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KENNEDY KALBA Amerikos Karo Galybė

Jungtinių Tautų Visuotina
me Susirinkime, 25 d. rugsė
jo š. m., prezidentas John F. 
Kennedy pasiūlė savo šešių 
punktų nusiginklavimo planą. 
Tas jo planas nurodo priemo 
nes, kuriomis būtų galima pa 
šalinti tarptautinių santykių 
įtempimą’, kaip išspręsti kri
zes tarp Rytų ir Vakarų ir 
sustiprinti Jungtinių Tautų au
toritetą.

1. Pasirašyti sutartį, drau
džiančią visoms tautoms 
daryti atominius bandy
mus.

2. Sustabdyti atominių sprog
menų gamybą

3 Uždrausti atominių ginklų 
kontrolės pardavimą į 
rankas tokių tautų, kurios 
tokių ginklų šiuo metu 
dar neturi.

4 Sukliudyti dabartinėms 
atominėms galybėms, kad

.jos nepaverstų visatos 
.. erdvių į naujus kovos 

laukus
5 Palaipsniui sunaik nti esą 

muosius atominius gin
klus

6. Sustabdyt’ neribotus ato 
minios bandymus ir tokių 
ginklų nešėjus (fogetes 
ir t t) ir pamažu juos 
sunaikinti.

Šie pasiūlymai buvo pada 
ryti, kaipo išvada iš jo kalbo 
je pavartotų argumentų, kurie 
buvo pagrįsti labai ryškia lo 
gika, pasakyti ramiu tonu to 
kio žmogaus, kuris nieko ne
bijo ir nieko negąsdina Jis 
taip pat pabrėžė, kad niekas 
negali paveikti JAV bių tero
ro pagalba, kad jos iš baimės 
imtųsi daryti nuolaidas arba 
atsisakytų ginti tuos, kuriems 
buvo pažadėta apsauga.

Jis pabrėžė, kad atominio 
karo grėsmė kabo virš visos 
žmonijos, kaip Damoklo kar
das, ant labai plonų siūlų, ku 
riuos bet kokiu momentu ga
li nukirsti atsitiktinumas, ap
skaičiavimo klaidos arba be 
protybė. Reiki* pabaigti su 
karo ginklais anksčiau, negu 
tie ginklai pribaigs žmoniją! 
JAV bės kviečia Sovietų Są
jungą lenktyniauti ne apsi
ginklavime, o taikos siekime.

Taika turi būti išplėsta taip 
pat ir į pasaulio erdves, kad 
iš ten negalėtų ateiti mirtis 
ir sunaikinimas. To vieton jis 
pasiūlė metereologinių sateli
tų tinklą, kuris padėtų visoje 
žemėje lengviau atspėti orą, 
ir taip pat perduoti žinias ir 
televiziją aplink visą žemę.

Prezidentas Kennedy kvie

tė vi-Gn° darb'u tis, kat ííriIa 
šimtmetis taptų pažangos ir 
gerbūvio metais.

Jis pasisakė taip pat prieš 
koloni .lzmą, bet taip pat pa 
reiškė, kad laisvo apsispren
dimo teisė turi būti garantuo 
ta ir visoms tautoms, kurios 
šiuo metu yra komunizmo 
priesnaudoje.

Kalbėdamas apie tiesioginę 
grėsmę taikai, wez Kennedy 
p iminė Laos ir Berlyną, kur 
krizė yra pačių komunistų 
dirbtinai sukelta. rasakė, 
kad rusų grąsinimas sudaryti 
su Rytų Vokietija atskirą tai
ką nieko nereiškiąs, nes «tai 
kos sutartis», kud sunaikina 
taiką esanti apgavystė. Labai 
lengvai galime patikrinti ko 
Berlyno gyventojai nori, leis 
dajJ jiems pasisakyti perlais 
vus rinkimus, pravedant juos 
ne tik Berlyne, o visoje volUe 
čių tautoje.

Elementarinė šitos krizės 
tiesa yra ta, kad ji visai ne
turi pagrindo egzistuoti, Pa
gal teisę, sutartys turi būti 
gerbiamos ir pildomos, o jei
gu pakeičiamos, tai abiem už 
interesuotoms šalims susita 
rus Politinis žmonių likimas 
turi priklausyti nuo jų pačių 
balso per rinkimus ar plebis 
eitą Prievartos jėga turi būti 
atmesta, o derybose turi būti 
atsižve'giama ir į kitos šalies 
teises ir rūpe-čius Mes nesi 
derėsime gąsdinami, bet mes 
niekada neatsisakysime derė
tis, kad būtų surasta taika. 
Dievo taika!

Prezidento Kennedy kalba 
buvo priimta milžiniškomis vi 
sų klausiusiųjų ovacijomis 
Net rusų pasiuntinys Gromy
ko priėjo paspausti preziden 
to ranką

Visos pasauli© spaudos ir ra 
dio atsiliepimai buvo labai pa 
lankūs. Tik dabar rusai pra
deda ieškoti, ką galėtų tai 
kalbai prikišti Vokiečiai pa
sigedo griežtesnių pasisaky 
mų prieš rusų grąsinimą su
daryti atskirą taiką su Rytų 
Vokietija. Bet bendrai jie tiki 
prezidentui Kennedy, kad jis 
daugiau jokių nuolaidų ru
sams nedarysiąs, ir Berlyną 
visomis priemonėmis gins.

Dėl Jungtinių Tautų Orga
nizacijos, prezidentas Kenne
dy paaiškino, kad J A V-bes ne 
sutinka su rusų «troikos» pa 
siūlymu, kur kiekvienas tų. 
trijų žirgų turėtų po atskirą 
vežiką (vairuotoją) vedantį 
juos skirtingomis kryptimis

PrjsiklausiusTnu 'Jatiniu ru
sų grasinimų ir jų atominių 
bombų sprogimų, Įdomu pa
siskaityti ką rašo ‘U.S. News 
and World Report” savaitraš
tis apie amerikiečių karo ga
lybę. Ten rašoma, kad JAV- 
bės galinčios karo atveju, su 
naikinti Sovietų Sąjungą ne 
vieną bet bent kelis kartu-. 
“Nikita Chruščevas yra pasi
ryžęs pavergti pasaulį per 
baimę ir atominių bombų 
sprogdinimus, bet jis pats yra 
tas kuris labiausia bijo!”

Vieną mygtuką paspaudus 
Amerikoje, 200 fogečių su ato 
miniais sprogme imis pasikel 
tų skristi į įvairius Rusijos 
miestus Penkiolika lėktuvne
šių patruliuoja netoli Rusijos 
sienų, ir jų lėktuvai bombo
nešiai yra pasiruošę kiekvie 
na valandą pasikelti priešo 
link

Atominiuose po\andeniniuo 
se laivuose pakrauta 80 ato
minių fogečių tipo «Polaris» 

* N ė t oi i Rust j s sienų esančio 
se bazėse laukia pasirengę 
išskristi 1 700 bombonešių ir 
2 0 0 lėktuvų naikintuvų, visi 
naujaus o tipo JAV bių grei
tieji lėktuvai. JAV se pareng 
tos ilgojo skridimo fcge-.ės 
«Atlas-, o Anglijos ir Italijos 
bazėse stovi 500 ogečių tipo 
«Thoi», «Ju.iter» ir «Mata
dor».

Iš viso, tas savaitraštis sa

São Paulo Žodis
São Paulo valst. gu berną to 

rius prof Carvalho Pinto, .27 
d š. rnėn. kalbėjo, per visą 
televizijos ir radio linklą, į 
tautą.

Kadangi po praėjusios val
džios krizės ir nauj >, parla, 
mentarinio režimo įvedimo vi 
soje Brazilijoje vis dar paste 
bima nerviškumo, nepasitikė 
jimo ir abejojimo žymių —• 
São Paulo gubernatorius, krei 
pėsi į São Paulo ir visos Bra 
zilijos piliečius, kad jie visi 
pirmon vieton statytų savo tė 
vynės reikalus ir savo veiks 
mus derintų pagal patrioti
nius idealus.

Tie idealai buvę išryškinti 
pereitų, 3-10-60, rinkimų me
tu. kada tautos dauguma rė 
mė programą, žadėjusią mora

Vietoje žuvusioje Hamark- 
joeldo, turi būti išrinktas nau 
jas ir tik vienas generalinis 
sekrete rius. 

ko, kad JAV-bės turinčios a- 
pie 35 ar 40 tūkstančių atomi 
nių bombų, kurių bendra spro 
glmo galia sieki n i 35 milijo 
nūs tonų TNT sprogimo jė
gos.

Visos šitų sprogmenų bazės 
fogetės ir lėktuvai bei laivai 
yra taip išdėstyti, kad jie ne 
galėtų būti visi sunaikinti žai 
binio užpuolimo atveju, ir Ru 
sija neturi jokių galimybių 
viską vienu smūgiu sutriuš
kinti.

