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Nenuleiskime ranku..
Rašytojas V. Biliūnas, gyve laisvajame pasaulyje, galime 

nęs ir rašęs rusų carų okupa priartinti jos išsilaisvinimo 
cijos metais, yra parašęs įdo 
mią. giliai prasmingą apysaką 
«Laiūyės Žiburys».

Šitos apysakos tarinys yra 
Šitoks Vieną dieną ant aukš 
to, stataus kalno viršūnės pa 
strode labai šviesus žiburys 
ant kurto buvo parašyta «lai 
mė» Žmogus norįs būti lai
mingu ir kitus laimingais pa 
daryti turi įkopti į kalno vir
šūnę ir tą žiburį savo ranko 
mis pali sti Bet kelias i lai
mės žiburį buvo sunkus ir la 
bai pavojingas. Kiekvienas, 
bekopiantis kalno viršūne, jei 
gu suabejotų, pasiduotų nuo
vargiui. pažiūrėtų atgal, kris
tų pakalnėn kaip akmuo.

Žmonių norinčių būti lai
mingais ir kitiems tos laimės 
atnešti atsirado labai daug Į 
kalbą pradėjo lipti didžiulės 
minios Bet kuo aukščiau kai 
nan, tuo lipančiųjų gretos re
tėjo. Daug kas pavargo sua
bejojo siekiamo tikslo pras
mingumu ir atsigrįžę; riedėjo 
akmenimis atgal į pakalnę. 
Tik nedidelis pasiryžėlių bū
rys, nepasidavė nei nusimini
mui nei nuovargiui, įkopė 
kalno viršūnėn, savo ranko
mis palietė laimės žiburį, pa 
tys tapo laimingais ir kitiems 
laimę atnešė.

Šiandien mūsų siekiamasis 
tikslas yra LIETUVOS 1ŠLAIS 
VINIM AS ir LIETUVYBĖS IŠ 
LAIKYMAS Jis visus Žavi. 
Kas gali būti garbingesnio ir 
kilnesnio kaip kovoti už lais 
vę? Kas gali daugiau širdžiai 
džiaugsmo duoti, kaip vieną 
dieną pamatyti įgyvendintą 
tą didžiąją viso pasaulio lietu 
vių svajonę - išlaisvintą Lie 
tuvą. Bet kelias vedantis į 
Lietuvos laisvę yra nemažiau 
sunkus, kaip į tą laimės žibu

jos 
valandą. Atsiminkime, kad dik 
tatūros, okupacijos nėra am
žinos, 
kris ir 
mas ir šimtas milijonų euro
piečių vėl atsidus laisve. Šio 
mis dienomis eina gandai, 
kad tarp Kremliaus sienų 
vyksta tyli kova komunistų 
partijoje Komunistų partijos 
vieningumas yra dingęs Prie 
šingai, laisvojo pasaulio įtaka 
ir pozicijos stiprėja Yra vi
sa eilė ki ų aplinkybių prana 
Sauja ačiū pavergtoms tau
toms laimingesnes dienas

Laisvės Varpo gandas ki
tados sklidęs Kaune iš Karo 
Muzėjaus dar ir šiandien ei
na per pasaulį žadindamas 
lietuviškas sąžines ir širdis: 
skambink per amžius vaikams 
Lietuvos, kad nevertas lais
vės, kurs negina jos.

Mūsų praktiška kova už 
Lietuvos 
reikštis dalyvavimu lietuviš
kose organizacijose, savo au 
komis rėmimu laisvinimo ko 
vos, pala’kymu lietuviškos 
spaudos lietuvišku jaunos! s 
kartos namuose ir mokyklo
je auklėjimu, dalyvavimu su
sirinkimuose minėjimuose ir 
11.. Pavergtojo brolio žvilgs
nis pro geležinę uždangą 
krypsta į laisvojo pasaulio 
lietuvius ragindamas greičiau 
ir energingiau laisvės kovai 
rikiuotis. Lietuvos okupantui 
labai nepatinka užsienyje gy
venančių lietuvių lietuviškas 
veikimas Jis visokiomis prie
monėmis stengiasi suskaldy
ti lietuvių vieningumą ir ryž
tą. Nesiduokime priešo pro 
pagandai, ir nenuleiskime ran 
kų Mūsų kova yra garbinga 
ir prasminga ir mes ją lai
mėsime.

Anksčiau ar vėliau 
Kremliaus despotiz-

Skraidantis žmogus Amerikoje yra išrasti aparatai, ku- 
dėką žmogus gali skraidyti. Čia matome žmogų su tam

LAUKIAMA STAIGMENŲ IŠ 
KREMLIAUS

Kremliaus politikos žinovai 
tvirtina, kad bet kuriuo metu 
iš Kremliaus galima sulaukti 
didelių staigmenų bei perinai 
nu sovietų vyriausybėje.

Komunistų spauda (kitokios 
Sovietų Rusijoje ir nėr) šio
mis dienomis ištisus pusla
pius skyrė Molotovo politinės 
linijos kritikai. Anot komunis 
tinės spaudos, Molotovas ne 
gerai supranta Lenino moks
lą ir kaipo toks yra partijai 
kenksmingas, priešpartinis 
žmogus.

Kaip žinoma, jau beveik 
dvi savaitės buvo pranešta-, 
kad Molotovas turi grįžti ' 
Austrijos sostinę, tačiau lig 
šios dienos dar tebesėdi Mask 
voje. Jis politiškai laikomas 
negyvu lavonu, tačiau Kruš- 
čiovas jo palaidoti neįstengia. 
Matyt ir Molotovas Kremliu
je turi draugų.

Atrodo, kad ir Kruščiovo -' 
pozicijos svyruoja. Neberei-’ 
kai© jis pats šiomis dienomisrių _ ___ _ ________ _______

tikru aparatu nors netobulu’ kur-io dėka jis gali pakilti net pareiškė^ kad jam jau laikąs 
lilaisvinimą hin ygį raetru ’r skristi 30 liaornetrij greitumu nėr va- botų pensijon išeiti Bet <ic

landą. Šiuo išradimu yra susidomėjusi kariuomenės vadovy
bė ir išradimą nori pritaikinti karo, ypač žvalgybos reikalams.

UŽUOJAUTA

atsakomingų pareigų negalįs 
atsargon išeiti. Nors pro Krem 
liaus mūrus labai maža žinių 
praeina, tačiau yra žinoma, 
kad ten, partijos viršūnėse 
vyksta tyli, bet atkakli kova.

rį. Lietuvos išlaisvinimui il-
giau užtrunkant ir nutautėji
mo bangoms daužant lietvviš 
kūmo saleles plačiame pašau 
lyje, nevienas suabejoja sie
kiamo tikslo prasmingumu ir 
klaupia: ar beverta kovoti ir 
aukotis, ar nebūtų geriau už
sidaryti savo asmeninių rei
kalų ir patogumų kiaute? Ar 
kada nors pavyks Lietuvai 
sutraukyti raudonojo Krem
liaus imperializmo retežius?

— Iš Romos ateina alarmuo 
jančios žinios, kad Čekijoj 
vėl smarkiai persekiojama Baž 
nyčia. 16 «Dievt Žodžio» vie
nuolių sukimšta į kalėjimus. 
Svarbiausias kaltinimas — 
kam palaiko santykius su Ro 
ma ir Apaštališku Sostu.

