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• VLIKO SEIMO, įvykusio 19C9 metais gruodžio 6-7 dienomis New Yorke dalyvių. ls 
kairės: L. Virbickas, V. Volertas, v. Rastenis, B. Valiušaitis K. Kezys, dr. J, K. Valiūnai, 
prei. J. Bilkūnas ir dr B. Radzivanas.

PLAČIAJAME PASAULYJE
TIKROJI PADĖTIS 

KUBOJE
HAVANA. Neseniai vieno 

«O Est uko d - S. Pauto» ko- 
responcento motina gavo 'laiš- 
ką iš savo puseserės Kuboje- 
Besiruošdamas kelionei į Ha
vaną, jos sūnus norėjo tokiu 
būdu sužinoti, kokios bus jam 
ten pragyvenimo sąlygos. Laiš 
kas rašytas Havanoje 1 gruo. 
džio 1969 metais. Šio laiško 
dalies fotokopija ir turinys 
atspausdintas «O Estado de 
S. Paulo» dienraštyje sausio 
11 d. Duodame jį kiek su
trumpinę.

MIELA MARIQUITA.

Ką tik gavau tavo laišką 
ir tuoj pat atsakau į klausi
mus dėl tavo sūnaus kelionės 
Kubon .. Čia NETURIME PA
KANKAMAI MAiSTO dėl mū
sų pačių. Visi yra išbadėję. 
Todėl — taip pat neturime 
laisvo kambario — negalėsi
me, nors gaila, apgyvendinti 
jį pas mus.

Pavalgyti restoranuose rei 
kia labai anksti atsikelti, apie 
4 vai. ryto, kad gauti užsisa
kyti stalą. Bet kai kurie ir 
ir taip negauna... Jis negalės 
taip pat apsigyventi viešbuty 
je. Mat, valdžia juos kontro
liuoja, ir man sakė Užsienio 
Reikalų Ministerijoje, kad tik 
turistams valdžios leidžiama 
apsistoti viešbutyje. O su Bra 
zilija nėra turistinių ryšių.

Mano sesuo jau keletas me 
tų vis mėgina atvykti, bet ne 
gali... Beto nežinau, KĄ JI 
ČIA VALGYTŲ atvykusi? Pra 
dedu suvokti, kad jūs, brazi
lai, nežinote tikrosios šios 
Šalies padėties. YRA BAISUS 
SKURDAS. Aišku, kad turis

tai o nesupras a, nes jiems 
nieko netrūksta ir kaip val
dovus juos priima...

Dovanokite, kad rašau pieš 
tukti, nes TRUPUTĮ RAŠALO, 
kurį dar turiu, saugoju užra
šyti adresams vokuose, kurių 
taip pat nėra. Kai mano bro
liai (esą JAV-se) ir giminės 
man rašo visada įdeda vie
ną ar du vokus. Tai vieninte
liai, kuriuos turime

Sveikinimai visai tavo šei
mai, ir bučinys tau nuo tavo 
puseserės, kuri irgi norėtų 
tave asmeniškai pažinti. Ta
čiau neturi jokios vilties, nes 
negali iš Kudos išvykti į bet 
kurį kraštą, išskyrus komunis 
tus, kurie kartais už daugel 
darbo gauna premiją nuvykti 
į socialistinius kraštus..»
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KAIP NUGALĖTA
BIAFRA

AEROPORTO ULI. Sausio 
12 dieną Nigerijos kariuome
nės daliniai užėmė paskutinį 
Biafros pasipriešinimo punk
tą — Uli aerodromą. Jį gau
siai apmėtė bombomis iš ru
siškų lėktuvų, o artilerijos 
sviediniai viską sudaužė.

FRONTĄ PRALkUŽĖ jie 
jau sausio 8 dieną dviejose 
vietose Biafros kariai pradė
jo netvarkingaUtrauktis, Mies 
teituose kilo panika dėl atei 
nančios priešo kariuomenės. 
Buvo kiek vilčių atstatyti 
frontą. Tačiau Nigerijos ka
riai labai smarkiai veržėsi į 
priekį. Visur krito lėktuvų 
metamos bombos iš Egipto 
pilotų vadovaujamų lėktuvų. 
Baimė, krintančios bombos, 
kulkos ir maisto trūkumas, 

neperstoją st prus lietūs su. 
darė beviltišką padėtį Bia- 
froje

A ;jLEloŽ'A ŠA . | Biafros va 
das generolas Ojukwu drang 
su'šeima bei bendradarbiais, 
lėktuvu išskrisdamas į Ga- 
ban ( a”;asit kariuomerės 
vadas, matydamas tolimesnių 
kovų beprasmiškumą, prašo 
Nigerijos kariuomenės vadą 
ginklų paliaubų. Praktiškai tai 
Nigerijos-Biafros karo pabai
ga

KARO PRIEŽASTYS

Šis karas užsitęsė 31 mė
nesį, Jis prasidėjo 1917 me 
tais birželio 2 dieną. Mat ke 
lėtą mėnesių prieš lai turtin 
gi federalinės Nigerijos res
publikos vadovaują mahome
tonai sukėlė prieš Biafros 
provincijos gabią, išsimoksli
nusią, krikščionišką Ibos gen 
čią kitas mahometonų negrų 
kiltis. Šios išžudė virš 20,000 
Ibos kilties negrų.

Tada ši visa federalinė pro 
vincija atsiskiria nuo Nigeri
jos ir pasiskelbia nepriklau
soma. Biafra turėjo taaa sa
vo 77.000 kvadratinių kilome 
trų teritorijoje 14 milijonų 
gyventojų, turtingas žibalo 
versmes ir kitus žemės turtus.

Už tą ateiskirimą Biafrą 
pradeda pulti federalinė Nige 
rijos kariuomenė. Ibos gen-: 
ties kariai, vadovaujami ener 
gingo generolo Od. OJUKWU 
puikiai priešinasi, Jų yra apie 
45 000. Visa gentis jam pri
taria.

ANGLIJOS IR SOV. RUSIJOS 
GINKLAI

Tačiau Anglija, susirūpinu 
ei gausiomis žibalu versmė
mis Biafroje ir savo žibalo 
kompanijomis, pradeda teikti 
vis daugiau visokių ginklų 
Nigerijai.

Jupiá Galingoji
Respublikos prezidentas ge 

nėr. Medici sausio 8 d. latida 
rė Urubupuagá, S. Paulo vale 
tijojė, 3 galingas Jupiá hi. 
draulinės elektros stoties tur 
binas. Kiekviena jų pagamins 
100 W) kwo elektros.

Si \lupia stotis tad jau da
bar pagamina 600.$00 kw. Kaj 
ji metų gale bus pilnai baig
ta, tai pagamins 1.400.000 ki- 
lowatu. Šios stoties pylimai 
vandeniui užtvenkti siekia 43 
metrus aukščio, vandens už
tvankos užima 252 kvadrati
nius kilometrus pločio ir gą-

Sovietų Sąjunga norėdama 
įsigalėti Centrinėje Afrikoje, 
irgi parduoda Nigerijai savo 
modernius lėktuvus, raketas 
ir kitus ginklus; siunčia net 
savo patarėjus, technikus.

Tai padeda Nigerijos val
džiai užimti vieną po kitos 
Biafros sritis, -rieš j< s lėktu
vų bombardavimus sunku Bia 
irai priešintis.

1968 metais rugpiūčio mė
nesį DE GAULLE pasisako 
už pagalbos teikimą vienai iš 
kultūringiausių visoje Afr’ko 
je Ibos negrų kilčiai. Prancū
zai pradeda siųsti daug gim 
klų, maisto ir kLų reikmenų 
Biąfrai.

Bet Nigerijos kariuomenei 
pavyksta iš visų pusių jipsup 
ii B latrą. Vieni» eiė eaúJeki- 
mo priemonė su kitais kraš
tais lieka lėktuvai Pradeda 
vis labiau trūkti maisto. Nige 
rijos naikintuvai numuša net 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus maistą ir vaistus ganė 
nančius lėktuvus. Raudonasis 
Kryžius sustabdo ir šią pa
galbą.

Nuo bado miršta tada tūks 
tančiai vaikų, moterų ir vy
rų. Jų žuvo gal du milijonai. 
Jos teritorija bėra vos 3.800 
kvadratinių kilometrų. Trūks
ta vis labiau ginklų. Taip ba
das ir ginklų stoka, o ne Ni
gerijos kariuomenė, pagaliau 
nugalėjo Biafros drąsią Ibos 
gentį.

AR BUS SKERDYNĖS?

LAGOS. Nigerijos vadas Ya 
kubu Gowon sutiko su Biaf
ros prašomo m įginklų paliau
bom, kurios praktiškai reiš
kia pasidavimą. Jis davė pa
rėdymus karininkams ir civi
liams žmoniškai elgtis su nu
galėtais buvusiais Biafros su
kilėliais.

Tačiau tiek popiežius PAU
LIUS Vi, tiek Prancūzijos pre 
zidentas, tiek visa eilė kitų 
bijo, kad nugalėtojai neįvyk
dytų Biafroje Ibos negrų ge
nocidą, genties išžudymą, ma 
sines skerdynes. O įširdę ka
rininkai ir kareiviai, kitų kil
čių negrų prašomi atsiteisti, 
tai gali greit padaryti.

Be to, jei Nigerijos federa
linė valdžia vien nesuorgani
zuos greitą maisto tiekimą 
ar neleis tarptautinėm pagal-

Elektros Stotis
Ii talpinti iki 3 bilijonų kubi
nių metrų vandens.

