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Smerkiamas Maskvos

Lapkr. 23 d. Kanados J. 
Tautų delegacijos nariai J. 
Tautų pilnaties sesijoje pra
dėjo Vakarų pasaulio ofenzy
vą, nukreiptą prieš Sovietų 
delegatų demagoginius anti- 
kolonialiaius pareiškimus jais 
siekiama patraukti Afrikos, 
Azijos tautų dėmesį). Lapkr. 
26 d., pilnatyje svarstantvad. 
17 kos komiteto pranešimą 
kolonializmo klausimais, sov. 
kolonialinę, imperialistinę po 
liuką vėl at kl idė britų de- 
leg. Sir Patrick Dean Nuro
dęs, kad britai savo metu bu

Pavergtųjų Seimo

Lapkričio 12 15 d.d. Kana
doje lankėsi Pavergtųjų Sei
mo delegacija: Seimo pirm. 
G. Dimitrov, J. Letirich, V. 
Masens ir V. Sidzikauskas. Ot 
tawoje delegaciją priėmė min. 
pirm Diefenbaker ir užs.
reik, mi n G re e n D elegaci ja . bę, J .^gipĮąnąvičjųs jš o ron- 
lanteėsi ir pas partijų vadus, to išrinktas lãik reikalų tvar 
Svarstyti Kanados žygiai so- kytoju.

Susiskaldymas komunistiniame fronte vis didėja
Šią savaitę įvykusiame Ita

lijos komunistų suvažiavime 
išėjo aikštėn, kas ilgą laiką 
buvo stengiamasi pridengti, 
būtent komunistinio fronto su 
siskaldymas. Sovietų Sąjun
gos ir Italijos komunistai žiau 
riai kaltino ir puolė Kinijos 
ir Albanijos komunistus. Gi 
kiniečiai vadino išdavikais ko 
monistinių idealų Kruščiovą, 
Tito Albanijos komunistai ne 
buvo pakviesti. Jie solidari
zuoja Kinijos komunistus Taip

— Maskvos «Pravda» gruo
džio mėn. 5 d. rašo, kad pro 
letariato diktatūra Sovietų Są
jungoj jau praėjo. Tai buvo 
pereinamasis laikotarpis Šita 
diktatūra jau atliko savo už
davinį Proletariato valstybė 
perėjo, anot «Pravdos» į Bau 
dies valstybę, kuriai rūpi vi
sų žmonių reikalai Šitie pa
sikeitimai atsispindės naujoje 
konstitucijoje. Naujos konsti
tucijos reikalingumas buvo pa 
brėžtas paskutiniuose dviejuo 
se partijos suvažiavimuose. 
Konstitucijos paruošimui dir 
ba speciali komisija Kruščio 
vo vadovybėje

Rusija gyvena didelių re
formų, kurios nuolat tolsta 
nuo komunizmo, išvakarėse.

— Rytų, komunistinės, Vo
kietijos vyriausybės ministe-

kolonializmas J. Tautose

vusioms kolonijoms suteikė 
laisvę. Dean priminė, kad So 
vietai prieš antrą pas. karą 
ir po jo okupavo visą eilę 
kraštų, jų tarpe ir ^stiją, Lat 
viją ir Lietuvą. Britų delega
tas klausė: kada Sovietai su
teiks laisvę savo metu buvu
siems laisviems kraštams?

«Tiesoje» (277 nr.) paskelb 
tus piktas pranešimas apie 
lapkr. 23 d. debatus J Tau 
tose, išplūstas Kanados ats
tovas — jis, girdi, «juodinęs 
nacionalinę Sovietų S-gos po 
litiką».

delegacija Kanadoje

vietų pavergtų tautu laisvo 
apsisprendimo teisės vykdy
mo klausimais. Toronto deleg. 
iniciatyva buvo sukviestas so 
vietų pavergtų kraėtų atsto
vų pasitariu, as Nutarta Ka
nadoje steigti PET atstovy- 

pat Fidel Castro irgi daugiau 
palankumo kiniečiams rodo.

Šiomis dienomis įvykusia
me Čekoslovakijos komunis
tų suvažiavime Kinijos komu 
nistų atstovą buvo nušvilp
tas ir suvažiavimo dalyviai 
šaukė: «Tegyvuoja Rusija».

Šia proga prisimintina, kad 
Brazilijos komunistai yra su 
siskaldę. Vieni žiūri į Mask 
vą, kiti gi į Pekiną Atrodo, 
kad Brazilijoje yra daugiau 
stalinistų.

ris pirmininkas Walter Ul- 
bricht paskelbtame straipsny 
je komunistiškame laikrašty 
je, sako, kad visa Vokietija 
turi būt suvienyta. Anot jo ats 
kirą Rusijos ir Rytų Vokieti
jos taikos sutartis būtų tik 
priemonė prieiti prie visos 
Vokietijos suvienijimo Straips 
nyje daugiau nemini Berlyno 
kaipo laisvo miesto.

Šitie nauji politiniai vėjai 
Kremliuje ir satel.tiniucse 
kraštuose pradėjo pūsti nuo 
Kubos užblokavimo, kada ko 
munist’niai kraštai pamatė, 
kad Amerika ir visas Vakarų 
pasaulis nėra koks tai popie
rinis tigras, kaip komunistai 
sakydavo, bet jėga, kuri le
mia pasaulo 1 kimą,

— ARŽELIJOS Ben Bella, 
kuris atrodė didelis komunis

tų simpatikas, po Kubos įvy
kių Arželijoj uždarė komunis 
tų partiją.

— 29 lenkų keleiviai pasi
šalino iš turistinio laivo <Ma- 
zowsze» Kopenhagoje ir pa 
siprašė politinės globos Dani
joje. 14 iš jų pabėgo savaitę 
anksčiau, laivui sustojus Ko
penhagoje. Likusieji jų pa
vyzdžiu pasekė, kai tas pats 
laivas grįždamas vėl sustojo 
Kopenhagos uoste Tai pats 
didžiausias pabėgėlių skai
čius nuo to laiko, kai prieš 
keletą metų nuo lenkų laivo 
«Batory» paspruko apie 50 ke 
leivių.

IR LĖKTUVAI PLAUKIA
RUSIJOS LINKUI

Kruščiovo pasižadėjimas iš 
vežti iš Kubos rusų karo lėk 
tuvus yra vykdomas. Šiomis 
dienomis išmontuoti lėktuvai, 
kraunami į laivus Dalis jau 
plaukia Rusijos linkui Tų lėk 
tuvų būta tarp 30 ar '40 Ma
noma, kad šios savai.ės pa
baigoje bus iš
vežti Fidel Castro bus liūd
na Kremliaus žadėtus, jau at 
vežtus g nklus ir lėktuvus, 
Kruščiovas vėl atgal atsiėmė, 
prezidentui Kennedžiui sti
priai paėmus Kruščiovą už 
spramo. Komunistų politika 
yra jėgos politika Prieš jėgą 
lenkiasi, iš liūtų tampa nekal 
ti avinėliai ir galop lyg su
niekinti šuneliai, uodegas nu
leidę nešdinasi į savo būdą.

- ARGENTINOS vyriausy
bė vėl pergyvena krizę Eko
nomuos ministeris Alsogaray 
atsistatydino.

- INDIJOS ministeris pir
mininkas Nehru prisipažino, 
kad jis buvo su savo neutra
lumu komunistų apgautas. Jis 
pasakė — buvome vieną kar 
tą apgauti. Daugiau niekuo
met neapgaus. Kitaip sakant, 
Indija nesiduos ateityje viso
kių neutrąlumo sutarčių už
migdoma.

ATLEISTAS BRAZILIJOS
DARBO MINISTERIS

Darbo ministeris Pinheiro 
Neto per televiz ją ir radijo 
pareiškė, kad Braziliją valdo 
jai priešingos ekonominės jė
gos, kurioms priklauso Ame
rikos ambasadorius Gordon 
ir Brazilijos ambasadorius Va 
šingtone Alberto Campos.

Į šitą darbo ministério pa
reiškimą tuč tuojau reagavo 
Brazilijos ambasadorius Va
šingtone pareikšdamas, kad 
esamoje padėtyje arba darbo 
ministeris turi atsistatydinti, 
arba jis atsistatydins.

Vyriausybės nariai patarė 
darbo ministeriui savo pareiš 
kimą atšaukti. Bet jis atsisa
kė tai padaryti, Kas dar įdo
miau, kad net šitoje nepato
gioje situacijoje neatsistatydi 
no iš pareigų. Tuomet pats 
ministeris pirmininkas Her
mes Lima jį atleido.