Per 7 mėnesius vartos įvai 
rias tortūras ir «smegenų plo 
vimus» iki sujimtieji pagaliau 
«laisvai prisipažins» esą kalti.

Kapitonas J Čiuvinskas ir Ponia reiškia 
gilią užuojautą p.p Sipavičių šeimai dėl 

motutės uošvės ir senelės mirties

Pradedant Naujus 1962 Metus
Šiuo pirmu 1962 metų nu

meriu Jus Brangieji Skaityto 
jai, «Mūsų Lietuvos» Redak 
cija ir naujoji Administracija 
širdingai sveikina ir linki kuo 
geriausio pasisekimo visose 
srityse ir kilniuose užsimoji
muose,

Laikraštis pavėlavo išeiti

mokant tik spaustuvei, gi už 
paštą, popierį, dažus ir išne 
šiotojams atlygins laikraščio 
prenumeratoriai.

Jau yra arti dešimties lei
dėjų, dar reikia surasti 40. 
Tuomet šie metai bus užtikrin 
ti. Dėl to «M. L » Redakcija
ir Administracija sveikindama

Nieko nėra lengviau, bet 
kartu ir negarbingiau kaip 
pabėgti iš kovos lauko, tapti 
išdaviku, dezertyru.

Nėra jokios abejonės, Lie
tuva anksčiau ar vėliau bus 
aisva. Bet mes, gyvendami

— Prancūzų spauda iš šių 
metų 14 d. praneša, kad! Vil
niuje bus teisiama viena ka
talikų grupė, sugauta speku
liavusi divyzomis ir kitomis 
gerybėmis, praeinančiomis iš 
Siaurės Amerikos.

dėl visiems Jums žinomų prie 
žasčių - lėšų stokos. Bet 
įnešus naujų sumanymų kaip 
surasti lėšas, naujoji «Mūsų 
Lietuvos» Administracija jau 
su didele viltimi žiūri į atei
tį, laikraštis nebėsustos. Sun 
kus yra darbas surasti per me 
tus arti pusmilijono kruzeirų, 
kad apmokėtų visas laikraš
čio išlaidas Bet mūsų karšti 
patrijotai lietuviai, pramoni
ninkai, krautuvininkai ir įvai 
rių šakų specialistai jau stoja 
į talką pasišaudami išleisti po 
vieną numerį per metus, o ki 
tas net du ar tris, o kai kas 
galvoja ir viso mėnesio. Vie 
no numerio išleidimas kainuo 
ja 10 tūkstančių kruzeirų, ap

Naujų Metų proga, kartu vi
sus, kviečia į sutarti 
nę talką. Kas negalės pats 
vienas išleisti laikraščio nu
merį. tai malonės pasikalbin 
ti savo draugą, ar pažįstamą 
į talką, tai bus sumuštinis, su 
tartims, draugiškos pagalbos 
numeris. Visų kolonijų lietu
viai, kurie lik išsigali, prašo 
mi siųsti prenumeratas šiems 
1962 metams. Eilinis skaityto 
jas siunčia 706 kruzeirų, rė 
mėjas 1000, o garbės prenu
meratorius 2000 cr. Tegul 
Dievas visiems padeda. Nelau 
Kite naujų paraginimų.

Naujoji Redakcija ir 
Administracija

AFRIKOJE NUŽUDĖ DVIDE
ŠIMTS MISIJON1ER1Ų

Katangos provincijoje, Kon 
golo apylinkėje, gruodžio 31 
d. buvotuimtl dvidešimis mi- 
sijonierių kunigų, belgų ir 
olandų tautybės. Juos suėmė 
Kongo kareiviai. Sausio mėn. 
1 d., per Naujus Metus, suim
tieji, sulig liudininkų pasako
jimų, buvo kankinami ir pas
kui nužudyti, sušaudyti Misi- 
jonierių mokiniai buvo pri
versti nužudytuosius nureng
ti ir nunešti upėn paskandin
ti. Lumumbai žuvus kcmunis 
tai kėlė trukšmą, misijonie-
rius nužudžius —- tyli.

— Kongo vyriausybės «vice 
premjeras» Gizenka, Lumum- 
bos įpėdinis už nusikaltimus 
yra areštuotas ir atstatytas š 
pareigų. Gizenka yra komu
nistų agentas.

—Petrobraz darbininkų strei 
kas kompanijai padarė bilijo
ną kruzeirų nuostolio.

— Vilniuje šv. Petro ir Po
vilo bažnyčia turi mokėti 3000 
naujų rublių. Aušros Vartų — 
2 000 metams. Visi kunigai už 
leidimą eiti pareigas po 500 
rublių. Kaip žmonės gali iš
mokėti, žinant, kad eilinis 
darbininkas Lietuvoje gauna 
tik 30-60 rb.?

r
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2 pusi.

KAP. J.irM.cIUVINSKAI
Šio numerio leidėjas yra 

yra p. Kap. Juozas Čiuvins- 
kas, gimęs 1899 m. rugs. 1 d. 
savanoris kūrėjas, pradėjęs 
Tėvynei tarnauti jau nuo 1918 
m. ir iki šiai dienai jai tar
nauja.

Jis Brazilijon atvyko 1930 
metais. Jau šešti metai yra 
Lietuvių Sąjungos pirmininku. 
Jau būdamas 62 metų dar dir 
ba sunkų pramonės darbą po 
14 16 valandų j dieną ir savo 
žemaitišku ryžtingumu dar vis 
randa laiko dirbti visuomeni
nį darbą. Jis visuomet rėmė 
spaudą ir ypač sunkiuose mo 
mentuose šokdavo jai į pa
galbą. Dar nesenai prieš pat 
Kalėdas, paprašius kun J. 
Šeškevičiui, davė laikraščio 
palaikymui 10 000 cr. ir nuo 
Sąjungos paskyrė 5.000. P. 
Kap. J. Čiuvinsko žmona Ma
rija taip pat kiek galėdama, 
visuomet rėmė spaudą. Prieš 
3 metus padėjo surasti net 50 
prenumeratų, bet dabar po 
sunkios operacijos sveikata 
pablogėjo. Vienok ir ji nenus 
toja vilties vėl grįžti į spau
dos platinime darbą, jeigu 
sveikata sustiprės.

KAP. J. Č'UVINSKO 
ATSIŠAUKIMAS.

Mieli Lietuviai Patrįjotai! 
Visi pulkimės į talką išlaiky
ti mūsų kolonijos vienintelį 
laikraštį «Mūsų Lietuvą». Vie 
ni užsisakydami, kiti išleisda
mi nors po savaitės numerį. 
Žinoma, dar geriau, kas gali 
ir viso mėnesio, t y. 4 savai
čių.

Sovietai Stiprins Rusifikacijos Politika
Maskvoje reikalauta: griežtai kovoti

Maskvoje nuo gruodžio 25 
d. vykusioje konferencijoje i- 
deologijos klausimams aptar
ti vakarų stebėtojų nuomone 
aiškiai kyšojo tendencijos iš
kelti rusiškąjį šovinizmą. Šios 
konferencijos posėdžiai, skai 
tyti pranešimai turės įtakos 
ne tik į Sovietų Sąjungos gy
ventojus. Jie įneša kiek švie
sos ir norintiems patirti apie 
Kremliaus valdovų pastangas 
kovoti su jięms pavojingomis 
vakarų pasaulio įtakomis.

