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Lietuvio Tautai Tvarkytis Globėjai
Nereikalingi

(Iš PLB Vaidybos pirm. J. Matulionio kalbos rugsėjo 3 d. 
pasakytos Kanados Lietuvių Dienoje, Montreaiy)

Jei kas mano, kad laisvės 
principas yra taikintinas tik 
Afrikos tautoms, klysta ir są 
moningai klaidina kitus.

Jei kas mano, kad laisvės 
principas yra taikintinas tik 
kapitalizmo pavergtoms tau
toms, klysta taip pat.

Laisvės principas yra vie
nas yra nedalomas, yra vi
suotinas Jis lygiai liečia vi
sas tautas, nežiūrint ar jos 
būtų pavergtos kapitalistų ir 
imperialistų ar komunistų. Į 
laisvės principą atsiremia vi
sos tautos, tiek pavergtos, 
tiek ir nepriklausomis Jis vi 
sas jpareigoja Pati tauta, ir 
tik ji, sprendžia savo laisvės 
reikalą. Todėl mes, laisvieji 
lietuviai, sakėme ir sakysi-

,'kad lietuvių tautu turi bu 
ti laisva, kad ji pati turi tvar 
kyti savo gyvenimą be jokių 
globėjų, kad ji pati turi ats
tovauti savo reikalus tarpiau 
tinėse organizacijose Jos da
bartinė okupacija yra smurto 
jėgos ir klastos padaras. Da
bartinis jos gyvenimo būdas 
yra jai primestas ir padiktuo 
tas okupanto. Be to, pati tau
ta to paties okupanto yra nai 
kinama, terorizuojama, perse 
klojama ir niekinama Ir šian 
dien dar jos sūnūs važiuoja 
«savanoriškai» į Rusijos ir Si 
b’ro tyrus Mes, gyvendami 
laisvuose kraštuose jaučiame 
pareigą pareikšti visų lietu 
vių vardu, o kartu ir visos 
Lietuvos, kad ji — lietuvių 
tauta sieks laisvo ir nepri
klausomo gyvenimo savaran
kiškos valstybės formoje. O su 
kuo ir kada ji norės dėtis į 
sąjungas, tai ji pati nuspręs. 
Šitoji tautų apsisprendimo tei

Naujas ii labai įsidėmėtinas Gubernatcnaus Lacei do s 
įspėjimas Prieš KimunL tise Infiltracija.

Gubernatorius Carlos Lacer 
da šiomis dienomis kalbėjo 
vėl per radijo ir televiziją, at 
naujindamas savo įspėjimą 
tautai, prieš pavojingą ir klas 
tingą komunistų aktyvumą 
krašte, reikalaudamas pilno 
suorganizavimo demokratinių 
jėgų įstatymų ribose, kad im
tų veikti visoje pilnumoje par 
lamentarinis rėžimas įvestas 
šiuo metu Brazilijoje.

Savo atsišaukimą guberna
torius patvirtino pranešimu, 

sė negali būti iš tautos atim
ta. Nei jėga nei bendru nu
tarimu, nei pritarimu, nei pri 
pažinimu įvykusių faktų, ku
rie galėtų tęstis 10,20 ar dau 
giau metų.

Mes iš anksto ^merkiame 
visas sutartis kurios vardan 
Lietuvos laisvės norės pirkti 
sau patogią ar laikiną taiką. 
Tokia taika, tarptautiniais kri 
minalais paremta, būtų gėda 
visai žmonijai.

Mes esame statomi prieš di 
delius bandymus: pasitikėji
mą Vakarų demokratijomis ir 
viltis atgauti savo tautai lais 
vą ateitį Mes nesuklupsime 
pakely siekdami savo tautai 
laisvo rytojaus! Visa lietuviš
kos emigracijos ilga istorija, 
prasidėjusi carų okupacijos, 
laikas yra ištikima savo tau 
tos laivės idealams. Lietuvis 
ka emigracija, kuri savo es
mėje yra politinė, visada ir 
visokiais laikais besąlyginiai 
rėmė tautos pagrindinį nusis 
tatymą — būti lais ai.

Lietuviška išeivija labai vie 
ningai. labai sutartinai ir ne
svyruodama jaučia turinti tei 
sės pareikšti visiems — ir 
draugams ir priešams saviems 
ir '■vetimiems. jog lietuviu tau 
ta, amžiais būdama laisva ir 
savarankiška niekad nesu
tiks išsižadėti savo laisvės ir 
nepriklausomybės, niekad ne
sutiks atsisakyti su v o teisių, 
niekad nesutiks perleis i savo 
teisių sprendžiant savo liki
mą kaž kam svetimam. Tuo 
labiau ji nesutiks būti mainų 
objektu, kaip lygiai nesutiks 
būti i? labai galingų tautų 
žaislu.

kurį praeitais metais gegužės 
m. 5 d. sr. Horacio Laferis 
perdavė ex ministeriui Arman 
do Falcão, apie išdėstytus ko 
munistų planus Maskvoje *an 
tikapitalistų enr ncipaci jos» į- 
vairiose Amerikos tautose, ir 
kuriame paaiškėja, kad tokie 
planai Brazilijoje yra atvira
me ir «daug žadančiame» iš
sirutuliojime «dėka pritarimo 
geros valios demokratų ku
rie atvirai susigyvenę su ko
munistais veikiančiais prieš 

tautinį saugumą».
Gubernatorius patvirtino, 

kad jis nesibijo šmeižto, ku
rio taikiniu jis yra, nei tai da 
ro jam įspūdžio. Jis nepasi
trauks nuo savo pareigų už 
jokią kainą, kad ir būtų jam 
atsakytos lėšos, kurios yra rei 
kalingos įvykdymai jo numa
tytų administratyvinių planų. 
Kaip tik dėl to jis tęs ir to
liau diena dienon savo užda
vinį atskleisdamas komunistų 
pogrindžio veiklą kuri vis la 
biau išvysto savo įtaką net in- 
timiose valdžios sferose kaip 
pav. «União Nacional dos Es
tudantes» socialinėj grupėje, 
kuri šiandieną yra valdoma 
ir orientuojama Maskvos, ir 
vadovaujama profesionalų stu 
dentų. kurie daugiau yra su 
sidomėję lankymu kraštų už 
geležinės uždangos. Rusijos 
ir Raudonosios Kinijos, kaip 
savo studijomis ir asmenis 
kos kultūros tobulinimu

Gubernatorius labai nuste
bęs, kad ir krašto spaudos or 
ganai prisilaikę savo konser 
vatyvines ir demokratinės tra 
dicijos šiandieną pasitarnau
ja interna ionaliniam komu
nizmui. Tarpe jų, kaip tik ei 
tavo Diário das Noticias», ku 
r ame buvo paskelbtas prof. 
Jacob Gorender straipsnis in 
terpretuojantis neseniai įvy 
kusią politiniai militarinę kri 
zę Brazilijoje ir kuriame jis 
išveda, kad toji krizė įvyko 
kaip tik pagal planus, kuriuos 
Horacio Laferis. tais laikais 
užsienio reikalų ministeris, 
praeitais metais buvo perda
vęs savo ex kolegai teisingu 
mo ministeriui.

Toliau, savo kalboje guber 
natorius Carlos Lacerda už 
gyrė neseniai skytą São Pau 
lo gubernatoriaus kalbą, ku 
rioje buvo nušviesta dabartį 
niai nacionalinė padėtis. O 
kalbėdamas apie rugpjūčio m. 
politiniai militarinę krizę, pa 
brėžė, kad ne be reikalo, ka 
ro ministerial buv. preziden 
to Janio Quadros, buvo pasi
priešinę prieš J. Goulart pre
zidentavimą, nes dabartinis 
prezidentas labiausiai identi
fikuojasi su komunistų planais 
kurie čia išvysto savo veiklą, 
ir įgavęs visas prezidento tei
ses jis fatališkai būtų priver
tęs tautą «atsiduoti Sovietų 
Rusijai kraštams už geleži
nės uždangos ir Raudonajai 
Kinijai». Tik dėka Kongreso, 
kuris suprato situacijos visą 
rimtumą, buvo prieita prie 
parlamentarizmo.

Tačiau parlamentarizmas su 
siaurindamas dabartinio pre
zidento teises, neparodo įvei

— KOMUNISTŲ PARTIJA 
MAŽĖJA ITALIJOJ Dešiniųjų 
laikraštis «II Borghese» tvirti
na. kad komunistai Italijoj 
per 3 metus nustojo 165 tūks 
tančius narių. Taip pat tas 
pats laikraštis rašo apie par
tijos persiorganizavimą į gru
pes. Grupių vadai supažindi
na narius su teroristiniais me 
todais, kad pasitaikius progai 
galėtų nuversti dabartinę val
džią ir paimti į savo rankas.