Šitas darbo ministério išsi
šokimas įnešė nesklandumo į 
Brazilijos Amerikos santykius 
kaip tik tuo momentu, kada 
Brazilijos atstovas buvo pasi 
ruošęs vykti Amerikon pasko 
los prašyti.

— VAKARŲ VOKIETIJOS 
vyriausybė baigia išgyventi 
nelengvą krizį, kuriam pra
džią davė sukonfiakavimas 
laikraščio «Spiegei». Ilgus me 
tus buvusi koalicija krikščio 
nių demokratų su liberalais 
griuvo. Pradėta smarki akci
ja prieš minister} pirmininką 
Konrad Adenauer, kuriam pra 
džioj sausio sueis 86 m. am
žiaus. Buvo reikalaujama jo 
pasitraukimo, Kairysis ir de
šinysis sparnas bandė sudary 

■ti koalicija ir atimti iš krikė 
čiomų demokratų valdžią. Bet 
nepavyko susitarti. Atrodo, 
kad krikščionys demokratai 
sudarys koaliciją su socialde 
mokratais. Ir vyriausybės pry 
šakyje kol kas pasiliks K. 
Adenauer Krikščionių demo 
kratų partija yra numačiusi 
K Adenauerio pavaduotoją.

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito šiomis dienomis lankosi

Dėmesys i Komunistu Ofenzyva Miiss Ats
parumui Palaužti

VLIKo sesijos, lapkričio 10- 11 dd. rezoliucijos — Visuome
nė pakviesta boikotuoti bendradarbiavimo su Maskvos agen 

tais talkininkus

1. LAISVINIMO VEIKLOS 
REIKALU.

(Elta) Vliko sesija, išklau
siusi VLIKo ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininkų praneši
mus apie atliktuosius ir pla
nuojamuosius darbus, užgiria 
jųjų veiklą ir pateikia ateities 
darbų gaires.

VLIKo sesija, apsvarsčiusi 
esamąją padėtį ir aptarusi to 
ūmesnę Lietuvos laisvinimo 
akciją,

nutarė:

kreipti ypatingą cbėmesį į 
komunistų ofenzyvą mūsų ats 
parumui palaužti, jėgoms sus 
kaldyti ir išeivijai suklaidinti; 
s t i p r i n t i pavergtosios tau 
tos išsilaisvinimo viltis;
remti krašte kovojančius

ŠIO«ML» NUMERIO LEIDĖJA!

ČESLOVAS IR MARIJA 
JAKIÚNAI

Šie garbingi Lietuvos pa
triotai Česlovas ir Marija Ja 
kiūiiai savo vedybų 30 metų 
sukaktuvių proga, išleidžia 
šį «Mūsų Lietuvos* numerį. 
Jiedu vedėsi 1932 metais Lie
tuvoje Jonavos miestelyje. Į 
Braziliją atvyko 1934 metais 
ir visą laiką gyvena Saopau- 
lyje Abu yra susipratę lietu
viai. remia ir talkininkauja 
lietuviškuose reikaluose. Gy
vena Vila Guilherme nuosa- 
vuose namuose, Rua Petropo 
lis, 141, Caixa Postai 1764.

Laikraščio Redakcija ir Ad
ministracija labai dėkoja p.p. 
Jakiūnams už pagalbą

«MiSMKMUitMXMMWMãCMUaCitUMiCMUiO

Rusijoje Žinių agentūros pra \ 
neša, kad abudu su Kruščio- 
vu medžioja ir aptaria reika 
lūs. Tai du Stalino augintiniai 
suniekinę savo mokytoją.

brolius ir seseris prieš rusifi 
kaciją, indoktrinaciją, perse
kiojimus ir priespaudą;
atskleisti laisvajam pa
sauliui Maskvos daromus Lie 
tuvoje religinio, tautinio ir 
kultūrinio genocido nusikal
timus;
pritarti JAV senatorių ir 
kongresmanų žygiams kelti 
Lietuvos laisvės bylą Jungti
nėse Tautose ir skatinti lietu 
vių išeiviją prie to prisidėti 
ir visakeriopai juos remti; tuo 
pačiu reikalu kreiptis ir į ki
tų valstybių parlamentų ir vy 
riausybių vyrus, o taip pat ir 
į tų kraštų lietuvių išeiviją 
tokius žygius visokeriopai 
remti;
reikalauti Jungtinėse 
Tautose, tarptautinėse konfe-

(pabaiga 6 pusi.)
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Kultūros Kongresas Čikagoje
Lapkričio 21 25 d d. Čikago 

je įvyko II-sis Kultūros Kon
gresas. Lapkr. 21 d. Čiurlio
nio galerijoje buvo atidarytos 
meno, architektūros ir spau
dos parodos, įvyko prof V. 
K. Jonyno paskaita Lapkr. 
22 d„ kongreso atidarymo die 
ną, po oficialios dalies, skai
tyta pagrindinė dr. J. Gri
niaus (iš Vokietijos) paskaita 
apie kultūrinės veiklos gaires 
ateičiai ir prof. J. Puzino, 
PLB Kultūros Tarybos pirm, 
pranešimas Tą patį vakarą 
įvyko literatuos vakaras, ban 
ketas. Lapkričio 23 d. vyko 
paskaitos spaudos reikalais — 
jas skaitė J. Kardeli», L. Ši
mutis ir St. Pieža, konferen- 
tais buvo J. Čiūberkis, J. Mik 
lovas ir V. Zalatorius. Tą pa
čią dieną dar dirbo literatū

Išgrobstė naująja partijos istorija
Lapkričio 15 d. Maskvos 

knygynuose pradėta pardavi
nėti naujoji komunistų parti
jos istorija, iš viso 784 psl., 
buvo bematant išpirkta. Nau
jąją istoriją parengė 11 asme 
nų kolegija, atspausdinta 1 
mil. egz. tiražo, Ji sukėlė dė
mesį pirmiausia dėl joje pa
skelbtų, dokumentais parem
tų, įvairių Stalino kla dų. Kny 
goję iškelta, kad asmens kul
tai atsiradęs dar 17 partijos

Tobuliausias Būdas
Dale Carnegie

Gimiau ir augau viename 
Missouri ūkyje. Kaip ir dau
gelis anų laikų ūkininkų, ma
no tėvai turėjo sunkiai dar
buotis. Mano motina buvo 
buvusi kaimo mokytoja, o tė
vas — ūkininko bernas. Nors 
mano tėvai dirbdavo 16 valan 
dų per dieną, bet visada bū
davo skolų slegiami, ir mes 

ros, architektūros ir istorijos 
sekcijos. Lapkričio 24 d. to- 
lau tęsti architektūros sek
cijos darbai, darbuvo paskai
tos kitose sekcijose.- fizinio 
lavinimo, lietuvybės parapijo
se išlaikymo, lituanistinių 
mokslų bei švietimo, istorijos, 
muzikos. Kongresas iškilmin
gai uždarytas priėmus rezo
liucijas, nutarimus, įteikus
I. 000 dol. vertės premijas ir 
įvykus J. Kaminskui muzikos 
simfoniniam koncertui — iš
pildyti kūriniai.- pirmą kartą
J, Gaidelio «Lietuviškišokiai» 
ir ištraukos iš J. Kačinsko 
«Vilniaus siuntos», be to — 
Karlovičiaus «Lietuviška rap 
sodija», dar buvo išpildyta 
Šimkaus «Pagirėnų» operos 
įžanga ir VI Jakubėno dainos.

suvaž avimo metu, 1934 m. 
Esą, jis šlykščiausiai pasireiš 
kęs nužudžius Kirovą, kai Sta 
linas vykdęs «atsiskaitymo» 
politiką. Naujoji istorija liu- 
dyja, kad jos autoriai pripa
žino ideologo Suslovo tezę —- 
šis tvirtina, kad nors Stalinas 
stabdęs sovietinės bendruome 
nės plėtrą, tačiau negalėjęs 
pakenkti krašto pažangai bei 
Lenino sukūriesiems partijos 
pagrindams.

skurdžiai pragyveną Neturė
jo jie laimės, Beveik kas me
tai laukus užliedavo ištvinusi 
upė, ir kiaulės išdvėsdavo nuo 
choleros.

Po 10 kietų darbo metų bu
vome skolose taip paskendę, 
jog bankas grąsino išparduo
ti ūkį ir skaudžiai pajuokė 
tėvą, kuris tąsyk turėjo 47

Balys Sruoga

Ties Banga
Jūros maldos — tai ugnelės.
Ne, tai žvaigždės danguje.
Skaisčios, lengvos pinas, kelias 
Kaip ir siela maldoje.