Pagrindinį pranešimą konfe 
rencijoje padarė vienas nau
jųjų partijos ck sekretorių, 
buvęs spaudos viršininkas Mo

Jūs, Brangieji industriniai, 
prekybininkai ir laisvųjų pro 
fesijų atstovai, daktarai, inži
nieriai, advokatai ir t t., šo
kite į tą kūnų talkos darbą! 
Jums Dievo Apvaizda davė di 
dėsnio pasisekimo ir galimy
bės iškilti ir pasidarėte la
biau pinigingi už kitus, ku
rie vien iš kuklios savo al
gos pragyvena. Tad būkite ge 
ručiai ir išleiskite nors vie
nos savaitės numerį, o kiti su 
sidėkite po du, po tris ar dau 
giau vienam numeriui Rei
kia 52 leidėjų metams.

Mūsų laikraščio leidimas at 
sistojo ant naujų pagrindų, 
nes visa lietuviška kolonija 
įsikinkė į jo išleidimą bei iš
laikymą Stokite j sudarytą 
leidėjų komitetą ir padėkite 
surasti lėšas šiam vienintė 
liam kolonijos švyturiui. Tai 
bus mūsų visų nasididžiavi- 
mas ir garbė, nes mūsų šven 
ta pareig išlaikyti lietuvybę, 
kalbą bei papročius Užgesus 
paskutiniam švyturiui, kuogi 
mes tapsime? Baisu ir pama
nyti Tautos atžvilgiu taptu
me lyg gyvi lavonai.

Mieli Broliai, ne vien tik 
šampanu, viski, valgiais arge 
rimais mes galime stebinti 
svetimtaučius, bet mylėdami 
savo Tėvynę, mylėdami savo 
gražią lietuvišką kalbą ir pa
pročius. Tada ir brazilai la 
biau mus gerbs. O mes poe
to žodžiais tariant: «Lietuviais 
esame gimę, lietuviais turime 
ir būt.»

Kapt. Juozas Čiuvinskas

sii svetima ideologija 

lotovo laikais užsienio reika
lų ministerijoje — L lljičio- 
vas. Iš jo kalbos paaiškėjo, 
kad šiuo metų Sovietų Sąjun 
goję laukiama prasidedant di
delio masto akcijai pilnai įsą
moninti komunist. ideologijo
je komunistų par'ijos narius 
ir partijai priklausančius pi
liečius. Iljičiovas nurodė 
(žiūr. «Tiesa» 300 nr.) tris 
kryptis, kurioms turįs būti su 
teiktas komunistų — ideologų 
dėmesys: pirma, jie turį for 
muoti mokslinę marksistinę 
— lenininę pasaulėžiūrą, an
tra, skiepyti liaudies masėms 
komunistinę moralę, pagaliau

MŪSŲ LIETUVA

Maironis 

jei žeme širdį viliojo
Jei žemė man širdį kada ir viliojo, 
Tai jos neišpildė maidos:
Tarp žemės sapnų ji ko kiti ieškojo, 
Ko čia neatras niekados.

O taip, neatras! jeigu tuo netikėjau,
Jai klydau, kaip daugel kitų, 
Tai galvą aukštai iki galo mokėjau ' 
Nešioti, neliesdams purvų.

Laimingas tasai kurs be kūno sapnavo; . 
Kam švietė žvaigždė tolima;
Kurs savo gražaus idealo negavo 
Pažinti arčiau niekada.

i

Kaip paukštis budrus, taip iš anksto beskrysta 
Žmogaus apgaulingi sapnai;
Bet žiedas kely greit nuo saulės pavysta, 
Ir lieka vieni stagarai!...

Aukščiausias, davei širdį man begalinę,
Ir vien s suprasti gali; >
Tu vienas gali atgaivinti krūtinę,
Kad kryžkeliais žūna baili

I

Tu vienas esi nemeluota gražybė,
Kurs amžiais be vakaro švies!
Ir Tau tik vienam, Amžinoji Teisybe, 
Visi pajautimai širdies!

trečia, kovoti prieš buržuazi
nę ideologiją Pagal Idjičiovą, 
kai prieš trejetą metų kom. 
partijos teoriją, politiką ir is 
toriją. organizuotai1 studijavę 
5 6 mil. žmonių, tai 1961 m. 
pabaigoje marksizmą studija
vę per 20 mil. žmonių ir jų 
daugiau kaip pusė neparti 
ciai Girdi, negalį būti jokių 
taikstymųsi prieš svetimą ideo 
logijq, ir čia lauktina neper
maldaujama kova. Jei kalba
ma apie vadinamą «taikingą 
sambūvį», tai tatai nereiškia, 
kad jau būtų galima kalbėti 
apie paliaubas vedant kovą 
su "iš vakarų plintančiom s 
idėjomis. Priešingai, lljičio- 
vas ideologų konfere cijoje 
kvietė susirinkusius 2700 pa 
reigūnų bei komunistų pasi
rengti kovai ideologijos ir pro 
pagandos srityje su dar aš
tresniais priešpuoliais... Ta 
proga (lygiai kaip ir Lietuvos 
kultūros min, J. Banaitis «Tie 
soje»), Hjičiovas su grubia iro 
nija bei. panieka atsiliepė a- 
pie, jo žodžiais, vakarų «su
puvusią kultūrą».

Iljičiovas konferencijoje rei 
kalavo: Sovietų S-je turi būti 
vedama beatodairinė kova 
prieš kad ir mažiausią nacio 
nalizmo pasireiškimą. Jei taip 
kalba partijos sekretorius, tai 
vakarų stebėtojų nuomone vėl 
turėtų išblėsti ne rusų viltys 
didesnės politinės ir kultūri
nės autonomijos kryptimi. Tos 
viltys buvo atsiradusios, kai 
kuriose sovietų imperijos pa
sienio srityse ir jas Sužadino 
antroji «nustalinimo» banga 
Aišku, kad iš naujo atgijo 
Stalino dvasia, išryškėjusi 
Maskvos vestoje tautybių po
litikoje ir siekimuose plėsti 
rusifikacijos ^pastangas bei 
centralizmą. Nė vienu žodžiu 
Iljičiovas savo klausytojų

Maskvoje neįspėjo dėl didžia 
rusiškojo šovinizmo pasireiš
kimų ir dėl rusifika< ijos ten
dencijų, tuo tarpu Lenino lai
kais tokių įspėjimų nesidro
vėta. v

Dabartiniams Kremliaus vai 
dovams yra brangi kiekviena 
užuomina apie siektiną rusifi 
kaciją, tegul ji būtų ir Stali
no — niekadėjo raštuose. Štai 
ir dabar Iljičiovas pasmerkė 
paskutiniuosius Stalino raštus 
ūkio, ideologijos ar užsienio 
politikos klausimais, tačiau 
su pasigardžiavimo jausmais 
ir be jokios paniekos jis kal
bėjo apie Stalino skelbtas kai 
bos mokslo teorijas. Jos ir 
dabar esančios aktualios, nes 
jose rasime minčių apie rusi
fikacijos programą Stalino 
veikalas apie «Leninizmo klau 
simus» ir jo raštai apie tau
tybių politiką jau tenka ver
tinti pozityviai.