— DR. ADEN 'UER JAU Y- 
RA PRIIMTINAS IR LIBERA
LŲ IR SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJAI Liberalų partijos 
vadas Erich Mende pareiškė, 
kad liberalai sutinka bendra
darbiauti Adenauerio vyriau
sybėje ir tuo pačiu atšaukia 
savo ankstyvesnį reikalavimą 
dėl Adenauerio pasitraukimo.

Dėl sunkios ir kritiškos tarp 
tautinės padėties socialdemo
kratai yra pasiruošę eiti į pa 
galbą Adenauermi, sudarant 
visų trijų partijų koal cinę vy 
riaasybę.Tokiu būdu «Der Alte 
Herr-' —• ‘senasis nonas — 
Adenauer ir toliau palieka 
valdžioje.

— SUKILIMAS SIRIJOJE. 
Sirija nepanorėjo ilgiau būti 
sąjungoje su Egiptu. Sukilo 
kariuomenė ir jos vadovybė 
pareiškė atsišaukime į t-.utą, 
kad Sirija nebenori toliau bū 

kimo — pabrėžė — ir priva
lo vekti Tie. kurie šiandieną 
kaltina fašistais ir reakcionie 
riais visus turinčius drąsos 
balsu prabilti, kad gintų savo 
Tėvynę nuo žalingų maniev 
rų subversiviuio elemento, tai 
jie patys yra tikrieji reakcio
nieriai, nes jie yra kiekvienu 
momentu pasiruošę pulti žmo 
gaus laisvę ir demokratinius 
principus. Tokie reakcionie
riai yra Chruščevas, Fidel 
Castro ir Batista, taip ka p 
buvo Hitleris ir Trujillo, ku
rie susijungė su komunistais 
tam, kad išsilaikytų valdžio
je ir sunaikintų laisvę ir de 
moKratiją».

Prispirtinai reikalaudamas, 
kad Kongresas įsisąmonintų 
savo pareigose, gubernatorius 
patarė prisilaikyti papildomų 
įstatymų, skirtų konsolidaci 
jai naujai įsteigtos krašto vai 
dymo sistemos ir priimti ly
giagrečiai visus tuos didžiuo 
sius įstatymus, kurių reikalau 
ja tauta ypatingai kas liečia 
finansinę krizę, švietimą ir 
ekonominę bei socialinę tvar 
ką, vien dėl to, kad išvengtų 
bausmės a iduodant galutinai 
Braziliją užgniaužti komunis
tų kumštyje.

ti Egipto vasalu ir pulk. Nas
ser tarnu. Savo ruožtu prezi
dentas Nasser savo liūdnoje 
kalboje per radiją paskelbė, 
kad Sirijos sukilimas yraskau 
dėsnis dalykas, negu izraeli
tų. anglų ir prancūzų Suezo 
kanalo prieš keletą metų įvyk 
dintas užpuolimas. Nacionalis 
tų Kinija, Jordanas, Persija ir 
Turkija jau pripažino naują
ją Sirijos vyriausybę. Dėl to 
Nasser nutraukė diplomatinius 
santykius su Jordanu ir Tur
kija Sirija prašosi priimama 
į Jungtines Tautas.

— PROTESTANTAI UŽGIM 
DYMŲ KONTROLĘ Detroite 
Episkopalų bažnyčios sinodas 
pasisakė už gimdymų k'>fltro 
lę. Esą daugelyje kraštų ve
getatyvinis žmonių dauginima 
sis sudarąs didelę problemą 
išsimaitinimui. Todėl episko
palų nuom ne, norint suma
žinti skurdą, vargą ir ligas, 
reikią kontroliuoti gimimų 
skaičių.

-• ON U ATM ETA U R S-S PA-’ 
SIŪLYMĄ DÊL SEKKETORI- 
J TO. Sovietai pasiūlė laiki
ną generalinį Jungtinių Tau
tų Sekretorių su trimis vice- 
sekretoriais. Tokiu būdu išei
tų naujoji troikos» laida ne 
su trimis bet su keturiais ar
klį is.

JAV bės ir dauguma ONU 
narių atmetė tokį suktą so- 
v etų planą į

KARALIŠKAI BUVO PALAI
DOTAS DAG HAMMARSK-

JOEI.D

Uppsala Švedijoj rugs. 29 d. 
gimtajame mieste buvo su di 
dėlėmis iškilmėmis palaidotas 
Dr, Dag Hammarskjoeld, ku
ris tiek daug rūpinosi taikos 
išlaikymu pasaulyje.

Švedijos valdovo dekretu 
jam buvo suteiktos karališkos 
laidotuvės. Laudotu^ių veži
mą išpuoštą baltomis ir mėly 
nomis gėlėmis ir pridengtą 
Švedijos tautine vėliava, trau 
kė keturi arkliai.

Religines ceremonijas atli
ko Švedijos arkivyskupas Up 
salos katedroje, kur dalyva
vo apie 2.000 žmonių Jų tar
pe Švedijos karalius Gusta
vas Adolfas, Suvienytų Tautų 
visumos susirinkimo pirminio 
kas, Mongi -lim, JAV bių vi

ceprezidentas Lindon John 
son ir daugelis kitų politinio 
ir kultūrinio gyvenimo asme
nybių. Iš sovietinio pasaulio 
nesimatė nė vieno atstovo.

Laidotuvių eiga buvo trans
liuojama per «Europavision» 
— Europos televiziją.

(pabaiga 6 pusi.)
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pusi. M&SŲ LIETUVA 1961 m. spalio 7 d.

ATEISTINIO AGITATORIAUS 
VARGAI

(E) Lietuvoje ateizmo pro
pagandą skleidžia vad. politi 
nių ir mokslinių žinių skleidi 
mo d ja ir jos narys V. Lau
raitis «Tiesos» 206 n-ry misis* 
kundė savo suokiu darbu, 
vykdomu jau 12 metų .. Prieš 
porą metų nuvykęs į Mažei
kių raj. «Pirmyn» kolchozą, 
jis laukininkystės brigadoje 
skaitęs paskaitą «Ką sako 
mokslas apie pragarą ir dan
gų». Kolchoze esant bažny 
čiai, agitatorius sekmadienį 
stebėjęs, kaip į bažnyčią pa
traukė «būrys vyrų ir mote
rų», Vėliau jis paklausęs iš 
bažnyčios grįžusią senyvą mo 
terį, ką ji girdėjusi per kuni
go pamokslą. Atsakymas bu
vo: «Kolūkinis turtas yra ben 
dras, todėl galima pasisavin
ti dalį gerybių ir Dievas ne
baus .» Ir per susirinkimą kol 
chozininkai sumišusiam agita
toriui statę klausimą — ar iš 
kolchozo vogti nuodėmė. Ki
tame kolchoze tas agitatorius 
— ateizmo skleidėjas kalbė
damas apie kunigus daug vie 
tos skyręs prel. K. Olšauskui, 
tačiau atsistojęs kolchozinin- 
kas taręs, kad svečias netie
są kalbąs. Dabar agitatoriui 
jau paaiškėjo, kad kalbant 
ateistinėmis temomis Lietuvo
je reikia iš anksto susipažin
ti su klausytojais ir būtinai 
susirinkusius įvelti į ginčus 
be to, reikia naudoti ir liau
dies humorą ir iš viso tie pa
reigūnai privalą «rimtai ir 
daug dirbti».

ŠVIETIMAS IR FIZINIS 
DARBAS

(E) Apie planus švietimo sri 
tyje Lietuvoje duomenis pas
kelbė («Tiesos» 190 nr ) švie 
timo ministras M Gedvilas. 
Jis pažymėjo, kad Lietuvoje 
mokykla vis labiau «artinama 
prie gyvenimo», prie gamybi
nio darbo ir kad iš viso sie
kiama pašalinti esminius skir
tumus tarp protinio ir fizinio 

darbo Gedvilas, savaime aiš 
ku, turi paliaupsinti kom. par 
tijos programą ir reiškia vil
tį, kad mokyklos turėsiančios 
geras patalpas, dirbsiančios 
viena pamaina Dabar, girdi, 
Lietuvoje pereinama prie vi
suotinio privalomo aštuonme
čio mokymo Šiais mokslo me 
tais, pasak Gedvilo, jau be
veik visose vidurinėse moky
klose veiks klasės su gamy
biniu mokymu. Kad Lietuvos 
moksleiviai vis sparčiau va
romi dirbti fizinius darbus, 
pavaizduoja Gedvilo patiekti 
skaičiai: 1960 61 mokslo me
tais mokinių jėgomis buvo 
išauginta 111.410 paukščių, 
25.000 veršelių, 38.362 moki
niai dalyvavo žemės ūkio tai 
koše, kurių metu išdirbo 
305 393 darbadienius, žemės 
ūkyje dirbo 132 nuolatinės ga 
mybinės brigą los su 3 050 mo 
kinių ir pan Tai rodo, kad 
jaunoji karta nepamėgo, kaip 
tvirtina Gedvilas fizinį darbą, 
bet . varu ve čiama talkinin
kauti valstiečiams, savo ruož
tu partijos plakamiems nešti 
daugiau naudos valstybei. Iš 
Lietuvos mokiniai vasaros me 
tu dar vežiojami į Maskvą, 
Leningradą, Kijevą. Rygą ir 
kt miestus, o iš «broliškų res 
publikų», Lietuvon atvyksta 
svečiai — moksleiviai.