Myliu jūros tylią šneką, 
Tą šnerėjimą bangos..
Kam ji meldžias, ką ji sako — 
Gal vaidilos tik žinos...

O tačiau šnerėjimas tylus,
Tie žemčiūgai bangoje, 
Tie verpetai juodi, gilūs 
Taip ir trukia in save...

Taip ir pultau, rods, in jūrą, 
Melstaus drauge su banga — 
Gal prašvist naktis paniurus, 
Gal išaušt širdies aušra!

metus amžiaus. Tai buvo jam 
perdaug. Paskendo susirūpini 
muose ir susirgo Nevalgė net 
po sunkaus lauko darbo. Netu 
tėjo apetito Sudžiūvo Gydy
tojas pasakė motinai, kad jis 
ilgiau 6 mėnesių negyvens.

Jis ir nebenorėjo gyventi. 
Vėliau motina pasakojo, kad, 
kai tėvas išeidavo gyvulių 
šerti, ji eidavo paskui su bai 
me žiūrėti, ar nekabo kur pa 
sikoręs ant virvės Po eilės 
metų tėvas man pasip šakojo 
jog kartą nenušokęs nuo til
to į upę tik dėl gyvo ir pasi
tikinčio mano motinos tikėji
mo: «Jei mylėsime Dievą ir 
laikysime Jo įsakymus, vis
kas išeis j gerą». Ir tikrai. 
Viskas palengva pagerėjo. Ir 
mano tėvas gyveno dar lai
mingai 42 metus.

Laike šitų kovos ir baimių 
metų mano motina nieka
da neįpuolė į susirūpi
nimus Kiekvieną vakarą prieš 

einant mums miegoti, ji per
skaitydavo vieną perskyrimą 
iš Šv. Rašto. Dažnai mano tė
vai kartodavo tuos guodžian
čius Jėzaus žodžius: «Mano 
Tėvo namuose yra daug bu
veinių. Einu paruošti jums 
vietos... kad ten, kur aš esu, 
ir jūs būtute!»

Po to atsiklaupdavome prie 
savo kėdžių ir visi nuošir
džiai prašydavome Dievo mei 
lės ir globos Maldoj motina 
sudėdavo visus savo rūpes
čius į Dievo rankas.

Garsusis amerikiečių peda
gogas ir psichologas William 
James kartą Hervardo uni
versitete pasakė: «Prieš susi
rūpinimus karališkas 
vaistas yra religinis tikėji
mas». Tam atradimui nereikia 
Harvardo universiteto Mano 
motina jį atidengė Missouri 
ūkyje! Dar, rodos, dabar ją 
girdžiu giedant besidarbuo 
jaut..

Ir iš manęs ji norėjo pada 
ryti dvasiškį. Rimtai galvojau 
tapti misionieriumi... Tačiau, 
kai pradėjau studijuoti univer 
sitete, praradau fikėjimą. Stu
dijavau biologiją, griežtuosius 
mokslus, filosofiją, palygina
mąją religijų istoriją ir kaip 
parašyta Biblija... Pradėjau 
abejoti jos tvirtinimais, Nebe 
žinojau į ką tikėti. Nebesi- 
meldžiau. Tikėjau, kad šimtai 
ir tūkstančiai žvaigždynų yra 
sutverti aklos jėgos, atsitikti
nai. O gal būna amžinai?!

Bet tačiau ramybės nedavė 
nežinojimas, kaip išaiškinti 
tiek paslapčių, kurios supa 
mus: gyvybės paslapties, or
ganizmo veikimo, augalų ža
lumos, net mote rų veikimo pa 
slapties. Ir aš, ir niekas neži 
no, kaip išaiškinti tas paslap
tis. GENERAL MOTORS kom
panija per 6 metas išleido mi 
lijonus dolerių tyrimams ko
dėl kibirkštis motoro cilinde 
ryje iššaukia skystojo kuro 
sprogimą, judinantį ratus ma
šinų, automobilių, lėktuvų? Ir 
neišaiškino!

Tačiau nesupratimas anų 
paslapčių mums nekliūdo nau 
dotis mūsų kūnu, elektros jė 
ga, mašinomis. Taip pat ir 
nesupra’imas Dievo, tikėjimo 
ir maldos paslapčių nekliudo 
žmonėms naudotis turtinges
nių ir gražesniu gyvenimu 
kurį religija įgalina!

Todėl ir aš grįžau.. Grįžau 
prie tikėjimo, prie naujai su 
voktos religijos. Manęs visai 
neinteresuoja įvairių tikėji
mų skirtumai, Bažnyčių gin
čai. Mane domina, ką religi
ja teikia man, būtent.- padeda 
man gyventi pilnesnį, turiniu 
gesnį ir laimingesnį gyveni 
mą. Dar daugiau: religija tei 
kia dvasinių vertybių — tikė 
jimą, viltį, drąsą Išnyksta ta 
da nervų įtampa, dvejonės, 
baimės ir susirūpinimai. Nu 
žymi ji gyvenimo tikslą ir 
kryptį. Didina mano laimę ir 
sveikatą bei padeda susikur-

(pabaiga 3 pusi)

Lietuvos Ūkio Katastrofos Pradžia
(1940 - VI - 15 — 1940 - VIII - 25)

ALBERTAS TARULIS
(tąsa)

Kitą dieną (VIII 5) buvo pa
skelbtas Ministerių Tarybos 
nutarimas sudaryti valstybinį 
fondą, į kurį turėjo būti pa
imtos: a) visos valstybinės že 
mes ir vietos savivaldybių že 
mės, kurios betarpiškai nerei 
kalingos valstybei ir savival
dybėms, b) visos dvarininkų 
žemės su sodybomis, trobe
siais, gyvu ir negyvu inven
toriumi, c) visos bažnytinės, 
parapijinės, vienuolynų ir ki 
tų religinių organizacijų ir įs 
taigų žemės, d) žemės tų pi
liečių, kurie gyvena miestuo
se, patys žemės nedirba irtu 
ri kitus pragyvenimo šalti
nius, išskyrus sodybas ir ne- 
didesnius kaip 10 ha žemės 
sklypus, priklausančius darbi 
ninkams, žemesniems tarnau
tojams, mokytojams, o taip 
pat asmenims, turintiems y pa 

tingų nuopelnų Lietuvos liau 
džiai, mokslui ir menui, e) tą 
bendro žemės ploto dalį, kuri 
priklauso valstiečių ūkiams, 
didesnę kaip 30 ha, (nors jie 
yra juridiškai paskirti ar už
rašyti kelių šeimos narių var 
du, bet valdomi vieno valdy
tojo).

Nepaisant viso propaganda 
nio verkšlenimo prieš rinki
mus ir per seimo posėdžius 
dėl smulkiųjų ūkių skurdo, 
Ministerių Taryba numatė kur 
ti naujus ūkius ne didesnius 
kaip 10 ha, paliekant teisę 
šią normą arti miestų ir mies 
telių sumažinti ligi 50% Tai 
buvo padaryta, be abejo, są
moningai siekiant sukurti to
kius nepajėgius, kurių valdy 
tojas nerastų kitos išeities, 
kaip nuo individualaus ūki
ninkavimo atsisakyti. Juo la 
biau, kad sklypų išplanavi
mas ir neleidimas statytis 

vienkiemiais iš anksto ruošė 
palankias sąlygas.

Visam žemės reformos dar 
bui įvykdyti buvo suorgani
zuota 262 valsčių komisijos ir 
per 800 matininkų (jų skaičių 
je per 200 — be įrankių). Pra 
šymų žemei gauti suplaukė 
per 200 000. Kaip vėliau pa 
aiškėjo, valstybinį žemės fon 
dą sudarė paimti iš 28,000 
žemvaldžių apie 600 000 ha, iš 
kurių 381 000 ha buvo paskir 
ta bežemiams ir mažažemiams, 
110 000 ha valstybinių miškų 
žinybai, 65 000 ha — įstai
goms, viešiesiems ir kitiems 
reikalams.