Būsimas tendencijas parti
jos numatytoje vesti ideologi 
nės kovos programoje — kam 
panijoje dar nušvietė kitos II 
jičiovo kalbos mintys. Jei, 
esą, kiltų klausimas kaip tu
rįs atrodyti «nusialinimo» pro 
eesas teorijoje ir praktikoje, 
tai čia viena aišku — partija 
pagal Iljičiovą, neleisianti jo
kios kritikos, nukreipios prieš 
sovietinę sistemą. Esą, «nus
ialinimas» negalįs būti panau
dojamas versti sovietinės vals 
tybės bei marksizmo leniniz
mo pagrindams... Tokiais tei
giniais Iljičiovas aiškiai iškė
lė vakaruose pastebėtą reiš
kinį. kad Sovietuose esama 
žmonių, kurie nėra patenkin
ti nei f hruščiovo vedamos 
«nusialinimo» politikos apimti 
mi, nei jos pobūdžiu.

Meno ir literatūros srityje 
toliau pabrėžtas reikalas kel-

1962 m. sausio 20 d.

— Vilniaus radijas pranešė 
kad sovietinės Lietuvos vy
riausybės nutarimu žemės ū- 
kio ministerija iš Vilniaus 
perkelta į Dotnuvą. Minister! 
ja dabar betarpiškai savo ži
nioje turės bandomuosius ū- 
kius bei pavyzdines gyvuli
ninkystės fermas.

Pranešime sakoma, kad 
šios priemonės padėšiančios 
respublikos žemės ūkio dar
buotojams «geriau susipažinti 
su naujaisiais ūkininkavimo 
būdais, įsigyti praktinių įgū
džių vietoje.

—- Sovietų Lietuvos staty
bos kolūkiuose valdybos sky
riaus viršininkas Vytautas Vir 
kauskas gruodžio 29 d. kalbė 
jęs per Vilniaus radiją susu
mavo statybų rezultatus

Šiais metais kolchozuose už 
baigta statyti ir perduota nao 
dotis 440 tipinių gyvulininkys 
tės pastatų, į kuriuos patal
pinta 100 OOO gyvulių. Be to 
dar statoma 450 įvairios pas
kirties ūkinių pastatų ir 168 
kultūriniai buitiniai objektai, 
tame tarpe 24 mokyklos, kul
tūros namai ir 47 pirtys

— Vilniaus radijo praneši
mu Estijoje. Taline įvykusio 
je parodoje buvo labai gerai 
įvertintos dviejų tipų bešau- 
dyklinės staklės kaspinams 
austi, kurias pateikė Lietu
vos gamynininkai. Abejose 
staklėse šaudj klės pakeistos 
adatomis.

Vienas iš staklių pagamino 
Kauno «Kaspino» fabriko spe 
c alistai, o kitas lengvosios 
pramonės valdybos centrinio 
projektavimo - konstruavimo 
biuro specialistai, vadovauja
mi inžinieriaus Klausos

Lietuviškosios staklės yra 
8-10 kartų mažesnės už iki 
šiol Sov. Sąjungoje naudotas 
stakles kaspinams austi.

Valstybinė komisija priėmė 
du bandomuosius Vilniaus «Žal 
girio» gamyklos staklių pa
vyzdžius Šios horizontalaus 
ir vertikalaus irezavimo sta
klės skirtos plieto ir ketaus 
gaminiams apdoroti Mašinas 
suprojektavo įmonės kons
truktoriai Vanagas ir Rimei
ka

Žvejoti sardinių prie Af 
tikos krantų gruodžio mėne
sį išvyko du Lietuvos žvejy
biniai laivai: šaldytuvas «Zig
mas Angarietis ir kapitono 
Č. Budrio vadovaujamas ’tra
leris «Liudas Gira». Laivai 
žvejoja Angolos vandenyse. 
Kiekvienas laivas turi sužve
joti po 27.000 centnerių žu
vies.

ti socialistinį realizmą kary
boje Ryšium su tuo Iljičio 
vas iškėlė ir tariamai epochi 
nius Chruščiovo nuopelnus, 
ypač jo kalbas meno, litera
tūros plėtros klausimais. O 
jei, esą, sovietinėje literatū
roje atsiranda abejingumo ten 
dencijos, tai jas tenka griež
tai pasmerkti.
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Kas Yra Apokaiiptinis Slibinas ir Kokie jo 
Bendradarbiai ir Veikimo Budai

(pabaiga)

Reikšmingai Išganytojas 
tuos tris piktosios dvasios gun 
dymus sukilnino. Pirmame gun 
dyme šėtonas prašo perkelti 
mo stebuklo, kad akmens pa 
virstų duona: «Jei tu esi Die
vo Sūnus, įsakyk, kad šitie 
akmeny pavirstų į duoną» 
(Lk 4, 3 4). Kristus stebuklin 
gai padaugino duoną tyruose 
išalkusiai miniai, Kanos Gali
lėjos pakviestiesiems į vestu
ves pakeitė vandenį į vyną, 
bet velnio noro nepatenkino. 
Jis gundytojui atsakė šiais 
reikšmingais Šv. Rašto žo
džiais: «Yra pasakyta, nevie
na duona yra gyvas žmogus. 
Tai žodžiai, kurie randasi Pa
kartoto Įstatymo Knygoje ši
taip užrašyti: «Žmogus gyve
na ne vien tik duona, bet 
kiekvienu Dievožodziu» (Pkl. 
8,3). Be galo reikalingas žmo 
gui be medžiaginio ypač dva 
sinis maistas, kuris yra tiesa, 
gėris, grožis, meilė, pasiauko 
jimas, džiaugsmas šv. Dvasio
je ir t.t Kristus išvakarėse 
prieš savo kančią ir mirtį 
paskelbė ir įvykdė visiems 
amžiams dvejopą pakeitimą: 
duoną į Savo Kūną ir vyną į 
Savo Kraują.

Apie antrąjį gundymą, Šv. 
Lukas Evangelistas šitaip už
rašė; «Velnias užvedė jį į aukš 
tą kalną, parodė jam aki- 
lūirkšnyje visas pasaulio ka 
ralystes ir j m tarė: Aš tau 
duosiu visą šitą valdžią ir jų 
garbę nes tai man atiduota, 
ir aš tai duodu, kam noriu. 
Taigi, jei tu kniūbščias pa
garbinsi mane, visa bus ta
vo. Jėzus, atsakydamas jam 
tarė: Parašyta: Viešpatį savo 
Dievą tegarbinsi ir jam vie
nam tetarnausi» (Lk. 4, 5 8),

Iš, šio gundymo matome, 
kad velnias laiko save pašau 
lio kunigaikščiu

Atseit jam priklau 
sančios visos žemės karalys
tės, «nes tai man atiduota, ir 
aš tai duodu, kam noriu», di
džiuojasi senasis žaltys. Jo 
puikybei nepakanka vien tik 
karaliauti, jis trokšta būti gar 
binamas. Dieviškasis Išgany
tojas gi pasaulio prasme ne
norėjo būti valdovu. Jo kara