MIRĖ KAROLIS ŽAL
KAUSKAS

(E) Rugsėjo 16 d. JAV, Va
šingtone po sunkios ligos mi 
rė Karolis Žalkauskas. 
Lietuvoje jis buvo vidaus rei 
kalų ministeriu, Klaipėdos gu 
bernatorium, Apygardos Teis 
mo prokuroru, be to. dėstė 
Vytauto Didž. Universiteto tei 
šių lakui ete, buvo ir Rotary 
klubo pirmininku. 1953 55 m. 
K. Žalkauskas buvo VlIKo 
Vykd. Tarybos pirmininku ir 
VLIKo nariu.

TRAGIŠKAI ŽUVO J. J AKS -
TYRIS

(E) Rugsėjo 10 d, grįžda

Gražina Tulauskaitė

Iš visos sapnų krūvos 
Kas išrankios vardą tavo ? 
Niekad nieks nesužinos, 
Ka naktis kada dainavo.

Iš praėjusių dienų 
Neatimt nė vieno žingsnio. 
Tik sapnais aš gyvenu, 
Kai žiedais alyvos linksta.

Žydi sodai, o žiedai 
Ir dainuoja man ir juokias. 
Aš papartį suradau 
Ir širdy paslėpti moku.

mas iš visuot’nio «Santaros» 
suvažiayimo į New Yorką.au 
tomobilio katastrofoje žuvo 
Jurgis J a k s - T y r i s . Jis 
gyvendama- Fed. Vokietijoje, 
ligi išvykdamas į JAV 1957 
m., aktyviai dalyvavo visuo 
menės veikloje buvo VLIKo 
nariu ir 1952 57 m. laikotarpy 
je VLIKo Vykd Tarybos tar 
nautoju Buvo išrinktas ir į 
Tautos Fondo valdybą Gimęs 
1921 m kovo 18 d. J Jaks- 
Tyris, baigęs Lietuvoje Pra
kybos Institutą Vokietijoje 
Tūbingeno universitetą, turė
jo daug davinių sėkmingai 
dirbti visuomeninėje ir politi
nėje srityje.

BRIUSELIO KONFERENCIJA 
t R PAVARGTŲJŲ TAUTŲ

PROTESTAS
(E) Ryšium su Briuselyje, 

rugs. 14 22 d.d. vykusia 50 
Tarpparlamentarinės Sąjun
gos sesija, kurioje Sovietų S- 
gos delegacijai vadovavo J. 
Paleckis, da yvavo ir kitų pa
vergtų kraštų «delegatai», Pa
vergtųjų Europos Tautų Orga 
nizacija JAV (AC' N) - PET 
pasiuntė raštą, protestuoda
ma oėl pavergtų kraštų atsto 
vų dalyvavimo. Nurodyta, kad 
šie delegatai neturi jokios tei 

sės atstovauti Sovietus.
Kaip žinoma, J. Paleckis So 

vietų S gos vardu pasakė kai 
bą. kurioje apkaltino NATO 
vadovus, kurie, esą, remia vo 
kiečių militarizmą ir imperia 
lizmą Sovietų pareiškimas su
silaukė vakarų kraštų delega 
tų aštrios reakcijos. Fed. Vo
kietijos vardu kalbėjęs Bun
destago narys H, A. Eplėe pa 
reiškė: «..gali būti, kad sovie 
tų delegacijos gerbiamasis na 
rys žino, ko nori ir siekia So 
vietų S je gyvenančios įvai
rios tautos. Tačiau nesu ti
kras, ar jis tikrai tai žino, 
kai aš prisimenu estus, lat 
vius ir lietuvius bei kitas tau 
tas kurių kraštai buvo Sov. 
Sąjungos užimti Kievienu at
veju ponas Paleckis su savo 
politiniais draugais neturi jo
kios nuovokos, kas vyksta šių 
die ų Vokietijoje... Niekas iš 
sąmoningų žmonių čia negal
voja apie pasiruošimą karui. 
Tikrumoje mes visomis išga 
lėmis siekiame taikos, laisvės 
ir laisvo apsisprendimo teisės 
visai Vokietijai, Europai ir vi 
sam pasauliui». Vakarų vardu 
sovietiniam garsiakalbiui Pa
leckiui atsakė JAV delegatas 
sen A Gore. Jo žodžiais, ame 
rikiečių tauta vertina laisvę 

ir teisingumą ir to paties lin
kėtų kitoms tautoms. Britų de 
legatas de Freitas dar pridū
rė, kad tarp laisvųjų kraštų 
ir totalitarinių kraštų delega
cijų iš viso sunku rasti ben
drą kalbą.

LIETUVIŲ ATSTOVAI VALS
TIEČIŲ S-GOS KONGRESE

(E) Rugsėjo 2-3 dd. JAV, Va 
šingtone įvykusiame 7 me 
Tarpt. Valstiečių S gos kon 
grėsė dalyvavo ir lietuvių de 
legatai ir svečiai. Ž džiu kon 
grėsė dalyvavo ir lietuvių de 
legatai ir svečiai. Žodžiu kon 
gresą pasveikino PET seimo 
vardu — V. Sidzikauskas, Lie 
tuvos diplomatinės tarnybos 
ir Lietuvos atstovybės Vašing 
tone vardu dr. S. Bačkis ir 
kt. Kaštu pasveikino VLIKo 
pirm dr. A Trimakas. Kongre 
są pasveikinęs JAV senat. H, 
Humphrey pastebėjo, kad JAV 
dėsiančios visas pastangas, 
kad būtų pašalintos kliūtys 
pravesti tautų apsisprendimo 
teisėms Posėdžio prezidiume 
dalyvavo vicepir Lunku A. 
Devenienė, o komisijose dir
bo J. Audėnas, D. Audėnaitė, 
Z Dailidka, A. Devenienė, P. 
Dulevičius, dr J Pajaujis, B. 
Paramskas ir pulk K. Škirpa. 
Apie Lietuvos padėtį kalbėjo 
J. Audėnas. Į naują VS cen
tro komitetą pirmininku per
rinktas St Mikolaičikas ir vie 
nu iš vicepirmininkų — A. 
Devenienė

NAUJA PLB VALDYBA -

(E) Kanadoje veikianti PLB 
Valdyba persitvarkė ir pasis
kirstė pareigomis: pirminin
kas - dr. Juozas Songaila, vi- 
cepirm. J. Matulionis, sekr. 
ir iždin. - Vyt. Meilus kiti na 
riai: G. Čuplinskas, J. Krali- 
kauskas, K. Grigaitis ir Br. 
Vaškelis. Naujasis pirm , med. 
d ras Sungaila yra gimęs 1919 
m. Kvėdarnos valse., Taura
gės apskr.

Halina Didžiulytė Mošinskienė

VARNALĖŠOS
((tęsinys)

— Jūs komponuojate ką nors 
naujo? Gal simfoniją?...

— Daugiausia užsiimu pia
ninu. Noriu pasitobulinti tech 
nikoje

— O kada pasirodysi scenoj?
— Gal niekada. Yra tam ti

kri kopleksai...
Viktorija neleido jam už

baigti. — Baisu kritikos? — ji 
taip smalsiai žiūri jam į akis, 
o prie jos krūtinės virpa gė
lių puokštė lyg šauksmas.

Jis nuskina vieną varnalė
šos spurgą ir meta tolyn. Vik 
torija čia pat pasilenkia, ski 
na juos vieną po kito ir me
ta tiesiai į jį. Spurgai prilim
pa prie jo švarko atlapo, pas 
kui įsivelia į plaukus.