Matavimo darbai prasidėjo 
VIII,8 (Utenos a ). Sumobili- 
zavimas žemės reformos dar
bui, tikusių ir netikusių savo 
pareigoms žmonių, garbini
mas spaudoje 15 mętų mer
gaičių, rašiusių mašinėle be 
pertraukos po 24 vai, socia
listinis lenktyniavimas tarp 
komisijų narių, valsčių iraps 
kričių komisijų ir pan prie 
monės nieko nepadėjo baigti 

didžiulį (15% viso žemės plo 
to) darbą užsimotu laiku. VIII 
23 Ministerių Taryba buvo pri 
versta pratęsti žemės patvar 
kymo terminą ligi IX.24 (jau 
buvo Komisarų Taryba) gale 
jo konstatuoti, kad seimo nu
tarimas įvykdytas.

Nepasisekimą su žemės re
forma pakankamai ryškiai 
vaizduoja faktas, kad jau mi
nėtame VIII.4 suvažiavime 
M Gedvilą buvo paskelbęs: 
«Valstiečiai turi gauti žemę 
tuojau pat, jau šiandien! Jau 
nauji šeimininkai — darbo 
valstiečiai —- turi pravesti ru 
deninę sėją». O jau VI 11.29 
Komisarų Tavyba buvo pri
versta nutarti: «Įpareigoti vi
sus didesnius kaip 30 ha ūkių 
valdytojus, ūkvedžius ir komi 
sarus, jų a-menine atsakomy 
be, pilnai apsėti visą tuose 
ūkiuose žiemkenčiams skiria 
mą žemės sklypą, kaip palie 
karną buvusiems valdytojams 
taip ir nusavinamą žemės da 
lį Ūkių valdytojai, buv. savi 
ninkai, privalo atlikti visus 
sėjos darbus savo ūkio jėgo 

mis, sėklomis ir trąšomis ge 
rai parengtoje žemėje, stro 
piai žiūrint, kad šiais metais 
būtų pasėta ne mažiau kaip 
1939 m. Įspėti ūkių valdyto
jus, kad už sėjos darbų ven 
girną ir už jų žinioje esamo 
se žemėse, kaip jiems palie 
karnose, taip ir jų nusavina 
mose, blogą žiemkenčių sė
jos įvykdymą jie bus baudžia 
mi visu įstatymų griežtumu, 
kartu konfiskuojant jų turtą».

Tuo būdu žemės reforma 
kalbamuoju laikotarpiu nevy 
ko taip, kaip buvo norėta, ir, 
apskritai, nebuvo baigta. Jį 
nebuvo baigta ir iki 1941.VI. 
22, nes iš vienos pusės, liko 
nepaskirstytos žemės, iš an 
tros pusės, naujakuriai ir «buo 
žės» buvo pradėję nuo turi
mos žemės atsisakinėti (žiūr. 
V. Balčiūnas, Bolševikinė že
mės reforma Lietuvoje. «Lie 
tuvių Archyvas» I t. Tenka 
pastebėti, kad šis klausimas 
būtų reikalingas platesnės mo 
nografijos, iškeliant joje dau 
giau faktų iš darbo organiza
cijų nerimtumo, savavaliavi-
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Nervu Gydytojai Skeltia
Dale Carnegie

Dar prisimenu, kiek daug 
buvo kalbama ap e ginčą tarp 
mokslo ir religijos. Bet tai 
jau pasibaigė! Naujausias iš 
mokslų, psichiatrija, moko tą 
pat, ką Jėzus mokė.

— Kaip? Kodėl?
— Todėl, kad psichiatrai, 

tie nervų ligų gydytojai spe
cialistai atidengė, kad malda 
ir stiprus religinis tikėjimas 
išvaiko perdėtus rūpesčius, 
baimes, nervų įtampą, iššau
kiančius didesnį dalį visų mū 
sų blogybių ir ligų

Kartą aplankiau Henry 
Ford, vadovavusį vienai iš di 
džiausiu pasaulyje įmonių. Bu 
vau nustebintas to 78 m. am
žiaus vyro sveika išvaizda. 
Man paklausius, ar jis turėjo 
susirūpinimų, atsakė:

Ne! Tikiu, kad Dievas val
do visus dalykus ir nereika
lingas mano patarimo. Dievui 
tvarkant pasaulį, tikiu, kad 
viskas turi baigus gerai Ir 
jei taip — kam tie susirūpi
nimai?!

Šiandien net psichiatrai pa
lengva tampa moderniais evan 
gelistais. Mus kviečia prakti
kuoti tikėjimą, ne kad išva
duotume pragaro ugnies po 
mirties, bet kada išsilaisvin
tume šiame pašau yje iš pra
gariškos ugnies pilvelio žaiz
dų, augina pectoris — tosbai 
sios širdies ligos, nervų pairi 
mo ir beprotybės!

Iš tikrųjų, juk krikščioniš
koji religija yra sveikatingas 
ir skatinąs veikimas. Jėzus 
sakė: «Aš tam atėjau, kad jūs

(pabaiga iš 2 pusi) 

ti «ramybės oazę, tarp gyve
nimo smėlio sukuriu».

Teisingai prieš 300 metų 
sakė Francis Bacon: «Mokslo 
ir filosofijos paragavimas pa 
lenkia žmogaus dvasiai bedie 
vybę. Tačiau filosofijos ir 
moksle gelmės veda dvasią į 
tikėjimą».

turėtute gyvenimo ir apsčiau 
turėtute» Jėzus apskundė ir 
puolė tuščias, šaltas farizėjų 
tikėjimo formas Jis buvo su
kilėlis, skelbiąs naują, kitos 
rūšies religiją, kuri grąšino 
sukelti revoliuciją pasaulyje. 
Dėl to buvo ir nukryžiuotas. 
Jis skelbė, kad Subata, tikė
jimas yra dėl žmogaus, o ne 
žmogus dėl Subatos, dėl tikė 
jimo. Kristus daugiau kalbė
jo apie baimę, negu apie nuo 
dėmę.

Perdėta baimė,: nepasitikė
jimas yra nuodėmė prieš Die 
vą, prieš sveikatą, prieš la
biau pilną, turiningą, laimiu 
gą ir ryžtingą gyvenimą. Jei 
Emersonas save vadindavo 
«džiaugsmo mokslo» profeso
riumi, Kristus tuo labiau bu
vo «džhugsmo mokslo” didy
sis Mokytojas, Jėzus liepė sa 
vo mokytiniams: «Prašykite 
ir gausite, kad jūsų džiaugs
mas būų pilnas. Tada jūsų 
širdis džiaugsis, ir jūsų džiaug 
smo iš jūsų niekas neatims».

NEĮMANOMA GYVENTI...

Moderniosios p ichologijos 
tėvas W Hiam James kartą 
rašė savo draugui profesoriui 
Tomui Davidson:

— Metams bėgant save lai 
kau vis labiau negalinčiu gy
venti be Dievo.

Taip atsitiko ir su advoka
tu John R Anthony, kuris 
anksčiau buvo knygų parda 
vėju. Jis sykį pasakojo man:

Prieš 20 metų aš buvau vie 
nos knygų leidyklos atstovas. 
Turėjau pardavinėti įstatymų 
rinkinių kolekcijas, be kurių 
advokatai negali beveik apsi 
eiti. Pardavinėjimui buvau ge 
rai pasiruošęs — buvau bai
gęs advokato mokslus, mokė 
jau gerai kalbėti, sužinoda
vau savo klijentų titulus, spe
cialybes, jų politines pažiū
ras ir kitus pomėgius.

Bet viskas veltui Nepar- 
duodavau, negaudavau užsa
kymų beot tiek, kad galėčiau

B, Brazdžionis

Lopšinė Dukrelei
Jei po tėviškės dangum dabar miegotum, 
Oštų tau lopšinę kalno ąžuolai, 
l o auksinėm obelėlėm, po šakotom 
Tau lovelę suptų šviesūs angelai.

Ir tyliai sapnuotum Nemuną senelį 
Ir kaimynų oželius ir kaštanus, 
O dabar, kely pavargusi dukrele, 
Ką sapnuoji, ką regi tu pro sapnus?

Ar sugrįšim, kaip gimtinėn grįžta paukščiai, 
Ar bėgiosi tu pakrantėmis Neries, 
Ar girdi tu kaip gimtoji žemė šaukia, 
Mūsų žvaigždės mums ir vėl danguj žėrės?