Iš prie to straipsnio pridė
tų žemėlapių ir diagramų iš
ryškėja. kad praėjus 24 valan 
doms po JAV bių atakos prieš 
Sovietų Sąjunga 80 iki 90 nuo 
šimčių visų žmonių ten jau 
būtų negyvi, didieji miestai 
būtų dingę, 85 nuošimčiai vi 
sos tarybinės industrijos būtų 
sunaikinta ir 96 nuošimčiai 
jos teritorijos būtų paliesta. 
Būdama apsupta iš visų pu
sių, Sovietų Sąjunga, jeiizu ji 
pradėtų karą, būtų visiškai 
sunaikinta.

Šitie, iki šiol viešumos ne
pasiekę faktai, gal būt, ge
riau už viską įrodo, kodėl 
amerikiečiai nesibijo rusų 
grąsimmų, kodėl jie taip ra
miai laikosi, turi nepaprastą 
kantrybę ir kada prez. Ken
nedy kalba tvirtai ir majes
totiškai. jis žino kiek sveria 
kiekvienas jo žodis 

lizuoti ir atnaujinti krašto po 
1 tiką. Ta tautos valia tebe
santi gyva nors asmuo (Janio 
Quadros) pastatytas tą užda
vinį įvykdyti, pasirodė nesąs 
duoto tikslo aukštumoje. Jo 
pamestąja atnaujinimo vėlia
vą, tos pačios jėgos, kurios 
organizavo rinkimų pergalę, 
pakeisiančios ir nešiančios 
pirmyn, kad per rinkimus iš
reikšta tautos valia būtų vyk 
doma ir toliau.

Visa gubernatoriaus kalba 
buvo tartum, manifestas į vi
sa Brazilijos tauta, kad kraš 
tas laikytųsi vienybės, užmirš 
tų savitarpio nesantaikas, ir 
reikalautų iš naujosios val
džios tęsti moralizaciją. São 
Paulo estadas žada telkti apie 
fcave irisas pažangiąsias, ge
ros valios žmonių patriotines 
pastangas.

Nekartojant visos gana ii 
gos kalbos turinio, galima pa 
stebėti, kad prof. Carvalho 
Pinto turi prieš akis tikslą su 

telkti, šį kartą jau apie savo 
asmenį ir vardą, visas demo 
kratines, krikščioniškas jė
gas, kad ateityje su jų para
ma būtų galima tęsti Brazil! 
jos gyvenimo ir politikos at
naujinimą ir moralizaciją. Yra 
ženklų; kuriais remiantis įga
lima tikėtis, kad prof. Carva 
Iho Pinto turės pasisekimo.

MINISTERIŲ KABINETAS

Jau esąs paruoštas ministe 
rių kabineto pareiškimas apie 
naują valdžios politiką, ir jis 
bus pristatytas Kongresui. Vi 
sas pareiškimas susidedąs ii 
šių trijų dalių:

1) Ekonominis išsivystymas
2) Užsienio politika
3) Žemės reforma.
Ministerių kabinetas prista 

tęs tą pareiškimą neprašysią 
pasitikėjimo, bet lauksią par 
lamento nuomonės Ją sužino 
Sime kitą savaitę.

KARDINOLAS UŽGIRIA

Valstybės prezidentas João 
Goulart kalbėjosi su Rio 
dinolu don Jaime Camara, ir 
išdėstė ta proga valdžios pla
ną. Kardinolas susipažinęs su 
pagrindinėmis valdžios plano 
linijomis, tą planą užgyrė.

— (E) Berlynas atskirtas ir 
kultūriniai Kiek daug reikš
mės Vak Berlynas turėjo sa
vo rytinės — dabar atkirs
tos — dalies gyventojams, liu 
dija Fed Vokietijos vyriausy
bės paskelbti skaitmenys. 
Vak Berlyno aštuon s teatrus 
1960 m iš viso buvo aplankę 
560 000 Rytų Berlyno ar zo
nos gyventojų, koncertus lan 
kė 85 OCO, Vak. Berlyno kino 
teatrų lankytojų 30% sudarė 
«ryt ečiai gyventojai», o sek
toriaus pakraštyje kiaus lan
kė net 90% tų žiūrovų. Abie
jose Berlyno dalyse po rugp. 
13 d. iš viso sujauktas visas 
kultūrinis gyvenimas.

— Kauno dramos tea ras 
ruošiasi statyti rašyt. J. Grušo 
dramą «Profesorius Markas Vi 
dinas». Pasak Vilniaus radijo, 
dramos «idėjinis smaigalys nu 
kreiptas prieš atominį karą», 
bet 'kadangi Chruščiovas kaip 
tik buvo paskelbęs pradėsiąs 
atominių ginklų bandymus, 
dramos teatro darbuotojai tu
rėjo radijui pareikšti, kad tai 
buvęs «neišvengiamas žings
nis». «Tiesa» pažymėjo, kad 
naujos J| Grušo dramos veiks 
mas vyksta vienos užsienio 
valstybės (greičiausia JAV - E.) 
atominėje labcràtorijoj, o kai 
kurių dramos veikėjų vardai 
yra Meri, Stella, Vulfas...
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Komunistai ■■ Menki Kovotojai Kolchozu
Gamyboje

Sukčiauja ir pirmininkai, ir partinių komitetų nariai...

(Elta) Jei kolchozo gamyba 
pakyla, jei visi «gyvensime 
laimingai» — tai šiuo atveju 
tik kolchozo komunistų nuo. 
pelnas .. Jei kolchozo komu
nistų nuopelnas.. Jei kolchc 
ze atsiranda susiklausymas, 
drausmė, žmonėse susiiormuo 
ja nauja sąmonė (ar komunis 
tinė? — E.), tai ir čia tik ko 
munistų pasidarbavimas . V. 
Skobas, Kėdainių raj. LKP Ko 
miteto sekretorius «Tiesoje» 
(2<>3 nr,) kad ne kokie eili 
niai kolchozininkai, bet tik 
komunistai esą «aktyvus, ko 
vingas gamybos branduolys». 
Jie, girdi, ir geriausi kovoto 
jai už kolchozų žengimą į 
priekį...

Ne kas kitas, kaip komunis 
tai dirba kolchozuose agitato 
riais, jie organizuoja brigadų 
dienas, jie palaiko ir iškelia 
gamybos pirmūnus. Pasiro 
do, tik partinio botago pagal 
ba kolchozininkai verčiami 
pasitempti kelti gamybą pri 
pildyti arūodus valstybei..

Vieni kolchozai tempiasi, 
kiti... apsileidę V. Skobas čia 
turėjo pripažinti, kad ir pir
mininkai — komunistai ne tik 
nekelia kolchozo ūkio, bet, 
esą, «užsiima ir nešvariomis 
machinacijamis». Štai «Tary
to nio krašto» kolchozę buvęs 
pirmininkas (ir komunistas) J. 
Matulevičius išpardavė galvi
jus, sėklą ir.. viską išdalijo 
už darbadienius. Svarbiausia, 
kad jis... «neaiškiu būdu» pa
sistatęs namą Alytuje Čia, 
štai, ir keliamas komunistinis 
triukšmas — pirmininkas tu
rės paaiškinti savo poelgius, 
nes namo pastatymas — šių 
dienų Lietuvoje begalo įtarti
nas dalykas ir kvepiąs nusi
kaltimais...

Tie «geriausi žmonės» — ko 
munistai, pasirodo, vis dau
giau suklumpa. Tai 203 n ry 

vėl atskleidė «Tiesa», papasa 
kojusi apie LKP Kalvarijos 
’•ajono komiteto plenumą L. 
Statulevičius 10 metų vadova 
vo «Tarybų Lietuvos» kolcho 
zui Kalvarijos raj., buvo ko
munistu, tačiau dabar jau... at 
leistas ir jam keliama byla 
prokuratūroje. Dabar jau kai 
tinamas ne tiek Statulevičius, 
kiek... visas Kalvarijos rajo
no LKP rajonas su vsais va
dovais.

Pasirodo, tokiame Kalvari
jos rajone visos eilės kolcho 
zų pirmininkai prisirašinėjo 
nepagamintą pieną, supirkinė 
jo iš kolchozininkų ar iš kitų 
rajonų gyvulius ir pardavinė
jo valstybei kaip tariamai iš
augintas savame ūkyje. Tik 
viename «Stalino keliu» kol
choze per metus buvo prira
šyta 175 tonos pieno . Keliuo 
se per dieną iš karvės būda
vo prime'žiama vos 30 35 Ii 
trai pieno.