— Žiūrėkit, mergaitės, po
nui Vincui išdygo rageliai ir 

ordenas atlape!... Ji šaukia 
balsiai ir jos juokas toks tri
umfuojantis, net tamsių akių 
kampučiuose dvi ašaros spin
di — juoko ašaros.

(«Viki, Viki... tik tu mokė
jai taip juoktis!»)

Vincas nebeatlaiko. Jis nu
šoksią nuo karties ir suraki
na Viktoriją glėbyje. Jos liek 
nas liemuo, kaip spyruoklė 
stengiasi išsiveržti.

— Vincai, nepasmauk Vikil 
— šaukia jam Danutė ir stai
ga abi seserys kvatodamos 
nutolsta namų link.

— Paleiskit, — juokdamasi 
prašo Viktorija.

— Pirma išimk visas varna 
lėšas iš mano plaukų.

— Bet esu surakinta, aš ne 
galiu.. — ji vis dar juokiasi.

Jis lenkiasi, ir baltas pul

suojantis jos kaklas čia pat.
— Paleisk, begėdi!... •— su

šnypščia ties jo ausim pikiai.
Ne. Jis jos nebepaleidžia. 

Jis godžiai bučiuoja jos skru 
ostus, plaukus, ieško jos lū
pų... O ji piktai ginasi, plėšo 
si... Gėlių puokštė krenta po 
jų kojomis...

— Tave myliu, Viki. Viki, 
pašėlusi mergaitė,, pažvelk 
man į akis!. . Staiga ji nu
rimsta.

(«Viki, Viki... to tavo žvilgs 
nio aš niekaip negaliu pa 
miršti.»)

...Prieš jį stovi Viktorija. Ji 
labai labai rimta ir jos tam
siose akyse tiek priekaišto ir 
tiek liūdesio... Ji rodos, laiko 
rankose šukes sudužusio kris 
tolinio indo... Jis sudaužė tą 
indą.

— Aš maniau, kad jūs esą 
te džentelmenas. — Jos bal
sas liūdnai tylus.

— Bet tu buvai su manim 
žiauri. Tu tyčiojaisi iš manęs 

prie savo draugių.
— Tai nebuvo pasityčioji

mas. Aš tik norėjau sužinoti, 
koks kompleksas jUms truk
do pasirodyti viešai scenoje. 
— Ir sužinojai? — jis karčiai 
nusišypso.

— Taip. Jūs bijotas kriti
kos spyglių, kurie aštrūs, kaip 
varnalėšų spurgai. Už tą kri
tiką, jūs pultumėte savo prie 
šą, kaip žvėris.

Vincas žiūri į jos įkaitusį 
veidą, į raudoną dėmę jos ka 
kle, į sutrintas lauko gėles, 
kuriomis ji ką tik džiaugėsi. 
Jam gėda. Gėda prieš tą mer
gaitę, kuri su tokiu pasitikė
jimu nesenai žvelgė į jį... Di
džiausia gi gėda buvo prieš 
patį save Jis pajuto visą sa
vo dvasinę menkystę.

— Ar galite man atleisti? 
Nepykite., atleiskit... — jis pa 
garbiai bučiuoja virpančią vai 
kišką ranką.

— Aš pati kalta .. Bet nebe 
kalbėkime apie tai.

Viktorija pasitaiso plaukus 
nupurto suknytę, lyg ten ne
geros dulkės būtų nutūpu
sios Neatsigrįždama ji nusku 
ba tolyn.

Vakare jie šoka žibaline 
lempa apšviestoje seklyčioje 
pas Danutę ir Birutę Rodos, 
lyg nebuvę tarpe jų jokio ne 
susipratimo.

(«Viki, tu buvai lengva kaip 
plaštakė skrajojanti tarpe se 
klyčios sienų .. Ir tu juokeisi 
taip skardžiai, kaip strazdas 
lazdyne...

Kur tu dabar, mano tamsia 
akė Viki?., Praskrido trisde
šimt metų nuo tos dienos...»

- Na, išsimiegojai, meški
ne, — Olga pajudino Vinco 
petį.

— Ką sapnavai? — klausė 
išsitiesdama greta.

Vincas atsisėdo. Galva kiek 
svaigo nuo dienos kaitros, o 
gal prisiminimų. Jis tingiai pa 
sirąžė ir įsižiūrėjo į čia pa

(pabaiga 3 pusi.)
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TRAGIŠKAI ŽUVO RAŠYT A. 

ŠKĖMA IR J AUDÉNAITÉ

(E) Drauge su J. Jaks-Ty- 
riu automobilio nelaimėje JAV 
rugsėjo 10 d. dar žuvo talen
tingas rašytojas, dramaturgas 
ir buvęs Lietuvos Teatro ak
torius Ant Škėma ir stud. 
Judita Audėną įtė.

VLIKo RAŠTAS IR N.W 
YORKO PASITARIMAI

(E) New Yorko rugsėjo mėn. 
buvusios vakarų kraštų kon
ferencijos proga VLIKo prezi 
diumas pasiuntė raštą JAV 
valst. sekretoriui D. Rusk, at
kreipdamas dėmesį, kad So
vietai atsisako pripažinti lais 
vo apsisprendimo teisę paverg 
tai Lietuvai ir kt. kraš ams 
Rytų Europoje. Ryšium su bu 
vusiu pasitarimu ir rugsėjo 19 
d. prasidėjusia 16 Jungt Tau 
tų pilnaties sesija, VLIKo pre 
zidiumas kreipėsi su prašy
mu į dienotvarkę įtraukti 
šiuos klausimus: skubų reika
lą atstatyti žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, pripažin
ti laisvo apsisprendimo teisę 
Lietuvai ir kitoms paverg
toms tautoms, panaikinti sovie 
tų kolonijinį režimą Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje, pas
♦» 0» 4» 00—00~0^—>3^0—08—OO—00-00-00—00—00—00-0<

Laimingas Šeimos Židinys 
iv.

MOTERIMS TAI DAUG REIŠKIA

Nuo neatmenamų senovės 
laikų gėlės yra laikomos mei
lės išraiška Jos nėra bran 
gios ypatingai čia, p s mus. 
Bet jei pasvarstyti, kaip re
tai vyrai parneša narcizų 
puokštę savo žmonoms, tai at 
rodo kad jos brangios, kaip 
retai užtinkamos orchidėjos.

Kam laukti jų nunešti savo

(pabaiga iš 2 pusi )

gulinčią žmoną. Jos kojos, 
rankos ir veidas buvo įraudę 
nuo saulės. Trumpas kaklas 
lyg perveržtas dviejų siūlių. 
Ji visa lyg iš duonkepės iš
plaukusi, ir tie dažyti švie
sūs plaukai lyg negyvi linai, 
kvepiantys cigarečių dūmais.

— Vincai, paduok man ci
garete. Rasi rankinuke.

Jis klusniai išpildė žmonos 
prašymą.

-- Na, tai pasakok, ką sap
navai? — klausė Olga, pusda 
ma dūmą ir iškeldama veidą 
į saulę.

Vincas maigė tarp pirštų 
varnalėšo spurgą, paskui nūs 
viedė jį praskrendančio paukš 
čio link.

— Varnalėšas sapnavau.
— Varnalėšas?... Gaila, kad 

neturiu prie savęs sapninin
ko, įdomu, ką tai reiškia.

— Bet... nekalbėkime apie 
tai.. — Jis atsisėdo greta įsi 
žiūrėdamas į lengvą debesė
lių būriavimasį. «Viki, Viki... 
kur tu?» — klausė širdis, o 
žilus plaukus kedendamas vė 
jas šnabždėjo: «Nebekalbėkim 
apie tai*...

kelbti laisvės manifestą ir jį 
priešpastatyti komunistų ideo 
loginei ofensyvai. VLIKo nuo 
mone visi šie klausimai glau
džiai susiję su Berlyno krize.

S. LOZORAIČIO NOTA JUNG.
TAUTŲ ORGANIZACIJAI

(E) Ryšium su rugsėjo 19 
d prasidėjusia JT sesija New 
Yorke, rugsėjo mėn. vidury 
notą J. Tautų Organizacijos 
gen. sekretoriui pasiuntė Lie 
tuvos Diplomatijos šefas S. 
Lozoraitis. Jis notoje pažymė 
jo, kad Sovietų S ga savo pas 
tovia teisės panieka ir agre
singa politika sistematingai 
griauna tarptautinės bendruo
menės pagrindu*. Sovietai at 
kakliai demoralizuoja pasau
lio viešąją nuomonę, prati
nant ją toleruoti visus sovie
tų melus bei smurtus. Primi
nęs, kad sovietai buvo išmes 
ti iš Tautų S gos Lozoraitis 
pažymėjo, jog negalima pa
kęsti, kad jie toliau priklau
sytų Jungt. Tautoms. Dabar 
esą būtina; kad JT pakeltų 
savo balsą už tautų apsis
prendimo teisę. Jei ji to ne
padarytų, reiktų bijoti, kad 
organizacija žlugs dėl smū
gių, kuriuos sovietai tikrai jai 
suduos ateityje.