Ar sapnuoji, kad mums mūsų vyšnios žydi, 
Kad kažin kur liko vargas ir kalnai, 
Kad tėvynės vėl mums niekas nepavydi, 
Ar sapnuoji tu, Saulele, kad tenai,

Kai po tėviškės dangum kada miegosi, 
Oš lopšinę žalio kalno ąžuolai, 
Po mūs sodo obelėlėm, po žaliosiom 
Sups lovelę tavo šviesūs angelai?...

padengti išlaidas. Tai iššau
kė manyje nesaugumo ir bai
mės sąmonę. Kai norėdavau 
Įeiti į kurio kliento biurą, ta 
baimė mane taip apimdavo, 
kad nusiraminimui turėdavau 
pasivaikščioti prieš namą ar 
išėjęs laukan apeiti keletą 
kva;talų. Praradęs daug bran 
gaus laiko, tik su valios jėga 
prisi versdavau grįžti, pabels
ti tyliai į duris, ar su dre
bančia ranka paspausti skam
butį. Pusiau vildavausi, kad 
kliento nebus namie ..

Leidyklos vedėjas man pa- 
grąsino, kad nebeduosiąs kny 
gų kreditan Žmona gi prašė 
pinigų užsimokėti krautuvėje 
už maistą... Susirūpinimai ma
ne ėdė K'ekviena diena ma
ne vis labiau stūmė desespe- 
racijon Buv baigta su manim. 
Nebeturėjau nė su kuo užsi
mokėti už viešbutį ar bilietui 
grįžti atgal. Nenorėjau grįžti 
atgal..

KOMUNISTŲ PERŠAMAS 
KELIAS DIDIS, BET NE 

VISADA LYGUS

Lietuvoje propagandininkai 
nesiliauja skelbę apie reika 
lą artėti su kitomis, «broliško 
mis» Sovietuos tautomis ir 
visomis priemonėmis atsisa 
kyti nuo vadinamo nacionali 
nio ribotumo, užsisklendimo. 
Lietuvos kom. partijos ck pro

lr kai vieną vakarą grįžau 
atgal į viešbutį, sakiau, tai 
bus paskutinis grįžimas Bu
vau taip nusiminęs, prislėg
tas .. Man buvo tas pats: gy
venti ar mirti. Visa vakarie
nė buvo karšto pieno sti
klas... Tą naktį suvokiau, ko
dėl nusivylęs žmogus atsida
ro langą ir iššokdamas nusi
žudo. Aš būčiau padaręs tą 
pat, jei būčiau turėjęs drąsos.

(B. D) 

pagandos sk vedėjas Pr. Mi- 
šutis, paskelbęs straipsnį «Tie 
soje» (257 nr.) iškėlė taria
mai didelius laimėjimus poli 
tinio švietimo darbe ir kitur, 
Jis pasigyrė, kad komunistų 
suvažiavimo medžiaga Lietu 
voje išleista net pusės milijo 
no egzempliorių tiražu, o ko 
munistų programą nagrinėję 
220 000 žmonių. Girdi, laimė
jimų daug, bet... einamas ke 
lias nėra visada lygus. P. Mi 
šutis susirūpinęs, kad Lietu
vos gyventojai, atrodo, dar 
per mažai kreipia dėmesio į 
sovietinį patriotizmą, tautų 
draugystę, proletarinio inter 
nacionalizmo jausmus, taigi, 
į būtinuosius, partijos nurody 
tuosius uždavinius.

Partijos pareigūnas skelbia 
kad turį būti broliški santy
kiai su kitomis tautomis, tad, 
esą, ir Lietuvoje vieningai 
gyveną ir dirbą lietuviai, ru
sai, lenkai, žydai ir kitų tau
tybių žmonės. Jie, girdi, la s- 
vanoriškai mokosi rusų kal
bos, nes juk ji... daranti įma
nomą įvairių tautų bendra
vimą.

Ta proga P. Mišutis pasiry 
žo atkreipti dėmesį j užjūry
je gyvenančius tautiečius. Su 
prantama, jis juos puola, nes 
esą tie niekadėjai bandą 
šmeižti partijos politiką, juo
dinti sovietinę tikrovę, kiršiu 
ti tautų neapykantą. Partijos 
pareigūno žcdžiais, tie užsie
nio lietuviai iš viso nenorį 
Lietuvai gero, jiems tėvynė 
n rūpi, nes, pasak Mišučio, 
gimtasis kraštas niekada taip 
neklestėjęs ekonominiu, poli 
tiniu ar kulėūriniu atžvilgiais. 
Tačiau, jei naujas partijos dė 
mesys užsienio lietuviams ir 
įdomus, tai argumentai apie 
krašto klestėjimą ne nauji ir 
jau per daug nuvalkioti.

— Nevėžio upė senovėje tu 
rėjo ypač didelės reikšmės.

Nuo šios upės žiočių iki Pa 
nevėžio net iki XVIII amžiaus 
plaukiodavo kariniai laivai. 
1812 m. prancūzai bandė Ne
vėžiu gabenti apgulos artile
riją.

mo, nusikaltimų ir pan Vien 
tik ano meto tarybinė spau
da teikia labai daug informa
cinės medžiagos, nebekalbant 
apie archyvus).

Be to, 1941 m vasarą būtų 
atsiradę dešimtys tūkstančių 
ūkių be valdytojų, pastaruo
sius išgabenus į Sibirą. Tad 
naujai susidarantį valstybinį 
žemės fondą būtų reikėję ko
kiu nors būdu skirstyti. Tai 
būvo visai normalu — žemės 
reforma būtų pasibaigusi ta» 
da, kai visa žemė paskirstyta 
tarp valstybinių ir kolektyvi
nių ūkių, tuo būdu įgyvendi
nant Stalino «mokslą».

Žemės ūkio būklė per tą 
laikotarpį tolydžio blogėjo. Tu 
rint prieš akis perspektyvą 
anksčiau ar vėliau netekti sa 
vo žemės, nebuvo ne tik jo
kio noro dirbti, bet nebuvo ir 
sąlygų. Kaine labai trūko 
darbo jėgos. Pati valstybinė 
žemės ūkio komisija buvo pri 

versta VII 1.8 paskelbti, kad 
«kai kurie dvarų' darbininkai 
meta ūkio darbus ir eina prie 
plentų tiesimo, statybos ir 
kit >. Iš tikrųjų taip darė tiek 
dvarų, tiek ir kitų žemės ūkių 
samdinei. Tai įrodo nuolaii 
niai, o liepos mėn. ypač daž 
ni, Darbo Ministerijos ragini
mai darbininkams neplūsti į 
miestus.

Kai kurie stambieji ūkiai 
per pačią darbymetę (javų 
valymas, pasiruošimas žiem
kenčių sėjai) buvo likę be gy 
vulių ir inventoriaus Valsty
binė žemės ūkio komisija 
skelbė apskričių ir valsčių 
žemės ūkio komisijoms, vals
čių viršaičiams, dvarų komi
tetams ir komisarams, kad 
«nusavintų dvarų trobesius, 
gyvulius ir negyvą invento
rių. o taip pat ir visą kitą 
turtą griauti ir bet kam da
linti draudžiama» (VIII8).

Vien tik šis įspėjimas rodo, 

kaip šeimininkavo darbininkų 
komitetai ir komisarai. Rei
kia neužmiršti, kad komisa
rai buvo skiriami ne vien dva 
rams, bet ir šiaip jau stam
biems ūkiams (tos pačios ko
misijos VIII.8 pranešimas) Vi 
same žemės ūkyje buvo taip 
nusišeimininkauta, kad žemės 
ūkio rūmų direktorius VÍII.30 
pranešime «Darbo Lietuvai» 
(82 Nr) pasiūlė likviduoti 
apie 20.000 arklių ir apie 
100 009 senesnių raguočių.

Sumažėjus darbo jėgai ir 
gyvam bei negyvam inverto 
riui, negaunant pirkti dirbti
nių trąšų žiemkenčiams ir, 
svarbiausia, netekus noro dirb 
t!, gerinti ūkį, ką nors iš pa
grindų tvarkyti, nieko nega
lėjo padėti Ministerių Tary
bos VIII.5 nutarimo dėl vals
tybinio žemės fondo sudary
mo 14 str, kuriame buvo pa
sakyta: «Kiekvieno darbo vals 
tiečio pareiga — apdirbti ir 

gerinti žemę, taisyti ir staty
ti ūkio pastatus ir vesti savo 
ūkį pagal naujausius žemės 
ūkio pasiekimus, įdedant į šį 
darbą visas savo jėgas ir ži
nojimą. Be to, Ministerių Ta
ryba kreipia ypatingą darbo 
valstiečių dėmesį į būtinumą 
toliau visapusiš<kai plėsti gy
vulininkystę, kuri yra viena 
svarbiausių žemės ūkio šakų'.