Tai vis vargšų kolchozinin 
kų nusikaltimai.. Bet štai « l ie 
sa» iškėlė faktus, kad parti 
nio rajon > komiteto vadovai 
visomis priemonėmis nuslėp
davo visus tų «ma hinacijų» 
faktus ir dar daugiau komite 
to nariai priimdavo kyšius iš 
kolchozų pirmininkų, norėju
sių gauti statybinių medžiagų 
paskyras o pats LKP rajono 
sekretorius V. Panteliejevas 
dar ir mašinomis spekuliuo
davo.

Kolchozų pirmininkai — nuo 
latinis taikinys ir dar nese
niai Lietuvos spaudoje buvo 
kritikuoti to paties Kalvarijos 
rajono vadovai už tai, kad jie 
mieste pasistatę namus ir gy
vena toli nuo kolchozų.

Taigi, nors partinį darbą at 
lieką žmonės, «Tiesos» žo
džiais tariant, vis eina į prie 
kį, tačiau Kalvarijos rajono 
pavyzdys ryškiai pavaizdavo

B, Brazdžionis

Kaladė
Paseno pasaulio karaliai.
Pasauli ir tu pasenai.
Ir širdys kaip ledas atšalę, 
Užblėsę kaip žvaigždės sapnai.

Nusinešė amžiai Elada.
Paseno pasaulio karaliai: 
Valstybės vadų neberado. 
Ir miniai atidavė valią.

Kas, nuodėmių dulkes nuvalę, 
(sėsit į sostą žmogaus?
Paseno pasaulio karaliai.
Ir gentkaitės žvėriui vergaus.

Pro amžių dienos apreiškimą 
Kur, žeme, neši savo dalią? 
Tai sutemos brėkšti jau ima. 
Ir miršta pasaulio karaliai.

Kaip jau esame «Mūsų Lie
tuvoje» rašę, užpraėjusią sa
vaitę São Paulyje lankėsi 

tikrąją padėtį. Tai jau kelia 
rūpės į ir jieškoma būdų su 
tvarkyti partinių komitetų dar 
bą P. Saulėnas iš lytaausra 
jono kalbėdamas («Tiesoje» 
203 nr.) apie partinio komite
to narius susirūpino komiteto 
narių aukštesniu lygiu Jo nuo 
mooe. «partiniai komitetai tu 
rėtų būti sistemingai atnauji. 
narni’, o į neseniai paskelb
tus kom partijos įstatus jis 
pasiūlė įrašyti tokį formulavi 
mą: «Pareikalauti, kad koii 
tttų nariai reguliariai atsis
kaitytų už atliktą darbą». Jei 
jie neatlieka pareigų, galėtų 
būti atšaukti. Jau tokie pasiū 
lymai liudyja, kaip nesutinka 
su tikrove visi teigimai apie 
komunistų nuopelnus kolcho
zuose ir kokio masto jie yra 
kovotojai. >

kun. Petru Urhaičiu
kun. Petras Urbaitis Salizie- 
čių Gimnazijos Italijoje Dva
sios vadas ir buvęs Kinijos 
misijonierius.

Mūsų Lietuvos redaktoriai, 
pasinaudodami ta proga, davė 
svečiui keletą klausimų, ku
rių atsakymus čia perduoda
me:

Kada ir kok:u būdu patekote 
į Kiniją?

Iš savo tėviškės Šeduvos, 
kaip salaziečių vienuolyno 
kandidatas išvykau studijuoti 
į Italiją Iš čia dar klieriku 
būdamas buvau pasiųstas į 
Hong Kongą, Kinijoje ruoštis 
misijonieriaus darbui.

1940 metais buvau įšventin 
t is kunigu ir dirbau Kinijoje 
iki 19.n> m-ui. i »50 m. buvau 
komunistų suimtas ir po dvie 
jų metų Kalėjimo ištremtas 
Tada pasiekiau Italiją. Vyres
niųjų buvau paskirtas į lietu
vių gimnaziją, kuri randasi 

pačioje kunigo Bosco tėviš“ 
kėje

Kada buvo įsteigta salaziečių 
gimnazija, kaip ji laikosi, iš 

kur gauna mokinių?

Įkurta ji buvo 1952 metais 
gegužės mėnesio 8 dieną Tai 
gi įžengeme į dešimtuosius 
gimnazijos gyvavimo metus. 
Beto gimnazija netoli Šveica 
rijos kalnuose turi savo va
sarvietę.

Mokinių gimnazijoje pasto 
viai yra apie penkiasdešimts. 
Per visą jos gyvavimo laiką 
gimnazijoje jau įmokėsi apie 
300 lietuviukų. Kita tiek jau 
perėjo per vasaros stovyklas 
rengiamas vasarvietėje

Mokinius daugiausia suren 
kame iš Vokietijos (yra ir iš 
kitų kraštų) Atvykę iš Vokie 
tijos daugumoje jie tik vokiš 
kai temoka kalbėti, daugiau
sia j ra mišrių šeimų vaikai. 
Per pusę metų jie gerai iš
moksta lietuviškai ir pasijun 
ta esą lietuviais, 7 berniukus 
turime tik prieš pora metų iš 
Lietuvos atvykusius (Jų tė
vai vokiečių vardu repatrija
vo į Vokietiją. (Vienas iš jų 
18 metų nori būti kunigu. 
Užaugo jis jau bolševikų ve 
damose mokyklose, kur vėla 
ma arši bedieviška propagan 
da Tačiau Dievo ranka galin 
ga, ji visur pasiekia. 12 buvu 
šių auklėtinių pasirinko kuni 
go ar vi nuol o kelią. Kiti šie 
kia pasaulietiškų mokslų jau 
aukštosiose mokyklose.

Kokius darbus atlieka sala
ziečių spaustuvė?

įsteigta ji buvo tam, kad 
mokiniai galėtų pramokti 
spaustuvininko amato. Keltas 
auklėtinių jau įsigijo šią spe 
cialybę. Joje spausdiname «Sa 
laziečių Balsą». Išspausdino
me kelias dešimts lietuviškų 
knygų. Tarp jų ir kun. K. 
Senkaus parengtą giesmyną 
«GARBĖ DIEVUI». Neseniai 
spaustuvė baigė spausdinti

(pabaiga 3 pusi)

Halina Didžiulytė Mošinskienė

VARNALĖŠOS
—- Pagaliau ištiesiu sąna

rius. Duok čia pledą Olyt.
— Palauk, aš pati tau jį pa 

tiesiu. Tik prašau, nuimk švar 
ką. Žinai, kad nepakenčiu su 
silamdžiusio, susiyėlvsio.

— Žinau, žinau, Olyt, ir būk 
taip gera, leisk man šiandie
ną pailsėti tikrai taip kaip aš 
noriu. Čia švarkas. — Jis lai 
kė švarką pakabinęs ant smi 
liaus.

Tuo tarpu Olga perbraukė 
delnu žolę, prisikišusi žiūrė-, 
jo ar nepamatys kur nors 
skruzdėlyno.

Žolė buvo sausa. Skruzde
lių nesimatė.

Ji patiesė minkštą kupranu 
gario vilnos pledą smėlio spal 
vos, tamsiai ir šviesiai rudais 
kvadratais. Vincas nieko ne
laukdamas virto kaip stuobrys 
ir išsitiesė. Jis iš karto paju

to lyg lengvą šiurpulį nubė
gusį kūnu atpalaiduojantį varž 
tus sąnariuose. Pusiau pri
merktomis akimis sekė žmo
nos judesius.

Olga nusisagstė sijonėlį pla 
tų ir gėlėtą, tokią pat bliuze- 
lę ir pasiliko vien šortais ir 
giliai iškirpta šviesiai mėly
na palaid nuke. Ji viską su
dėstė tvarkingai automobilio 
viduje Nubraukusi dulkelę 
nuo vyro švarko, lygiai rūpės 
tingai padėjo jį ant odinio at 
lošo. Paskui, išėmusi iš dide
lio rankinuko kremo dėžutę, 
ėmė tepti visas saulei atideng 
tas kūno vietas Jos judesiai 
buvo ramūs ir plaukiantys. 
Kūnas — labai baltas, ir Vin 
cui pasirodė lyg tas kūnas bu 
vo nulipdytas iš purios teš 
los, ypatingai rankos ir ko 
jos «Olga smarkiai sensta..» 
pagalvojo užsimerkdamas.

Olga gi pažvelgusi į veidro 
dėlį, nusišypsojo savimi paten 
kinta, pasitaisė plaukus, įsis 
tojo į lengvus sandalius ir už 
sirūkė cigaretę Ji dar užsidė 
jo tamsius akinius, kurie be 
veik paslėpė jos skruostus už 
dengdami nuo saulės spindu 
lių plačias mėlynas akis.

Diena buvo vaiski ir rami. 
Netolimuose krūmuose švi pa 
vo paukštis Žolė kvepėjo tuo 
ypatingai saldžiu žalumu, ku 
riame jaučiama žemės dieg- 
mė ir neįžiūrimų žiū imu žie 
dų dulkelės.