žmonai iki ji bus ligoninėje? 
Kodėl ši vakarą pat ateinant 
namo neatnešti jai pora ro
žių žiedų?! Jūs mėgstate ban 
dymus Pabandykite - ir pa
matysite kas atsitiks'

George M Cohan, nors ir 
kažkaip būdavo užsiėmęs di
džiuliame Brodway viešbuty
je, vis pora kartų per dieną 
patelefonuodavo savo senai 
motinai iki pat jos mirties.

- Manote, kad jis turėjo 
kaskart jai ką ypatingo pra
nešti? Visai ne! Tų mažų pa
lankumu «parodymo "prasmė 
yra ši: parodytijjmylimaigbūty 
bei, kad Jūs galvojate apie 
ją, kad norite jai patikti ir 
kad jų gera savijauta ir lai 
mė yra Jums labai prie šir
dies

Moterys teikia ypatingą 
reikšmę gimtadieniui ir kitoms 
sukaktims nors tikrasis to su 
sidomėjimo motyvas visada 
bus viena iš moteriškųjų pas 
lapčių.

Pusė vyrų gali eiti per gy
venimą. neatsimindami daugel 
įvykių datų. Tačiau yra kele 
tas būtinai žinotinų: Amerikos 
atradimas 1492, Nepriklauso
mybės šventė 1918 žmonos 
gimimo diena ir vestuvių die 
na bei metai. Iš bėdos vyras 
gali būti atleistas nuo pirmų 
jų dviejų, bet niekada 
nuo dviejų paskuti
nių!

Teisėjas Juozapas Sabbath 
Čikagoje peržiūrėjęs 40 000 
vedybinių bylų ir sutaikęs2.00o 
porų, sako:

— Dažniausiai šeimyninių 
nelaimiųOpriežastis yra menk

SŪSŲ_ LIETUVA

B. Brazdžionis

Rudenio Vėjųj
Kai rudenio žemę, kai gedulo dangų,
Kai raudaniį vėją aplinkui regiu,
Man šalta ir širdžiai, man šalta ir rankoms.
Man liūdna be tėviškės lauko rugių,

Be sodo žalių kadugių...

Ar miegat po gruodu, žali žalmenėliai.
Ar ošiate vėtroj, aukšti ąžuolai?...
Kaip ankšta, kaip siaura pasaulyje sielai,
Kaip grįžtu ji dūminėn pirkion mielai

Nors rudenio naktį vėlai...

Sprogstančiu Bombų
Baltijosgtautoms gyvenimas 

buvo ir yra negailestingas ir 
žiaurus. Tos jų skaudžios da
lios didžiausia priežastis — 
geografinė padėtis nes jos 
randasi Rytams ir Vakarams 
ant slenksčio Ramiais taikos 
laikais Baltijos valstybėse ga 
lėtų suklestėti aukšta kultū
ra bei civilizacija, nes jos tu 
retų gražią progą panaudoti 
Rytų ir Vakarų mokslo pa
žangos gerąsias savybes, pa
daryti kūrybingą sintezę ir 
taip pasiekti vispusiškai aukš 
tos kultūros laipsnį. Deja, tai 

niekiai Toks paprastas daly
kas, kaip žmonos pasakymas 
«Sudiev» j darbą ryte išeinan 
čiam vyrui, galėtų apsaugoti 
daugel vedusiųjų nuo sky
rybų.

Robe tas Browning, kurio 
šeimyninis gyvenimas su Elz
bieta Barrel buvo toks idiliš
kas ir gražus niekada nepri
sileido būti taip užimtas, kad 
teturėtų laiko meilės židinio 
pakurstym'd mažais patarna
vimais ir dėmesio parodymais. 
Net jau su invalide tapusia 
imona elgėsi su tok a pagar
ia ir meile, kad šį kartą ra
šė savo seserims: «Dabar pra 
dedu stebėtis pati savimi — 
ar nebūsiu kokia angeliška 
būtybė, jei spręsti pagal jį?>

Jeigu pasėdėtum kas antrą 
dieną šeimyninių bylų teisme 
klausydamasis tų nelaimingų 
vyrų ir žmonų skundų. įsiti
kintum, kad meilė gy
vena m ižais palankumo pa 
rodymais. Pasiimki plunksna 
koti ir, užsirašęs sekančią 
pastabą, prisilipinki ją prie 
savo skrybėlės pamušalo ar 
veidrodžio, kad skusdamasis 
barzdą kiekvieną rytą pas
kaitytum:

«Pereisiu per šią dieną tik 
vieną kartą. Todėl bet kurį 
gerą, kurį galiu padaryti ar 
parodyti gerumą kuriam nors 
žmogui, turiu atlikti tuoj. Ne 
galiu atidėti, neturiu pa
miršti!»

Laimingos šeimos gyveni
mo įstatymas tad yra; N e ■ 
praleisk! mažų pa
lankumo parodymų!

Dale Carnegie

Dr. Antanas Milius

Ugny ir Mirties Glėby 
visa gyvenimo realaus žiau
rumo per dažnai būna sulam- 
doma. Rytų ir Vakarų atšiau
rūs milžinai tarp savęs nuo
latos grumdamiesi, skaudžiai 
sutrypia ir nuterioja Baltijos 
tautų žemes. Aišku, kur plė
šikas, ugnis, plienas ir dina
mitas siautėja ten nėra vie
tos ir laiko menui, mokslui ir 
apskritai kultūros puoselėji
mui. Inter arma silent leges 
necnon musae — ginklams 
žvangant, nutyla įstatymai ir 
mūzos.

Pav., man dar nesulaukus 
40 metų amžiaus, o jau reikė 
jo pergyventi Lietuvoje du 
siaubingus, viską naikinan
čius karus, kurie iš mano tė
viškės ūkio pastatų nepaliko 
akmens ant akmens Jau vai 
k\stės dienos keletą metų bu 
vo grūdinamos priešų apsišau 
dymo pozicijose Mirtis gręsė 
kiekvieną savaitę, kiekvieną 
dieną, kiekvieną valandą, tie 
siog, kiekvieną minutę bei se 
kundę. įsidėmėtinas psicholo 
ginis reiškinys Vaikas tos 
nuolatinės grėsmės gyvybei 
beveik nejaučia ir mažai per 
gyvena Pamažu jis apsipran 
ra su apsišaudymais ir bombų 
sprogimais. Dar daugiau: Tai 
jam sudaro nekartą net tam 
tikrą pramogą.

Daugeliu atvejų pakliuvus 
į pavojingą situaciją, vaiko 
rami, nepanikiška laikysena 
yra nepeiktina, nes kas galvo 
trukčiais bėga nuo pavojų, ne 
kartą greičiau atsiduria mir
ties glėby Yra nemaža atsiti 
kimų, kada panikiškai bėgda 
mi žmonės nuo vieno grasi 
aančio gyvybei pavojaus, ki
tur tiesiog įkliuvo į mirties 
nasrus; o tie, kurie laikėsi ra 
miai, neišėjo iš protingos pu 
siausvyros, išliko gyvi ir 
sveiki.

Šia proga reikia padaryti 
vieną kitą pastabėlę apie mirš 
tančio juntamas kančią ir mir 
ties baimę. Mano įsitikinimu 
ir patyrimu, kada žmogus at
siduria neišvengiamai mirties 
glėby, tada baimė pas jį la 
bai sumažėja. Toks asmuo, 
sakoma, susiderina savo liki
mu Tai teko pačiam ant sa
vo kailio patirti, pergyvenant 
antrąjį pasaulinį karą; nekar
tą būnant priešų apsišaudymo

_____1961 m. spalio 7 d~ 
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Vilnius turtingas gražiomis 
apylinkėmis. Dvylika kilome
trų į šiaurės rytus nuo jo yra 
nemaža (daugiau kaip dešim
ties) ežerų grupė, vadinama 
Žaliaisiais ežerais. Vaizdingos 
ežerų pakrantės, įsidėmėtinai 
žalias vanduo, turtingai apy
linkių augmenija padarė šią 
vietovę mėgstama vilniečių 
poilsio vieta.

