Komisijos.

SEKMADIENIS - GRUODŽIO 
4 D.

Ši diena, kaip ir vakarykš 
tė, buvo labai graži ir saulė
ta. Parapijos bažnyčia buvo 
pilnutėlė žmonių. Papuošta Ar 
gentinos ir Lietuvos vėliavo 
mis, apsikaišiusi gėlėmis, prie 
altoriaus priėmė garbingų or 
ganizacijų vėliavas su jų pa
lydovais. Pamaldas laikė ka 
tik iš USA atvykęs tėvas ma 
rijooas. Mišios buvo iškilmių 
gos g edotinės, ru asista.kaip 
tokiais atvejais ir prideda. Gie 
dojo Šv. Cecilijos Choras di 
riguojamas kompozitoriaus 
Vaclovo Rymavičiaus. Pamoks 
la sakė mums vi ieins pažįs
tamas tėvas jėzuitas B.užikas. 
Esu daugelį kartų girdėjęs tė 
vo Bružiko pamokslus, bet šį 
kartą jo pamokslas buvo ne
paprastai gerai paruoštas ir 
įspūdingas tokiam reikšmių 
gam momentui. Po pamaldų, 
visi su laikraščių glėbiais,pil 
nais straipsnių apie Lietuva, 
rinkosi į parapijos kieme e- 
sančia krepšinio aikštelę, ku 
ri >je jau matėsi išrikiuotos 
dvi komandos: KOVAS ir LSA 
(Liet Susivienijimas Argenti
noje) Rungtynės nebuvo aukš 
to lygio, nes LSA komanda ne 
parodė perdidelio pasiprieši
nimo ir pralaimėjo VUI» 
net 40 taškų skirtumu.. Po 
rungtynių pasveikinau «kovie 
čius> ir patariau jiems gero
kai pasitreniruoti, nes sekan 
čiais metais turės kietą riešu 
tą — Brazilijos Lietuvių Krep 
šinio Rinktinę!...

Sekė bendri pietūs parapi
jos salėje Įėjimas visiems po 
50 pesų (120 kruzeirų) Tokių 
pietų mes negalėtume čia nei 
už dvigubą kainą paruošti!

Pietų metu dar kartą kal
bėjo min V. Sid; ikauskas, po 
jo sekė žurnalistas, dideli 
lietuvių draugas uruguajietis 

(pabaiga 3 pasl)

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

jv. Mikalojaus Dovana
(Legenda)

(pabaiga)

- Taigi, žinokite Jo žo 
džius: «Ko prašy-ite ž mėje 
mano v rdu, bus šklausyt »...

Čia senelis kryžiaus ženklu 
pa aimino visas tris -esmes 
ir pranyko Su juo pranyko 
ir i-ermėga. lazda, drob nė 
terbelė . T-k > nt stalo liko 
žėrinčios trys krūvelės auk
sinių pinigų ir n papr sta ši
lima trobelėje

Išg stis apėmė visas trys e 
se is Kaip trys kregždės jos 
glaudėsi v ena prie kitos žiū
rėdamos į tuščią vietą, žėriu 
tj auksą r juodą naktį už 
lango, kur ėmė si usti pūg< 
plėšdama paskutinį klevo la
pą nuo šakos

Pirmoji atsipeikėjo Morla 

Ji puolė prie durų, bei durys 
buvo stipriai j s pačios už 
sk ęstos. — Kaip jis galėjo 
ta p staigiai pranykti? — klau 
sė pati savęs.

— Kas j s toks? — baimin
gai paklausė Valė drebėda
ma visu kūnu

Ir čia jos išgirdo švelnų 
balsą, lyg iš visų sienų į jas 
plaukiantį:

«Aš esu Mikalojus, nuolan
kus Dievo tarnas.»

Tuo pat metu sienoje pasi
rodė spinduliuojantis Kryžiaus 
ženklas, lyg nušvitęs nepa
prasto svečio paskutinis mos
tas

Vis s Į rys mer i os puolė 
ant k lių. Taip aiškiai pris - 
m nė užmiršti maldos žodžiai 

ir skaidrios ašaros veržėsi iš 
jų skausmingų pilkų akių, ku 
riose oabar pirmą kartą užsi 
žieoė begalinio džiaugsmo ir 
laimės ugnys. Pirmą kartą 
šviesi šypsena atgaivino ne 
papra tu grožiu jaunus vei
dus.

Buvo dar tamsi naktis, kai 
senelė prabudo pažadinta ne 
pap astos šviesos i pažvel 
gė į šventojo atvaizdą, kuris 
dabar mainėsi įvairiais spin
duliais «Kas įvyko? — pa
klausė ji tyliai «Tavo prašy 
mas išpildytasr — išgirdo 
švelnų balsą ir pamatė, kaip 
Šventojo ranka ją tris kartus 
palaimino.

Senutė nusišypsojo, giliai 
giliai atsiduso ir jos akys pa 
lengva užsimerkė.

Kai rytui išaušus, iai.nin 
guosius prikėlė auksinių paukš 
čių čiulbesys, jie visi buvo 

nustebinti nepaprastai vaiskiu 
oru, persunktu nežinomų gė
lių aromatu. Besidairydami, 
jie pamatė virš jų miesto 
skrendantį akinančiai baltą 
paukštį kuris galingais spar 
nais kilo aukštyn, aukštyn į 
saulę nuo auksinių vartų pu
sės, kol pagaliau susiliejo ug
ninguose spinduliuose Tuo 
pat metu, erdvę pripildė dan
giškieji garsai tolimųjų him
nų tokių didingų ir skambių, 
kad pirmą kartą laimingųjų 
širdis suvirpino baimės jaus
mas ir pirmą kartą šypsena 
pranyko iš jų veidų. Jie su
prato, kad nei vienas jų ne
galėjo pakilti taip aukštai, 
kaip baltasis paukštis nuo auk 
ainių vartų pusės.

Pirmą kartą jie peržengė 
savo miesto slenkstį ir rado 
namelį kiparisų pavėsyje, kur 
ant slenksčio tupėjo pilkas 
kalinas tos oriniai žaliomis a- 
kimis nepasitikinčiai juos sek 
damas įstr žu žvilgsniu.