Reikalauja Daugiau Pagarbos Rusu Tautai 
Stiprinami šūkiai: suliedinkime visas tautybes, siekime 

vienos nacijos

(Elta) Po maskvinio suva
žiavimo ir priėmus naująją 
komunistų partijos programą 
Lietuvos spaudoje padaugėjo 
medžiagos apie reikalą vis 
daugiau bičiuliautis su rusų 
tauta ir daugiau dėmesio kreip 
ti į rusų kalbos mokymąsi. 
Partijos propagandinę šių die 
nų kryptį labai būdingai pa
vaizdavo istorijos mokslų kan 
didatė S. Adomavičiūtė «lie
soje» (290 nr.). Ji visomis pa 
jėgomis siekia aiškinti drau
gystės su rusų tauta pranašu 

lystė ne iš šio pasaulio Kris
tus yra sielų Karalius Jis įsa 
kė apaštalams ir jų mokyti
niams skelbti Jo Evangeliją 
ligi amžių pabaigos visoms 
tautoms. Išganytojui neturi 
reikšmės skeptrai, karūnos, 
karalysčių turtai, bet tikroji 
žmogaus brangenybė — sie
la, nes sieloje — dvasioje glū 
di tikroji gyvybė, grožis ir vi 
sokios gyvenimo formos bei 
apreiškos turi paklusti protin 
gai sielai. Kristus būdamas 
sielų Valdovas, yra daugiau 
n-gu karalių Karalius ir im 
peratorių Imperatorius, nes spi 
ritus qui vivificat caro autem 
imfirma ėst. Dvasia yra sti
pri, bet kūnas silpnas.

Trečiame gundyme didysis 
slibinas reikalavo Išganytoją 
padaryti stebuklą, krintant 
nuo aukščiausios šventyklos 
vietos į žemę ir nesusižeisti 
«Jis nuvedė jį į Jeruzalę, pas 
tatė jį ant šventyklos šelmens 
ir jam tarė: Jei tu Dievo sū
nus, pulk iš čia žemyn. Nes 
parašyta: Jis savo angelams 
paliepė saugoti tave, ‘ir: Jie 
neš tave ant rankų, kad kar
tais neužsigauiumei sau ko
jos į akmenį Atsakydamas J ė 
žus jam tarė: Pasakyta: Ne
gundysi Viešpaties, savo D e- 
vo» (Lk 4, 9 12). Čia pasireiš
kia ypačiai ryškiai velnio ti
kroji prigimtis, kuri stengiasi 
viską nustumti žemyn, panar
dinti nuodėmės ir pragaištin
gų mokslų tamsiose klam
pynėse. Dieviškasis Mokyto 
jas vėliau po prisikėlimo iš 
numirusių atsakė šitam gun 
dymui kilimu aukštyn, žen 
giant į dangų savo apaštalų 
ir mokytinių akivaizdoje.

Iš to, kas yra nurodyta, 
kiekvienam turi būti žinotina, 
kad šios ašarų pakalnės ke
leivis yra apsuptas dviejų 
veiksnių: Amžinosios Meilės 
ir Demoniškumo Neapykantos. 
Norint epatekti į kriokian
čio demoniško liūto nagus ir 
nasrus, būtina vadovautis 
Kristaus Evangelijos Šviesa, 
vertai naudotis sakramentais 
ir sakramentalijomis, su mei
le atsiduoti Dievo Bažnyčios 
globai ir visuomet tvirtai lai 
kytos josios dieviškos moti
niškai laiminančios rankos 

mus Esą, tenka net... apgai
lestauti, kad Lietuva per išti
sus 20 metų buvusi izoliuota 
nuo sovietinių tautų... Vokie
čių okupacija Lietuvos ūkiui 
padariusi 17 miliardų rublių 
nuostolių. Jau kitas klausi
mas, kiek miliardų rublių gė
rybių sovietai išsigabeno iš 
Lietuvos, bet apie tai S. Ado
mavičiūtė nutyli.

Esą, visai suprantamas da
lykas, jei Kazachijos respu
blikos gamybinėms jėgoms pa

MŪSŲ LIETUVA

. Jurgis Baltrušaitis

Vilnies Giesmė
Kad užliūliuotų dvasios alkį seną, 
Stebiu, kaip jūra savo siaubą gena, 
Kaip rieda vilnys nuo aušros, nuo ryto — 
Daug jų likimas pro mane prarito...

Vis smerkias vilnys, ūždamos. į uolą, 
Putomis tyžta ir čiurkšniais nupuo a — 
Taip nyksta žiedas saulės vakarykščios. 
Žmogaus svajonės, mano viltys šykščios.

Bemiegės vilnys vis ūžia, vis kyla 
Ir srūva, skuba į krantą, į tylą, 
Siaubia, siūbuoja, nė mirksnio netilsią — 
Tai amžių samtis žemės dieną pilsto.

I

Bemiegis siaubas ūžia, skuba rieda 
Ir lygiais posmais tylią giesmę gieda — 
Klaupkis, varguoli, tai amžių Švytuoklė 
Skaito ma’uoja žemės skurdžią duoklę...

kelti turėjo prisidėti kitos so
vietinės respublikos, ypač ;au 
nimas. išeina «natūralus» da
lykas, kad tea buvo siunčia 
ma tūkstančiai lietuvių jauni
mo. Lygiai atrodo supranta
ma, kad kai kuri* s pramonės 
šakos ir mokslo sritys Lietu
voje aprūpinamos specialis
tais iš kitų sov etinių respu
blikų. Tai juk ne kas kita, 
kaip priemonės nacijoms su 
artėti ekonomiškai. Tai ir 
atitinka naujos programos dės 
nius, o juose pabrėžta kad 
kuo glaudesnis nacijų bendra 
vimas, tuo sėkmingiau įvei
kiami vietiiiinkiškumo ir na
cionalinio egoizmo pasireiš 
kimai Kitais žodžiais ateity
je siekiama vienos — rusų 
nacijos tebekalbančios tik 
vienintele rusų kalba Tauti
niai s ivitumai jau laikomi *na 
cionalinio egoizmo» pasireiš 
kimais ir su jais tenka kovo
ti Lygiai vis pabrėžiamas ir 
reikalas kovoti ir su «buržua
zinio nacionalizmo» pasireiš
kimais ..

■uliedinkime tautybes, sie
kime vienos nacijos, kuo glau 
džiau bendradarbiaukime su 
rusais — štai tokios mintys 
kyšo iš šiuo metu vykdomos 
linijos ir S. Adomavičiūtės 
teiginiai čia sudaro tik pa
vyzdį.

Lietuvoje gyvena kelių tau
tybių atstovai, na. o Vilniuje
— pabrėžia S. Adomavičiūtė
— gyvena 41 tautos žmonės. 
Vilnius, atseit, jau tarptauti
nio pobūdžio miestas ir tai 
reikią vertinti, aišku, teigia
mai. Tačiau nustumiami į pas 
kutinę vietą lietuviai, vietos 
gyventojai, atrodo, atėjūnų 
nemėgsta, nes pripažįstama, 
kad «mažiau sąmoningi žmo 
nės», kuriuos vis «slegia de
šimtmečiais skiepytas buržua 
zinio nacionalizmo tvaikas», 
taigi, tokie žmonės ir, grei
čiausiai jų yra nemaža, kar
tais «nedraugiškai elgiasi su 
kitos tautybės žmogumi». Tai 
viena Lietuvos gyvenimo «ne
gerovių» ir prieš ją jau kvie 

čiama ryžtingai kovoti.
Stiprinant «draugystę su ru 

sų tauta» ypatingai, esą, rei
kia bendradarbiauti kultūros 
srityje Kodėl? Čia S. Adoma
vičiūtė neraudonuodama nu
rodo, kad juk, girdi, Lietuvos 
«meno, muzikos ir vaizduoja
mojo meno vystymasis orga
niškai susijęs su priešakine 
rusų kultūra». Lietuviški fil
mai. teatrinis menas esą daug 
teigiamo gavę iš rusų O jei 
buvusi įkurta ir sėkmingai 
vystosi Lietuvos mokslų aka 
demija. tai keno čia nuopel
nas, gai lietuvių mokslininkų? 
Ne, skamba atsakymas, tai 
įvyko tiesioginiai, aktyviai 
talkininkaujant «įžymiems ru
sų mokslininkams» (būdinga, 
kad vis pabrėžiama «rusų», 
bet ne — sovietų — E.)