Žaliųjų ežerų grupėje išsis 
kirj^ trys ežerai. Kryžiuočių, 
Gulbinų ir Mažųjų Gulbinų. 
Pats didžiausias ir lankytojų 
tarpe populiariausias yra Kry 
žiuočių ežeras, vietinių gy
ventojų dar vadinamas Ža
liuoju. Veikių arba Baltuoju. 
Kryžiuočių ežeras turi savo 
istoriją. Pasakojama, kad Vy
tauto laikais, čia, tarp kalnų, 
kryžiuočiai buvo apsupti ir 
suvaryti ant ežero ledo. Eže
ro ledas, neatlaikęs tokio žmo 
nių susibūrimo, lūžo, ir visi 
kryžiuočiai nugarmėjo į dug
ną. Pasakojama, kad žvejai 
dar nepe peniausiai su tin- 
klais ištraukdavę iš ežero 
šarvus, ginklus...

Kryžiuočių ežero vanduo 
yra 111 m viršum jūros ly
gio. Šio ežero plotas 55 hek
tarai. Giliausia vieta — 38 8 
m. o vidutinė — 16 2i m Eže 
ro krantai labai gražūs, apau 
gę vešliais miškais ir krū
mais. Krantai statūs, ežeras 
staiga gilėja Žalifųspalva yra 
dėl keleto veiksnių. Mat, dėl 
ežerų aplinkoje e«amo kalkių 
gausumo vanduo yra kietas, 
o kieto vandens masė atrodo 
žalsva Ežere yra ir nemaža 
dumblių, kurie taip pat šutei 
kia vandeniui žalsvą spalvą. 
Paprastai skaidriausia ežero 

. vanduo būna sausio mėnesį, ža 
liausiąs liepos. Be t.) ežero 
aukšti krantai dabinasi aug
menija, kuri, atsispindėdama 
vandenyje dar labiau padidi 
na žalumo įspūdį

Žaliųjų ežerų apylinkių au
galija lab i įvairi. Čia auga 
ir įprasti ir labai retai Lietu
voje sutinkami augalai Vien 
retųjų augalu čia priskaitoma 
apie dvidešimt keturias rūšis. 
Kryžiuočių ežero pakrantėse, 
ypatingai pietvakariniame jo 
pakraštyje lapuočių miške, 
dažna miškinė lelija, turinti 
gražų purpurinį rusvai raudo 
nomis dėmėmis nusėtą žiedą.

Gražios Žaliųjų ežerų apy-

(pabaiga 4 pusi.)

kryžminėj ugny, ir net keletą 
metų klausantis iš lėktuvų 
kulkosvaidžių, ir arčiau ir to 
liau sprogstančių bombų «mu 
zikos>, kuri nešė mirtį, sunai
kinimą ir «papuošdavo» mies 
tų padangę liepsnų liežuviais. 
Tokiose situacijose žmogus 
aiškiai pamato, kaip jis neap 
sakomai nuvertinamas, jo gy 
vybė pasidaro, tarsi, mažy
čio vabzdžio vertės Ta gyvy 
bė gali būti kiekvieną sekun 
dę nuspausta, sunaikinta. Dėl 
to logiškai galvojant dėl la
bai nuvertinto dalyko, gal būt 
ir neverta turėti didelės bai
mės jos netekti.

(bus daugiau)

3



4 pusi. 19f m spalo 7 d

Dr. Jonas Balys Rita Danilevičiūtė

Katras Pirmas Supyks
Lietuvių

Kitą kartą gyvenęs vienas 
toks turtingas ūkininkas. Ka
da jis nusisamdydavęs šeimy
nykštį, tai vis metų gale ieš- 
kodavęs šiokių tokių prieka
bių, kad jį supykintų ir kad 
galėtų praginti, nesumokėjęs 
algos Ir atitikęs vieną tokį 
berną, kuris su juo susiderė
jęs: katras katrą supykinsi
me, tai tas tam rėžį iš nuga
ros rėšime. Metų pradžioje 
tas ūkininkas davęs ir valgy 
ti neblogai, ir aptaisęs, bet 
juo toliau, juo darėsi blogiau. 
Rudenį, kai jau ėmę kulti, 
pradėjęs visiškai nebeduoti 
valgyti Ūkininkas vis jį klau 
8inėjąs:J

— Ar nepyksti?
Bernas atsakąs:
— Ne, nepykstu.
Tas bernas iškuliąs. prasi- 

vėtąs kokį saiką, nunešus pas 
žydą į smuklę ir gaunąs tai 
dienai pavalgyti. Ir jis klau
sius ūkininką:

— Šeimininke, ar nepyksti?
Ūkininkas atsakąs:
— Ne, nepykstu.
Vięną kartą ūkininkas lie

piąs tam bernui:
— Eik arti.
Bernas sakąs;
— Tai kurgi man eiti?
Ūkininkas rodąs į savo ka

lelę ir sakąs:
— Šit, kur ji bėgs, tai tų 

ten eik ir ark.
Tas bernas pasijungęs jau

čius ir varąsis paskui, kur 
tik ta kalelė bėganti. Ta ka
lelė išbėgusi į laukus, bėgan
ti šen, bėganti ten, o jis pas
kui su tais jaučiais ir varinė 
jąsis Daugiau ta kalelė jam 
pasipainiojusi po kojų Jis jai 
kai kirtęs botagu, ta tuoj na
mo, šis su visais jaučiais pas 
kui. Buvę užkelti vartai, tai 
ta kalelė pro vartykšlį (var
tų tarpą) įlindusi į kiemą. Tas 
bernas tuoj kirviu sukapojęs 
jaučius ir sukišęs pro tą var 
tykšlį į kiemą. Bernas nuėjęs

(pabaiga iš 3 pusi.)

linkės su Verkių ir Jeruzalės 
miškais sudaro Žaliųjų ežerų 
landšaftinį draustinį. Šiame 
draustinyje norima išsaugoti 
gausiai žmonių lankomą vaiz 
dingą Rytų Lietuvos landšaf
tą su rininiais ežerais, more
ninėmis kalvomis, stačiais 
upių šlaitais ir miškais, o taip 
pat išsaugoti gyvūniją ir re
tuosius augalus.

«T. B.»

pasaka

pas: šeimininką ir prašąs dar 
bo. Ūkininkas sakąs;

— Tai ar aš tau nesakiau, 
kur eiti?

Bernas atsakęs:
— Kaip liepei, taip aš pa

dariau: kur ta tavo kalelė bė 
go, ten aš ariau. Ji bėgo na
mo, ir aš pamaniau, kad jau 
ir man laikas eiti namo. Ji 
įlindo pro vartykšlį, ir aš jau 
čius sukišau pro tą patį var
tykšlį.

Ūininkas žiūri — sukapoti 
jo jaučiai Bernas klausia:

— Šeimininke, gal pyksti?
Ūkininkas atsakė:
— Ne nepykstu.
Ūkininkas taisosi kokį ban- 

kietą kelti ir liepia tam savo 
bernui eiti į kūtę ir papiauti 
vieną avį Bernas klausia:

— Tai kokią avį aš plausiu?
Ūkininkas sakąs:
— Gi kuri į tave pasižiū

rės, tai tą ir paplauk.
Jis nuėjęs į kūtę, pabaidęs 

avis, visos į jį pasižiūrėju
sios, tai jis visas ir išplovęs. 
Paskui atėjęs šeimininkas žiū 
rjs — visos jo avys išpjautos. 
Ir klausia tą berną:

— Tai ką tu čia padirbai? 
Kam tu jas visas išplovei?

Bernas sako:
— Kad taip man liepei, sa

kei, kuri į tave pasižiūrės, tai 
tą ir paplauk. O jos visos į 
mane pasižiūrėjo. Šeimininke 
gal pyksti?

— Ne, nepykstu, — atsakė 
ūkininkas

Netrukus buvo kokių ten 
ūkininko giminaičių vestuvės. 
Jis su žmona išvažiuodamas 
sako tam savo bernui:

— Pasišildyk vandens, nu
plauk mano vaikus ir atvežk 
į vestuves.

Tas bernas užsivirinęs van 
dens, nuplikinęs, suvirinęs 
tuos vaikus, paskum išnešęs 
laukan sušaldęs, nuvežęs į tas 
vestuves, sunešęs visus į tro 
bą ir sustatęs kertėje Ukinin 
kas priėjęs žiūrįs žiūrįs — gi 
tie jo vaikai nebegyvi. Ir 
klausius berno:

— Tai ką tu jiems padarei?
—• Ogi kaip liepei, taip aš 

ir padariau: sušildęs vandens 
nuprausiau. Tai ar aš kaltas, 
kad tavo vaikai tokie opūs? 
O gal, šeimininke, pyksti?

— Ne, nepykstu, atsakė ūki 
ninkas.