Vincas pilna krūtine įkvė 
pė gaivinantį orą. Jį kiek er 
žino cigaretės dūmai, kurie 
plonyte, permatoma gija kar 
tais įsmukdavo į jo plačias 
šnerves. Minkštoje vejoje ne 
toliese šlamėjo Olgos žings
niai.

Staiga kažkas bakstelėjo į 
viršugalvį.Tingiai pakėlęs ran 
ką sugraibė tarpe plaukų įsi
vėlusį varnalėšos aštrų spur

gą. Čia pat pasigirdo tylus kį 
kenimas ir pakvipo «nuo sau 
lės įdegimo» kremu. Jisneno 
romis pakėlė galvą.

Ties juo stovėjo Olga. Ji 
laikė pilną saują varnalėšų 
spurgų ir svaidė juos taiky
dama. kad jie įsikabintų. Ji 
norėjo pasirodyti tokia vaikiš 
ka kaip tai paprastai mėgsta 
senstančios moterys. Šiandie 
ną tai erzino Vin ą.

Vengdamas parėdyti save 
nepasitenkinimą jis prašė: — 
Olyt, palik mane ramybėje. 
Aš tikrai noriu pailsėti, už
snūsti...

— Ak, ilsėkis, senas meš
ka! —- Ji staigai pasisuko ir 
pasišokėdama išnyko tarpkru 
mokšnių.

— Nepyk; Olyt... — jis dar 
šuktelėjo paskui nutolstančią, 
bet saulės spindul ai taip ma 
loniai glostė kūną ir oras — 
toks svaiginantis, ka<l nebeli 
ko jėgų ką nors daugiau pa 
sivyti įsižeidusią žmoną Jis 

vėl išsitiesė aukštielninkas ir 
pridengė akis ranka.

Kaip pagunda dvelktelėjo 
nušienautomis pievomis. Tolu 
moję pasigirdo linksmas mer 
gaitės juokas ir švi.paujas 
paukšti Įsiklausė Virš guliu 
čiojo galvos prazvimbė širšė, 
gal besivydama Olgos kremo 
kvapą...

v iticas brūkštelėjo kita ran 
ka per plėdą ir užčiuopė vie
ną varnalėšos spurgą. Jame 
buvo įsivėlę keli žili plaukai 
Tai jis pats juos išsirovė iš 
pakaušio. Dar dabar kiek per 
šėjo toje vietoje.

Vėl kažkur nuskerdeno vai 
kiškas juokas.

Vincas suspaudė spurgą 
kumštyje, užsimerkė ir pasi
davė lengvai nešamas atsimi
nimų.

.. Jos visos trys sėdi ant il
gos tvoros karties ir čiauška, 
kaip nerūpestingos kregždės 
— dvi seserys Danutė ir Bi
rutė o jų tarpe Viki
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* pus!

Laimingas šeimos Židinys
(m.) 

MEILĖ IR GYVENIMAS.

Aš galia padaryti savo gy
venime daug kvailysčių, bet 
vienos tai nepadarysiu — nie 
kada negalvoju vestis iš mei
lės — sakydavo garsusis An 
glijos valstybin nkas Disraeli.

Ir neap i vedė iš meilės Bu 
vo senbernis iki 35 metų am 
žiaus. Tada pasipiršo vienai 
turtingai našlei, bent 15 me
tų už jį senesnei žilstančiai 
moteriai. Jis žinojo, kad jos 
nemyli. Ji nujautė, kad ves ją 
vien tik dėl jos turto. Todėl 
ji p i statė jam vieną sąlygą - 
palaukti dar metus, kad turė 
tų progos paž’nti jo būdą. Ir 
po metų ištekėjo už jo.

Ar ne labai žydiškos, biz
nieriškos vedybos?!

Bet iš tikrųjų tos vedybos 
buvo vienos iš laimingiausių. 
O tačiau turtingoji našlė ne
buvo nei graži, nei šiaip pa
traukianti Į jos p sikalbėji- 
mus įsiveldavo daug istorijos 
literatūros ir geografijos klai
dų. Jos rėdymasis buvo tea

(pabaiga iš 2 pusi.) 

giesmynui palydovą, didelė 
knyga su daugeliu gaidų skir 
ta vargoninkams.

Kokiu būau patekote į 
Braziliją?

Sustojau būdamas pakeliui 
J Argentiną. Buvau J. A. V. rink 
ti aukų gimnazijai. Aplankiau 
daugelį mūsų rėmėjų. Aplan
kiau ir uolųjį aukų rinkėją 
kum B Sugintą Jis turi suda 
ręs 12 būrelių po 20 žmonių, 
iš kurių kas mėnesį su enka 
po vieną dolerį. Rinkdamas 
aukas jis pakelia nemaža var 
gų, nekartą patiria ir nema
lonumų. Bet tas neatšaldo jo 
uolumo pasiaukojusiai dirbti 
besimokančio jaunimo šaipai.

Ką veiksite Argentinoje?

Vykstu aplankyti savo ser
gantį brolį Dominką, kurio 

trališkas ir kambarių apstaty 
mas fantastiškas Bet ji buvo 
genijus šeimyniniame gyveni 
me — mene elgtis su 
vyrais.

Ji niekada nebandė pasta
tyti savo žinojimą aukščiau 
už savo vyro Disraeli; Kai jis 
grįždavo išvargęs nuo vizitą 
vimo kaprizingų grafienių na 
mo, linksmas Marijos Onos 
temperamentas padėdavo jam 
atsigauti Šeimos židinys jam 
buvo vis labiau vieta, kur jis 
galėdavo įsileisti savo p eti
nes svajas ir sušilti pagarbio 
je Marijos Onos meilėje.

Su savo senyva žmona pra 
leistos namie valandos jam 
buvo laimingiausios visame 
gyvenime. Todėl kiekvieną 
vakarą jis skubėdavo iš Že 
mųjų Parlamentų Rūmų namo 
papasakoti žmonai dienos nau 
jienų Ji buvo jo patikėtinė, 
patarėja ir žadintoja. Ir kas 
svarbiausia Marija Ona tie- 

jau nesu matęs 35 metai Jis 
yra vienintelis mano brolis 
šiapus geležinės uždangos.

Ką norėtumėte šią proga 
pasakyti Brazii'jcs lietuviams.

Dirbkim lietuvišką darbą. 
Ypatingą dėmesį skirkim jau 
nimui. Lietuviškoje dvas oje 
išaugusiu jaunimu remsis atei 
ties lietuviškas darbas visuo
se kraštuose. Šis darbas nėra 
nei beviltis nei beprasmis 
Mes žinome, kad nėra leng
va išlaikyti lietuviškumą emi 
grantų vaikuose, bet psicholo 
gai jau pastebėjo, kad sekan 
ti karta, tai yra emigrantų vai 
kai jau daug labiau rūpinasi 
savo kilme ir ją domisi su di 
desne pagarba ir atsigręžia į 
kraštą iš k ?rio kilę jų protė
viai. Turime rūpintis pergalė
ti vienos generacijos sunku
mus Jei tai ištesėsime rezul 
tatai jausis dar ilgus metus.

MŪSŲ LIETUVA ______ _______
J. Baltrušaitis

Vienatvė
Tarp svetimų — aš tarp žmonių ... 
Pasauly šiam kas man dėl jų, 
Ir jie kovoj, triukšme dienų 
Nepaiso reikalų manų ...

Ilgam kely taip man, taip jiem 
Maudu, klaidu vienų vieniem ...
Manon erčion, naman kaltų 
Einu šioj žemėj be kitų ...

Lig kol nekils riba kely, 
Visų ranka buities šaly 
Audimą bodų aus viena — 
Gi siela alks slapties pilna ...

Garsėja, skamba pakrikai 
Visų dejonės ir juokai, — 
Visi prie staklių tik vienų, 
Kiekvienas bet skyrium iš senų ...

siog tikėti nenorėdavo, kad 
jam galėtų jo užsimojimai ne 
pasisekti!

Ji 30 metų gyveno vien jam. 
Jos turtai padarė gyvenin ą 
ir jam lengvesnį. Užtat ji bu
vo jo gerbiamoji Dar būda
mas deputatu j s išrūpino iš 
Anglijos karalienės Viktorijos 
jai vicebaronienės titulą. Nie
kada jos nekritikuodavo ir 
neužgaudavo. Ir jei kas im
davo pajuokti jos menką iš. 
silavinimą. jis visada piestu 
šokdavo jos ginti.

Marija Ona niekada nepa
vargdavo kalbėdama apie sa
vo vyrą jį girdama ir juo ste 
bėdamasi. Užtat Disraeli irgi 
neslėpdavo kad jam žmona 
buvo mieliausias dalykas jo 
gyvenime O ji sakydavo sa
vo draugėm:

— Dėka jo, mano gyveni
mas tai viena ilga lai
mės scena!