Prie takelio žydėjo visos pa 
kaluutės ir tai jų kvapas bu
vo pripildęs vaiskų rytmetį. 
Trobelėje jie rado ramiai gu
linčią senutę, kurios veide bu 
vo išnykusios visos raukšlės, 
o lūpose sustingo laimės šyp 
sena, tokios laimės, kokios 
nepažino iki šiol nei vienas 
Laimingojo Miesto gyventojų. 
Ir laimingieji susimąstę sten
gėsi įspėti nepaprastą mįslę, 
bet įspėti jie nepajėgė. Tik 
iš sienos žiūrėjo į juos šv. 
Mikalojaus gerosios akys, žiū 
rėjo su pasigailėjimu į tuos 
laiminguosius, kurių veiduo
se pirmą kartą išnyko šyp
sena - - -
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Už ka Lietuvoje kelia byla teisme?
Sovetskaja Litva š.m. rug

sėjo 4 rašė kad Emilijai Vai
čiulytei iškelta baužia.mojiby 
la už tai, k t d ji mokė vaikus 
tikėjimo. To mokymo ap’inky 
bes laikraštis taip aprašo:

— Nedidelis kambarys ant 
klode uždengtu langu kimšte 
prikimštas vaikų. Kampe E. 
Vaičiulytė.

— Dar kartą, vaikai - nely 
giaant dirigentas, ji pakelia į 
viršų rankas. — Koks yra mū 
sų gyvenimo tikslas?

— Dievo valią vykdyti ir 
nueiti dmgų .. — nedarniu 
choru atsil epia kambarys.

— Na, o kiek yra dievų?
— Dievas vienas, bettrijuo 

se asmenyse; Dievas Tėvas, 
Dievas Sūnus. Dievas Švento 
ji Dvasia. — Įvairiais balsais 
tęsia vaikai.

Laikraštis kaltina?«Čia su
sirenka berniukai ir mergai 
t'ės. Tuo metu jų vienaamžiai 
žaidžia gatvėje, skaito mėgia 
mas knygas... o čia ankštam , 
kambarėlyje vaikai skaito... 
katekizmą Kiekvieną vakarą 
nuo 7 iki 8, V. žaloja vaikų 
sielas.

«Galima būtų ir nepasakoti 
apie davatkos veikią. Nese
niai ji buvo sulaikyta. Y. iš 
kelta baudžiamoji byla. Grei
tai kaltininkė stos į teismą ir 
neabejotinai gaus pagal nuo 
pelnus. Tačiau ar vienos V. 
čia reikalas?» Ir laikraštis

-O<>-OO <?>> «>0- «frO o»-

(paba ga iš 2 pusi)

Jose P, Martinez Bersetche 
ir buvęs Argentinos ministe 
ris Lietuvoje su žmona lietu 
ve (kurių pavardės nepulsime 
nu). Šių abiejų Lie uvos drau 
gų kalbos buvo triukšmingais 
plojimais dažnai nutraukia 
mos, nes vietomis jos buvo 
labai patriotiškos, beveik lie
tuviškos. Nors, deja, jie abu 
kalbėjo ispaniškai..

Vakare įvyko meninių jėgų 
pasirodymas ir oficialus Kon 
greso užd rymas. Beto dar 
girdėjome kele a Įdomių kai 
bų

Meninėj pr gramoj mano 
nuomone gražiausiai pasiro tė 
Uruguajaus lietuviai. SoLstė 
mezosopranas L. Grišenienė 
dar gali ilgą laiką džiuginti 
būsimųjų Kongresų dalyvius 
savo sodriu balsu ir nepapras 
tai gerai parinktu repertuaru. 
Tą patį galėčiau pasakyti a- 
pie tenorą V. Dorelį Jo švel 
nūs lyrinis balsas ištikrųjųsu 
žavėjo visą salę Girdėjome 
ir jų abiejų gražų duetą: GY- 
JUOKIS IR MYLĖK, Žižiuno 
Uruguajiečių šokėjų grupė pa 
šoko visą eilę čia mums Era 
zilijoj nematytų lietuviškų šo 
kių. Nors salėje ir buvo kai 
bama jog grupė atvykusi ne 
pilna, bet tai ką jie parodė 
pilnai užteko kad juos labai 
gerai įvertinti.

Programa pradėjo ir pabai
gė Šv. Cecilijos choras, Tai 
nepaprastai darnus ir balsin
gas vienetas sudarytas dau

kalba, kaip mokytojai ir par
tijos pareigūnai aiškinosi, kad 
jie nieko nežinoję apie Įvy
ki. «Bet ar panašus nežinoji
mas pateisina mokyklos va
dovus? Kas, jei ne j e peda
gogų kolektyvas turėjo lai 
ku pastebėti, kad jų mokinių 
dalis pateko į tamsybių pink 
les. Mokytojai komsomo as 
turėjo susekti nusikaltėlę, vei 
kiančių kunigo Jesenevičiaus 
nurodymu .»

Aprašymas verias labai di
delio dėmesio Jis rodoišnau 
jo kaip Lietuvoje praktikuo- 
jam s tos lai vės. apie kurias 
Chruščiovas kalbėjo Jungtinė 
se Tautose Kiek tos laisvės 
yra Lietuvoje?

Tėvų laisvė rūpintis savo 
vaikų religinių pamokymu — 
atimta.

Mokytojų laisvė nebūti šni 
pais ir Įdavikais — atimta.

Asmens laisvė skelbti savo 
religines pažiūras — atimta. 
Ne tik laisvė skelbti savo re 
Ilgines pažiūras viešai, gatvė 
se ir aikštėse, kaip tai yra 
t hruščiovo keikiamam Wall 
Str., bet n-1 uždaram kamba 
rėtyje, užsidangsčius langus, 
tikybos aiškinimas laikomas 
baudžiamuoju nusikaltimu.

Dėmesio verta ir tai kadti 
kėjimo persekioimas vis la
biau stiprėja, ir Chruščiovas 
lenkia Staliną.

gumoje iš vy'esnio amžiaus 
žmonių. Be abejo, matėsi ir 
daug gražaus jaunimo Teko 
nugirsti, jog tame chore dai
nuoja viena šeima atstovau
jama net trijų kartų: tėvai, 
vaikai ir anūkai..!Bravo!Cho 
ro repertuaras labai rimtas ir 
puikiai parinktas. Kompozito
riaus Vaclovo Rymavičiaus va 
dovaujamas choras i&tikrųjų 
daro tik garbę ir kelia pasi
gerėjimą mums lietuviams! Po 
programos dar buvo šokiai. 
Bet aš jau neturėjau tam lai
ko, nes susitikau keletą ma
no pažįstamų ir užsikalbėjau 
iki vėlyvos nakties...