Tas ūkininkas su savo žmo

Gimtoji šalis
Toli už jūrų marių, 
Už tankių miškų ir kalnų 
Yra šalis graži, didinga, 
Be kurios gyventi negaliu.

Toli prie Nemuno, Dubysos — 
Toli prie Palangos gelmių 
Yra šalis — didvyrių žemė, 
Kurią mylėjau ir myliu.

Norėčiau aš į ten sugrįžti, 
Nes jau mažai atsimenu... 
Norėčiau ten aš pagyventi, 
Nes pasnigus jos verkiu.

Norėčiau aš pasisvečiuoti 
Su tautos broliais ir draugais. 
Deja. į ten tik nukeliausiu 
Gražiais, praeinančiais sapnais.

na susitarė, kad jis mums vi 
sokias šunybes daro, tai mes 
imkim jį ir kaip nors nužudy 
kim. Ėjo jie visi trys kažkur 
ir jiems beeinant, šalia kaž
kokios didelės upės, užtiko 
naktis Ir atsigulė visi trys, 
tą berną paguldė ant tos upės 
kranto, šeimininkė atsigulė 
viduryje, o jos vyras iš kito 
šono. Ir pasakė ūkininkas sa 
vo žmonai: «Kai pajusime ber 
ną užmigusį bešnarpščiant, tai 
aš tau pakumštysiu į pašonę, 
o tu jį grūsk, kad jis tuoj u- 
pės dugne atsidurtų — kito
niškai mes juo nenusikratysi- 
me». Tas bernas taip ir nu
manė, kad jiedu yra ant jo 
galvos susimokę. Jis vis ne
minga ir neminga, ir ėmė tie 
jo šeimininkai pirma knarkti. 
Šis tuoj į jų tarpą ir atsigu
lė Ūkininkas atsibudo vidur
naktį, ir ėmė alkūne į pašo
nę bakstyti sakydamas:

— Grūsk, grūsk!
Bernas tuoj pagrūdęs ūki

ninkę upėn, ir gana.
Rytą atsikėliąs ūkininkas 

ir žiūrįs, kad bernas yra, o jo 
žmonos nebėra Tada ir su 
pratęs, kaip čia buvo. Ber 
nas vėl klausiąs šeimininką:

— Šeimininke, ar nepyksti?
— Ne, nepykstu.
Tada tas ūkininkas suma

nęs viską iškraustyti iš trobų 
ir vidurnaktį bernui bemie
gant jas uždegti. O ten trobo 
je buvusi tokia didelė pinigų 
skrynia, ten galėję per ugnį 
stovėti kažin kokie popieriai, 
niekur nei vienas negalėjęs 
sugruzdėti Bernas atsibudęs

A. Giedrius
VANAGAS IR ŽVIRBLIAI

(Pasakėčia)

Ant stogo žvirbliai pasišo
kinėdami čežėjo, o lėkė vana 
gas ir pastebėjo. Kaip šūvis 
puolė žvirblelius jisai, ir bū
tų buvę jiems riestai, tik 
spėjo į šakas sulįsti.

Nutūpęs ant šakų krūvos, 
jiems sako vanagas: «Ar ne 
kvailystė! Jūs sprunkat nuo 
manęs kaip be galvos! O aš 
dabar visai kitoks pasidariau. 
Tekėkite manim, nuo šios die 
nos gyvensiu padoriau: jau 
nieko gyvo nedraskysiu, jau 
niekam pikto nedarysiu ir bū 
siu kaip karvelis.

Ar didelis, ar mažas jau 
paukšte is ramiai galės lakio
ti — nereiks manęs bijoti. 
Ir jūs be baimės būkit - lįs
kit iš šakų!»

Bet vienas senas žvirblis 
žvilgt pro šaką ir sako: «Jieš 
kok paikų-! 
—_ ------------------ —--- ------—
pasijuntąs, kad jau iš visų pu 
sįų ugny beesąs. Liepsnų ap
siaustas tuoj šokęs į tą skry
nią ir užsišovęs. Na, jau su
degę visi tie namai, susibėgę 
kaimynai iš aplinkui, o pats 
šeimininkas, rausydamas tuos 
pelenus, šneką?:

— Na, jau bus sudegęs ir 
tas bernas.

Bet šis, lipdamas iš sKry- 
nios, sakąs:

— Nesudegęs, ne!
Ūkininkas jau nebeištvėręs: 

ėmęs plūsti, bartis, jį keikt .

JAUNIMO DĖMESIUI

Visi turintieji tautinius rū
bus prašomi šį sekmadienį (8 
dieną spalio) 14 vai. 30 minu
čių susirinkti prie Vila Zeli- 
nos bažnyčios, iš kur specia
liu autobusu bus vykstama į 
Ibirapuera dalyvauti vyskupi
jos rengiamoje Katekizmo die 
noje. Dalyvauti pasižadėjo L. 
K B. Choristai, studentai ir 
moksleiviai ateitininkai ir jau 
nučiai. Kviečiamas dalyvauti 
ir kitų vilų lietuviškas jauni
mas.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Spalio mėnesio 15 dieną 
(sekmadienį) 15 vai. Šv. Juo
zapo mokykloje šaukiamas a- 
teitininkų (studentų, mokslei 
vių ir jaunučių) ir lietuviškas 
pamokas lankančių vaikų tė
vų susirinkimas. Susirinkime 
kviečiami dalyvauti ir kiti 
jaunimo veikla besidomintieji 
asmens.

— Buvusio Lietuvos Valsty
bės teatro aktorius Vitalis Žu 
kauskas São Paulo jaunimui 
atsiuntė visa eilę vertingų 
veikalų. Jo paties parašytą 
• Baisųjį Birželį» Vaičiūno, 
•Naujuosius žmones» Fuldos, 
«Mokyklos draugus» Čiurlio
nienės «Pinigėlius» Jaunimas 
tikisi a.eityje veikalus pasta
tyti.

SUJUNGTOS LIETUVIŠKOS 
MOKYKLOS.

Prieš kurį laiką Vila Zeli- 
noje šeštadieniais ateitininkų 
iniciatyva buvo suorganizuo
tos lietuvių kalbos pamokos. 
Mokinių skaičiumi pamokos 
nebuvo gausios. Mokė p. HA
LINA MOŠINSKIENĖ. Nuo se
nai Senam Malūne veikianti 
lietuviška mokyklėlė, tėvui 
Dauginčiui S.J. išvažiavus li
ko be mokytojo Buvo nutar
ta abidvi mokyklas sujungti. 
Kas šeštadienį zeliniečiai pai 
ma mokytoją ir automobiliu 
vyksta į Seną Malūną, ben 
droms pamokoms.

— Bendr. choristai išmoko 
naują tautinį šokį «Sukčių». Šo 
kiams vadovauja ARMANDAS 
TATARUNAS

Šis ir klausiąs:
—Šeimininke, ar jau pyksti?
Ūkininkas atsakęs:
— Kurgi čia nepyksi: suka 

pojai jaučius, išplovei visas 
avis, vaikus nuplikinai, suvi
rinai, žmoną prigirdei, dabar 
ir namus sudeginai, — pykstu!

Tas bernas tuoj pagriebęs 
ūkininką ir išrėžęs jam rėžį 
iš nugaros
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FABRICA DE MALHAS
Petrâs 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

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

4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vol.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma n> oiaidos 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.

rnAINMO k>IM. L- I UA
GEROS ŽINIOS

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
gžtinius, 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 pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 
"arba pasiunčiame naują.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 ■— Bone: 52-0229 
Enderêço Telegráfico: « C A B I UN A >

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

•‘T€> f S JA”

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

^|Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

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

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

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

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

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

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

VI. Pupien|, 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.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

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

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 
São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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.

VIENINTELAI ATSTOVAI GARSIOJO1 VANDENS L I N D O Y A

CA SPIRI! If K11 ™
indoya vanduo yrr o^uai 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

«atlllKS Kili 
WlSBÍ" ...r

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių

1EJCKITOB2Í© CONTAEIL
■

J\aócimento

Irmãos Nascimento i
RES. C R.C. SP. Nro 1.484 į!

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

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

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

Skaitykite «Músu Lietuva»

Ii
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— Irenai A lomavičiūtei ne 
galint toliau talkinti choro 
Maestrui mokyti choristus, 
choro valdyba akompaniato- 
pakvietė LUCIJĄ ŠUKYTĘ.

— Ant knygų stalo prie baž 
ayčios galima gauti Sibiro 
tremtinių parašytą maldakny
gę «Maria gelbėk mus» ir lie 
tuvišką mišiolėlį «Būk mums 
malonus*.