Tarp jų buvo tik vienas 
mažutis ginčas. Disraeli 
sakydavo:

— Tamsta žinai, kad aš ta 

ve vedžiau vien dėl tavo tur 
to — ir nieko daugiau I

Ir Marija Ona šypsodamasi 
atsakydavo:

— Taip, bet jei turėtum an 
trą kartą tai daryti, vestumei 
mane iš meilės. Ar ne tiesa?!

Ir jis pripažindavo, kad — 
taip

Be abejo Marija Ona nebu 
vo tobula moteris. Tačiau Dis 
raeli buvo tiek protingas, kad 
jai leido laikyti save tokia

Ta pati pasakė žinomasis 
pedagogas Henry James; «Pir 
mutinis dalykas kurio reikia 
išmokti santykiuose su kitais, 
yra nesikišti į daly 
k u s , kurių dėka jie jaučiasi 
laimingi; taip pat rūpintis, kad 
anie aštriai nesusikirstų su 
mųsiškiais».

Kitais žodžiais tai išreiškė 
Leland F. Wood ?avo knygo
je «Drauge auklėjantis šeimo 
je>:

— Laimingos vedybos yra 
daug daugiau negu klausimas, 
kaip susirasti atitinkamą as
menį. Yra tai klausimas —

1661 m. rugsėjo 30 d

DR. P. DAUŽVARDIS GENE
RALINIS KONSULAS

(E) Iš Vašingtono praneša
ma, kad JAV valst. departa
mentas rugp. 11 d. išdavė pa 
žymėjimą, kuriuo nuo tos die 
nos Lietuvos konsulas Čika
goje, Dr. P. Daužvardis, ofi
cialiai pripažįstamas Lietuvos 
Generaliniu Konsulu. Dr. Dauž 
vardis konsulu Čikagoje buvo 
paskirtas 1937 m. Prieš tai jis 
buvo Lietuvos vice konsulu 
New Yorke nuo 1925 m. ligi 
paskyrimo konsulu Čikagon.

— LIETUVOS ATSTOVO J. 
RAJECKO kalba, pasakyta an 
troje JAV jr Kanados Lietu
vių Dainų Šventėje, senato, 
riaus P. H. Douglas buvo įdė 
ta Kongreso leidinyje «Congre 
ssional Record* (rugp. 28 d, 
nr, 149). Sen. P. H. Douglas, 
kalbėdamas Senate tos kal
bos atspausdinimo reikalu, pa 
sakė: «Niekad neužmiršime, 
kad pavergtoms tautoms mes 
skolingi neįkainojamą dėkin
gumą už jų drąsą ir nepalan 
žiamą dvasią, kuri buvo ir 
bus esminiai veiksniai sie
kiant laisvės už geležinės už 
dangos». (E)

— (E) 18.000 kolchozų. So
vietinės zonos išleistas meti
nis statistinis leidinys pas
kelbė, kad 1960 m. pabaigoje 
Rytų Vokietijoje buvo 19.276 
kolektyviniai ūkiai, 669 valst, 
ūkiai, 9449 valst įmonės. Šiais 
metais, apjungiant kolchozus, 
jų skaičius šį pavasarį suma 
žėjo ligi 18.850. Į kolchozus 
turėjo įstoti 157 9l6buv. vals
tiečių ir 48.637 buvę pramo
nės darbininkai.

kaip sugebėti būti tokiu as
meniu?!

Todėl norint turėti laimin
gą gyvenimą savo šeimoje, 
taip svarbu laikytis nusistaty
mo. Nebandysiu pakeisti 
savo priesiegos!

Dale Carnegie

Viki labiausiai panaši į kre 
gždę savo tamsiai mėlynoje 
šilko suknelėje su baltų mez
ginių apykakle. Jos lieknas 
liemuo linksta tai prie vienos, 
tai prie kitos draugės, kai ji 
šnabžda ką tai joms į ausį. 
Atrodo, kad kregždė šnekasi 
su darželio lefkonijomis. Ti
krai abi seserys, savo lengvu 
tėmis suknelėmis, panašios į 
šviesias darželio lefkonijas. 
Bet Viki panaši į kregždę.

Jis mato jas iš toli eidamas 
apžėlusiomis provėžomis. Jų 
skardus juokas susilieja su 
su vieversio čyrenimu kaitrio 
je popietėje.

«Ak, Viki, Viki...» —- Vincas 
giliai atsiduso ir šieno kva
pas pasirodė visai tas pats, 
kaip einant tuo smilgomis če 
žančiu keliu.

. .Jam prisiartinus juokas nu 
tila. Į jį šypsosi trijų mergai 
čių įdegę veidai.

— Sutrukdžiau? — klausia 
perbėgęs žvilgsniu visas tris 
taip sėdinčias ant tos ilgos 
karties.

— O ne, ne! Prašom į drau 
gę.. — šelmiškai žybteli tam 
Šiomis akutėmis Danutė.

— Sėskis šalę — pasiūlo 
Birutė atmesdama šviesią 
kasą

— Ačiū. Mieliau pastovėsiu
— iškošia jisai, ir jo didelės 
pilkos akys slenka Viki gar
banota galvute, ilgu kaklu, 
pečiais. Jis mato jos ploną 
juosmenį ir atsikišusius kelius 
po plevenančia šilko suknele.

— Vincai, ar nepažįsti Vik 
torijos, kad taip įsižiuūrėjai?
— nustebusi šukteli Danutė.

— Taip, taip, — mes susi 
pažinome per vieną koncertą 
Kaune. Kad jūs atvažiavote, 
panele Viktorija?

— Šiandieną prieš piet. O 

jūs jau senai tėviškėje?
— Aš. aš... ak taip, aš jau 

visas mėnuo atostogose.
«Ak, Viki, Viki, kodėl taip 

tyriamai žiūri man į akis...» 
Vincas priglaudė veidą prie 
plėdo ir įkaitinta vilna Krimi- 
nė šiltas Viki garbanas.

...— Jūsų garbanos kaip šil 
ko gijos ir kvepia ežeru... — 
šnabžda Vincas Viktorijai, kai 
jie eina tuo pat keliu, o prie
šais juos vis sukasi dvi links 
mos lefkonijos.

— Nekalbėkit niekų... po
nas Vincai, — .ji kiek pasi
traukia jausdama jo karštą ai 
savimą ant savo kak o

— Ar galiu jus vadinti Viki?
— Gerai, vadinkite. Aš jūs 

vadinsiu Vincu.
— Puiku... Taigi, Viki, aš iš 

pirmo žvilgsnio įsimylėjau...
— Į ką?... — Ji stovi prie

šais ir taip rimtai, taip uepa 

prastai rimtai žiūri tiesiai į 
akis. Ji nebesišypso. Skruos
tuose parausta dvi dėmės. Vė 
jas kedena užkritusią ant kak 
tos garbanų ir glaudžia mez 
giniūs prie jos tokio vaikiš
kai plonyčio kaklo.

Staiga ji nusišypso. — Į Da 
nutę ar Birutę?... — Ji links
mai nusijuokia ir balsiai šau
kia: «Mergaitės, palaukit! Aš 
turiu jums kažką papasakoti!»

Jis prašo maldaujančiai: —■ 
Ne, ne. Nešaukit jų Leiskit 
valandėlę pabūti tik prie jūsų.

— Bet nespėjo jis užbaigti 
sakinio — Viktorija, kaip stir 
na paspruko pas drauges Ji 
įsikabinusi abiejų parankės, 
kažką vėl pasakojo, ir vėl 
skambėjo erdvė šimtais links 
mų vieversių.

«Viki, Viki, kokia tų buvai 
tada nerūpestinga!..» Vincas 
vėl pažiūrėjo į varnalėšo 
žiedą.

...Mergaitės nutola. Jis atsi 
sėda ant tos pačios ilgos kar 
ties ir įsižiūri į tolumoje bą
lančius beržynus Prie jo ko
jų išsiskėtę platūs varnalėšų 
lapai skleidžiu aitrų kvapą.

«Ji visai kitokia, kaip to» 
visos mergaitės, kurias iki 
šiol pažinau» — mąsto, «argi 
ištikrųjų ji nesidomi manimi? 
Argi ištikrųjų aš toks niekam 
vertas?., » Darosi nelinksma ir 
nyku.

Kai mergaitės grįžta, jos vi 
sos trys laiko didžiules puokš 
tęs laukinių gėlių.

— Jums nusibodo čia vie 
nam sėdėti? — klausia Vikto 
rija

— Laukiau jūsų
— Pralaimėjai, Vincai. Ten 

prie upelio tikrai būtum ra
dęs įkvėpimo savo kūrybai, 
juokiasi Birutė.

Birutės žodžiai sukelia su 
sidomėjimą Viktorijoje.