Apie 60 km. nuo jos, llha 
Sclteira vietovėje, yra stato
ma kita milžiniška elektros 
stotis.'Kai ji 1974 metais bus 
baigta, ji gamins 3.200,000 ki- 
lowatu elektros. Už tat .Uru- 
bupungá elektros kompleksos 
užims trečią vietą pasaulyje. 
Pirmoje vietoje yra Sovietų 
Rusijos Kra.nayarsk su 6.000 
000 kilowatu, o antroje vie
toje Bratsk su 5.000.000 kilo
watu.

boa organizacijom jo teikti, 
daug šimtų tūkstančių Ibos 
kilties negrų žus nuo kado, 
žaizdų, ligų...

iiftčzasaii

NIKSONAS EINA PAGALBON

WAŠINGTONAS. JAV pre
zidentas R. Nikeonas paskyrė 
iš valstybės biudžeto 10 mi
lijonų dolerių, už kuriuos bū
tų nupirkta va stų įiir maisto
Biafros gyventojams. Jis pa
siuntė taip pat 11 lėktuvų ir 
2 helikopteriu tos pagalbos 
tiekimui vietoje.

Ir kitų valstybių Vyriatįsy 
bes bei organizacijos siunčia 
pagalba kenčiantiems, tada* 
jautiems Biafros negrams. 
įivįts^ >;

MAŽAI PAKILO KAINOS 
BRAZILIJOJE

Brazilijos Ekonomijos Insti 
tūtas, Fundacija Getulio Var
gas paskelbė kainų rodyklių 
davinius Guanabaros valstijo
je. Pagal juos gruodžio mene 
sį pragyvenimui vartojamų 
produktų kainos pakilo 1,1%. 
Bet jis yra mažesnis kaip 
1958 m. gruodžio mėnesio.

Palyginant 1969 metų pra
gyvenimo kainų pakilimo vi
durkį 24,2% su 1968 metų 
(24%), jis tepakilo vos 0,2 
procentu. Daugiausia jGuana- 
baroje praeitais metais paki
lo maisto produktų kainos 
(30,9%)- Jos sudaro net du 
trečdaliu visų kainų paki
limo. 
ii«m—n ÍÍÍBffiSS£&ÍÍ

Pirmą kartą medicinos isto 
rijoje, žmogaus kūuo vėžio 
virusai galėjo būti atskirti. 
Tai padarė du Š. Amerikos 
mokslininkai profesoriai Mor
ton įr Federic Eilbert, dirbau 
tieji Sveikatos institute Mary
land. Jeigu šis atradimas duos 
teigiamų rezultatų, tai visai 
žmonijai būtų suteikta labai 
didelė dovama.
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Awéríttoiá
SUSIPAŽINIMO ŠVENTĖ 

per Kalėdas buvo suruošta 
Buenos Aires mieste jaunimo 
sambūrio «Ateitis». Programo
je suvaidino vaidinimą «Gar
susis gydytojas», pašoko įvai
rių tautinių šokių ir turėjo 
šeimyniškas vaišes. Po to šo
kiai prie orkestro.

PAGERBĖ «LA PRENSA» 
IR «LA NACION» laikraščius 
jų 100 metų sukaktyje. Argen 
tinos Lietuvių Organizacijų ir 
Spaudos Tarybos vykdomoji 
valdyba apsilankė tų laikraš 
čių redakcijose, įteikė jų re
daktoriams atmintinį įrašą, 
paskutini «Revista Baltica» nü 
merį ir pakvietė juos dalyvau 
ti Pavergtųjų Tautų Savaitės 
programoje. Valdyba buvo la
bai maloniai priimta ir sekan 
čią dieną pasirodė tuose lai
kraščiuose jos apsilankymo 
aprašymas, iliustruotas foto- 
graDįom.
ĮtgMMgĮI 
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«L1TUAN1A» VARDO GAT
VĖ BER1SSE. Su ypatingom 
iškilmėm spa io 12 d. Berisso 
mieste buvo atidaryta «Lituâ
nia» vardo gatvė, draug su 
Kitom dviem — Bulgaria ir 
Polonia, Atidaryme ir po to 

sekusiose vaišėse dalyvavo 
daug aukštų miesto valdybos 
pareigūnų, svečių ir visų tr’- 
jų bendruomenių atstovai. Šio 
je «Lituania» ir gretimose gat 
vėse gyvena daug lietuvių

I šios gatvės atidarymo iš
kilmes atvykęs kun. J. Pe
traitis atlaikė šv. Mišias, už 
prašytas Berisso Gyvojo Ro
žančiaus Draugijos. Jose ir 
po to suruoštoje arbatėlėje 
dalyvavo ir kili svečiai iš 
Buenos Aires.
innra—n
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DU JUBiLIEJAI
WORCISTERYJE

Seniausia Worcesterio lie
tuvių šv. Kazimiero parapija 
atšventė deimantinį ju 
biliejų (1894-1969) savo gyva
vimo. Jubiliejus atžymėtas tri
mis įvykiais. Gegužės 23 d. 
buvo surengtas koncertas, ku 
rio programą atliko iš šios 
parapijos kilę du solistai. Po 
kone-' "to Maironio Parko bu
vo priėmimas. Rugsėjo 6-7 d. 
buvo surengtas didžiulis para 
pijos piknikas. Ir spalio 19 d. 
jubiliejus buvo užbaigtas iš
kilmingomis pamaldomis, ku
riose dalyvavo vysk. V. Briz- 
gys ir vietos vyskupas. Per 
jas giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininke

MUSU LIETUVA

Moteikos. Po jų buvo poky
lis, kuriame dalyvavo daugy
bė įvairių institucijų atstovų. 
Pirmasis sveikino miesto bur
mistras John Shea; Messachu 
eetso gubernatoriaus vardu 
sveikino seimelio atstovas pa
rapijietis Charles Jagminas. 
Dar sveikino kongresmanas 
Harold D. Donohue, bažnyčios 
dekoratorius dailininkas prof. 
Vyt. Jonynas ir kiti. Kalbas, 
pokylį įvairino Meno Mėgėjų 
ratelio penketukas ir solistai.
iiawwaii
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20 METŲ MENO MĖGĖJŲ 
RATELIUI. Jis buvo įkurtas 
1949 metais spalio mėnesį ir 
dvidešimties metų jo veikimo 
sukaktis paminėta praeitų me 
tų spalio 25 d. Maironio Par
ke. Jį įkūrė L. Jakubauskas, 
kitų padedamas. Pirma jis 
veikė trijom grupėm: tauti
nių šokių, dramos sambūrio 
ir choro. Dramos sambūrys 
pastalė visą eilę dramų ir ki
tų vaidinimų, iki šiol išliko 
betgi tik Ratelio choras. Jis 
pergyveno irgi sunkių momen 
tų, kai netekdavo choro .diri
gentų. Kartą bebuvo tik pen
ketukas. Dabar vėl turi miš
rų chorą, vadovaujamą šv. 
Kazimiero parapijos vargoni
ninko muz. A. Mateikos.

Pe»r 20 veiklos metų Rate
lio choras yra suruošęs 20 pa 
grindinių kon ertų, dar 50 di 
dėsnių Ir mažesnių pasirody
mų, neskaitant dainų įvairino 
se minėjimuose. 1963 metais 
yra išleidęs savo ilgo groji
mo liaudies dainų plokštelę, 
n—»i 
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ŽURNALISTAI APIE KAINAS 
VILNIUJE

Du prancūzai žurnalistai pa
skelbė savo įspūdžius iš Sov. 
Lietuvos rugsėjo 2 d. laikraš
tyje < Dernieres Nouvelies d’

Alsace». Čia paduodam apie 
kainas.

Taigi žurnalistai Pierre ir 
Renee Gosset rašo;

—■ Šj rytą Vilniaus rinkoje 
lietuvė šeimininkė už buto su 
šiltu vandeniu nuomos sumą 
gali nusipirkti tik 17 citrinų 
(limonų). Viena citrina —• dvi 
nuomos dienos! Čia matyti so 
vietinių planuotojų minti»: že 
mos kainos būtiniems reikme 
nims, aukštos — nebūtiniems-

Lietuvis moka 20 kapeikų 
už kepalėlį duonos, 77 kapei
kų už pieno dėžutę, 20 kapei 
kų už 100 dramų dešros (už 
kilą tad 2 rublių).

— Vietinis atlyginimas so
vietinėje provincijoje yra apie 
100 rublių mėnesiui. Mokyto 
jas gauna 140 rublių, prižiūrė 
tojas 250 rublių, darbų vado
vas 500 rublių, Vilniaus bur
mistras — nê vienos kapei
kos daugiau.

GALKAUSKŲ ŠEIMOS 
IŠLAIDOS

Vidutinio lygio Vilniaus gy
ventojas Galkauskas su žmo
na uždirba apie 220 rublių. Iš 
tos sumos 12 rublių eina mo
kesčiams. Ne daugiau 13% ir 
akademikams, rašytojams, bai 
lerinoms, generolams ir val
džios elitui. Dėl to atsiranda 
didelis skirtumas tarp turtin
gųjų ir proletarų.

— Nuoma už dviejų,Įkamba- 
rių ir virtuvės butą, 5% gau 
namo atlyginimo,; tad 10, 10 
rbl. Sumokėję 140 rbl. už 
maistą. Galkiauskai galės su 
taupyti 50 rbl. drabužiams.