PRAMONĖ

Du trečdaliai Lietuvos gy
ventojų dirba žemės ūkyje ir 
vienas trečdalis kur nors ki 
tur, taigi ir pramonėje. Pra
monės verslo liudijimų (paten 
tų) 1940 m. pradžioje buvo iš 
pirkta apie 16 000. Toks buvo 
apytikris atskirų pramonės ir 
amato įmonių skaičius Pra
monės įmonių, kuriose dirba 
bent 5 asmenys, įskaitant sa
vininkus ir jų šeimos narius, 
buvo tik 1 500, o jose dirban
čių asmenų tik 40.000.

Palyginus su žemės ūkiu, 
kur buvo turima reikalo su 
daugiau kaip 300.000 ūkių ir 
arti 2 mil žmonių, pramonės 
problemą, keičiantis sociali
nei santvarkai Lietuvoje, bu
vo gana nežimi. Be abejo, 
pramonė su savo 40.000 dar
bininkų ir beveik pusę mrd. 
litų gamybos verte visame 
tautos ūkyje buvo žvarbus 
veiksnys, tačiau vis dėlto di
džioji problema buvo žemės 
ūkis.

Gal būt, iš dalies dėl to ir 
visas komunistų partijos dė
mesys pirmiausia buvo nu 
kreiptas į žemės ūkį. Čia iš 
karto buvo pradėta kalbėti 
apie numatomas reformas, tuo 
tarpu pramonės klausimo ne
buvo net rinkiminėje propa
gandoje. Tik seimo susirinki 
mo išvakarėse buvo mestas 
stambiosios pramonės nacio 
nalizavimo šūkis.

(B. D.)
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Palaimintas Susimastymas
Aloyzas Baronas

(pabaiga)

Įsteigti kokią premiją, pa
statyti bažnyčią ar operos rū
mus. Nuomininkui numečiau 
penkinę, o stogui taisyti im
siu iš banko. Kvailys. Reikia 
išlikti daugiau negu šešias 
kartas. Bažnyčioj vitražai de 
ga deimantais. Pavardė spin 
di auksu. Vienas langas kaš
tuoja tūkstantį. Jis išlaikys 
amžinai. Žmonės sėdės suo
le, dairysis ir skaitys pavar
dę metų metais Auksu išra
šytą. Taip, trims nuominin
kams pakėliau po dešimtį, tai 
per tris metus tūkstantis. Šeš 
toji karta. Šeštoji. O bažny
čios pergyvena dešimtį gene 
racijų Dešimtys kartų, vitra 
žai, auksinis ir amžinas var 
das palangėj». Rūko cigare
tė, trukšmavo vaikai, grojo

— Šį šeštadienį 18 vai. 
įvyks ateitininkų valdybos po 
gėdis.

— Jaunučių susirinkimas 
šeštadienį 16 vai.

— Choro ir tautinių šokių 
repeticija sekmadienį po 9 
vai. Šv. Mišių.

— Štai ateis Viešpa's ir 
bus tą dieną didelė šviesa.

— Visi ištroftkusieji ateiki
te prie gaiviųjų vandenų ir 
jieškokite Viešpaties kol ga
lima Jį rasti.

— Štai kils didis pranašas 
ir jis atnaujins Šventąjį 
Miestą.

— Štai dangaus debesyse 
Viešpats ateina su didele 
garbe

— Atverkite duris, nes Vieš 
pats su mumis.

— Štai pasirodys Viešpats, 
laukite jo, nes jis tikrai ateis 
ir neužgąiš.

— Kalnai ir kalvos gieda 
Viešpačiui giesmę ir visi miš
ko medžiai iš džiaugsmo plo
ja rankomis, nes Ateina Vieš
pats Valdovas amžinoje ka
ralystėje.

— Štai ateis Viešpats ir bus 
savo tarnams akių šviesa,

(Iš Advento maldų)

už sienos radijas, kažkur dan 
gumi lėkė spragėdamas lėk
tuvas, ateidavo trt ūkinio 
verksmas ir mašinų spiegi
mas, gi Antanas Juknis pir
mą kartą" stipriai stovėjo ties 
amžinumo problema.

Po mėnesio, kai nuominin 
kas mokėjo nuomą, Juknis 
tarė:

— Suprantate, tada nulei 
dau, kad nuo sekančio mene 
šio mokėsite po dešimtį dau 
giau. Pamačiau, kad niekas 
neišeina Dabar viskas bran 
gu ir namai tik amžini nuos
toliui.

Nuomininkas tylėdamas jieš 
kojo priežasties, vertusios pa 
kelti nuomą, ir, gaila, niekas 
negalėjo jam pasakyti, jog 
tai padarė palaimintasis susi 
mąstymas.

PER 30 000 STUDENTŲ 
PABĖGO IŠ RYTŲ 

VOKIETIJOS

BONNA, Vokietija. — Kaip 
praneša Vokiečių Studentų są 
junga, per 30 000 studentų ir 
abiturientų iki šiol pabėgo iš 
Rytų Vokietijos į Vakarų Vo
kietiją.

Nuo 1954 metų iki šiol rytų 
zonoje politiniais motyvais 
yra areštuoti ir nuteisti kalė
ti 24 profesoriai, 41 docentas 
36 asistentai, 6 studentų ka
pelionai, 1,012 studentų ir 77 
abiturientai.

Vien nuo 1961 metų rugpiū 
čio 13 d., kai komunistai ėmė 
si griežčiausių priemonių aukš 
tosioms mokykloms «tvarky
ti», Sovietų Sąjungos zonoje 
ir Rytų Berlyne esą areštuo
ta 120 asmenų iš aukštųjų 
mokyklų mokomojo perso
nalo.

LINKSMIAU

— Kai tu tik pamatai gra
žią moterį, tai užmiršti, kad 
esi vedęs, — sako žmona 
vyrui.

— Ne, tada aš atsimenu ir 
apgailestauju, kad esu vedęs» 
— atsako vyras.

PAGAL RECEPTĄ

Pieno pardavėja klausia 
klientą:

— Ar jūs patenkinta pienu, 
kurį pas mane perkate?

— O, taip! Gydytojas man 
sakė, kad maži vaikai turi ger 
ti pieną pusiau su vandeniu-

Kotryna Grigaitytė

Sesei Tėvynėje
Kaip žolelė maža tarp griūvėsiu 
Taip stiebias viltis lūkesy, 
Kad tave kada nors dar regėsiu 
Kaip savąjį veidą namų šuliny.

Tenai kur mes girgždino m svirtĮ 
Ir audeklus tiesėm abi, 
Sugrįšiu, gal būt, tik numirti 
Taip nuneša laikas toli..

Lyg pienės papurusios pūką 
Išskleidė mus vėjai Rytų. 
Kokiame kelyje suklupus 
Aį raudi dienas savo tu?

i
Aklieji juk praregi kartais — 
Tokia yra Dievo valia 
Regiu aš tave vis prie vartų 
Bestovint balta skarele.

Vienam rašytojui atėjo į 
galvą keista mintis Jis pano
ro parašyti knygą, kurios bū 
tų tk vienas puslapis, tame 
puslapy tik vie 
nas sakiny , o tame sakiny 
tik vienas žodis, ir tas žodis 
turėjo pasakyti visa tai. ką 
jis norėjo išreikšti... Ilgai, il
gai jis suko galvą, kol paga
liau suprato, kad tai yra ne 
galimas daiktas.

Ko negalėjo tas rašytojas, 
tą lengvai išsprendė krikščio

PATENK NTAS PRAŠYMAS

— Mano žmona vis reikala
vo, kad mes kekumės į bran
gesnį butą. Dabar namų savi 
ninkas pakėlė nuomą, ir taip 
žmonos prašymas tapo išpil
dytas, — pasiguodė vienas ar 
timas kitam.

Ir akmuo sušyla, jei ant jo 
trejus metus sėdi.

PASTOVI KOMANDA

— Kitoms komandoms bū
dingas nepastovumas: vienas 
rungtynes pralaimi, kitas — 
laimi. Apie mūsų komandą to 
nepasakysi Per eilę metų iš
ryškėjo jai būdingas pastovu
mas, — ji nuolatos, be jokių 
išimčių, tiktai pralošia, — aiš 
kiną vienos komandos kores
pondentas.

GUMA AUSIMS

Sena moterėlė lėktuve ga
vo pakelį gumos, kurį jai bu

i ihamėr Toth

C r u c i f i x u s
niškasis credo Jame yra vie 
nas žodis, kuris išreišk a vis
ką: apreiškimą, tikėjimo pas
laptį, ' Dievo apvaizdą, žmo
gaus likimą, džiaugsmą, jėgą, 
filosofiją, tikėjimą, - tas žo
dis yra: CRUClFlXUS — «nu 
kryžiuotas».