(B. D.)
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PA JI LIETINY JNELĖ MAZALAITÊ
(pabaiga)

— Ne, ne! — visa jėga su
šuko tas kuriam buvo kalba
ma, ir abiem akimis žiūrėjo j 
šautuvą

— Ma'ai, — be galo liūd
nai tarė tėvas — aš buvau 
siųstas su žinia tau, gal tai 
yra motinos nuope nai, — su 
žinia, kad ga i būti išgelbė
tas. Gali. Dar gali. Šventose 
Knygose sakoma, jog tiktai 
velnias nebeturi vilties Jūs 
puolusieji, galit atsikelti, jūs 
galit susigrąžinti krikšto var
dą - tu gali būti išgelbėtas, 
jeigu nori.

- Ne, — sušuko dar kartą 
tas, kuriam buvo kalbama.

— Aš atėjau su žinia, sakau,
— kalba tėvas, — su žinia: 
visoks ilgis nutrūksta, visoks 
tūris yra pripildomas. Kodėl 
tu vadovauji, kodėl tu pats 
pasisiūlei dar naujam nedoru 
mui? Tu žinai kad tai, ką va 
dinat Taugiškais teismais yra 
išdavikų kolektyvas. Atsisa
kyk. Jeigu tu pajieškosi savy 
je. atrasi vieną smėlio grūdą 
žmogiškumo, norėk — jis pa
augs į kalną, kuris tavo užs
tos, išdrįsk — būsi išgelbėtas. 
Nebaik šio darbo: sunaikink 
raportą. Tu esi atėmęs dauge 
litii daug, ir dabar rengiesi 
visai bendruomenei, visai pa 
rapijai atimti viską — para
mą ir jėgą, bažnyčią. Klebo
nas neslepia bažnyčios prien 
gyje ginklo, kaip rašai skun
de; jūs susitarėte gudriai: kad 
paslėpsi savo šautuvą, ir jis 
bus rastas prie liudininkų. Ir 
bažnyčia bus uždaryta, ir kle 
bonas bus išvežtas. Ir tu gi u 
si atgal savo šautuvą. Nevežk 
jo, sakau — jis pavojingas 
Ir nevežk popierių, jie yra 
toks pat pavojus, kaip gink
las. Tu negailėjai kitų — pa
gailėk savęs. Aš atnešiau tau 
žinią — tėvas iškėlė delnus,
— žmogus teturi dešimtį pirš 
tų

Tas, kuriam buvo kalbama, 
palinko visu kūnu per stalą 
ir stvėrė šautuvą, visa jėga 
jis trenkė tėvui per galvą, ir 
dar kartą, ir dar, ir begales. 
Nors jam atrodė, kad jis skai 
čiuoja ir teikia smūgį tiktai 
už kiekvieną iškeltą pirštą, 
tačiau tai buvo melas, kad tė 
ra jų dešimts; jis gali smogti 
šimtais užsimojimų, ir niekuo 
met jis nebuvo buvęs toks 
tvirtas: kiekvienas daužimas 
galėjo iš karto užmušti stip
riausią vyrą, o šitą vieną ir 
nebejauną — suplakė, kaip 
kalnų griūtis.

Vasaros naktis šviesi ir 
lengva, prismaigstyta kvepė
jimų ir mažu vėjų, buvo ma
toma kiekvienam, kas norėjo, 
tačiau jis tegeidė būti vietoje 
ir baigti darbą Šeši k lomet 
rai dabar atrodė toks ilgas, 
nenuvažiuojamai ilgas kelias, 
jis leido mašiną visu greičiu, 
taip greitai, kad nereikėjo nė 
galvoti apie nieką, tiktai sku 
bėti

Blanki pradžia aušros ir 
miestelio pasirodė tuo pačiu 
metu. Toje šviesoje jis pir
miausia pamatė bažnyčios 
bokštus Ir tuojau pamatė nuo 
miestelio ateinančią figūrą. 
Kaip jie nekantrauja, galvo
jo jis, — partija visada pilna 
įtarimų, net ir labai ištikimus 
ji palydi ir pasitinka kaip jį 
dabar Jis dar smarkiau už
gulė motociklą.

Ir išgirdo:
— Neskubėk, sustok, tu dar 

gali išsigelbėti.
Jis vos susiva’dė, nenuvir 

ęs su mišinį i griovį: šali
mais stovėjo tėvas Motocikli 
ninkas regėjo šviesias akis ir 
baltą veidą ir jame nebuvo 
kraujo nė dėmės, ir galvoje 
nebuvo paliesta nė plaukas.

— Juk aš užmušiau tave!
— sušuko drebėdamas - aš 
nužudžiau tave du kartus!

Tėvas užlenkė nykštį, kuri 
buvo praleidęs, ir žiūrėjo liūd 
nas, ir jo šviesios akys švitė
jo, kaip ašaros

— Du kar us nužudžiau! — 
šaukė tas. kuris buvo važia 
vęs: visas rytas, visas kelias, 
visa pamiškė skambėjo. — Aš, 
aš užvedžiau rusus į partiza 
nų būstinę, aš nežinojau, kad 
tu tebuvai ten vienas—men
kas grobis Aš negalėjau su 
laikyti mo inos, kad ji nekris
tų prie tavo kojų rinkoje, ji 
pris pažino prie tavo lavono, 
ji ir mirė vietoje Man buvo 
vargas, kol pasiteisinau par
tijoje. Ne, ne! nebuvo vargo
— jie žinojo, kad aš paro
džiau kur - jie man atidavė 
ir tavo šautuvą Kaip tu esi 
čia, kaip tu gali būti — aš nu 
žudžiau tave du kartus!

- Jeigu mūsij Viešpats pri 
sikėlė — aš negaliu mirti —- 
Tarė tėvas, ir balsas jo buvo 
geras ir me'lus ir liūdnas. — 
Aš atnešu tau žinią: tu gali 
būti išgelbėtas — tu tikrai ga 
Ii, tu prisipažinai pirmą kar
tą prie kaltės, tu gali atsi
teisti. Tu gali būti išgelbėtas 
skubėk, kol neprisiartins tas, 
kuris tavęs tykojo visą laiką

V. Ališas

Saulėtekio Rezignacija
Ten, kur sau!ėi drp^a vyturio sparneliai, 
Visas nlatus ruimas spindnlhj pritvinęs. 
Byra iš padangių į aksomą žalią, 
Byra nesubyra skaisgijo* auksinės.

Prienais laibą smilgą dnh’’as| parklumpa. 
Gotiškais poitilais susiglaudžia svėrės.
Palei rausvą kmyną ant stiebelio trumpo, 
Rasoje ištirpęs spindulėlis žėri.

Tiek žiedų ir saulės! Erdvės tokios plačios! 
Amži m sulaikytum šitą valandėlę.
Tokį giedrą tolį pirmą kartą mačius,

Tu mielai sutiktum nasiverst į gė’ę 
Ir pro šypsnį žvelgtum, kaip į žiedą gilų 
Viskas ir jaunystė ir šird.is sudyla.

-- KOMUNISTAI ATĖMĖ 
TĖVAMS VAIKUS užtai, kad 
šie buvo mokomi tikybos

Žinia kurią čia perduoda
me paimta ne iš kokio nors 
antikomunistinės minties lai
kraščio: bet ją atspausdino 
Lietuvoje komunistų valdžios 
leidžiamas organas «Tiesa» sa 
vo 1961 V 21 dienos numery
je. Vyt; Petkevičius ip ašo tą 
garsųjį teismą vykusį Šau
liuose «Liaudies teismas» nu 
sprendė Albinui ir S. Virbic
kams atimti du vaiku, vieną 
15 metų, kitą 12 metų užtai, 
kad tėvai juos mokė religi
jos. Ten pat rašoma, kad «liau 
dies teisėjui» paaiškinus tė 
vui, jog nuo jų ga i būtiatim

Aušra skaistėjo, viskas ma
tėsi joje — ir tėvo šviesios 
akys, ir bažnyčios bokštai, ir 
medžių žalumas, ir kelias ir 
artėjanti figūra: ji dar vilkė 
jo ruso uniformą, tačiau ne
slėpė savo tikro pavidalo. Ji 
artėjo ir augo.