— Bet ir čia atsiveria pra 
raja tarp būUnų ir nebūtinų 
reikmenų. Prastos rūšies rū 
bų eilutė kainuoja 125 rb, vii 
nonis apsiaustas 100-1.50 rbl 
Pirkėjui lieka toks pasirinki
mas; menkos rūšies sovietiš

1970 m sausio 16 d

ki batukai blogos kokybės —• 
arba importuoti batai, kurie 
kainuoja 40 rublių... Naujas 
škotiškas megztukas kainuo
ja 36 rbl., tai yra savaitė su 
puse darbo. Anglė ji būtų nu
pirkusi už 4 valandas darbo.

— Mūsų pažįstamas studen
tas vakar sakė; «Kas gali 
įrodyti, kad megztinis, rožė 
vazoje, citrina, automobilis 
yra būtini reikmenys žmogui?

EILĖS, EILĖS.. Niekas ir 
niekas neišmatuos sovietinių 
žmonių energijos, prarastos 
per 20 metų stovint eilėse... 
Dar ir šiandien didžiosiose 
parduotuvėse pirkėjas turi 
stovėti eilėje, kad «gautų» 
kortelę silkėms. Antrą kartą 
jis turi stovėti eilėje prie ka
sos, kad galėtų užsimokėti, 
ir trečią kartą, kad gautų 
prekę. Norėdamas pirkti ką 
kitą, jis turi pradėti stoti į 
eilę išnaujo...

— Kai paklausa nuolot bū
na didesnė už pasiūlą, pirkė
jas nuolankiai ima tai, ka« 
duodama. Resto ane yra val
gių sąrašas su 30 patiekalų, 
bet mažiausiai 20 jų visada 
trūksta, Prekės išstatytos par 
duotuvių languose, bet ne
gaunamos jų viduje. Dėlto 
yra planuojamas užrašas ru
siškom raidėm; «Kų matote 
lange, neprašykite parduotu
vėje».

— Dėlto visoje Rusijoje 
yra pranykęs žodis «pirkti». 
Ten sakoma «rasti», «gauti». 
Vyrai ir moterys, eidami ry
tais į miestą, niekada neuž
mirš":» pasiimti suvynioto tin
klelio ar maišelio netikėtai 
mieste rastom prekėm nusi
pirkti. Tai vadinama «avos- 
ka — o gal?»

itmih iib—n u ■■ m i n n irai

Kritusieji už laisve
VLADAS RAMOJUS

( ęsinys)
Krivicko brolis turėjęs slėptuvę kitoje vie

toje. Jis slaptai vedęs lietuvaitę Žemelytę, kuri 
meilinusis su komunistais. Ji išdavusi savo vyrą, 
nurodydama jo slėptuvę. Jis buvęs surastas ir 
nužudytas. Ji taip pat žinojusi pavardę ūkininko, 
pristatinėjūsio maistą kiton slėptuvėn ir jį taip 
pat išdavusi Slaptosios policijos prigrasintas ūki
ninkas turėjęs vesti juos į mišką ir duoti sutar
tą ženklą pasirodyti. Visi keturi išėję jiš slėptu
vės ir pamatę esą apsupti policijos ir kareivių. 
Kr’vickienė ir vienas jaunųjų partizanų įsakyti 
iškėlę rankas, gi jos vyras su kitu jaunuoliu šo 
kę atgal slėptuvėn. Jie priešinosi iki išsibaigė 
šaudmenys, po to susisprogdinę, bet gyvi nepa- 
sidavę» Taip miręs paskutinis vyriškis Krivickų 
šeimynoje. Antrasis sūnus buvęs nužudytas kele
tą metų anksčiau, tėvas miręs ant kelio, gi Kri- 
vickienė pasimirusi tuoj po jo...»

Barbora Armonienė gyveno Rimgauduose, 
Suosto vis., Biržų apskrityje, tose pat vietovėse, 
kur vėliau j partizanų vedadią laisvės kovą sto
jo anksčiau minėti «Sierakauskio» tėvūnijos par
tizanai.

ĮVYKIAI RASČIUNŲ MIŠKE

Rokiškyje gyvena buvęs partizanų gaudyto
jas — stribas V. Gailiūnas. 1964 metų «Tiesoje» 
išspausdinti jo atminimai apie kovas su partiza
nais. Atminimai liečia Kasčiūnų mišką, esantį Pa 
pilio apylinkėse. Sis miškas mums pažįstamas, 
nes jau atskleidėm tai, kad čia 1954 metų vasa 

ra žuvo paskutinis Biržų-Rokiškio srities partiza 
nas Stasys Jasiūnas

Stribas V Gailiūnas su savo sėbrais siautė 
tame pat Rasčiūnų miške ir jis aprašo, kaip kaž 
koks komjaunuolis išdavikas Antanas Rimkus ne
tikėtai aptiko partizanų slėptuvę - bunkerį ir su 
policija iš pasalų juos užpuolė. Visi partizanai 
čia žuvo.

Jaunuolis Antanas Rimkus buvo vienas iš 
nedaugeiio, kuris pokario metais paprašė iš rau
donųjų valdžios žemės O tuo laiku žmonėse bu
vo plačiai paskleisti partizanų atsišaukimai.

« ..Kas išdrįs paimti bolševikų dalijamą že
mę, tas bus nubaustas. Žemė, kurią dosnia ran
ka dalija bolševikai, priklauso jūsų broliams...» 

Bet A. Rimkus nekreipė dėmesio į partizanų 
atsišaukimus. Jis nuvyko Papiliu prašyti žemės. 
Kaip žmonės tada domėjosi vetui dalijama žeme 
liudija trumpa ištrauka iš V. Gailiūno atminimų: 
«Valsčiuje buvo tuščia, tik už nedidelio stalelio 
sėdėjo apyjaunis, kariška palaidine žmogus...

Suprantame, kad civiliniai komunistai bijo
jo iš ūkininkų atimtą žemę dalyti bežemiams ir 
kitiems, ir tam reikėjo paimti enkavedistą ar ka 
riškį. A. Rimkas, žinoma, gavo 7 ha žemės, iš 
plėštos iš teisėto jos savininko. Už tai partiza
nai Rimkų perspėjo, ir šis, bijodamas partizanų, 
nakvodavo neinamuose, bet pasislėpęs Kasčiū
nų miške.

Naktimis ten besislapstydamas, A. Rimkus 
užtiko laisvės kovotojus: «Netoliese sušlamėjo 
krūmai. Vaikinas nejučiomis prisiplojo prie že
mės. Beveik liesdami drabužiais krūmą, kuriame 
jis gulėjo, vorele prabėgo penki ar šeši vyrai...»

A. Rimkus nieko nelaukęs, dūmė pas partor 
gą rusą Solovjovą, pranešdamas jam, kad suse

kė banditu », kurie slepiasi žeminėje (bunkery
je). Talkon pasikvietė kitą rusą — stribų būrio 
vadą Svidirovą ir porą lietuvių.

Gauja atskubėjo prie bunkerio, kur slėpėsi 
partizanai, tuo momentu neįtardami nieko blogo.

"...Miškas toje vietoje praretėjo, užleisda
mas vietą tankiam jaunų eglaičių atvašynui. «Tu, 
Povilai, statyk kulkosvaidį priešais angą. O mes 
išsidėstysim iš šonų...» džiaugėsi patenkinti stri
bai, netikėtai suradę ir apsupę bunkerį Kasčiū
nų miške.

«Atsivožė slėptuvės landa. Iš juodos kiau
rymės išlindo galva. Paskui banditas (partiza
nas), atsirėmęs automato, iškėlė kūną į paviršių. 
Po jo pasirodė antras, neaukštas, apatiniais bal
tiniais. Pirmasis banditas neišsigando, paleido il
gą seriją balso kryptimi. Kulkos nukrėtė nuo 
medžių rasą Atrodė, kad vėl prapliupo lietus. 
Jis grei nusitaikė, paspaudė gaiduką. Beveik tuo 
pat metu sukaleoo Kukenio kulkosvaidis. Abu 
banditai, tarsi lūžę pusiau, susmuko, Iš angos 
kyštelėjo dar viena susitaršiusi galva ir, pagavu 
si kulką, šmakštelėjo atgal. Suspaudęs rankoje 
granatą, partorgas keliais šuoliais pasiekė angą. 
Pro pat jo ausį prašvilpė kulkos. «Iš kulkosvai
džio pliekia, gyvatės», susigriebė partorgas ir 
metė granatą ų1 Vidų. Iš ten šaudęs kulkosvaidis 
užspringo...»

Taip baigėsi A. Rimkaus paruošta partizanų 
pasala. Be dviejų virš bunkerio žuvusių partiza
nų, kiti du buvo viduje suplėšyti granatų. Jų pa
vardės dar neskelbiamos, nes gal dar nesužino
tos, Jie liko nežinomi kovotojai, išduoti mirčiai 
pikto lietuvio ir sunaikinti ruso okupanto.

įBus daugiau)
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Vietnamo Karas
PETRAS PAKALNIS .