GRUODŽIO 5 DIENA - PIR 
MADIENIS. 7 vai jau buvau 
ant kojų. Po trumpų pusry
čių pas mano laikinus šeimi 
n'nkus, atsisveikinau su visa 
šeima ir palydimas paties šei 
mininko dar užsukau į para 
piją sudiev pasakyti. Gaila, 
jog jau daugel o atstovų ne
beradau.. Per valandą jau bu 
vau Ezeiza aeroporte. 12 va
landa jau sėdėjau LUFTHAN 
SA lėktuve. Per 50 minučių 
jau buvome Montevideo, o 17 
valanda laimingai nusileidau 
Congonhas aeroporte be jo
kių ypatingų nuotykių.

BENDROS PASTABOS APIE 
PIRMĄJĮ LIETUVIŲ 

KONGRESĄ.

Neatsižvelgiant į tai, kad 
kai kas galėja būti kitaip su
organizuota, skaityčiau šį Kon 
gresą visiškai pavykusiu. Per 
tofoį trumpą laiką ką nors su

Leonardas Andriekus

KLAJŪNAI
Kur !’u buvai, o mano Viešpatie,
Per tokią i*lgą naktį,
Kai vėjas rankoj žvakę užpūtė, 
Paliovė žaros degti?

Kur Tu buvai, kai vakar šaukėms
Tavęs, į ametę kelią?
Nevaikščiojo tada palaukėmis
Jokia, jokia žvakelė

Danguj aušrinė buvo mirusi.
Mėnulis dar negimęs.
Sušuko rūstūs medžiai giriose:
K, jūnams prakeikimas!

organizuoti geriau nebūtų Ima 
noma. O vis dėlto Kongreso 
rengėjai sugebėjo sudaryti į- 
domią programą,kuri jau dau 
geliui mums išvažiavus dar 
buvo toliau tęsiama:

5 GRUODŽIO — pirmadie
nis — Delegavai ir užsienio 
lietuviai lanko Argentinos lie 
tuvių organizacijas,

7 GRUODŽIO — trečiadie
nis — Demokratų Konserva
torių Partijos būstinėje, buvo 
skaitomos dvi paskaitos ispa 
nų kalba: (Kazimieras Čibi
ras ir J. M. Barsetche),

9 GRUODŽIO — penktadie 
nis — Užbaigiamoji Kongre
so konferencijadienraščio «LA 
PRENSA» salime. Skaitoma 
paskaita «El comunismo em 
presíj, colonialista». Ją skaitė 
Dr. Eduardo Augusto Garcia.

Beto ši visa savaitė po Kon 
greso numatyta Įvairiems vi
zitams po vietinius laikraš 
čins, radijo ir televizijos sto
tis. Šio Kongreso organizato 
ria-i labai sėkmingai sutvarkė 
propagandos darbą. Jau nuo 
pat pirmos Kongreso dienos 
visi net ir didieji Argentinos 
laikraščiai buvo pilni žinių 
apie Lietuva ir apie šio Kon 
greso tikslus. Nustebau pa
matęs laikraščiuose ištisus 
puslapius apie Lietuvą.

Pasibaigus šiam pirmajam 
Kongresui turime pagerbti vi 
sas Argentinos lietuvių Orga 
nizacijas už jų gražias idė
jas, už jų kovingumą ir ryž
tą niekad Lietuvos reikalų 
neapleisti Šis Kongresas kjaiip 
tik parodo tikrai lietuvišką 
Argentinos lietuvių veidą Gar 
bė jums broliai lietuviai Ar
gentinoj !

APIE II KONGRESĄ MONTE
VIDEO Al ES I E

Kaip jau anksčiau minėjau 
antrasis Kongresas numaty
tas MONTEVIDEO mieste 1961 
metų gruodžio antroj pu»sėj 
arba 1962 metų pradžioj. Jei 
gu bus nustatyta data laike 
dviejų mėnesių, tai turėsime 
mažiausiai 10 mėnesių laiko 
šiam Kongresui pasiruošti. 
Mes S o Paulo mieste turime 
pakankamai jėgų pasirodyti 
Uruguajuj: choras, tautiniai 
šokiai, krepšininkai, solistai

K. Pažėraitė

Liūdna Sukaktis

Jau 5 metai, kai Dievas pa 
sišaukė pas save mūsų myli
mą Tėvą Vladą Mikalauską 
S J. Rodos dar taip nesenai 
jis mus su ma onia šypsena 
užkalbindavo, atlankydamas 
kiekvieną pastogę, kur žino
jo lietuvį gyvenant, ir šiltu 
kunigišku žodžiu kiekvieną 
sust prindavo dvasiškai, bo
dos. dar tik vakar jis jauni 
mo širdyse kurstė lietuvybės 
ugnelę, o vis dėlto jau praė 
jo peakeri metai, kai pasie
kė mus iš Suarão pajūr o 
skaudi žinia apie jo staigią 
ankstyvą mirtį

A. A. Tėvo Vlado Mikalaus

Medžiagos mums nerūksta! 
Tik turime jau nuo šiandien 
ruoštis ir galvoti kaip geriau 
pasirodyti Argentinos lietu
vių iniciatyva tebūnie aksti
nas naujiems suvažiavimams 
ir naujoms progoms Lietuvos 
bylą pajudinti Nedalyvauda 
mi tokiuose Kongresuose pa 
rodysime tiktai savo abuoju
mą lietuviškam reikalui! Tad 
visi jau nuo šiandien pradė
kime galvoti ir ruoštis II jam 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESUI MONTEVIDEO 
MIESTE!