Pagaliau, pagrindinis komu
nistų smūgis pavergtiesiems, 
užfiksuotas ir naujoje progra 
moję, tai rusų kalba, jos mo
kymasis, Adomavičiūtė tuoj 
pabrėžia, kad jos «vaidmuo — 
neįkainojamas...» Tad, esą, 
ar bereikia stebėtis, kad rusų 
kalba — didžiojo Lenino kal
ba — jau virstanti lietuvių 
tautai antrąja gimtąja kalba .. 
Išmokti tos «didžiosios rusų 
tautos» kalbą, greičiausiai, 
bus verčiama visokiomis prie 
menėmis.

Suvažiavimas Maskvoje bai 
gėsi, tačiau jo dvasia dar il
gai kamuos Lietuvos ir kitų 
pavergtų kraštų gyventojus. 
Vis daugiau ir daugiau bus 
reikalaujama kelti «tautų 
draugystę» ir, kaip matyti, 
vis daugiau reikėsią «pagar
bos ir meilės didžiąja! rusų 
tautai».

— SURADO DIEVĄ - Buvęs 
Airijos komunistų vadas Ea- 
monn Quinn šiomis dienomis 
įstojo į griežtą trapistų vie
nuolyną Jis atvyko į Britani
ją vesti komunistinės propa
gandos ten gyvenančių airių 
tarpe. Marijos legijonui pri
klausančios jaunuolės kilnus

i 1962 m. sausio 20 d.

Sniečkus pripazista lietu

viu tautos naikinima

Pasibaigus partijos 22-jam 
suvažiavimui, visose sovieti
nėse respublikose pradėti 
rengti partinio aktyvo susirin 
kimai, kuriuose dar kartą ap- 
svarstomos partinės direkty
vos. Toks pasitarimas įvyko 
ir Vilniuje. Žymiausią pasita
rimo programos dalį užėmė 
Sniečkaus kalba, kurioje gar
binama Lietuvos komunistų 
veikla nuo 20 iki 22 suvažia
vimo, nurodoma visa eilė ūki 
nio, kultūrinio ir politinio dar 
bo trūkumų, nušviečiami to
lesnio sovietinimo planai

Paliesdamas savo kalboje 
Stalino «nusikaltimus», Snieč
kus pirmą kartą atvirai pabrė 
žė: «Kiek vertingų kadrų bū
tų turėjusi Tarybų Lietuva, 
jeigu ne tos Stalino asmeny
bės kulto laikotarpiu nevaržo 
fnai siautėjusi nusikaltėlių in
trigos!» («Tiesa» nr. 272).

Ir šį karią Sniečkus nusi
plovė rankas, visą kaltę su
mesdamas Stalinui ir visiškai 
neprisimindamas Lietuvos ko 
munistų, kurie nesvarstydami 
prisidėjo prie savo tautos trė
mimų, naikinimo. Žinoma, jis 
ir kitaip negali pasielgti, nes 
laisvės ir žmogaus teisių ša
lyje» nėra nei kalbos apie 
bet kokį teisingumą, tačiau 
svarbu tai, kad pats bolševi; 
kinis vadovas yra priverstas 
pripažinti tautos engimo fak
tus.

Paliesdamas vidaus gyveni
mą, Sniečkus iškilmingai pa 
reiškė: «Lietuviu tauta didžiai 
dėkinga komunistų partijai, 
jos centro komitetui ir tary 
binei vyriausybei už nuolati
nį rūpinimąsi tarybinių žmo
nių gerove ir laime». Apie 
ligšiolinį rūpinimąsi labai jau 
neigiamas išvadas galima pa
daryti pasiskaičius kad ir 
tuos pačius aukščiau pasaky
tus žodžius. «Rūpinimosi» dė
ka šimtai lietuvių buvo iš
tremti, įkišti į kalėjimus, nuo 
latos persekiojami ir engia
mi. Pats Sniečkus pripažino, 
kad iki šiol Lietuvoje labai 
lėtai vykdoma gyvenamųjų 
namų statyba ir remontas, gy 
ventojai nepatenkinamai ap
rūpinami būtiniausiomis pre
kėmis, blogai dirba komunali 
nio ūkio ir buitinio aptarna
vimo įmonės. Jau eilę metų 
nusiskundžiama, kad darbo 
žmonės labai blogai aprūpina 
mi būtais, tačiau iki šiol pa
daryta teip mažai, kad šie 
skundai didėja metai iš me
tų. Ir ar gali už visa tai lie
tuvių tauta dėkoti, iš viso ar 
tinka čia bet kokie padėkos 
žodžiai?

pavyzdys jį priartino prie ke 
lio vedančio į Dievą.

Rašytoja Chloe Gibson so- 
cijalistė, Kat. Bažnyčioj ankš 
čiau nlačiusią reakcininkę ir 
atsilikusią ir ją nuolat puolu
sią, rašo: «man atsivėrė akys, 
randu, kad šiandieną tik ka
talikybė yra vienintelė tvir
tovė prieš baisų pasaulio ma 
terializmą.
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Kristus Revoliucijonierius
Mūsų laikais yra daug įvai

rių revoliucijonierių, visur 
skamba revoliucijonienški šū 
kiai. Daug įvairių revoliucijų 
buvo pradėtos kovai su blo
giu, dėl laisvės, norėdami pa
šalinti priespaudą ir vergiją, 
skurdą ir išnaudojimą... Ir 
šiandieną jų vardai, palikę is 
torijos puslapiuose kruvinom 
raidėm išrašytus jų žygdar
bius. kuriuos žmonija mini su 
pasibaisėjimu. Mūsų laikų — 
20 amžiaus, kultūros ir apšvie 
tos amžiaus — revoliucijos 
darbai sukelia kultūringo žmo 
gaus širdyje senovės barba
riškumų prisiminimą, kuris to 
Ii atsilieka nuo tų žiaurumų 
įvykdytų ir vykdomų mūsų 
laikais — vietoj žadėtojo ro
jaus, dažnai, atnešė dar di
desnį skurdą ir vergiją.
' Yra kurie sako, kad, girdi, 
ir Kristus buvo' revoliucijo- 
nierius. Dar drąsesni ir «iš
mintingesni» tvirtina, kad 
Kristus buvęs Komunistas: 
Taip, Kristus buvo revoliuci- 
jonierius, tik ne toks, kaip 
jie norėtų. Kristus buvo TIE
SOS IR MEILĖS REVOLIUCI 
JONIERIUS. Mūsų laikų revo 
liucijos vadai žudo be pasi
gailėjimo savo idėjai priešin
gus asmenis, net ankščiau bu 
vusius draugus — Kristus mi
rė už savo priešus; Mūsų re- 
voliucijonieriai naikina ir plė
šia kitų turtą, jį prašvilpia 
savo aistringu gyvenimu, Kris 
tus liepia su meile ištiesti be 
turčiui ranką, padėti skurdan 