■ / 
ŽIAURYBĖS

Netrukus sueis dveji metai, kai vienas JAV kariuome
nės dalinys, užėmęs My Lai kaimą, sušaudė apie 100 civili
nių gyventojų. Sužinoję apie tas žudynes, kai kurie JAV ir 
užsienio žurnalistai sukėlė tokį triukšmą, jog atrodė, kad 
Amerikos kariai yra tikri budeliai ar išsigimėliai. -Tačiau 
olandų socialistų laikraštis Het Parool priminė kitų kraštų 
panašias žudynes; o vokiečių žurnalas Der Spiegel 1969. XT. 
8 aprašė, kaip vokiečiai išskerdė apie 4.000 italų vienoje 
Graikijos saloje. Žinoma, niekai neoat'eisina nekaltų žmonių 
žudymo, bet, antra vertus, jokia valstybė negali pasigirti, 
kad jos rankos būtų visiškai švarios. My Lai kaimo inciden
tas negali nukreipti dėmesio nuo kitų stambių įvykių, vyks
tančių Vietnamo fronte.

T IKOS VILTYS 
f

Vienas, įdomiausių faktų yra tas, kad JAV karo vadovy
bė pergyvena optimizmą, fiesa, netruko optimizmo ir se
niau, bet jis buvo pare itas daugiau viltim', negu sausais 
faktais. Dabar į^yra atvirkščiai. Tiesa, ir dabar dar niekas 
nepramato karo pabaigos, bet amerikiečiai džiaugiasi iri 
mis atsiektais rezultatais.

SUMAŽĖJO KOMU'NISTŲ ĮTAKA

Visų pirma jie gali konstatuoti, kad 92% Pietų Vietna
mo gyventojų gyvena nuo komunistų saugiose vietovėse. Tai 
yra didelis sąjungininkų laimėjimas, nes 1968 metų pradžio

je Pietų Vietnamo vyriausybė valdė tik 42% gyventojų. Pra
ėjusiais metais komunistų įtaka nukrito nuo 30 iki 3%. Tie 
skaičiai reiškia du dalyku: pirma, kad komunistai gauna iš 
vietinių žmonių mažai rekrutų, o antra, kad komunistams su 
mažėjo piniginė ir maisto duoklė. Tą savotišką persvarą iš
šaukė garsioji Tet (Naujų Metų) ofenziva, kuri sukrėtė visą 
kraštą ir pabudino jį iš snaudulio. Po šios ofenzyvos Pietų 
Vietnamo valdžia galėjo pravesti visuotinę mobilizaciją ir 
pareikalauti iš tautos didesnių aukų Be to, komunistų žiau
rumas atvėrė daugeliui akis, ir platesnės vietnamiečių ma
sės pradėjo nusikratyti ligšioline letargija.

DAUG DEZERTYRŲ

Antrą gerą ženklą galime įžiūrėti vis didėjanftiame de
zertyrų skaičiuje. 1963 metais Pietų Vietnamo vyriausybė 
paskelbė amnestiją tiems, kurie apleis komunistų eiles ir pe 
reis į Pietų Vietnamo pusę. Pirmaisiais metais ta amnestija 
pasinaudojo 11.000 komunistų, o praėjusiais metais virš 
45.000. Vien tik spalio mėnesį perbėgo 5.600 komunistų. Iš 
didėjančio dezertyrų skaičiaus galima spręsti, kad komunis
tų ūpas kovoti nuolatos mažėja.

PATYS VIETNAM IE ČI Al PERIMA

JAV karo vadovybė džiaugiasi ir tuo, kad Pietų Vietna
mo kariuomenė perima vis didesnę karo naštą. Apginkluota 
moderniškais ginklais, ji sėkmingai atlaiko komunistų Jpuoli- 
mus ir kai kur pati perėjo į ofenzyvą. Todėl JAV preziden
tas jau du kartu įsakė atitraukti iš Vietnamo atsk rus JAV 
kariuomenės daliniu*- ir prižadėjo netrukus paskelbti dar di- 
didesnį kariuomenės sumažinimą. Kai kas spėja, kad iki 1970 
melų pabaigos JAV galės atitraukti virš 100.000 kareivių. Ta 
čiau komunistų kariuomenė, susitelkusi Kambi dijos ir Laoso 
valstybės pasienyje, kiekvienu metu gali grįžti į Pietų Viet
namą ir dalinai sutrukdyti sąjungininkų planus. Tikta kyla 
klausimas ar jiems užsimoka toje beviltiškoje padėtyje ko 
voti toliau? Ginklu komunistai sąjungininkų neįveiks, o vi
daus frontas nesugrius nuo studentų ir neatsakingų žmonių 
d-emonstracijų. Hanojaus reikalavimų, kad JAV besąlyginiai 
pasitrauktų iš Pietų Vietnamo ir nuverstų dabartinę Pietų 
Vietnamo valdžią, Niksonas nepriims. Iš savo pusės Pietų 
Vietnamo vyriausybė, spaudžiama JAV, darė komunistams 
daug nuolaidų. Du kartu prezidentas Thieu siūlė komunis
tams tartis su ietų Vietnamo atstovais bet kokiu juos lie
čiančiu klausimu. Abu pasiūlymai buvo atmesti. Liepos mė
nesį jis siūlė pravesti Pietų Vietname rinkimus, kuriuose 
galėtų dalyvauti ir komunistai. Ir tas jo pasiūlymas buvo at 
mestas. Spalio mėnesį prezidentas Thieu siūlė paliaubas. 
Jam pritarė ir Niksonas. Bet ir su tuo komunistai nesutiko. 
Nematydamas jokios pažangos Paryžiaus derybose, JAV am 
basadorius atsistatydino, o Niksonas nesiskubina skirti kitą 
atstovą. Nesimatant jokios diplomatinės prošvaistės, Pietų 
Vietnamo likimą sprendžia ginklas.

KĄ DARO KINIJA?
Neseniai pasklido žinia, kad 3.000 kinų darbininkų tę

šia kelią šiaurinėje Laoso 
valstybės dalyje. Darbininkus 
lydi du priešlėktuvinės ap
saugos batalionai. Kai Laoso 
vyriausybė užprotestavo prieš 
tokį Kinijos elgesį, Kinija iš 
sigynė. Tačiau kelias tęsia
mas toliau, ir artima Thailan- 
dija bijosi, kad kelias nebūtų 
pasuktas į jos pusę. Kadangi 
jau pusė Laoso valstybės yra 
kontroliuojama komunistų, Š. 
Vietnamas turi gerą užnugarį 
ir gali tęsti karą iki paskuti
nio kareivio ar šūvio. Tik 
reikia labai abejoti, ar toks 
karas jam bus naudingas. Tuo 
tarpu jis davė visiems daug 
nuostolių ir neišrišo jokios 
problemos. Nepaisant to, ame 
rikiečiai karo persvara yra 
labai patenkinti, o preziden
tas taksonas nusiuntė į Viet- 
mą du specialistus patikrinti, 
ar iš tiesų ateinančios geros 
naujienos atitinka tikrovę. Jų 
pranešimo laukiame.

Aldona Zaiiskaitė

.BUNDU
Nebrėkšk, aušra,
Kol akių vokai mane skiria 
Nuo tavo ružavos šviesos.

Neūžkit, gatvės,
Kol ausys íar neatsivėrė
Motorų subtiliom dainom.

Nelyk lietau,
Kol aš dar negyva
Tavo drėgnam prisilytėji-

mui,

Nes aš dabar k tur.
Palauk manęs, pasauli, 
Ateinu.

Žmogus savo protu stovi 
virš viso daiktų pasaulio. Uo
liu sumanumu jis pažengė pir 
myn įvairių mokslų šakose. 
Mūsų metu žmogus pasiekė 
starųbių laimėjimų ypač me
džiaginio pasaulio atradimais 
ir išradimais. Tačiau žmogus 
visuomet ieškojo gilesnės tie 
sos ir ją rado.

Žmogaus proto prigimtis tu 
ri būti tobulinama išminties. 
Išmintis švelniai masina jo 
dvasią ieškoti ir mylėti tai, 
kas teisinga, ir gera. Pasisavi 
nūs išmintį, regimieji daiktai 
žmogų veda į neregimus. To
kios išminties mūsų laikams 
labiau reikia negu praėju
siems šimtmečiams. Pasaulio 
likimas atsiduria pavojuję, jei 
neatsiranda išmintingų žmo
nių. Daugelis tautų, nors ir 
skurdesnės, bet būdamos iš
mintingesnės, gali kitoms at
nešti didžią naudą.

BRANGUS DAIKTAS — 
SĄŽINĖ

Savo gelmėse žmogus pas
tebi įstatymą, kurio nėr pats 
sau nustatęs, bet kurio klau
syti jaučia pareigą. Visada 
raginąs mylėti ir daryti tai, 
kas gera, o šalintis blogio, są 

žinės balsas, kM reikia, dar 
stipriau kalba širdžiai: tai da 
ryk. to venk. Tad žmogus tu
ri savo širdyje kaip ir įrašy
tą įstatymą, kurio laikydama
sis jis tampa kilniu asmeniu- 
Tas įstatymas jį ir nuteis.

Sąžinė yra slapčiausioj! vie 
telė žmoguje. Tai šventovė, 
kur jis būva vienas pats su 
Dievu, kalbančiu jo viduje.

SĄŽINĖ JUNGIA

Ištikimybė sąžinei jungia 
krikščionis su kitais žmonė
mis drauge ieškoti tiesos ir 
siekti teisingai išspręsti dau
gelį dorovinių painiavų, ky
lančių privačiame ir visuome 
niniame gyvenime. Ir juo la 
biau žmonės klauso Teisingos 
sąžinės, juo mažiau žmonės 
ir jų grupės besielgia rakiai 
gyvuliškai, o stengiasi laiky
tis doros nuostatų.