— Tu dar ga’i išsigelbėti, 
sūnau, — sušnibždėjo tėvas, 
ir sūnus sušuko:

— Nenoriu!
Tebesėdėdamas ant motoci

klo, nuleistomis į šonus kojo
mis, jis atrėmė ant žemės šau 
tuvą ir padėjo ant vamzdžio 
savo smakrą bet jis negalė
jo pasiekti iššauti

Uniformuotoji figūra, dide
lė ir juoda, prisiartino, ji su
lenkė motociklininko nugarą, 
paėmė jo pirštą dešiniosios 
rankos, pirmąjį po nykščio, 
priglaudė prie šautuvo gaidu
ko ir padėjo paspautti. 

ti vaikai Išsigandęs tėvas pra 
šė kad jei bus atimti va kai, 
tai jam būtų palikta bent tė- 
vonystės teisė — tai yra. kad 
įstatymai jį ir toliau laikytų 
vaikų tėvu Teismas nei į šį 
tėvo prašymą n kreipė dėmė 
šio. Atimti Virbickų vaikai 
buvo patalpinti į valdžios prie 
glaudą, o jų tėvams atimta ir 
tėvonystės teisė

Sveikai galvojančiam žmo
gui ir gaivoje netelpa, kad iš 
viso tokie dalykai šiam demo 
kratiškam dvidešimtam amžių 
je yra galimi Tačiau nieko 
nepadarysi, tokia yra komu 
nistinė tikrovė, tokia yra ko
munistų skelbiama religijos 
laisvė. Mums gali kilti klausi 
m s. kodėl iš viso komunis
tai tokią baisią žinią savo lai 
kraštyje spausdino; Reikia at
siminti. kad «Tiesa» yra skir
ta ne užsienio propagandai, 
bet Lietuvos gyventojams 
Spausdindami šią žinią bolše 
vikai, be abejo norėjo išgaz 
dinti ir atgrasinti tuos kitus 
milijonus lietuvių katalikų tė
vų. kurie nežiūrint visų val
džios draud.mų ir persekioji
mų savo vaikus tikybos moki 
na veda į bažnyčią, priren
gia sakramentams ir 1.1.

BENDRAS POPIETIS y

Janio atsistatydinimas pa
lietė ir mūsų jaunimą. L K B. 
Choras ir Ateitininkai net du 
kartu turėjo keisti savo pla
nus

Buvome pakviesti daly vau 
ti Brazilijos Nepriklau-omy- 
bės Šventėje Stropiai lankė
me repeticijas. Mokinomės 
tautinius šokius ir dainas, ir 
staiga sužinojome, kad mūsų 

paruošta programa bus nerei 
kalinga, nes minėjimas dėl 
politiniu neramumų neįvyks.

Tęsėme repeticijas, darėme 
planus ir tikėjomės atsigrieb
ti Urugvajiečių atvykimo pro 
ga. Kai jau viskas buvo pa
ruoš a, atėjo telegrama: «Via
jem postergada — kelionė 
atidėta».

«Vilką vijus bent uodega tu 
ri tekti», sako lietuviška pa 
tarlė. Tai ir mes nutarėme pa 
daryti šventę bent sau Pasi
naudojome seselių jau paža
dėta urugvajiečių priėmimui 
sale ir 24 d popietį susirin 
kome ten pasilinksminti. Mer
gaitės susinešė užkandžius, 
berniukai apmokėjo gėrimus. 
Gražiai praleidom kel-ta va
landų Pasišokom. Pravedėm 
keletą bendrų žaidimų. Padai 
navom lietuviškų dainų. Esu 
tikra, kad eidamas namo, ne 
vienas galvojo — būtų gerai, 
kad daugiau tokių pasilinks
minimų būtų, kad choro «r 
ateitininkų ryšiai pasidarytų 
dar artimesni.

I. S.

- URUGVAJIEČ Al Atva
žiuos Vasario mėnesį. Iš Mon
tevideo mums rašo, kad ati
dėta jaunimo ekskursija bus 
įvykdyta kitų metų vasario 
mėnesį Urugvajiečiai tariasi 
su Argentinos lietuvišku jau
nimu, nes ir šie tuo pačiu lai
ku nori daryti savo ekskursi
ją į São Paulo Taigi žada at
vykti dviem autobusais San 
pauliečiai jau vėl iš naujo pra 
deda laukti mielųjų svečių.

JAUNIMO DĖMESIUI

Kaip jau buvo skelbta, spa 
lio aštuntą dieną važiuosime 
į vyskupijos rengiamą Kate
kizmo dieną su lietuviškais 
rūbais. Rengėjai prašė, kad 
dalyvautų bent 60 žmonių gru 
pė Visi turintieji tautinius rū 
bus prašomi susirinkti prie 
Vila Zelines Bažnyčios 14 vai. 
30 minučių. Iš čia bus vyks
tama specialiu autobusu

TĖVŲ DĖMESIUI.

Lietuviškos mokyklos vado 
vybė praneša, kad gimnazijo 
je bus uždarytos lietuvių kai 
bos pamokos, jei mokiniai ne 
pradės stropiau jas lankyti. 
Paskutiniu metu tegul.ariai 
pamokas lankė tik: Gražina 
Vaieikaitė, Leokadija Alekna 
vičiūtė ir Milda Jodelytė. Tė
vai prašomi susirūpinti vaikų 
lankymu ir mokyklos likimu
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone .• 63-4258 Vila Zelina (arti R

Ibitirama ir A v. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS 
Advokatas

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 
4 o - Saia 7- Tel. 37-0324 

no 14,00 iki 18,00 vai.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma n olaidos 10 procentų ir padeda 

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

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

Jei nori nemokamai'išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į 
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

Rua 24 de Maio, III aukštas 
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai.

PRANAS & CIA. LTDA
GEROS ŽINIOS

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

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

* Turime visų medžiagij 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 pasiaučiame naują.
Kreipkitės *?as:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
AL BoguslausKas, R. Uranium, 24o - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Madeiras am gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52*0229 
Endereço Telegráfico: « C A BIU N A »

Rio de Janeiro
Serraria « I T A > — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ J C F a J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Pamokos v^ks^a vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------- Rua na Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.
[P(Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

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

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

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

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

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

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

VI. Pupienl, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

Stočkų Pat quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze* 
nonas Ignatavičius, Av. Pan 
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVlClUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš A v Zelina. 593)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO 6ANDRON 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

V1ENINTELAI ATSTOVAI GARSIOJO' VANDENS LINDO Y A

Casa Sprindys & Čia.
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.

ÜB2MÀOJ CAKRIERI
indoya vanduo yrr j~.idi žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO

‘EJCRITOKiC C€^'TAB31L

Irmãos Nascimento
RES. C «.O. SP. 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 Departamentas — Nejudomo turto pardavimas Įį 
av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 b. Paulo %

Skaitykite «Musu Lietuva»

m n a wn, - 1-4*11-1 ■ rr^firI-n "........... “....................--..ffisBBHSEna»
«soa“ ••««■«••■■■m • • • ■ • «S’ anas• • • ••

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA
s*::::::::::::: ■: í:s:4 S!:::íM!!JSs:::sks;!:km5K;m;
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w ZELINA, 515 — GA»XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

IŠVYKO TĖVAS DAUGINTIS

Sekmadienio vakare Vila 
Zelinos klebonijoje įvyko šei
myniškos išleistuvės tėvui Pe 
trui Dauginčiui S.J. pagerbti. 
Prie gražiai padengtų stalų 
susirinko nemažas būre’is 
kviestinių svečių ir jaukioje 
nuotaikoje praleido keletą va 
landų. Iš visos eilės kalbėto
jų, gal penia Mošinskienė ge 
riaasiai apibudino Tėvo Pe
tro veiklą mūsų tarpe Nebu
vo jis nei didel s vekėjas, 
nei garsus oratorius, nei kuo 
kitu ypatingai pasižymėjęs. 
Bet visur kur ėjo, ėjo su lie
tuviška mylinčia širdimi. Sa
vo kunigiškose rankose nešė 
tą lietuviškos meilės ugnelę, 
lankė k ekvieną lietuvišką grį 
čią ir kiekvienoje stengėsi ją 
uždegti Jei kuriuose namuo
se jam pasisekė, grįžo šypso 
damasis ir visa buitim trokš
damas, kad ji niekad neuž
gestų.

Tą jo darbščią ranką, tą lie 
tuvišką mylinčią širdį jautė 
visi mūsų darbai. Mokyklos, 
taip tyliai nedaug kam žinant, 
Seno Malūno mokykloje šeš
tadieniais tėvas Daugintis mo 
kė jaunąją kartą tėvų žodžio. 
Rinko laikraščių prenumera
tas, rašė straipsnius, o prela 
tui Ragažin kui išvykus ir jį 
redagavo. Nelaikė gėda tėvas 
Petras platinti pakvie imus į 
jaunimo parengimus, rinkti 
jaunimo reikalams aukas ra
gino žmones suprasti jaunimo 
pastangas. Skaitė ateitinin
kams paskaitas; domėjosi jų 
veikla. Nekalbant jau <pie 
tai. kad su neeiliniu uolumu 
lankė vilose gyvenančius lie 
tuvius, laikė jiems pamaldas, 
sakė pamokslus, tarnavo ligo 
niams. Reikia atsiminti, kad 
šį darbą vilose Tėvas Petras, 
kaip ir kiti lietuviai kunigai 
atliko be jokio atlyginimo. 
Kai kuriose vilose daroma pa 

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

AIMTAN© PAVILCW1©

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

tal 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.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį. 