Ir baigdamas, norėčiau pa 
dėkoti visiems Argentinos 
lietuviams už jų vaišingumą 
ir tikrą lietuvišką draugišku
mą. Iki pasimatymo Montevi
deo mieste! 

ko nuopelnai mūsų kolonijo- 
joje dideli. Jis buvo pirmas 
Oetuviškos valandėlės per ra 
diją Nove de Julho organiza
torius jis būrė jaunimą lietu 
viškuose rajonuo e. su juo 
nuoširdžiai užsiimdamas, jį 
mokydamas lietuvių kalbos 
skiepyjant jame į etuviškus 
papročius Tėvo Vlado praves 
tos misijos bažnyčiose neuž
mirštamos. Jis su didele mei
le prabildavo į žmogaus są
žinę, mokėdamas paveikti vi
sų luomų ir įvairaus amžiaus 
tautiečius. Savo paliktuose 
raštuose jis kėlė krikščioniš 
kai tautiškus idealus Galėjom 
tikėtis susilaukti Tėvo Mika
lausko asmenyje ugningo apaš 
talo ne tik sakykloje, bet ir 
spaudoje, kuri yra aštresnis 
ginklas kovoje už idealus už 
kardą ir at-ominius ginklus. 
Bet Dievo keliai mums neži 
nomi.

Tėvo Vlado mūsų tarpe ne 
bėra Tačiau jo ske btas kil 
nūs žodis tebegyvas Jo. kai
po Ii tuvio misijonieriaus pa 
sėta sėkla leidžia daigus, ku
riems neleidžia nuvysti kiti 
katalikybės bei lietuvybės 
apaštalai

Prisiminkim savo maldoje 
a a Tėvą Vladą ir paprašy- 
kim, kad jis pasimelstų dan
guje už mus ir mūsų Tėvynę.

VERONIKA ZLOTK ENÈ _ 
PASAKOJA APIE LIETUVĄ

Ročesterietė V Ziotkienė, pa 
tekusi į Lietuvą kaip palanki 
sovietinei Lietuvos okupacijai 
ir pritarianti kolonializmui su 
grįžo visai prablaivėjus! ir at 
virai pasakoja apie gyveni
mą Lietuvoje.

Apie kolūkius giliai s u sija u 
dinusi sako: «Oi Dieve, kaip 
jie nemėgsta tų kolchozų». At 
virai skundėsi sunkiu gyveni
mu. Kolchozų žmonės, darbi
ninkai jos paklausti, ką ji ga 
linti grįžus apie juos pasakyti 
prašė pasakyti visą teisybę. 
Sako matote, kaip mes gyve 
name ir kaip atrodome Esą 
daugiau neturime k»o prarasti 
nei kas gali blogiau atsitikti».

Tat V. Ziotkienė gerai apsi
galvojusi kelionės metu da
bar ir pasakoja teis\bę

Jinai savo kelioneTabai pa
tenkinta. bet Lietuvoje patirti 
Įspūdžiai, žmonių vargas ir jų 
nelaisvė ją sunkiai prislėgė ir 
ji tų įspūdžių negalinti atsi
kratyti.

Dabar ji niekam nepataria į 
okupuotą Lietuvą važiuoti, nes 
vistiek nieko laisvai negalima 
pamatyti nei laisvai pakeliau
ti. Fabriku ir Rechesteryje ga 
linti pasižiūrėti. Tai e^ą nerei 
kalingas pinigų švaistymas.

Aoie Amerikos lietuvius bol 
ševikus ir jų spaudą ji Lietu
voje girdėjusi piktinantis:

«Melagiai tie! «Laisvėje» vi 
są laiką melava, kad dabar 
Lietuvoje gerai gyvena ir jo
kio išnaudojimo nėra». Vienas 
sakęs: «Skaičiau «Laisvę» ir 
«Vilnį» 40 metų, bet dabar grį 
žęs Amerikon spjausiu tiem 
melagiam į veidą ir daugiau 
tų laikraščių neskaitysiu».

(Pabaiga 4 pusi)
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A. Tyruolis IDEOLOGINIAI KURSAI

FELICIJA
(tąsa)

Moderniojo gyvenimo suku 
riai neturi apie ką suktis Rei 
kia tobulą asmenybių, reikia 
modernių šventųjų.

«Galbūt buvo laikai, kada 
moralistas ir apaštalas galėjo 
pasiduoti tokiam liuksusui, 
jog užsiimtų tikK teisingumo 
ir laisvės dalykais; jis galė
jo nesidomėti fiziniais dori
nio gyvenimo pagrindais nei 
tuo sočia iniu klimatu, kuris, 
nors kartais labai žiaurus, ta
čiau savo esmėje buvo paken 
čiamas. Šiandien pati augš 
čiausioji dorovė turi išmokti 
pasinerti į pačią žemąją ti 
krovę: reikia, kad jį perse
kiotų blogj iki kraštutinės jo 
įsikūnijimo ribos žmonių pa
pročiuose. Tik šituo keliu ten 
ka laukti išsigelbėjimo» (G. 
Thibon)

A. Calmaus sukurtoje Mor
ta ir Kaligula randame.

— Šis pasaulis, toks, koks 
yra nepakeliamas. Aš esu rei 
kalingas mėnulio, laimės ar
ba nemirtingumo — kažko, 
kas galbūt atrodytų kvaila, 
bet nebūtų iš šio pasaulio.

Žmogus reikalingas antgam 
tinės jėgos Toji antgamtinė 
jėga gali būti Dievas arba pa 
ties žmogaus pasirinktos re- 
latyvinės idėjos — dievai. 
Šiuo atžvilgiu būdingai išsi- 
reiškia Pr Gaidamavičius sa 
vo knygoje «Išblokštasis žmo 
gus»: — «Senovėje kaikurios 
tautos absoliutiniu idealu bu
vo pasirinkusios relatyvines

(pabaiga iš 3 pusi)

Du lietuviai vyrai buvo nu
važiavę tikslu pasilikti i ietu- 
voje, bet..

«kai apsilankė, pabuvojo, 
kai pamatė jų vadinamąjį «ro 
jaus gyvenimą», tai pradingo 
noras pasilikti. Esą. geriau 
grįš ir iš čia dar labjau juos 
savo siuntiniais parems».

Visi labai laukia pasikeitimo
Rusai nemėgstami. Bet apie 

tai viešai negalima kalbėti
Žmonės tiek gatvėse, tiek 

viešbučiuose jieškodavo pro 
gos usitikti ir atvirai pasi
kalbėti apie lietuvių gyveni. 
BąJAV. Viešbučiuose kalbe 
^avo labai tyliai, nes V Z 
pastebėjusi, kad kambariuo 
se, palubėje yra dvi - trys mi 
krofono skylutės.