Atsitinka, kad sąžinė suklys 
ta. Bet ir tuo atveju ji nepra

Žmogaus Didybė
randa savo vertybės. Bet jei 
žmogus mažai tesirūpina ieš
koti tiesos ir gėrio, kai dėlto 
nuodėmės įprotis sąžinę'kone 
apakina, tai tada žmogus nu
stoja savo vertybės.

LAISVĖ, LAISVĖ! Žmogus at 
siverti gėriui gali tik būdamas 
laisvas. Tos laisvės mūsų lai 
kai užsidegę siekia. Ir gerai 
daro. Tik dažnai ją klaidingu 
būdu puoselė j a.

Tikroji laisvė yra tà, kad 
žmogus įstengia elgtis, veikti 
sąmoningai, galėdamas pasi
rinkti, ką turi įdaryti, ir kai 
nėra varžomas jokių instink
tų ir aistrų.

Tikrąją laisvę žmogus yra 
tada pas.ekęs, kai jis išsiva
davo iš aistrų nelaisvės, sie
kia savo tikslo, siekia gėrio 
kruopščiu darbu, pasirinkda
mas jam pasiekti tinkamas 
priemones. Tokią jo.laisvę la 
bai žaloja nuodėmė, nes jį la 
bai apsunkina gera daryti.

DIDŽIOJI PASLAPTIS

Mirtis ryškiausiai pastato 
žmogui prieš akis žmogiškojo 
gyvenimo mįslę. Jį kankina 
ne vien skausmas ir nuolati
nis kūno irimas, bet ir amži
no sunaikinimo baimė. Amži
nybės sėkla sukyla prieš mir 
tj. Visi mūsų laikų technikos 
laimėjimai nors ir labai nau
dingi, nepajėgia nuraminti 
žmogaus baMDinimosi. Žmogus 
trokšta gyventi ir po mirties. 
Bet mūsų vaizduotė visai nu
tyla prieš mirties tikrovę.

Katalikų Bažnyčia, gavusi 
Išganytojo dieviškąjį apreiš
kimą, skelbia: Žmogus yra 
Dievo sukurtas laimingam tiks 
lui anapus žemiško skurdo ri 
bų. Kūno mirtis taps nugalė
ta, kai visagalis ir gailestin
gasis Atpirkėjas grąžins mums 
dėl savo kaltės prarastą pa
dėtį. Dievas jašaukė ir vis 
tebešaukia žmones amžinai 
susijungti su Juo, tapti ne 

nykstančio dieviškojo gyveni
mo dalininkais.

Kiekvienam galvojančiam 
žmogui tvirtai pagrįstas tikė
jimas atsako į klausimą, koke 
likimas jo laukia — amžinas 
gyvenimas, net kūno iš miru
sių prisikėlimas.

Sis tikėjimas įgalina mus 
bendrauti Kristuje su myli
mais broliais, pasiekusiais ti
krąjį gyvenimą.

PAGARBA ŽMOGAUS 
ASMENIUI

Visi privalo laikyti artimą, 
nė vieno neišskirdami, «kitu 
savimi», pirmoje eilėje žiūrė
dami jo gyvenimo, ir deramų 
jo būviui reikalingų dalykų 
Jei to kas nedaro, yra pana
šus f turtuolį, kuris visiškai 
nesirūpino vargšu Lozoriumi,

Ypač šiandien reikia tapti 
artimu kiekvienam žmogui ir, 
sutikus jį, veikiai ateiti jam į 
pagadbą, ar jis būtų iš netei
sėtos moterystės fgimęs vai
kas, nepelnytai kenčiąs dėl 
savo nepadarytos nuodėmės, 
ar alkanas žmogus,, prabyląs 
į mūsų sąžinę savo primena
mu Viešpaties žodžiu: «Kiek 
kartų jūs tai padarėte vie
nam iš šitų mano mažiausių
jų brolių, man padarėte».

i
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tos prieglobstį, ji atsisėdusi 
stengėsi iš jo veido išskaity
ti, ar jis ją tikrai mylįs. II 
gainiui Irenos nerimas ir ne 
pasitikėjimas jam lyg įgriso. 
Kaip apsišvietęs jaunuolis, 
jis žinojo, kad mergaitės to
kiais atvejais gali būti skep
tiškos, bet šis Irenos abejoji
mas pradėjo daryti jam nesu
prantamas, ir jie pasiryžo pa
galiau sužinoti, kas slypėjo 
Irenos mintyse ir jos praei
ties gyvenime.., Ir čia ’rena 
papasakojo savo •sužadėtiniui 
kūdikystės praeitį.

IRENOS KŪDIKYSTĖ

Rūpintis Ligom ar Sveikata?
Tai yra labai svarbus klausimas jaunimui; 

bet taip pat ir suaugusiems ir senimui. Be abe- 
. jo, visi nori turėti gerą sveikatą. Tačiau, 

praktiškai imant, kuo rūpinamasi daugiau; ligų 
ir negalavimų gydymu ar sveikatos išlaikymu?

GYDYTOJOS NEVILTIS
Į šį klausimą visu savo gyvenimu atsakė 

MARIJA MONTESSORI, žymiausia mūsų XX am
žiaus pedagogė, anksčiau buvusi gydytoja ir 
mokslininkė Ji mirė 1952 metais. Šiemet rugpiū 
čio 30 d. sueina 100 metų nuo jos gimimo

Viena iš pirmųjų moterų baigusi medicinos 
mokslus Romoje, ji iš karto pasirodė, kaip mo
derni gydytoja ir mokslininkė, randanti naujų gy 
dymo būdu ir vaistų. Greitu laiku ji išgarsėjo vi
soje Italijoje, kaip nuostabi gydytoja, gabi chi
rurgė, tiksli ligų nustatytoja ir geraširdė, visiems 
padedanti ponia.

Tačiau Montessori didis troškimas ir užsi
degimas pasišvęsti žmonių gerovei, gydant li
gas, naikinant blogį, šalinant prietarus ir švelni
nant visuomeninius skirtumus, buvo lyg ir be- 

'^';dąs nustoti savo pirmykščio patrauklumo 
ir prasmingumo.

Mat, juo labiau ji gilinosi į ligų pasaulį, tuo 
labiau jo horizontai nesulaikomai, bevil 
tiškai platėjo. Ji pasijunta stovinti bejėgė prieš 
begalinį ligų kompleksą, kuris supa žmogų nuo 
lopšio iki pat karsto. Ligos, rūpestis ligom buvo 
(ir yra) užviešpatavusios žmonių protus.

ATSAKYMAS.

Staiga jai topteli mintis: kodėl Ii a domima
si daugiau, negu sveikata? Kodėl? Nejaugi svei
kata tėra tik tuščia svajonė, atitraukta sąvoka?

Po ilgų tyrinėjimų ir svarstymų ji prieina 
prie atsakymo; sveikata yra pats aukščiausias 
gėris pati būtis. Liga yra tik būties, sveikatos 
trūkumas.

Šis atsakymas verčia ją pasukti savo gyve
nimo vairą nauja kryptimi. Maždaug po 15 metų 
sėkmingo gydytojavimo, ji atsisako gydytojos ti 
tūlo ir praktikos. Ji išeina ieškoti sveikatos ir 
gėrio versmių, šaltinių, ir randa jas gyvenimiš- 

į koje tiesoje; tikroji pažanga žmonių gyvenime 
pasiekiama ne blogį naikinant, ligas gydant, o 
pirmoje eilėje stiprinant sveikatą ir gė
rį. Per visą gyvenimą ji rūpinosi globoti ir sti
printi kas sveika, kas gera, kas teigiama.;Ji tvir 
tai tikėjo, kad nėra reikalo tiesioginiai atakuoti 
ligas, blogį, kad sveikatos ir gėrio išmintingas 
stiprinimas bei globojimas turi blogį susilpninti» 
ligų šaknis išdžiovinti. Juk ir ūkininko pastan
gos bus tol nesėkmingos, kol jis tik bandys nuo 
piktžolių ir parazitų gintis, o ne gerinti dirvą.

SAUGOTI IR STIPRINTI
Iš gydytojos praktikos ji jau žinojo; bergž

džios pastangos gydyti padrikusius ner
vus ar pilvelio žaizdas (uleerasį, pirma nesu
žinojus tų ligų kilmės priežasčių, neištyrus tų 
ar anų ligų sukėlėjų. Didelė dalis kūno ligų yra 
ne fizinio, o dvasinio pobūdžio. Anot jos; tai dva 
sinės žmogaus prigimties reakcijos, atsiliepimai, 
regimu būdu besireiškią per jos įrankį — kūną. 
Todėl ji dėjo pastangų gydyti., veikti visą žmo 
gų, o ne vieną kurią jo dalį, kaip tai vis labiau 

pradeda daryti ir modernioji psichosomatinė me 
dicina.

Patirtis Marijai Montessori parodė, kad daž 
nai fizinė ir dvasinė sveikata jau buvo pažei
džiama vaikystėje. Didelė tamsa, nežinojimas ir 
paslaptingumas tebegaubė daugeliui šiuos pirmuo 
sius gyvenimo melus Vaiko dvasios ir sveikatos 
slėpinių atidengimui Montessori pašventė savo 
gyvenimo 50 metų. Ji ne tik juos atidengė, bet 
ir išvystė dvasinę higieną, kuri nuo 
pat žmogaus užgimimo stengiasi globoti jo dva 
šią nuo sužalojimų, kuri puoselėja ir stiprina fi
zinę ir dvasinę žmonių sveikatą.