14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. são Paulo.

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOs MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Gontratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2- 

FONE: 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

SIUNTINIAI į visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10, 
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko 

nemoka Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.
Iš Londono Standartiniai paketai Ka ėdoms pigia kaina 
Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom 
Turime'atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.

Turime medžiagų pavyzdžius.
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas, 
įteikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą Persiuntimas 

garantuojamas šimtu procentų
Praça da Sė, 399, 4-tas aukštas, salė <94, 

Fone 33-4963 ir 36-8556

maldų metu rinkliava dažnai 
neprašoka šimtą kruzeirų, o 
kai kurios vilos ir jos neda
ro. Kad ir kažin kaip kukliai 
kunigas besiverstų, visiems 
yra aišku, kad tai susidaro su 
ma, kuri padengia vos «Bon
des > išl aidas. Tuo tarpu, kai 
vilų lietuviai su patarnavi
mais. kurie yra surišti su au 
ka, kaip šliūbai, krikštai, šv. 
Mišios, palaidojimai, dažniau
siai kreipiasi į vietos kleboną

Už šitą pasišventusį darbą 
tėvas Daugintis pelno visos 
kolonijos padėką. Mes tiki
mės, kad jis vėl ras progos į 
São Paulį grįžti ir čia mūsų 
tarpe darbuotis.

B LB. TARYBOS NARIŲ 
DĖMESIUI,

Šiuo pranešame, kad B LB. 
Tarybos posėdis įvyks š.m, 
spalių m. 11 d 20 vai. V. Ze
linos parapijos klebonijoje.

Maloniai prašome narius 
kuo skaitlingiau dalyvauti.

B L.B. Tarybos 
Prezidiumas

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRAZI 
LIJDJE NARIŲ Ž1N AI

• I

Lietuvių Sąjungos Brazilijo
je Valdyba turi garbę kviesti 
visus S-gos tikruosius narius 
ir Rėmėjus su šeimomis į ren 
giamą LSB V-bos lėšomis po
būvį, kuris įvyks š m. spalių 
mėn 1 d. Vila Belos rūmų pa 
talpose 15 v. (3 v. pp). Kadan 
gi šeimų narių tarpe dalyvaus 
ir jaunimas, prašome nesivė 
lyti kad būtų daugiau laiko 
lietuviškoje nuotaikoje gražiai 
pasilinksminti.

L.S.B. Valdyba

— Laiškai: K. Navickienė, 
E Pakalnis P. Zagorskis, J. 
Seliokas, M. Vinkšnaitienė V. 
Urbanavičius, A. Asaravičiūtė.

KVIEČIAME senus ir jaunus atsilankyti į Dr. Basanavi 
čiaus Vardo Mokyklos globėjų ruošiamą

' VA r AK A,
Kuris įvyks šių metų spalio mėn. 14 dieną, to paties 

vardo mokykloje Rna Camacan, 625 Vila Anastazija
Programoje «MEŠKA» Čaikovo vieno veiksmo vaizdelis 

Šokiai grojant geram orkestrui.
Beto turėsite progos išbandyti savo laimę daiktinėje 

loterijoje.
Vakaro pradžia 20,00 vai.

Mokyklos Globėjų Valdyba.

A. Lazdauskas, A. Tatarunienė 
F. Savickas.

«MŪSŲ LIETUVOS» PREENU- 
MERATOR1AI

Garbės prenumerata: JO 
NAS JODELIS 1 006 cr ir au
ka 500 cr., JUOZAS BALT LI
NAS 1.600 cr.. ANELIA MATU 
ZONIENÉ 1.000 cr.

Rėmėjo: Aleksas Nanarto 
nis 700 cr.

Prenumerata: O Jasaitienė 
600 cr., V. Žalkauskas 500 cr. 
K. Trūba 500 cr., S Gimbu- 
tis 510 cr A. Gritėnas 500 
cr.-, A. Šerėnas 300 cr. (už 
pusmetį). L. Jarušinskis 500.

Visiems, ypač garbės pre 
numeratoriams nuoširdžiai dė 
kojame

MALONU*3 «MUS J LIETU
VOS» SKAITYTOJAU

Rugsėjis yra devintas mė
nuo. Taigi jau praėjo šių me 
tų trys ketvirtadaliai O dar 
didelė dalis skaitytoji! nesis- 
kubo atsilyginti prenume-atos 
mokesčio Administracija, kad 
galėtų laikraštį to iau leisti 
pradėjo siuntinėti žmones rink 
ti prenumeratas Tačiau rei
kia stebėtis, kad ne visi skai 
tytojai ir šia proga pasinau 
dodami atsilygina. Vieni pra
šo ateiti kitą kartą, (reiktų 
atsiminti, kad šie žmonės dir 
ba be jokio atlyginimo ir už
tai visi privalėtume jų da bą 

PARDUODAMA BARAS IR KRAUTUVĖ SU 
gerais įrengimais ir didele klijentūra 

Kreiptis į savininką, Rua Jose dos Reis, 684, 
Kampas Rua Inacio.

lengvinti, o ne sunkinti), dar 
kiti sakosi patys mokestį at
nešiu, mums atrodo, kad jei 
kas norėjo pats įteikti, tai jau 
pakankamai laiko buvo. Nuo
širdžiai prašome visus toliau 
gyvenančius, ypač intėrioro 
skaitytojus pasirūpinti patiems 
prenumeratą pasiųsti. Tai ga
lima visai nesunkiai padaryti 
paštu siunčiant čekį registruo 
tu laišku, ar pinigus, kaip «va 
lor» Jums tai tekainuos tik 
keliolika kruzeirų persiunti
mas, o laikraščiui bus didelė 
talka Siųsti <M. L.» adminis. 
tratoriaus vardu šiuo antrašu:

Pe Juozas Šeškevičius, 
Caixa postai 4118, S. Paulo. 
Visiems už laikraščio reika 

lų supratimą ir savo pareigos 
atlikimą iš anksto dėkojame.

P S. Skaitytojams, kurie at 
sisako laikraščio praėjus ke
liems mėnesiam-, ar net dau 
giau primename reikalą atsi
lyginti už praeitą laiką.

— Šv. Mišios šią savaitę 
Vila Zelinos bažnyčioje bus 
laikomos: Pirmadienį 7 vai. 
už Mykolo Stankevičiaus vė
lę antradienį 7 vai. už sielas 
Mykolo Kirilausko, Adomo ir 
Juzės Visiniškų, trečiadienį 
7 vai. už Elenos Petraitienės, 
7,30 už Aleksandro Donee, 
ketvirtadienį už Jurgio ir Pet 
ronėlės Anilevičių. Penktadie 
nį pirmas mėnesio penktadie 
nis 6 45 Maldos Apaštalavimo 

sudėtinės, vakarinės mišios 
penkiolikta prieš aštuonia», 
šeštadienį 7 vai. už Antano 
Lašinsko.

— Šį penktadienį 19,30 vai; 
vakarinės mokinių mišios šv. 
Mykolo garbei.j

RIO DE JANEIRO

Nuo liepos mėnesio 15 die
nos lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» bus trane 
liuojama PIRMADIENIAISnu® 
20.15 vai. iki 20,45 vai., o ne 
trečiadieniais, kaip iki šiol.

LIETUVIAI — EUROPOS 
IRKLAVIMO ČEMPIONAI

(E) Rugpjūčio 27 d Čekos
lovakijoje įvykusiuose Euro
pos akademinio vyrų irklavi
mo čempionato finaliniuose 
plaukimuose gerai pasirodė 
vilniečiai sportininkai Zigmas 
Jukna ir Antanas Bagdonavi
čius, startavę su vairininku 
Gerdu Morkum 2 000 m. dis
tanciją Jukna su Bagdonavi
čium nuplaukė pirmieji per 
7 min 43 sek, iškovojo auk
so medalį ir Europos čempio 
nų vardus. Jiems teko nuga
lėti vokiečių, rumunų ir kt. 
tautų sportininkus. Deja, lie
tuviai sportininkai kovojo kaip 
Sovietų Sąjungos komandos 
dalyviai. Aukso medalius ga
vo dar du sovietų atstovai — 
rusai.
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DOVANOS Į LIETUVA

Įvairios medžiagas, batai, 
megstiniai, skaros ir kt. Yra 
daug pavyzdžių.

Visi muitai apmokėti.
Pristatymas garantuotas. 

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė 
jua Barão de Pirai, 65

Vila Zelina — São Paulo

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienj 
Parque das Nações 19 vai. 
Casa Verde 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai., 
Paskutinį: 
Vila Anastacio 8,30 vai..

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

— Tėvo Petro Dauginčio 
S. J. (São Gonçalo bažnyčios) 
telefonas 36 2628. Prašyti Pad 
re Daugintis.
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