(Darb.) 

idėjas — dievus; jos išnyko 
kartu su jais. Naujaisiais lai
kais. než ūrint krikščionybės 
įtakos, relatyvinės idėjos grįž 
ta su absoliutinių vertybių 
skraiste. Netenka abejoti dėl 
padarinių: stabai reikalauja 
ne tik smilkymo duoklės, bet 
ir paties smilkytojo»

Žinomas vokiečių rašytojas 
Novalis jieško išeities įvai
riais būd is tačiau savo «Him 
nuošė nakčiai» kur sruvena 
amžinas ilgesys išsineria iš 
žemiškų grandinių, kad susi 
jungtų su mylima ir amžinąja 
Meile. Meile kuri valdo pa
saulį ir visą gyvenimą Būdin 
ga kad Novalis ilgėdamasis 
ramybės ir amžinojo tikėji 
mo. prieina išvadą, kad vidur 
amžių katalikybė buvo Euro
pos palaima: «Buvo gražūs 
laikai, kada Euro >a ouvo vien 
tisą krikščioniška šalis ka
da šioj žemėj gyveno tikėji
mo krikščionys; vienas ben
dras inter sas jungė šitos dva 
sinės va stybės prov’ncijas. . 
Katalikybės visuotinumas gy 
venime. jos meilė menui, jos 
nesuardoma moterystė jos gi 
lūs humaniškumas, jos bičiu
liška pagarba jos džiaugs
mas neturiu, klusnumas ir iš 
tikimybė padarė ją tikra re
ligija . Protestantizmą šiur
kščiai sugriovė Bažnyčios vie 
nybę Religija šventvagiškai 
buvo uždaryta tarp vals.ybės 
sienų».

Novalis pranašauja kad ka 
talikybės laikas dar ateis Ka 
talikybė ateis sudvasinti gy 
venimo. «Tik religija gali Eu 
ropą atgaivinti ir tautas su
taikinti».

Tolstojus, sukūręs savo gar 
sųjį romaną «Karas ir Taika» 
ir «Ona Karenina», pasijuto 
nusivylęs gyvenimu. Jį taip 
pagavo gyvenimo nusibodi 
mas, abejojimai, apatija, kad 
nematė prasmės daugiau gy 
venti ir nutarė nusižudyti l’uo 
kritišku momentu jam atėjo 
išganingas klausimas: kodėl 
nusivylimas nepagauna 
milijonų vargstančių kaimo 
žmonių? Kodėl jie skurde ir 
nesižudo ir gyvena? Tolsto
jus pradėjo tą klausimą nag
rinėti ir priėjo išvadą, kad 
tie žmonės gyvena tikėjimu. 
Jis pamato jog tikėjimas yra 
gyvenimo jėga, kuri įgalina 
žmogų gyventi net ir tada, 
kada jau atrodo nėra pras
mės .gyventi

(B. D)

E A I
Kai kur pražydo mėlyna gėlytė, 
O mėlyna, o mėlyna giliai.
Aš eičiau jos ieškoti, pamatyta.
Bet negali - man uždari keliai.

Kai kur baltai, baltai pražydo sodas, 
Balti kaip sniegas ošia ten žiedai. 
Ir drobės saulėj baltinti paklotos, 
Ir jas tu tartum tik sapne matai.

Kai kur išėjęs į lankas rasotas 
Pjovėjas pradalgių našių daug išvarys, 
Tik laukia tavo dalgis nevartotas.
Kol tavo rankos jį vėl išpustys.

Kai kur močiutė žvelgia pro langelį, 
Su ašarom minėdama mane.
Ir nors jos žvilgsnis gręžias į šią šalį, 
Ją tamsios girios supa nežinia.

Kai kur žvaigždė tamsioj naktyj nupuola, 
Ir vėl aplink tamsu klaidu, baugu. 
Aš kelią tartumei ka u pro uolą.
Ir palengva nakčia namop slenku.

Vieno Auksino Istorija
PAULIUS JURKUS

(tąsa)

Šalia jos stovėjo jaunasis, 
pasipuošęs brangiais drabuži
ais, užsikabinęs ant kaklo 
brangkmenių grandinėlę su 
kalaviju prie šono. Šaltai ir 
išdidžiai jis pažiūrėjo į daili
ninką į jo paprastą drabužį, 
iš apsiausto kišenės ištraukė 
pinigų maišelį ir numetė prie 
Lorenco kojų

Jaunoji aiktelėjo, atsigręžė 
į Lorenco, ir jos akys spindėjo 
lyg du dideli lašai, pakibę 
tinkle. Veide įsižiebė liūdesys, 
suvirpėjo lyg ežero bangelės 
švelniuose bruožuose, atsi
daužė į blakstienas, lyg į 
meldus, ir akys užsidarė.
(«.-.Nebylūs praėjo pro skrybėlę 
ir įlipo j karietą Iš katedros 
atsišaukė vargonai, bet jie 
nėgirdėjo Jie nudundėjo mi
esto gatvėm tolyn, o aikštėje 
liko vakaro šešėliai ir daili 
ninkai. Tylūs priėjo prie Lo
renco. spaudė jo ranką ir 
žiūrėjo į numestą piniginę.

— Judo sidabriniai. — sušu
ko Lorenco lyg pabudęs ir 
spyrė nuo savęs.

Katedros pasieniais būria
vosi elgetos

- Ei, jūs! - sušuko daili

i\UE

ninkai, — pasiimkite, — ir nu 
metė j.ems maišelį.
Pinigai biro pro skyles, krito 
skambėdami j aikštę ir sklido 
po dulkes Elgetos būriais 
puolė gaudyti pinigėlių, virto 
vienas ant kito piačijosi, stu
mdėsi. barėsi

Dailininkai juokėsi, o Lo 
renco stovėjo aikštelėje kaip 
paties iškalta marmuro statu
la. Jis negirdėjo nei juokų, 
nei keiksmų, tik matė, kaip 
vakaras gula karaliaus sodą 
ir šešėliai uždengia jį Drau
gai pakėlė skrybėlę, nupurtė 
dulkes ir paėmė jo ranką.

— Eime, Lorenco!
— Kur?
—- Į smuklę, kad būtų len

gviau...
(B. D.)

- Advokatas VINCAS TŪ
BELIS savo raštinę iš São 
Paulė perkėlė į Sto. Andrė.

— Ateitininkų choras pra
dėjo mokytis naujas mišias 
«Pasigailėk manęs». Mišioms 
melodiją parašė kun Kazi
mieras Senkus, žodžius kun 
St Yla.