B.L.B. TARYBOS NARIŲ 
DĖMESIUI,

Šiuo pranešame, kad B L.B. 
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

RIO DE JANEIRO

Llietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAIS nuo 
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

— Š.m. 4 dieną seserys 
Pranciškietės atšventė savo 
globėjo švento Pranciškaus 
šventę 6 vai 30 gimnazijos 
mokiniai kartu su seselėms iš 
klausė šventas Mišias. Vėliau 
buvo išvykę iškiion į Cutia.

— Rožančiaus pamaldos spa 
lio mėnesį lietuviškai kalba
mos vakarais penkiolika prieš 
8. Sekmadieniais po sumos

JAUNIMAS DALYVAUS PRO 
GRAMOJE

S. Paulo Estado Departa
mento de Edncaęao Fisica 
ruošia didelę programą Prote 
soriaus dienos (Dia do Profes 
sor) proga Programoje daly
vauti pakviesti Bendruome
nės choras ir ateitininkai. 
Šventė įvyks Agua Branca 

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

. ANTANO DAVILONIO
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 Zeiína 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 - Contratos 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 1E2- 
FONE: 63-6005 • VILA ZULINA - 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 Sé, 399, 4-tas aukštas, salė 404, 

Fone 33-4983 ir 36-8530

Rua Germaine Burcharde 
sporto stadijcne. įėjimas vi
siems laisvas.

— Bendruomenės choras 
numato netolimoje ateityje 
savo nariams ir rėmėjams su 
ruošti pikniką į Santos.

— Spalio 21 dieną Bendruo 
menės choras pakviestas da
lyvauti Vengrų Revoliucijos 
5 metų sukakties minėjime. 
Choras išpildys už Vengrijos 
laisvę kritusių vėles «Réquiem» 
ir meninėje programoje kele
tą dainų. Minėjimas įvyks Mo 
kyklos S. Caetano de Cam
pos salėje, Praça da Repu
blica.

— Mokytojos Elvyros KIL- 
ČIAUSKAITĖS jaunieji muzi
kos mokiniai akordeonistai 
spalio 5 dieną dalyvavo 5 ka 
nalo televizijos programoje.

— Šv. Mišios sekančią sa
vaitę Vila Zelinoje bus laiko
mos: pirmadienį 7 vai už Pet 
rokų šeimos mirusius, 8 vai 
už Praną Jakutį antradienį 
7 vai už Joną ir Jievą Kuli 
zin. 7 vai. 45 už Angeliną Dir 
sienę trečiadienį 7 vai. už 
Antaną Badauską. 7 vai. 30 už 
Vincą Kirmėią, ketvirtadienį 
už Varenauskų ir Survilų Šei 
mų mirusius ir K. Terlicką, 
penktadienį 7 vai už Kuzmų 
ir Pagirių šeimų mirusius. 7 
vai šeštadienį už Joną Rud- 
miną, 7 vai. 30 už Bronę Sta 
s lionienę.

— Ilgametė lietuvių parapi 
jos vargoninkė IRENA ADO- 
MAVIÕIÚTÉ su ALOIZU KU- 
NlšKIU spalio 28 dieną pri
ims moterystės sakramentą. 
Šliūbas bus su šv Mišiom 17 
vai: 45 min. Bendruomenės 
choras absidėkodam s Irenai 
už talką sugiedos <Veni Crea 
tor».

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

VATA83A, .
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.

— Laiškai: Vi. Juzėnienei, 
Uršulei Bendoraltienei, A. Laz 
dauskui, H. Mošinskienei, S. 
Tereievičienei, O. Sabonienei 
K. Slavinckienei, F. Slavinc- 
kaitei, J. Nadolskiui, B. Kaz
lauskaitei, K. Amilevičiui, P. 
Šukiui, Eugenia Šakalius.

(Pabaiga iš 1 pusi)

Ant kapo akmenyje yra iš 
kaltas sekantis užrašas: Dag 
Hammarskjoeld, Jungtinių Tau 
tų Generalinis Sekretorius. 
Gimė 1905 liepos 29 dieną, 
mirė 1951 rugsėjo 17 dieną

- GEN. DE GAULLE PERS 
PĖJIMAS. Prancūzijos prez. 
de GauLe per radiją ir tele
viziją pasakė į tautą energin 
gą kalbą, kurioje perspėjo 
partijas, kad jos vyriausybės 
atžvilgiu laikytųsi korektiš
kai, nes jis de Gaulle, galįs 
vėl pasinaudoti specialiomis 
galiomis krašte tvarkai ir tai 
kai išlaikyti.

- FRONDIZI IR PRADO 
SMERKIA KOMUNIZMĄ. Ar
gentinos ir Peru prezidentai: 
Arturo Frondizi ir Manuel Pra 
do susitikę New Yorke pas
kelbė deklaraciją, kurioje 
pasmerkė komunizmo akciją 
Pietų Amerikoje Jiedu užgy 
rė savo kraštų laisvą politi 
ką, paremtą žmogaus prigim 

PARDUODAMA BARAS IR KRAUTUVĖ SU 
gerais įrengimais ir didele klijentūra 

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

ties vertin’mu ir demokrati
niais principais, kurie plau
kia iš laisvų ir periodinių ša 
lies rinkimų.

Frondizi ir Prado savo de
klaracijoj aiškiai pasisako už 
Pažangos Sąjungą ir nori, 
kad kuo greičiausiai būtų vyk 
domi visi numatyti planai pa 
remti tarptautinėmis priemo
nėmis Pirmoj vietoj turi bū 
ti tuojau rūpinamasi Pintų A- 
merikoj gyvenančių žmonių 
gerbūvio kėlimu.

Taip pat savo deklaracijoj 
išreiškė ’.virtą viltį kad pa
saulis prieis prie nusiginkla
vimo ir panaikins atominių 
ginklų grėsmę.

— D Britanija Lei
džiamos naujos knygos. (E) 
Londone veikiąs «Nidos» kny 
gos Klubas, «Europos Lietu 
vio pranešimu, kitais veiklos 
metais nuo š m. lapkričio 1 d 
numato išleisti visą eilę Kny 
gų. Jų tarpe minėtinos: Ire
nos Joerg < Laimės ieškotojai» 
(novelių rinkinys). Pulgio An 
driušio «Daina iš kito galo» 
(feljetonų rinkinys), J Gliau- 
dos «Ikaro sonata» (apie M. 
K. Čiurlionį), prof M Biržiš 
kos «Dėl mūsų sostinės» (an
troji atsiminimų dalis), P. 
Orintaitės «Daubiškės inteli
gentai» (romanas) M. Vaitkus 
<Su Minija į Baltiją» (atsimi
nimai).

— Australija. Tautos 
šventės minėjimas. (E) Rugsė 
jo 8 sios minėjimas surengtas 
Sydnėjaus mieste. Susirinku
siems 300 asmenų paskaitą 
skaitė visuomenininkas J. Pet 
niūnas. meninę dalį išpildė 
K Kavaliausko vedamas «Dai 
nos» choras. Minėjimai įvyko 
ir kituose miestuose.

— Venecuela. Rugsė 
jo 8 ji Venecueloje, šiais me 
tais buvo paminėta ypatingai 
vykusiai Valencijos mieste. 
«E.I» bendradarbis pranešė, 
kad rugsėjo 9 d. įvykęs minė 
jimas sutraukė daug lietuvių 
ne tik iš Valencijos, Maracay 
miestų, bet ir iš krašto sosti 
nės Caracas. Minėjimą atida 
rė Valencijos lietuvių ben
druomenės apyl. pirm, inž V. 
Venckus, paskaitą skaitė dr. 
A Vabalas. Meninėje dalyje 
pasirodė jauni lietuviukai, be 
to, parodyta P. Abelkio «Že
maičių krikšto» inscenizacija. 
Lietuvių tautiniais šokiais tu 
rėjo progos pasigerėti ir sve 
čiai vietos gyventojai, ameri 
kiečiai, vokiečiai (E)

— Katalikų Akcija Argenti 
noje pasmerkė Kubos dikta
torių Castro už Bažnyčios per 
sekiojimą primindama visai 
P. Amerikai saugotis komu
nizmo.

Kalėdos artėja,
ir Tamsta galvoji, ką pasiųsti 
Švenčių proga giminėms į 
Lietuvą.

Geriausia dovana — angliš 
kos medžiagos, kurias galima 
užsakyti pas Magdaleną Vinkš 
naitienę: R. Barão do Pirai, 65 
Vila Ze ina.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1© vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, io vai
Utinga 18,00 vai., 
Trečią:
Agua Rasa 8 vai, 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa lt vai., 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai ,

— VILA ZEL1NOS 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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