patekusiam, dalintis savo tur
tu ir savo širdimi su kitais. 
Musų revoliucijonieriai smer
kia ir teisia negailestingai ir 
neteisingai kitus, Kristus jieš 
ko kelio padėti žmogui, jį pa
kelti, išgelbėti, palenktu jo 
protą ir jo širdį prie savęs. 
Kai kiti revoliucijonieriai ne
pripažįsta jokio kito autori
teto kaip tik savo valią, Kris
tus liepia savo širdy nešioti 
dangaus Tėvo valią, kuris ma 
to visas žmogaus sielos pas 
laptis Kai kiti re voliucijonie 
riai pažada savo vergams su
kurti rojų žemėje, užmušę 
kilniausius žmogaus sielos po
lėkius. tikėdamiesi jos žemės 
alkį pasotinti žemės praeinan 
čiais ir greit vystančiais bliz
gučiais. Kristus liepia savo 
širdies turtą ir laimę perkel 
ti amžinybėn, kur vagis neiš- 
vogia, kandis nesuėda ir ru
dis nesugadina.

Kristaus Prakartėje aiškiai 
yra įrašyta Jo gyvenimo ir jo 
revoliucijos programa. Galė
jęs turėti Jis ir visi Jo arti
mieji pasaulio siūlomus ma
lonumus ir patogumus, jo gar
bę ir didenybę Jis pasirinko 
Betliejaus neturtą. Gimė ir 
augo kaip vienas iš papras- 
č ausiu mūsų žemės vaikų — 
mirė netekęs brangiausio ir 
vertingiausio žmogaus turto, 
už kurį žmogus ati luoda net 
savo gyvybę, garbės. Mirė 
ant kryžiaus tarp dviejų pik 
tadarių

Kristus buvo revoliucijonie

Leonardas Andriekus

DAGILIS
' Ten sopuly suklinka nytys, 

O kantus žmonės amžiais tyli, 
Ten ir žiemos šalčiausią rytą 
Pragysta kruvinas dagilis.

O kaip jis gali nepragysti, 
O kaip jis gali ištylėti, 
Jei nebeturi savo lizdo, 
Jei tu verki pas tuščią klėtį.

Ten kruvinas dagilis šaukia, 
Sušildyt žemę saulė- prašo — 
Priimk, Aukščiausias, mūsų auką, 
Priimk kiekvieną kraujo lašą!

rius. Kiekvienas, kuris s >ka 
Kristaus nėdomi- irgi turi 
toks būti Prie Kristaus pra 
kartėlės turim ir mes numes
ti savo savymeilę, g bšumą, 
kerštą, išdidumą puikybę ir, 
kol pasaulyje yra ašarų ir 
skausmo, nešti ke .čiančioms 
ir vargstančioms t ieloms Kris 
taus džiaugsmą ir paguodą — 
Kristaus išganymą. Turime 
vykdyti Kristaus revo- 
liūčiją — TIESOS ir MEILĖS 
r veliuciją. Jos ginklas ir jos 
kelias yra Tiesos, Meilės ir 
savęs pasiaukojimo bei savęs 
išsižadėjimo kelias.

Kiekviena revoliucija, kad 
ir kaip kilnų idealą turėtų, 
jeigu ji atitolsta nuo Kris
taus neša griuvėsius, ašaras, 
skausmą kraują ir mirtį...

(U. Ž)

STUDENTŲ AT KŲ SUSI
RINKIMAS

Studentų ateitininkų susirin 
kimas bus sausio 28 sdieną 
Suarão. Visi norintieji kartu 
vykti susitaria su Joana Brat- 
kauskaite, telefonu 63-6022.

— Kalėdų švenčių metu 
moksleiviai ateitininkai turėjo 
šeimynišką eglutę p.p. Jode- 
lių namuose.

Šventė buvo pradėta kalė
dinėmis giesmėmis Buvo pa
gerbti šiemet mokyklas bai 
gvsieji ir pagal tradiciją visi 
gavo simbolines dovanas. Jau 
nimo buvo susirinkę gausiai, 
nuotaika buvo tikrai šven
tiška.

— Jaunimo namų statyba 
sparčiais žingsniais eina pir

myn Jau nieko daugiau ne 
reikia, kad mūsų jaunimas tu 
retų savo namus, tik dar ne 
visai mažos sumos pinigų. Ar 
jau atlikote savo pareigą au 
kodami šiam kilniam tikslui.

- Mokei. ATEITININKŲ SU 
SIRINKIMAS įvyks šį sekma 
dienį po devintos valandos 
šv. Mišių gimnazijos salėje.

JAUNIMO STOVYKLA

Advokato Vinco Tūbelio ini 
ciatyva organizuojama lietu
viška jaunimo stovykla. Sto
vyklautojai išvyks sekančios 
savaitės pradžioje. Norintieji 
stovykloje dalyvauti, prašomi 
paskambinti telefonu 63-6273 
arba kreiptis tiesiai į organi
zatorių Vila Zelinoje informa 
cijų galima gauti pas ateiti 
ninku valdybą Stovykla įvyks 
Suarão privačiame vasarna
myje.

JAUNIMO NAMŲ STATYBAI 
AUKOJO

PETRAS ŠUKYS 10 000 cr , 
Ks KALNAIT1S 10 000cr.,ŠER 
MUKŠNIŲ šeima 10.000 cr.. DA 
LIA, GIEDRĖ,GRAŽINA ir AL 
GIS VAL’-TKAI 10:006 cr.,FIR 
MA SUPER TEST -0 000 cr., 
ANGELINA DIRSYTĖ pabaigė 
mokėti savo pažadą 20 000cr 
Genoveva POLEWCZ 6 000 cr 
Ona PAUKŠTIENĖ 4 000 cr. 
Antanina GUDAV1Ú ENÉ 4 000 
cr , N B. 8 000 cr , ŠVITRŲ šei 
ma 6.000 cr . A. MOŠINSKIS 
5.000 cr. U. BeNDORAITIENĖ 
3.000 cr , E J: SENUTAI 2.000 

(pabaiga 6 pusi.)