Sausio 16 dieną prasidėjo 
ateitininkų ideologijos kur
sai.

Kursuose jau kalbėjo: Vin. 
cas Bilevičius tema: «Himnas 
Šūkis, Ženklas».

Kun J. Šeškevičius: .Įva
das į Šv. Raštą ir «Bendruo
meninės Mišios», Tėvas P. 
Daugintis S.J.. «Mąstymo Mal
da» Irena Šimonytė: «Inteli
gentiško žmogaus ypatybės». 
Romas Dovydaitis: «Ateitinin 
kų Istorija», A Tyla: «Ateiti 
ninku Organizacijos struktū
ra». J. Tylaitė: «Ateitininkų 
tėvas Pr. Dovydaitis».

Sekmadienio popietį įvyks 
kursantų linksmavakaris.

Kursuose dar numatyti se
kantys referatai:

«Ateitininkų veiklos laukai» 
Lucija Jodelytė, •Afceit.inin- 
kiški namai ir ramovės» Pra
nas Satkūnas, «Susirinkimai, 
posėdžiai ir protokolų rašy
mas» Julija Šimonytė, «Jau
nas vadas ir jo savybės» adv. 
Vincas Tūbelis, «Ateitininkų 
vadas St. Šalkauskis» Nijolė 
Vinkšnaitytė, «Žymesnieji atei 
tininkai ir jų vadai» Emilija 
Bartaškaitė, «Knygos ir skai
tymas» Julija Jurgelevičiūtė, 
«Elgesio menas» Joana Brat 
kauskaitė, «Tauta ir žmogaus 
pareigos tautai» Irena Jurge
levičiūtė, «Tiltai ir slenksčiai 
tarp žmonių» p. Magdalena 
Vinkšnai tienė.

«Ateitininkų ideologija — 
Principai» Laimutis ovydai- 
tis.

«Lietuviški papročiai» Albi
nas Seliokas.

Kursai vyksta kas vakaią, 
paskutinė diena bus 21 sau 
šio Referatų pasiklausyti su 
sirenka gražus būrelis jau
nimo.

— «RŪTELIŲ DARŽELIS» 
bus pakartotas. Nenusiminki
te, jei jūs įsigijote bilietą į 
«Rūtelių darželį» ir dėl lie 
taus negalėjote nuvykti pa
matyti. Operetė bus pakarto
ta Vasario 16 tosios minėjime 
vasario 19 dieną teatre «Ar
thur Azevedo» ir nereikės jo
kio bilieto.

— Sausio 27 d. į J A V. iš 
vyksta Bliujų šeima. Jeroni
mas Bliujus «Atžalyne» vaidi 
no istorijos mokytoją, jo sū
nus Juozas dalyvavo «MILŽI
NŲ KINTETE».

— Agronomijos studentas 
ANTANAS TŪBELIS studijuo 
jas Piracicaboje, pirmuoju bai 
gė mokslo metus ir dabar at

(pabaiga 6 pusi)
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ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

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

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

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

Lietuviškas Grožio Salonas

«VENUS »
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir raanikiura

Atsilankyte, p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
.mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aorangą, maistą, medž.agas, me 
gztiniua, 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 pakvitavima.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiama naują.
Kreipkitės pas:

Jonas 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 skoningus 
pasiuvimas, LAURO SANDRO N vyriškų lūbų

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

São Paulo
Medžiaga pardoodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

MUSŲ LIETUVA

Vincaâ /PovilaJ T)úbeįij
LIETUVIS ADVOKATAS

X-' f .

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės i savo tautieti

RAŠTINĖ REZIDENCIJA;
Rua Boa Vista, 133 _ R. Abauna, 36

iŠ. /AULO
3-1 andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

5 pilsi*

-ILTUVISKŲ PAMALDŲ KA
LE.ND'ORIUS

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

nnAlN/Ao ČC L_ I UA
Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: <52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas ii 
s, valdiškiems egzaminams ( habilitação ) j 

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

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

Utinga 18(0 vai,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.
capa I» vai ,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.

MŪSŲ LIETUgĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumera.ą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
A v. 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, 23, Casa Verde,
Tėvą P. Dauginti S J prie S 

Gonęalo bažnyčios, FT João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 70(), arba 
Mašinraščio kursuose.

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

Vi. Pupieni Rua uitua.ųia 
67. Mooca.

B Tabelį ir Kučinską, Mot 
nho Vellm.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações

Casa Sprindys â 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 fotogiafijų daro naujas, mažas 
ir dideles. Atlieka reportažo darbą, vestuvėse, krikšty

nose. Taip pat atlieka artistiškas nuotraukas.
Fone: 36-4798. Rua Libero Eadarô, 44 3.

VIENINTEL’AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

IÜKMÀCJ CAKKiEKS m

Rua Dint» Bueno. 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

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

LEJCKITOKS© miÀíM

-Naócienento

Irmãos Nascimento
RE®. C.R.C. S/’. Nro 1.484

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

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

Juridinis Denartamentas — Nejudomo tūrio pardavimas
A v. Zelina, 831 — Vila Z&lina — Tel 63-7140 - > Paulo

rraax» «* ra n «rars—ir «.m h'iwhmmk——

Skaitykite «Músu Lietuva»

Caixa Postal 3967 — S A O P A U L O
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

*V. ZELINA, 515 — CA’XA POSTAL, 4118 — SAO PAULO

— SAUSIO IR VAKARIO 
MENESI «MŪSŲ LIETUVA* 
Laikraščio PLATINIMO VA
JŲ. šiuo laiku kiekvienas skai 
tytojas apsimoka savo pre nu 
meratą ir suranda bent vieną 
naują skaitytoja.

TENELIEKa' NÉ VIENŲ 
LIETUVIŠKŲ NAMŲ BE LIE 
TUVIŠKO LAIKRAŠČIO.

— JUOZAS MASIULIS, gy
venantis Vila Beloje Rua Cic 
lames ęurado du nauju prenu 
meratoriu «Mūsų Lietuvai». 
Tepadaro taip kiekv enas skai 
tytojas ir finansiniai ištekliai 
leis žymiai pagerinti laikraštį.