Kristaus kryžiaus mirtis pa 
darė Napoleonui I nepaprastą 
įspūdį Jis ją laikė didžiausiu 
Kristaus Dievybės įrodymu .. 
«Aš esu dabar», rašo jis, «šv.

vo patarta panaudoti kylant 
ir nusileidžiant, kad nejaustų 
spaudimo ausyse Po pakili
mo moterėlė kreip si į pa
tarnautoją :

— Aš labai blogai jaučiuo 
si, prašau tą gumą man iš au 
sų iškrapštyti. __

KUR GAVAI PINIGŲ?
Žinomas mokslininkas buvo 

labai žmonos užguitas ne tik 
moksliniuose, bet ir finansi 
niuose reikaluose Kartą su
gūžęs namo jis linksmai pa
sigiria:

— įsivaizduok sau, laimė
jau penkiasdešimt tūkstančių 
loterijoj.

— Tai labai gerai, — pa 
reiškia žmona, — bet nore 
čiau žinoti, iš kur gavai pini 
gų nusipirkti bilietui?

KAVALERIJOJ

— Kodėl turi tik vieną pen 
tiaą?

— Aš manau kad jei vio 

Elenos saloje. Kur dingo visi 
mano pataikūnai? Kur mano 
draugai? Kas dabar manimi 
besirūpina? Taip, jūs du trys 
ištikimieji, dalijatės mano Ii 
kimu ir esate pasirengę būti 
su manim ištremti iki mirties. 
Mano kūnas greit grįš į žemę 
ir bus kirminų suėstas . Koks 
milžiniškas skirtumas tarp ma 
nęs ir to Kristaus, apie kurį 
ir šiandien dar tebesakomi pa 
mokslai, kuris tebėra minių 
mylimas, kuris tebegyvena vi 
same žemės paviršiuje. Ai
tai čia mirtis? Ar tokia mir 
tis? Ar tokia mirtis nėra 10 
žodžio prasme ( gyvenimas?* 
Tokia mirtimi tegali mirti tik 
Dievo Sūnus'» (Nicola Etudes 
sur le Christ III, chap, 2)

Mano jaunuoli, klaupkis daž 
nai prie kryžiaus, pažvelk į 
Kristų, kuris su meile į tave 
žiūri, ir pagalvok apie tą žo
dį: crucifixus. Jėzus buvo nu 
kryžiuotas dėl manęs! Kur la
kioji fantazija, kur plakanti 
motinos širdis, kuri galėtų su
prasti tą meilę, kuri vertė Vieš 
patį leisti save nukryžiuoti!

Ant iškelto Kalvarijos kalne 
kryžiaus kybojo Kristus su per 
vertomis ra komis ir kojomis, 
kęsdamas baisias kančias. Ky 
bojo negalėdamas pasijudinti, 
visų apleistas, lyg ženklas mal 
davjąs dangų atleisti mums 
nuodėmes.

Nuo to didžiojo penktadienio 
kada pirmą kartą buvo pasta
tytas kryžius tarp dangaus ir 
žemės, niekas nebegali jo už
miršti Kiekvienas žmogus tu
ri su juo reikalų, ar stoda 
mas su Kristum, ar kovoda
mas prieš Jį. Kur stovi tu, 

(pabaiga 6 pusi) 

nas arklio šonas pradės bėg
ti, tai bėgs ir kitas.

Bronys Švilpa
ATSIPRAŠAU, 

KORESPONDENCIJĄ RAŠAU

Aplankęs šaunų susirinkimą, 
Korespondentas rašyti ima, 
Ką jis ten matė ir ką girdėjo 
(Tos tuščios kėdės ne ką 

žadėjo).

Kas patį pirmą ten tarė žodį 
Kas miniai filmus ekrane rodė. 
Kiek kartų buvo kažkam tent 

plota,'
Kieno sveikaton stiklai kilota

Kas bulves skuto, kas virė 
kepė,

Kas dešrą pjaustė ir sviestą 
tepė.

Spauda užleidžia dažnai net 
visą skiltį, — 

Ką valgėm, gėrėm, kaip 
neprabilti;

(’š «Draugo»)
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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 Av. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

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

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.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni: 
Parque das Nações 1» vali 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 7,45 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

■Trečią:]

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO 
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS 

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101ll02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Prudente

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

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
merda] - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de. fogo - Seguros de aciden

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

FONE: 63-6005 . VILA ZBLINA - SÃO PAULO

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Agua Rasa 8 vai;, 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:*
Vila Anastacio 8,30 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai;
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans

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

4NTANO ÍPAVILONIC
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

posta] 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.

KIRPIMO IR. SIUVIMO MOKYKLA

•• j © r b 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 --------

liuojama SEKMADIENIAIS 
7 vaL 15 min.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda ts Av 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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO Y A

1CMÁW Í AII I! U »

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

indoya v niuo yrf jenai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

eps!t nicws 
.......................

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO’

» R « B:: :: ai» « B s: R ■ R B. .............

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.

?? Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių^ ?.
J' krautuvė tiktai pas $

I JAKUTIS & LAPIENIS LIDA- •

ESCRITÓRIO CONTAEIL

NAJCIIMIENTO !
Irmãos Nascimento

RES. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvark© 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
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Dėkojame
Mūsų mylimam tėvui

Lit I U Vos NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

— Misijon. T. J, Bružikas, 
S. J. sekmadienį gruodžio 16 
po pamaldų išvažiuos i Curi- 
tibą lankyti lietuvių, iš ten 
vyks j Erechim ir Porto Ale
gre, o iš ten jam netoli Mon 
tevideo, kur Tėvo Giedrio 
yra kviečiamas dalyvauti 10 
metų sukaktuvėse Gruod. 28 
d., nes prieš 1 metų buvo 
pašventintas lietuvių bažny
čios kertinis akmuo. Po to 
grįš į São Paulį. Porto Ale
gre lietuvius ragins važiuoti 
į P. Amerikos Lietuvių Kon
gresą vasario 22-25 dienomis. 
Montevideo mieste.

- ATLIKITE SAVO LIETU 
VIŠKĄ PAREIGĄ, ĮTEIKITE 
SAVO AUKĄ JAUNIMO NA
MŲ STATYBAI.

— PIRK JAUNIMO NAMŲ 
LOTERIJOS BILIETĄ, parem 
si statybą ir turėsi progos lai 
mėti labai vertingas premijas.

- NAUJUS METUS ŠIEMET 
VISI SUTIKSIME JAUNIMO 
NAMŲ STATYBOS FONDO 
RENGIAMAM NAUJŲ METŲ 
SUTIKIME VILA ZELINOS 
GIMNAZIJOS SALĖJE

Bus trumpa nuotaikinga pro 
grama ir šokiai grojant «Gua 
rachos» orkestrui.

(pabaiga iš 4 pusi)

mano jaunuoli? Pasakyk man 
kur stovi tu? Tarp Kristaus 
priešų? Kurie Jį šmeižia r iš
juokia? Gal tarp kareivių, ku 
rie svarbiausiame ir rimčiau- 
siame pasaulio istorijos me
mente po kryžiumi metė bur
tus?!

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 - 9 o Andvr Res.:$R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33-6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

o-VILLA LITUANIA»
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą . 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko^būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

— JACÀREI. Čia nedidelis 
lietuvių būrelis dar sumažė
jo. Lapkričio mėn. 18 d. mirė 
BRONIUS GARKAUSKAS, 51 
m amžiaus, kilęs iš Kazlų 
Rūdos Velionis Jacarei buvo 
vienos fazendos administrato 
rius, sodino eukaliptus pasku 
tiniu metu vertėsi prekyba 
turguose. Bet vėžio liga pa 
kirto gyvybę Nuliūdime pali 
ko žmoną, dukteris, sūnus, 
žentą ir anūką. Palaidotas 
S. Jose dos Campos kapinė
se. Į laidotuves buvo susirin
kęs būrys lietuvių iš Jacarei, 
Mogi das Cruzes ir S., Paulo

V. Klimeika

— Laiškai: H. Butkienei, V. 
Kutkai, A. Lazdauskui, A Pum 
putienei, J. Gudanavičiūtei, 
Šimouytėms, St. Rokaičiui, J. 
Stankevičiui, Pr. Zagorskie- 
nei, J. Bagdžiui.