Stepas Zobarskas

Monsinjoro Suoliukas
(pabaiga)

Dabar tik Baltrūnas pajuto 
visą baisumą išdaigos, kurią 
jam bus pakuždėjęs patsai 
nelabasis. Klūpodamas prie 
didžiulio paveikslo, kuriame 
buvo atvaizduota Dievo moti
na, ant kelių laikanti dieviš
kąjį kūdikį, po kurios kojo
mis bangavo pilkšvi debesys, 
o virš galvos mirgėjo aukso 
žvaigždės, dailidė vos bega
lėjo alsuoti. Monsinjoras dar 
daugiau pasenęs. Jo balsas 
virpa, ir kai jis lenkiasi alto
riaus bučiuoti, atrodo, lyg 
lenktųsi pati šventoji dvasia 
karvelio pavidale. Ir kai ši
tas senelytis stosis ant suo
liuko ir paslys, kas gali ūžti 
krinti, kad jis nesugrius ir ne 
išsilauš kojos? O gal jis bus 
paėmęs ostiją ir toji, begriū
vant, iškris iš rankų? Sužino
tų žmonės, kad tai padarė 
jis, Baltrūnas! Na, tegu žmo

nės nesužinos, bet ar paslėp
si nedorus savo darbus nuo 
visareginčio Dievo akių, ku
ris, galimas dalykas, pakuž
dės sapne savo numylėtiniam 
monsinjorui kad visa tai pa 
darė jis, Baltrūnas, bažnyčios 
vėliavnešys ir ilgametis para 
pijos komiteto vicepirminin 
kas, kuriam prelatas tiek 
daug patikėdavo.

Mišios ėjo toliau. Prelatas 
atsigręžė pasakyti «Dominus 
vobiscum». ir Baltrūnui pasi 
rodė, lyg jojo akys butų jam 
ištaiusios «labas rytas». Visi 
maldininkai, sulaukę tokio 
svečio, džiaugsmingai meldė 
si. Choras giedojo taip stipriai 
ir skambiai, kaip jau seniai 
nebuvo giedojęs. Vargoninin
kas, atsisagstęs švarką, abiem 
rankom spaudė vargonų kla
višus, o galva dirigavo gies 
mii.inkams. Pro vitražus skver 
bėsi saulės spinduliai ir vai 

vorykštėmis krito ant žvaigž. 
dėtų altoriaus skliautų. «Et 
eum spirtu tuo» nubangavo 
nuo žemės ligi dangaus

— Viešpatie, ką padariau, 
ką padariau! — kuždėjo daili 
dė, apsipylęs prakaitu, ir pa 
žvelgė į bažnyčios laikrodį, 
kurio rodyklė tekėjo pirmyn 
kaip upeliukas.

Pradėjo skaudėtismilkinius.
Dailidė stebėjo kiekvieną ku 

nigo judesį, gaudė ausimis 
kiekvieną mišiolo lapų sušla
mėjimą, o širdis stingte stin
go iš baimės. Jau, jau! Vie 
nãs iš bažnyčios tarnų pri 
klaupė, nu^jd zakristijon, išsi 
nešė suoliuką ir atsistojo prie 
altoriaus, laukdamas monsin 
joro ženklo. Ir tuo laiku, kai 
prelatas atkreipė žvilgsnį į 
bažnyčios tarną; dailidė pašo 
ko, stūmė abiem alkūnėm į 
šalį žmones, prasiveržė ligi 
altoriaus ir plėšte išplėšė iš 
berniuko suolelį. Visa bažny
čia sužiuro Berniukas, pabū 
gęs, pasitraukė į šalį, jam at 
rodė, kad dailidė bus išsi

kraustęs iš proto. Net prela
tas pakėlė nuostabos pilnas 
akis, tik, pamatęs, kad tai ’jo 
pažįstamas meisteris, nusišyp 
sojo pažvelgė žemyn ir atsis 
tojo ant suoliuko, kurio kojos 
buvo abiem dailidės rankom 
kuo tvirčiausiai laikomos.

Pasibaigus mišioms, dailidė 
Baltrūnas nusprendė užeiti ža 
kristijon ir viską išpažinti sa 
vo klebonui. Šitas nelauktas 
įvykis šį labai sukrėtė. Jam 
ėmė rodytis, kad pats Dievas 
apsaugojo nuo nusikaltimo, at 
siųsdamas sumai patį prelatą. 
Nedrąsiais žingsniais, lyg "pir 
mą kartą žengdamas, įėjo za 
kristijon; skruostai degė. Abu 
kunigai jau buvo pasimeldę, 
ir, kai dailidė pasirodė, paki 
lo klebonas, įir eidamas tie
siai į jį, ištiesė ranką.

— Ačiū tau, Baltrūnai, kad 
išgelbėjai mano konfratrą. Ko 
gero, senukas būtų visai nu
siridenęs.

Tai taręs, pakratė ranką ir 
pasitaisė akinius; per kurios 
skverbėsi mažutės, judrios ir 

į viską įsiskverbiančios akys.
— Jau jis mane antrą kar 

tą gelbsti. — atsakė juokda
masis prelatas

— Taip, tai mano kaltė, — 
vos besuvaldydamas ašaras, 
sukvždėjo dailidė. — Kartais 
piktoji dvasia žmogui sumai 
šo protą.

- Kokia čia kaltė, — guo 
džiamai kalbėjo klebonas. — 
Šitiek metų dirbtas daiktas...

— Bet koks to darbo gra
žumas! — pridūrė prelatas.

— Taip, mano parapijoj esą 
ma tikrų dailininkų.

— Nei aš dailininkas, nei 
ką, — atsakė dailidė pajutęs 
džiaugsmą ir nusprendęs dau 
giau nebesiaiškinti. Jam stai
ga kunigai pasidarė tokie ge
ručiai, tokie brangūs, tokie 
brangūs, pagarbos verti senu
kai, kad jis išbučiavo jų ran
kas ir tarė ryžtingu balsu:

— Rytoj imsiuos darbo ir pa
darysiu tokį suoliuką, tokį..

Norėjo pasakyti, kad pada
rys tokį, kokio dar niekam ne 
buvo padaręs, bet, prisiminęs 
kad gali įžeisti monsinjorą, už 
baigė:

—.. tokį, kad niekad kojos 
nebeišlūžtų
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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).

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

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

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

e (Alfaiate iki 9 vai vakaro).

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į
KÓSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursas

Rua 24 de Maio, 35 — 3 aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai.

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

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

I

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distraios na junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escrita-j fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral. - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOvÈ DOS CAM' OS, 8 - SALAS 1E2- 

FONE: 63-6005 - VILA ZULINA - SÃO PAULO

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

ANTANO PAVILOMf)
Manufatura de «Botões Estreia»

Rua Prof. Gustavo P. dc 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.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia: Raštine:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

4 o-Sala 7-Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

J
i

PRANAS & ČIA. LTDA;
Madeiras ,em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Enderêço Telegráfico: « C A BIUN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ J €> r 18 J A ”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

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 eentralinį paštą),

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

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

A nd r. Pupienį, R1 Oratorio. 
1224, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho,

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

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

SIUVĖJAS
P< B.Af aMĖRGZEVIČIUS 
Ri mhaga(.i 47 V Zelina 
( i < \ > Zelina, 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

siuvykloje: lauro
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Į

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.

VIENÍNTEL AI ATSTOVAI G ARŠIOJO* ANDENS L I N 1 Y A

€AI»iireil
indoya vji *• yri ^xidi 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 Postal' 3967 — A. i
h » » ■ n?fir~n ri~Tį?iir~*i r 1S 3 S B «ji w w "«j

PAULO
gteEi S H S S! ES S3 Bn“ R r -■ □ nn

;,’F2f«aa;;EūHi> • • •

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių j 
krautuvė tiktai nas s

IAKUTIS & LAPIENIS LIDA- I

1EJCKBTOB2HC COWTAB9I8L

Aaâ cimento

Irmãos Nascimento
RE®. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

Oi

BOI

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 VILA ALPINA
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