— Tautų Parko gyventojas 
KAZIMIERAS SKÚRUBSKAS 
vos išgirdęs pirmuosius lietu
viškus garsus per 9 de Julho 
Radio, pusvalandžio reikalams 
atsiuntė 500 cr taip pat kar
tu atsiuntė «M L > garbės 
prenumeratą Jei bent pusė 
kolonijos gyventojų būtų tOKi 
stropūs tai lėšų stoka nesis 
kuštu nei vienas geras lietu
viškas darbas. Ka® laiku duo 
da, dvigubai duoda Ačiū už 
auką.

— Jonas Kase'iūnas laimia 
gal pasiekė Kolumbiją ir siun 
čia visiems sveikinimus.

(pabaiga iš 4 pusi.)

lieka praktiką São Pauly že
mės ūsio mašinų fabrike.

— DANUTĖ JUREVIČIŪTĖ, 
šiemet sėkmingai baigusi mo 
kytojų seminariją (normaD 
Tautų Parko jaunuosius mo 
kins tautinius šokius, su ku- 
riais dalyvaus Vasario 16 mi 
nėjime Ankstyvesnė tautinių 
šokių mokytoja p Stočkienė 
sirginėju

— Inžinierius studentas AN 
TANAS TYLA sėkmingai už
baigęs trečiuosius mokslo me 
tus, kurį laiką ilsėjosi pas tė 
vus, dabar išvyko atlikti la
boratorinę praktiką atgal į 
savo mokyklą São Jose dos 
Campos

RENGIASI NEPRIKLAUSOMY 
BÉS MINĖJIMUI

V. Zelinos lietuviškos mo
kyklos moki iiai nors ir artos 
to 50S, bet laiko veltui nelei
džia Kiekvieną dieną susiren 
ka į seselių pranciškiečių sa 
lę ir mokosi dainų, kurias iš 
girsime Nepriklausomybės mi 
nėjime. Mokinius rengia mo
kytoja MARIJA KINDURIENÉ.

Ponia MAGDALENA V INKŠ 
NAITIENÉ pasinaudodama 
atostogomis daro jaunųjų atei 
feininkų susirinkimus ir sten 
giasi praeiti jaunučių pro
gramą. Visi lietuviai vaikai 
kviečiami tiek dainij pamo
kose, tiek susirinkimuose da
lyvauti. Rinktis 3 vai. po 
pietų.

LAIKRAŠČIO PRENUMERA
TORIAI

Garbės prenumerata: KAZĮ 
M1ERAS SKRUBSKAS 1,0G0 
cr, JONAS DIMŠA 1.000 cr., 
POVILAS MIŠKINIS 1.0C0 cr- 
ii* už pereitus metus 5 0 cr.

Rėmėjo prenumeratą: Balys 
Šiukščius 800 cr.

Prenumeratą: Aleksas Jun 
dis 600 cr., St Saldys 500 cr., 
M. Krutulis 500 cr . Br. Rais
kas 5( 0 cr", J. Kižys 500 cr -,. 
J. Čižinauskas 500 cr , M Žvir* 
blis 500 cr., J Mekšraitis fOO 
cr , Petras Baltėnas 250 cr.,’ 
Jonas Kaupas 500 cr , Povi
las Teresevičius 500 cr, Pra 
nas Čepas 500 cr , Ambrozi
jas Kryžinauskas 500 cr.'Am 
tonio Butkus 500 cr.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA

ZILIJOJE NARIŲ ŽINIAI.

LBS 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 Sąjungos1 organai.

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

Nesusirinkus kvorumui 15 
vai po 3J minučių bus šau
kimas antras narių susirinki
mas ir skaitysis teisėtu bent 
kuriam narių skaičiui daly

FABRCA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba. 45. Fone .• 63 42’8 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir A v. Zelina).

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

ai^iwnjd pavilomo -
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. do Andrade. 116, caixa pos
ta] 4118 - Vila Zelina, Tel 63 4130 São Paulo.

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

vayjant,
Be to, pranešama, kad su

sirinkime galės dalyvauti tik 
tie nariai, kurie yra pilnai 
atsiskaitę su nario mokečiu.

LSB VALDYBA.

VASARIO 16 TOS MINĖJIMAS

Šiais metais ruošiamas 19 
ti. vasario m.

Vieta — Mokoje Av. Pais 
de Barros, 925 Teatro Arthur 
Azevedo (stiklinis teatras).

Kiekvieno lietuvio yra pa
reiga taip su-sitvarkyti savo 
reikalus, kad 19 d. vasario ga 
lėtų dalyvauti Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
paminėjime.

CHORO ŠVENTĖ

Sausio mėn. 15 d. Liet Kat 
Bendruomenės choras šventė 

.savo tradicinę metinę šven 
tę. kuri prasidėjo 15 vai Vi
la Zelinoje mokyklos patalpo 
se. Salės viduje pastatyti sta 
lai buvo gausiai apkrauti vai 
giais ir gėrimais. Pobūvį •— 
vaišes pradėjo choro pirmi 
ninkas Jobas Bagdžius, prašy 
damas tarti žodį choro įkūrė 
ją ir globėją pre L P. Raga- 
žinską kuris pasidžiaugė cho 
ro veikimų ir dėkojo niaes 
truį F. Gudauskui, jo talki 
ninkei prof. I Adomavičiūtei, 
čhoro valdybai ir choristams.

Platesnį pranešimą apie cho 
ro veikimq. padalė choro pir 
mininlas J, Bagdžius. Apie 
iždo >toyį pranešė choro ve
teranas iždininkas P Šimonis. 
Choristu tėvų vardu kalbėjo 
Al Vinkšnųitis. choro r.ėmęjų 
—'J Antanaitis.

Pasibaigus pranešimams 
prie stalų suskambėjo lietu
viška daina. Vėliau atsirado 
muzika ir jaunimas smagiai 
pasišoko.

Choro vaišių suruošime šei 
mininkavo ir jau nebe pirmą 
kartą, Angelina Trubienė ir 
O. Norbutienė

Praėjusiais metais uoliausiai 

lankė repeticijas šie choris
tai: iš akų: M. Kleizaitė ir A. 
Azaravičiūtė; sopranų: V. 
Fraackevičiūtė ir J. Buzaitė; 
tenorų: L. Medvedevas ir K. 
Aškinis; bosų: B. Gudavičius 
ir J. Bagdžius.