KELÉTAS NURODYMŲ
Gaila, kad ši dvasios, mentalinė higiena nė

ra dėstoma mokyklose draug su kūno higienos 
kursu. Bet apie tai yra nemaža knygų, nors ir 
ne sistematiškai parašytų, pavz., 8wet Marden 
«Džiaukis gyvenimu», Dales Carnegie «Kaip atsi
kratyti susirūpinimų9», «Kaip turėti pasisekimo ir 
draugų» bei kitos jo knygos; iš dalies ir Tiha- 
mer Toth knygos jaunimui Narcizo Irala «Con
trole cerebral e emocional»...

Trumpai išreiškiant jų nurodymus, būtų tai 
puoselėjimas humaniškai krikščioniškos pasaulė 
žiūros, geros nuotaikos ir savijautos, nuoširdžiai 
smagus bendravimas ir gero darymas kitiems, 
saikingos studijos net fiziškai padirbėjant, gim
nastika ar neperdėtas sportas ar kasdienis pasi. 
vaikščiojimas, sveikas poilsis gryname ore ir iš- 
simiegojimas, stiprus dažnokas išprakaitavimas 
(garo pirtyje, karštoje vonioje, po loveru saulė- 
je’1, sveikas, įvairiais aštriais prieskoniais ir per- 
virinimu nesugadintas maistas, griežtai saikin
gas naudojimas arba visiškas nevartojimas alko
holio ir narkotikų, susirūpinimų ir nervų bei rau
menų įtampos pašalinimas apsisprendimu, ryž
tingumu, pasitikėjimu Dievumi, savimi ir priete- 
liais, kad ir nuolankus, bet drąsus siekimas pa
sisekimų gyvenime...

Pagal D. Petrulytės straipsnį «L. Liet.» 
paruošė P. D.

Tikroji ir Nuduotoji Meilė
Studentė Irena 22 metų amžiaus, gražiai nu 

augusią išvaizda traukė kiekvieną. Nemėgdama 
perdėjimų, ji buvo kukli, rami, rengėsi skonin
gai ir savo jaunos išvaizdos pagražinimui tevar 
tojo tik nuosaikų kosmetikos kiekį. Studentai 
mėgdavo ją pakalbinti, sakydami, kad ji savo iš
vaizda, bei laikysena tinkanti madų žurnalų pa
veikslams. Irena buvo atsargi ir mažai kam ti
kėjo. Po kiek laiko ji įsimylėjo.'

AR TU TIKRAI MANE MYLI?

Iręna mylėjo ir abejojo... Jos sužadėtinis, 
medicinps studentas, buvo keliais metais už ją 
vyresnis. Iš šalies atrodė, kad niekas nedrums
tė jų meilės, ir jų širdys galėjo būti pilnos gra
žios laimės. Tik Irena jų gražia meile vis abejo
jo. Ji beveik kiekvieną kartą, kai pasivaikščioję 
atsisveikindavo, lyg susigraudinusiu balsu, klaus
davo savo sužadėtinį; «Ar tu mane tikrai myli?» 
Po ilgesnio draugavimo, šie besikartoją klausi
mai sužadėtiniui atrodė lyg savaime suprantami 
ir atsasymo nereikalingi, nes jis ją tikrai mylė
jo. Bet Irenos kankinantis abejonė tęsėsi. Kai 
juodu nuvažiuodavo į pajūrį, parką ar kitą gam-

Irena papasakojo sužadėti
niui Aleksandrui, kad ji nei iš savo motinos, nei 
iš tėvo, nei iš kitų žmonių nesanti tikrosios mei
lės patyrusi. Jie kalbėję, kad ją mylį, bet tai bu 
vę tik meilės nudavimas, o nuoširdžiai jos iki 
šiol niekas nemylėjęs. Jos jauni tėvai gyvenę 
pasiturinčiai. Motina mėgo skaityti įvairias kny 
gas, dažnai išeidavusi pas pažįstamus, palikda
ma visad ją vieną. Kai pareidavęs tėvas iš tar
nybos, tai abu išeidavę dažna’ visam vakarui iš 
namų. Kiek ji atsimenanti, tokiais vakarais būda 
vo anksčiau pavalgydinta ir paguldyta. Kad ne
būtų girdimas jos verksmas, langai būdavę ge
rai uždaromi, Motina išeidama pabučiuodavo ją. 
Tokiais atvejais ji rankeles ištiesusi klausdavo; 
«Mama, ar tu myli mane?» Motina visada atsaky 
davo; "Myliu, myliu!» Kol ji vaikščioti nepajėgu 
si, motinai atrodė patogiausia laikyti ją dienomis 
kuo ilgiausiai lovelėje, vėliau, kai ji mokėjusi 
gerai kalbėti, motinai iš namų išeinant kláusda 
vo. «Mamute, ar tu mane tikrai myli!» Motino at 
sakiusi: «Žinoma kad myliu!» Bet ji jautusi, kad 
motina jos nnoširdžiai nemylėjo, motina tik nuda 
vė ją mylinti... Ir taip ji augusi be nuoširdžios 
meilės, abejojime ir nepasitikėjime.

IRENA MOKYKLOJE
"rena pradėjo lankyki mokyklą. Nerasdama 

namuose paguodom, prisirišo pęje jauno savo 
klasės mokytojo. Ji beveik ir jo, kaip to am
žiaus vaikai kartais tad daro, paklausė, ar jis 
mylįs. Bet mokytojas turėjo likti teisingas — jis 
klasėje negalėjo jos išskirti. Todėl nesuprasda
mas m?žytės Irenos ypatingų potroškių, jis rū
pinosi ja tiek kiek ir kitais savo klasės moki
niais Irenai atrodė tai per maža. Jos smalsi pri 
gimtis ieškojo viso to. ko ji nerado namuose — 
ko motina jai nedavė... Vietoj motinos neduotos 
me kės pareiškimų; ji troško nuoširdaus mylėji
mo ir globos, ko, deja, ir mokykla jai pilnai duo 
ti negalėjo, ir čia vėl ji pasijuto nesuprasta ir 
tikrai nemylima... (Deja, tokių vaikų pasitaiko 
gana daug ir mūsų gyvenime.

Baigusi savo kūdikystės gyvenimo atpasa
kojimą, Irena pakėlusi ašaromis aptrauktas mė
lynas akis į Aleksandrą, tarė: «Kadangi mano 
motina manęs tikrai nemylėjo, kuri mane pagim
dė, ir mano mokytojai manęs nesuprato, kurie 
mane mokė, aš turėjau pagrindo iki šiol ir tavo 
meile abejoti, bet dabar imk mauo ranką ir ma
no širdį ir būk pirmu žmogumi, kuris mane tik
rai myli»

Tikrosios ir nuduotosios meilės pareiški
mais bei pasakymais mes žaidžiame dažnai mū 
su kasdieniniame gyvenime, lyg šie dalykai bū
tų visai paprasti ir turėtų tą pačią reikšmę. Tik 
roji ir nuduotoji meilė nėra lengvai atskiriamos, 
jos yra neretai žmonių gyvenime vartojamos iš
naudojimo ar švelnaus apgavimo tikslams. To
dėl psichologas. Eric Berne rašo; Kas šias mei
les atskirti pajėgia, tas turi lyg gyvenimo rak* 
tą, geriau pažįsta savo bendradarbį, draugą ar 
draugę ir pagaliau lengviau supranta ir pats 
save». ■

Tikroji ir vadinamoji meilė, su įvairiomis 
savo pasekmėmis, maišosi neatskiriamai žmonių 
gyvenime; jos supa suaugusius, tarpsta besimy
linčių tarpe ir randamos net tarp motinos ir kū
dikio. Daugelio įvykių eilėje ją pavaizdavo ir 
šis gyvenimo pavyzdys.
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Kelionė po
ZENONAS

(pabaiga)

PATRAUKLIAUSIAS

Naujorkas keleiviams yra 
daugeliu atžvilgių patraukliau 
sias miestas. Jis yra didžiau
sias pramonės, prekybos ir Ii 
nansinių operacijų centras. 
Mokslo ir meno srityje Nau
jorkas irgi yra vakarų pusru
tulio kultūros židinys. Juk ja
me yra 50 aukštųjų mokyklų 
bei mokslo institucijų; 200 
meno galerijų ir 9 meno mu
ziejai Mieste gyvena apie 
30.000 menininkų. Čia yra 65 
teatrai, kurių viename telpa 
6.200 žiūrovų ir yra didžiau
sias pasaulyje dengtas tea
tras. Be to dar yra 400 kino 
teatrų. Mieste yra 400 katali. 
kų bažnyčių ir bent dvigubai 
daugiau nekatalikų.

AMŽIUS IR IŠVAIZDA

Miesto amžius apie pusket
virto šimto metų. Pastatų sti
liai įvairuoja, bet mažai čia 
klasicizmo. Ištisi rajonai pli
kų plytų sienomis, su pnkerg 
tais gaisriniais laiptais iš lau
ko pusės, sudaro gan niūrų 
vaizdą. Bet atgyventų pase
nusių namų vietoje dygsta mo 
dėrniški pastatai, išnyksta pir 
mykštis statybinis taupumas 
ir plečiasi estetiška miesto 
išvaizda. Naujorkas yra juk 
dangoraižių statybos plonie

ms.
Jis stųyrūnt kietos uolos 

požemio ir tai sudaro tvirtus 
aukštiems pastatams pamatus* 
1913 metais pastatytas 60 
aukštų namas tik pusantro 
dešimtmečio tebuvo aukščiau 
sias pastatas. 1931 metais iš
kilo 102 aukštų, 381 metro 
dangoraižis vadinamas «Empi 
re State» atrodo dar ilgesnį

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Aleksas Kalinauskas 
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležiniųZdaik- 

ų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

S. Amerika
bačelis

laiką išsilaikys kaip aukščiau 
sias pasaulio namas.