— Lapkričio mėn 18 d. au 
tomobilio katastrofoj, Ribei
rão Preto mieste, žuvo ekono 
nių mokslų studentas ANTA
NAS ŠABLEVIČIUS, kuris iš 
São Paulo, savu automobiliu 
su draugais vyko į Rib. Pre
to miesto prefeito vestuves. 
Velionio tėvai gyvena V. Me 
deiros.

NORINČIŲ VYKTI Į 
URUGVAJŲ ŽINIAI

Kaip jau yra žinoma, atei 
nančiais metais, per Užgavę 
nes, vasario mėn 23 27 d. Mon 
tevideo mieste yra šaukiamas 
ANTRAS PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS, į ku 
rį vyks ir Brazilijos lietuvių 
atstovai Ta proga ruošiasi 
vykti ir daugiau lietuvių iš

A.fA. JONUI SALDOnUI mirus,

visiems mums pareiškusiems liūdesio valandoje užuo
jautos, dalyvavusiems laidotuvėse, septintos dienos šv 
mišiose, nuoširdžiai dėkojame.

M. Saldūnienė, A. Ausenkienė, S. Machado ir šeimos

S. Paulo ir kitų miestų Vyks 
tančius registruoja N. Vinkš- 
naitytė. Taip pat galima apie 
savo vykimą pranešti ir kle- 
bonijon telefonu 63-5975. Re
gistruotis jau laikas, nes rei
kia dokumentus susitvarkyti, 
užsienio pasą išsiimti. Visa 
tai užima laiko Vykimo prie 
monės, atrodo bus ekonomiš
kiausios vykti autobusu arba 
traukiniu

— Lapkričio mėn 2 d. Vila 
Zelinoje posėdžiavo organiza 
cijų bei vilų atstovai Į An
trąjį Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresą, São Paulo lietu 
viams atstovauti buvo susirin 
kimo įgalioti: p Halina Mo- 
šinskienė ir inž. Z. Bačelis. 
Yra vilties, kad atstovų sąra 
šas bus didesnis. Būtų gera, 
kad nuo kiekvienos organiza 
olos galėtų nuvykti bent po 
vieną atstovą. Taip pat buvo 
svars ytas ir Vasario 16 tos 
minėjimas Pamaldos Vasario 
16 los proga yra numatytos 
S Paulo katedroje, vasario 
16 tos vakare, kurioms laiky
ti yra kviečiamas vienas S. 
Paulo vyskupų Gi pats Vasa 
rio 16 tos minėjimas būtų se 
kančią dieną, vasario 17 d„ 
sekmadienį

— Organizacijų valdyboms 
primename, kad kitas organi 
zacijų atstovų posėdis bus 16 
d. gruodžio vila Zelinoje. ir 
tos organizacijos kurios nesi 
teikė į praėjusį posėdį savo 
atstovų prisiųsti, teprisiunčia 
į sekantį. Bus svarstomi svar 
būs reikalai.

— Naudinga Žinia Lietuviams —
Vila Albertina — Tremembė, Av. N; S. Aparecida. 204, 
São Paulo mieste, nuo šių metų, spalio mėnesio, veikia 
įvairių lietuviškų ir vietinių gėrimų fabrikas, būtent:

Guaraná, limonada, laranjada, cerejinha Gioeonda 
Champagne, Tubaina ir vėliau lietuviškas Krupninks. 
Atsilankiusieji bus labai nuoširdžiai aptarnaudami ir jų 

pageidavimai patenkinami.
ŠIO FABRIKO SAVININKAS:

LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA.
Av. N. S. Aparecida, 204, Vila Albertina, São Paulo.

(pabaiga iš 1 pusi.)

rencijose. per spaudą, kad so 
vietinė okupacija Lietuvoje 
būtų panaikinta;
palaikyti gyvą ir aktua
lų Lietuvos išlaisvinimo klau 
simą tarptautinėje plotmėje, 
susiejant jį su Antrojo Pašau 
linio Karo pa'ikimo likvidavi
mu ir su visa Centro ir Rytų 
Europos problema;
atkreipti ypatingą dėme 
sį į naujai besireiškiančias 
tendencijas Europos Tarybo
je (Neatstovaujamųjų Valsty
bių Komisijoje), kad būtų iš
vengta Lietuvos ir kitų Pabal 
tijo valstybių interesų pažei 
dimo ir diskriminacijos;
stiprinti bendradarbia
vimą su Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimu ir kitomis tarp
tautinėmis ir pavergtųjų tau
tų organizacijomis Lietuvos 
laisvės bylos labui;
siekti glaudesnio bendra
darbiavimo su Lietuvos diplo 
matiniais ir konsulariniais ats 
tovais, Amerikos Lietuvių Ta
ryba, Pasaulio Lietuvių Ben 
druomene, Lietuvos Laisvės 
Komitetu ir kitomis organiza 
cijomis;
sudaryti jaunųjų akade. 
mikų patariamąją komisiją

- MALDOS APAŠTALAVI
MO draugijos susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį 4 
vai po piet V. Zelinoje

— Kūčioms plotkelių gali
ma gauti klebonijoje.

Lietuvos laiMMHS^m^^Hi 
plėsti ir intensyvinti;
1 963 metais atitinkamai 
atžymėti VL'Ko veiklos dvi
dešimtmetį

2. POLITINĖS KONSOLIDA
CIJOS REIKALU

VLIKas, imdamas dėmesin 
smarkiai besikeičiančias tarp 
tautines aplinkybes ir tai, kad 
šių besikeičiančių įvykių rai 
doje, gali būti netrukus iškel 
ta Europos santykių proble
ma visoje jos platumoje, ka
da būtų paliestas ir tolimes
nis Lietuvos likimo klausi
mas, pakartotinai kviečia po 
litines grupes, turinčias tuos 
pačius, aukščiau minėtus, sie
kimus, jungtis į VYRIAUSIĄ
JĮ LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETĄ vieninga valia ir 
bendru ryžta toliau sutartinai 
kovoti už Lietuvos nepriklau
somybės ir suvereninių tau
tos teisių atstatymą.

Šiam tikslui siekti VLIKas 
sudarė komisiją iš dr. K. Šid
lausko, L. Šmulkščio ir J, Ta- 
lalos.

3. SANTYKIŲ SU PAVERG
TĄJA TAUTA KLAUSIMU

1940 metais Sovietų Sąjun
ga okupavusi Lietuvą, tuojau 
ėmėsi priemonių atskirti Lie
tuvos gyventojus nuo bei ku
rio susižinojimo ir santykių 
su laisvuoju pasauliu. Okupan 
tas Lietuvą aptvėrė spygliuo
tų vielų tvora ir apjuosė mir
ties zona. Sovietų pažiūros Ir 
praktika šiuo reikalu nepasi
keitė. Tai įrodo dar tik pra
eitais metais su didėliu įkarš 
čiu Berlyne pastatytoji gėdos 
siena,

Sovietų ageutų peršamieji 
kultūriniai mainai yra tik So
vietų Sąjungos politinis ma
nevras.

Tokios padėties akivaizdo
je nėra jokios abejonės, kad 
Maskvos agentų siūlomieji 
mainai ir bendradarbiavimas 
su okupuotosios Lietuvos ins 
titucijomis būtų naudojami lais 
vojo pasaulio lietuvių atspa
rumui palaužti, užslopinti pa
vergtosios tautos viltį išsilais 
vinti iš rusiškosios vergijos ir 
komunistinės nelaisvės. Krem 
liaus agentai siekia netiesio
giniu būdu šia akcija sušvel 
ninti Maskvai nepalankius Lie 
tuvos į Sovietų Sąjungą inkor 
poracijos nepripažinimo pada 
rinius, kad laiko tėkmėje ga 
lėtų išgauti esamosios padė
ties pripažinimą.

— Išnuomuojamas GUARU- 
JA atostogoms namas pen 
kiems asmenims, arti jūrų ir 
Guaruja miesto centro, gana 
nebrangiai. Del išnuomavimo 
tartis šiuo adresu:

Rua General Alcio Souto, 
nr. 1, Vila Libaneza, S. Paulo

Visiems linkime laimingos kelionės. Bet kartais 
visaip atsitinka.., tenka sulamdyti automobilis, ar moto
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

AUTO MECANICA E FUNILARIA V INA DEL M AR
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo
Fone: 93-4486 (recados).

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Rev/Jonas Bružikas, S. J. 
Igreja de São Gonçalo, Pra 
ça João Mendes, São Paulo, 
tel. 36 2628, Brasil.
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