Šiais metais choras mini sa 
vo 25 metų darbo sukaktį. 
Vienas didžiausių choro va 
dovybės rūpesčių yra susti 
printi naujomis pajėgomis cho 
ro'gretas. Choristų sąstatas 
labai greit keičiasi, ypač del 
vedybų. AmeriiKoje ir Kana 
doje bent pusę chorų sudaro 
vedusieji. Todė; chorą išlai
kyti aukštesnėje meninėje for 
moję, del nuolatinio choristų 
keitimosi, yra sunku. Choro 
vadovybė vis dėlto yra pasi 
ryžusi jubilejiniais metais pa 
didinti choro eiles naujais 
choristais Yra buvusių cho 
ristų, kurie yra pasiryžę vėl 
grįžti choram

Choro likimas dalinai pri 
klauso ir nuo pačios lietuvis 
kos visuomenės Jei visuome 
nė jį rems, ragins jaunimą 
stoti į choro gretas, choras 
stiprės ir šauniau visur galės 
pasirodyti. Ka reiškia choras 
tik tada gerai suprastume, jei 
jo neiktume. Ši choro šventė 
kurioje dalyvavo choro tėvai 
ir dalis rėmėjų, tarp kitko tu 
rėjo tikslo mesti žvilgsnį į to 
limesnį < horo likimą.

VILA ANASTAZIJOS MOKY
KLOS NAUJOS TVOROS STA 
TYMUI, AUKOTOJŲ SĄRA

ŠAS

J. M. 1000 kr., J. J odelis 
560 kr.. K. Me'rkis 200 kr*., 
V. Putvinskas 200 kr . V Tiju 
nelis 100 kr., J. Januškis 100 
kr., V. Jurgutis 100 kr., S. 
Sliesoraitis 200 kr, A. Ralic- 
kas 100 kr , J Žvingila 200 
kr., B. Tūbelis 200 kr ® J. Š. 
200 kr., E. Pažėra 100 kr., J. 
Kaseliūnas 200 kr , A. Dori
nąs 200 kr., S Korolkevičius 
200 kr., A. Pinkauskienė 1C0 
kr, S Vancevičius 200 kr., E. 
Kubiiiūnienė 200 kr. E Sadaus 
kas 100 kr., P. Pipiras 200 kr. 
A Vidžiūnas 100 kr, J Ingau 
nis 200 kr., V. Butkus 100 kr. 
K. Naruševičius 200 kr., P. 
Andriuška 50 k»r., A, Balkaus 
ka>s 50 kr., S, Stuokienė 100 
kr,. Pavardė neišskaitoma 100 
kr.. Viso 5.500 kr.

V. Anastazijos mokyklos glo 
bėjų valdyba visiems aukoju 
siems širdingai dėkoja už pa 
ramą.

SUSIRINKIMAI

Ši sekmadienį, tuoj po sumo 
šaukiamas Šv. Juozupo Vyrų 
Brolijos narių susirinkimas, 
svarbiems reikalams, kaip 
valdybai rinkti, ir kitiems, 
aptarti Prašomi visi nariai 
atsilankyti.

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

- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

»!• •!& 1©

— Per V ypiT^^nuusįfmLmT 
ninką J. Baužį už «Mūsų Lie
tuvą* gauta - Juozas Baužys 
ir Vyrų Brolija po tūkstantį 
kruzeirų. Kazys Rimkevičius. 
Vincas Banys, Valdas Zatuba, 
Juozas Kamarauskas, Povilas 
Karanauskas, Kazys Truba, 
po penkis šimtus kruzierų.

— Liet Kat Moterų Drau
gijos ir Maldos Apaštalavime 
susirinkimas šaukiamas š 
sekmadienį ketvirtą valand 
po piet.

— Elena Vai ekauskiene 
mirė 14 d. sausio Vili Beloje, 
gyveno pas dukterį Palivonie 
nę. Velionė buvo 95 m. am
žiaus, kilusi Jezno Palaidota 
S Caetano kapuose.

— Laiškai: A. Kairiui, J. Sko 
rupskui, J. Ambrozevičiui, Ed 
Zalandauskui, J. Jakaičiui, St. 
Jurgelevičiui, Antanaičiams, 
O. Ivaškaitei, Ruzgaitei, Za- 
goskienei, O. Masiulytei, M. 
Jonavičiūtei. A. Gudavičienei 
V. Stankevičiūtei, Eug. Bace
vičienei. H Varasilaitei, H. 
Karsakienei. J. Gudanavičiū- 
tei, Alg. Šukiui, K. Sadzevi- 
čiui, St. Jurgelevičiui.

— Urugvajaus prezidentas 
pareiškė, kad jis asmeniškai 
yra palankus santykių nutrau 
kimui su Kremliumi ir visais 
satelitiniais kraštais.

— Argentinos aukštieji ka
rininkai įteikė platų praneši
mą prez. Frondizi apie ko- 

‘munistų veikimą Argentinoje 
ir Pietų Amerikoje.

— Sausio b d. Krokuvoje 
įvyko įdomios sporto rungty
nės tarp Vilniaus «Žalgirio» 
sportininkių - rankininkių ko
mandos, kuri yra Sov. Sąjun
gos čempionas, ir Lenkijos 
čempioninės komandos. Šitas 
Europos rankinio taurės run
gtynes žiūrėti buvo atvykę 
daugiau kaip 4 000 žiūrovų. 
Pirmasis puslaikis baigėsi 3:2 
lenkių naudai, bet vilnietės 
nepasidavė ir rungtynes lai
mėjo 5:3. Iš lietuvių koman
dos ypač pasižymėjo vartinin 
kė Rožė Stasiulevičienė

— Panaikins vizas DP - pa
bėgėliams. Jau seniau buvo 
priimtas Europos valstybių 
nutarimas, iš gyvenančių pa
gal «Londono kovemeijos» 
pasus ( buv. DP) asmenų ne- 
bereikalauti vizų, panašiai, 
kaip yra panaikintos vizos 
susisiekime tarp daugelio 
Europos kraštų. Bet ne visos 
valstybės susitarimą buvo 
ratifikavusios. Dabar aiškėją, 
kad minėtos kategorijos sve
timšalius įsileisti be vizos 
(be Fed. Vokietijos) sutinka 
dar Belgija, Danija, Prancūzi
ja, Olandija, Norvegija, ir 
ir Švedija.

— Lieluvių Namų Bendro
vės akc. b-vė Londone, norė
dama finansiniai persitvarkyti 
yra numačiusi «Lietuvių So
dybą» parduoti
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