Po paskutinio pasaulinio ka 
ro Naujorke vyksta nepapras 
tai gyva statyba. Manhattuno 
rajone pastatyta daug gražių 
dangoraižių, ir statyba dar 
nesustojo, Tiesios stačios pas 
tatų linijos paįvairinamos guls 
šiomis linijomis. Tai yra taip 
vadinamas funkcijonalinis sti
lius, kurs pastatus pritaiko, 
kad geriau tiktų tiems dar
bams, kurie bus juose dirba
mi, ir atsižadama kitokių pa
gražinimo bei paįvairinimo 
motyvų.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
PASTATAS

42 aukštų, su stiklinėmis sie
nomis, būt galėjęs būti įvai
resnis, nes planuotas įvairių 
tautybių inžinierių. Bet ir jis 
nelabai teišsiskiria nuo kitų 
netoliese stovinčių dangorai
žių. Tik 130 tautų vėliavos 
čia plevėsuoja, Jos verčia 
praeivį susidomėti, kas čia 
per pastatas. Bet jei kurią 
dieną tektų iš čia pašalinti 
tas 130 vėliavų, tai Jungtinių 
Tautų pastatas būtų leogvai 
pritaikomas panaudoti komer
ciniams tikslams. Toks pritai 
komas stilius vyrauja ir mies 
tų pakraščiuose, mažesniuose 
pastatuose, kur subėga žmo
nės iš didžiųjų centrų, norė
dami erdviau gyventi, Tie 
priėmiesčiai, tupiamai, atrodo 
labai kultūringi, erdviai su
planuoti, namai leidžiami sta
tyti tik savininkams ir jau iš
asfaltavus gatves. Gatvių šo
nuose auga natūralūs, neke- 
ruotas, arba ir patvarkytas 
miškas, kurio praretinimuose 
matomi švarūs, balti ir spal
voti namai. Daugumoje gi ra-

Raštinė:
> 15 de Novembro, 244 

4.0-Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai. 

jonų miškas praretintas, ar iš 
kirstas, pakeistas smulkios žo 
lės gazouu-juostomis, kuriose 
pasodinta medeliai ar krū
mai, o kartais ir gėlės ir to
liau už jų vėl matomi įvai
riaspalviai dailūs namai, Su
sidaro vaizdas, jog važiuoji 
ar tai parkais, ar tvarkomais 
miškais, ar vasarvietėmis. Ne 
kalbant apie naujus, ir se
nuose priemiesčiuose gatvių 
asfaltai lygūs, kaip ir miestų 
centruose. Gatvės numeruo
tos su užrašais stulpuose, 
šviesos signalai susisiekimui, 
o pėkštiems be signalų, ar 
yra kryžkelėse užrašai <EIK> 
ar «NEIK». Automobilių susi
kimšimai reti. Jų išvengti pa
deda daug «viaduktų», kurių 
daugiagatvių sankryžose gali 
būti net keturi ir mašinos ju
da keturiais aukštais, viens 
virš kito.

Aplamai, Naujorkas yra šva 
rus miestas, tvarkingai admi
nistruojamas ir apstus įdomy
bėmis. Grožio požiūriu Nau
jorkas yra lankytojų įvairiai 
vertinamas, pareina nuo lan 
komųjų rajonų ir jų pažini
mo Bet Naujorko grožį gali 
ma geriau įvertinti iš sutirš
tinto jo vaizdo, įsilipus į 380 
metrų aukščio dangoraižį «Em 
p.re State». Iš čia matomi jo 
gražieji ir negražieji vaizdai 
drauge. Bet visumoje jis, puo 
Siamas upių, įlankų vandenų, 
900 parkų su 10 tūkstan ių 
hektrų plotu, sudaro daugiau 
negu pusėtino grožio vaizdą. 
Neveltui žmonės moka 1 do
lerį ir 60 centų, norėdami pa 
kilti į tą dangoraižį ir ilgai 
laukia stovėdami eilėje, iki 
galės keltuvan patekti.

Ačiū jums, kad skridote su 
mumis. Dabar prasidės jūsų 
kelionės dalis — turėsit iš 
erodromo parvykti namo. Vai 
ruokit mašiną atsargiai!

bkraidymo saugumą tyrinė

Įkorporavimai — kondominijos — sklypų išdalinimas — 
Administracija — nejudomo turto pirkimai bei 

pardavimai — kreipkitės į

Administradora e [mobiliária Bernardes Ltda* 
atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernardes

Praça Antonio Prado, 33, — 4* andar, conjunto 401. 
Telefonas 33-1443 — São Paulo.

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

. teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SICE® • • * *

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ICMAOÍ CAKRÍEKI
Lindtya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veixima į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postal 3967 - SÀO PAULO

:::

janti įstaiga palygina automo
bilių nelaimes su lėktuvų ne
laimėmis ir randa, kad 1968 
metais vienam lėktuvui teko 
85} automobilis O per tą pa
tį laiką vienai lėktuvo nelai
mei teko 2901 automobilio ne 
laimė. Vieną lėktuvų nelaimė 
se žuvusį žmogų nusveria 32 
automobiliuose žuvusieji. Taip 
yra ^Šiaurės Amerikoje, kur 
daugiausiai automobilių ir 
lėktuvų.
imaggmu 
uõããÕKãü

KIEK IŠLIKO

Šiaurės Amerikoje nuo 1967 
metų gruodžio 3 dienos iki 
1969 metų rugsėjo 1 dienos 
gydytojai perkėlė iš vieno 
žmogaus į kitą 82 širdis, iš 
jų 19 dar tebegyvena. Kitose 
pasaulio dalyse perkeltos 59 
širdys, kurias gavę 10 žmo
nių tebegyvena.
namui
iisasaoHŪ

KAI PERKELIA INKSTUS

Nuo 1952 metų perkelti inks 
tai 2500 žmonių. Iš trijų dgo 
nių 2 gyveno ilgiau kaip me
tus po operacijos. Kaikurie 
tebegyvena ir po 10 metų.

Pastebėta,- jog operacijos 
pasisekimas ir gavusio išliki
mas labai pareina nuo gimi
ningumo su davėju. Beveik 
100 procentų pasiseka, kai 
inkstus perkelia iš vieno dvy 
nuko į antrą. Broliams ir se
serims perkėlus, paprastai 
apie 80 procentų gyvena po
rą metų. 
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PERKĖLUS PLAUČIUS. Pir 
mas plaučių perkėlimas įvy
ko 1963 metais. Gavusis išgy
veno po ope acijos 18 dienų. 
Po to dar buvo 21 bandymas 
ir pacientai gyveno tarp sa
vaitės ir dviejų.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI;
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO, 

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180. 
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inacio ir A v 
Zelina, Mons. Pio Ragažins- 
kas, Tel. 63-5975.

Liet. Bendruomenė, pirmi
ninkas p. Juozas Tijūnėlis 
Rua Tatai, 150 — Casa Ver
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua- 
tindiba, 20 Parque da M o oka 
— Tel. 273-0338.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdh 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Šv. Kazimiero parapijoje : 
Parque da Mooca Rua Juatin 
diba, 20.

Sekmadieniais ir šventadit 
niais 8, 10 ir 17,00 vai. Darbi 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbt 
atskirai susitarus dėl laiko: 
kai turimos - metinės ar 7 d 
mišios:

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadler
Parque das Nações 19 v
-V. -Carolina 15 va’.,
Casa Verde, 17,15 vai:
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,30 vai 
Bom Retire, 10,15 vai 
Utinga 16,30 vai,,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai.:
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 16,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 30 vai. 
V. Prudente 18 vai.

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU

GAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

SKAITYKITE Ii
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

ĮVAIRŪS PARENGIMAI

Kalėdų švenčių ir Naujų 
Metų proga įvyko visa eilė 
parengimų Norisi bent vie- 
Šesnius jų suminėti.

Gruodžio 21 d. Šv. Kazimie 
ro parapijos salelėje buvo Mo 
kosi Šeštadienio Mokyklėlės 
mokslo metų užbaiga su Eg
lutę vaikams.

BRAZILUOS LIETUVIŲ»' Ą- 
JUNGA suruošė Dr. V. Kudir
kos rūmuose, rua Lltoania, 
67, Naujųjų Metų sutiktuves. 
Sutiktuvės buvo labiau šelmy 
niško pobūdžio irgjose daly
vavo su puikia nuotaika apie 
100 žmonių.

Taip pat Naujųjų Metų su
tiktuves suruošė Lietuvių Ka 
'talikų Bendruomenės choras 
Vila Zelinoje, Seseliųg ranciš 
kiečių- Gimnazijos salėje. Jos 
buvo su šokiais ir jose daly
viais didesne dalimi buvo lie 
tuviškasis jaunimas. Praėjo 
su pasisekimu.

/ATŽALYNO» Tėvų Komite
tas, talkininkaujamas kitu 
draugijų ir ins itueijų, Įsuruo- 
št | it šio 4 diena vaikams 
Eglutę su turininga progra- 

dovanėlėm ir pačių vai- 
’■-vrsiq šokiais, lietu viš- 

ixaiB rateliais.
BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEN 

DRUOMENÊ sausio 11 dieną 
suruošė Seselių Pranciškie- 
čių Gimmnazijo. salėje Eglu
tę visų priemiesčių vaikams. 
Vaikučių prisirinko net virš 
šimto ir antratiek jų tėvelių 
ir suaugusių.

Jos programa sudarė Lėlių 
Teatro g vairūs numeriai, p. 
Dlviros Kilčiauskaitės Beluc- 
ci muzikos mokyklos moki

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINĄ 

praneša tautiečiams, kad daro inventares, iškraustymus, 
skyrybas, ntjudomo turto administravimą, 

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

DR. ANTONIO S8AULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos ę Crianças — Moléstias de Senhoras .

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576' +
Mooca, Fone 92-3991 ?

Atende-se com hora marcada

DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de S3o Paulo 
RAIOS X

ConsuRorio: Rua Capt Pacheco Chaves, 12065
Vila Prudente, Tel. 63-5352

nių pianu ir akordeonu groti 
dalykėliai ir keletos mergai 
čių deklamuoti lietuviški eilė 
raštukai. Buvo ir Kalėdų Se 
nelis, kuris atnešė vaikuôiama 
dovanų po didelį sviedinį. Be 
to, vaikučiai buvo gardžiai 
pavaišinti.

Reikia sveikinti Lietuvių 
Bendruomenės valdybą už 
pastangas suruošti platesnės 
apimties Eglutės parengimą. 
Gaila tik, kad Lietuvių Ben
druomenės organizuota Eglu
tės programa lietuviams vai
kučiams buvo atlikta beveik 
visa vien portugalų kalba. Ne 
buvo net paaiškinimų lietuvių 
kalba. Be to, tokioje didelėje 
salėje — ir dar tokiai publi
kai — būtinai reikia vartoti 
garsiakalbį.

SVEIKINIMAI IŠ
PORTUGALIJOS

Medicinos studentė Leoka
dija Aleknavičiūtė iš Coim- 
bros, Portugalijos, sveikina vi 
sus savo geradarius ir Tėvus 
Jėzuitus bei ^širdingai linkkl 
jiems visiems laimės Naujuo
se Metuose.

iiOKMHHii A

DOVANOJO RŪBŲ

Per Ievą Kutkienę po ryšu
lį rūbų ir avalynės įteikė Lie 
tuvių Savitarpio Pagalbos Tar 
nybai - Teofilė Lahuckienė, 
Ona Anusauskus ir Sofija Za
biela, Visos trys iš Vila Be
los. Jie bus išdalinti pagalbos 
reikalingiems tautiečiams. Ttr 
nybos valdyja nuoširdžiai dė
koja.

Rinkimai i Nauja Brazilijos Lietuviu 
Bendruomenės Taryba

Baigiantis dabartinės Tarybos kadencijai, rinkimai 
į naują tarybą bus pravesti sekančių metų vasario ir 
kovo mėnesiais. Korespondenciniu būdu bus galima bal- 
suoti visą rinkimų laiką, urnose paskutine balsavimo 
dieną kovo 15.
STATYKIME KANDIDATUS I BRAZILIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS TARYBĄ
Kandidatų statymo taisyklėš:
Kandidatus statyti turi teisę kiekvienas Brazilijoje 

gimęs ar čia gyveniantis lietuvis, ne jaunesnis, kaip 18 
metų amžiaus.

Vienas statytojas gali statyti ne daugiau kandida
tų, kaip bus renkamųjų (tai yra, į tarybą ne daugiau, 
kaip 15 ir į revizijos komisiją ne daugiau kaip tris’ 
(Mažiau galima statyti)

Kandidatų sąraše turi būti: Kandidato vardas ir pa 
varde, amžius, tikslus gyvenamosios vietos antrašas 
(taip pat ir korespondencinis antrašas) ir kandidat raš
tiškas sutikimas būti kandidatu.

Kandidatų sąraše taip pat turi būti: statančiojo var 
das, pavardė, tikslus antrašas ir parašas.

Kandidatus galima statyti iki sausio 25 dienos.
Kandidatų sąrašus įteikti Brazilijos Lietuvių Tary

bai sekančiais antrašais: Juozas Baužys, Rua Manaias, 
363, Vila Zelina; Vladas Steponaitis, Rua Carlos Weber, 
87, Vila Leopoldina, Caixa Postal 2940, S, Paulo, Capital-

Kun. Juozas Šeškevičius
Prezidiumo pirmininkas

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.

Po 25 ncr : Pranas Satkū- 
nas ir Vineas Banys.

Po 20 ncr.; Ana Kriukienė, 
Jonas Paukštys ir Kazys Rim 
kevičius,

Po 15 ncr.; Jurgis Kežys 
ir Simas Pliundziulaitis.
iiBga—n 
nnanšii

«AUŠROS»CHORAS

ruošiasi dalyvauti Vasario 16 
minėjimo programoje Todė] 
visi choristai yra kviečiami 
dalyvauti choro repeticijoje 
šeštadienį 19 vai
n—n
nsssoaii

BENDRUOMENĖS TARYBOS 
POSĖDIS bus sausio 27 dieną 
19 vai. Jaunimo Namuose.

UMBOMMil

KUN. J. GIEDRYS, tikima
si, atvyks šį šeštadienį, sau

¥«, tem irróerêsse
©m sober iod© 

sôbre ©Volkswagen 
de 60 HP?

Procure-nos

REVSNDcDC*!
AtnorezA-jo

ESTAMEE - Estanislau Meliunas Jr.
R. Ibitirama , 1235-1269 Fone 63-2387, V. Prudente

/

sio 17 dieną praleisti atosto
gų São Paulo lietuvių koloni
joje. Praeitą ketvirtadienį jo 
par< duoti į Urugvajų išvyko 
Tėvas Petras Daugintis.J

VZelina
Lietuvių Katalikių Moterų 

DraugijOb susirinkimas šau
kiamas šį sekmadienį, 18 d. 
sausio, 16 vai. mokyklos ^pa
talpose.

Lietuviškų organizacijų ats
tovai, VASARIO 16-TOS MI
NĖJIMO reikalu buvo susirin 
kę .2 d. sausio 20 vai. Vila 
Zelinoj klebonijoje. Tarėsi dėl 
minėjimo ruošimo įįvisų orga
nizacijų vardu, "visiems talki
ninkaujant. Minėjimo diena — 
15 d. ^vasario.

JAU VEIKIA TĖVAMS JĖ
ZUITAMS PASKIRTAS NAU
JAS TELEFONO NUMERIS.

Jis yra; 273-03-38.
B—. 
ÍUMMHM»

LAIŠKAI: Lazdauskui, Vin
cui Balčiūnui, A. Gudavičie- 
nei, E. Bendoraitienei, E. Bu 
dėnienei, A. Catafay, I. Kat
kienei, Aid. Gerenssene, R. 
Lunskiui, T. Simone, Alt Mi
sevičiui, H. Aleknavičienei, 
J, Satkunaitei, C. Taschetto, 
A. Descher, V. PundzeviŪe- 
nęi, R. Lunskiui, K. Sadzevi- 
čiui, J. Ivanauskui, H. Pupe- 
lienei, V. Sprindžiui, Gudana- 
vičiams, J. Peiakauskaitei, R. 
Skarbaliui.

30 DIENOSgMIŠIOs už Anos 
Petkevičienės vėlę bus sau
sio 23 d. 19 vai. Vila Zelinos 
bažnyčioje. Bus atgiedotos ir 
egzekvijos.

ŠV. JUOZAPO VYRŲ 
BROLIJA

rengia pirmąjį savo veiklos 
metinį pikniką. Jis bus sausio 
18 dieną, 1970 metais, Praia 
Grande.

Šv. Juozapo Vyrų
Brolija.

•. - . , - . ?•r ■ V - ■
n bumu n 
iinBKSŪ

Užgavėnių sekmadienį, 8 d.
vasario, 12 vai. Vila Zelinos 
parapija ruošia pietus — BLY 
NŲ BALIŲ.
JIMUBUOli
Hiwi—mwii

ĮVAIRUMAI
TULŽIS

Jau yra perkelta 100 tulžių. 
Kai perkeliama visa tulžis, 
tai ligonisjdar gyvena apie 
metus laiko. Kai prie sergan 
čioQ tulžies tik prijungiama 
kita, ligoniai greičiau ^miršta.
UMBBJĮĮ
iimmwii

GERIAUSIAI PRIGYJA AKIS

Tūkstančiai akių operuota 
išimant sugedusią priešakinę 
akies raginę odelę (cornea) 
ir įdedant kito (kad ir miru
sio žmogaus). Tos ^operacijos 
beveik visos ggerai pavyksta 
ir žmogus gali gerai regėti,

KAULŲ SMEGENYS .

Kaip žinome, kauluose yra 
minkšta medžiaga, vadinama 
kaulų smegenimis, Ji Igamina 
baltuosius kraujo kūnelius. O 
tie kūneliai yra labai naudin
gi kūnui nuo užkrėtimų apsi
ginti. Kai tik | kūną {patenka 
ka kenksmingos medžiagos, 
tie baltieji kraujo kūneliai tuo 
jau apspinta įsibrovėlį iš vi
sų pusių ir naikina. Jei nebū
tų baltųjų kūnelių, žmonės 
nuo užsikrėtimų mirtų.
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