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PAJAULTJE
Achesonas griežtai kritikuoja...

— Vašingtonas. Buvusis J 
AV valstybės sekretorius De
an Acheson kalbėjo 150 par
lamentarų susirinkime, kurie 
praeitą savaitę, atstovaudami 
penkiolika kraštų, buvo susi
rinkę Vašingtone Savo kalbo 
je Dean Acheson labai kriti
kavo JAV ir NATO sąjungos 
karo pajėgų organizaciją. Jo 
nuomone, kas per pereitą de 
šimtmetį buvo pasiekta apsau 
goti vakarus nuo rytų užpuo 
limo, pabaigoje šio dešimtme 
čio tapo prarasta Šiuo mo 
męntu pasak generolo Kuter, 
JAV ir Kanada praktiškai ne 
turi jokio apsigynimo prieš 
sovietų tolimo skridimo rakė 
tas (fogetes), kuriomis gali 
būti apšaudomi bet kbki mies 
tai Amerikos žemynuose. Kruš 
čevas gyrėsi, kad sovietų Ta
ktikai kas metai pagamina 
250 tolimo skridimo raketų su 
atominiais užtaisais

Dean Achesonas ragino 
JAV-bes ir Rusija susitarti 
tarp savęs kad neprasidėtų 
abi puses sunaikinantis ato
minis karas.

— New Yorkas. Jungtinių 
Tautų visuotiniame susirinki
me Sovietų Sąjungai pavyko 
atidėti tolimesniam laikui Un 
garijos sukilimo ir jo nuslopi 
rūmo nagrinėjimą JAV yra už 
tų reikalų svarstymą.

— N Delhi. Indijos min. 
pirmininkas Nehru reikalau 
ja, kad raudonosios Kinijos 
kariuomenės daliniai būtų ati 
traukti iš pasienio ginčyjamų 
vietų, o tik po to pradėti de
rybas dėl galutino sienų nus
tatymo. Kiniečiai reikalauja, 
kad indusai pasitrauktų Tuo 
tarpu kiniečiai komunistai 
vis giliau skverbiasi į Indijos

POŽEMIAI VILNIUJE

Maskvos radijas perdavė, 
kad Vilniuje yra įeita į visą 
eilę didžiulių anuometinės Lie 
tuvos sostinės požemių. Jų, 
pasirodo, esama kelių aukštų.

Prie D omininkonų bažny
čios požemiuose itin gausiai 
atraste, pačios gamtos savai
me ilgais amžiais užbalza- 
muotų lavonų: vyrų, moterų 
ir vaikų. Lavonai labai gerai 
išsilaikę. Jie yra su giliomis 
žaizdomis ir skausmo išraiš
ka veiduose.

DVIDEŠIMTS METŲ 
SOVIETŲ VERGIJOS.

Sekančiais, tai yra 1960 me 
ta s sueina 20 metu nuo Pa-

teritoriją, ir prie Aksaichin, 
Kašmiro provincijoje net pa
sistatė Indijos žemėje savo 
aerodromą.

Nehru nors iki šiol skelbė 
nesipriešinimo politiką, žada 
imtis ginklų savo šalies ri
boms apsaugoti, jeigu nebus 
kitokios išeities.

— Amsterdamm Iš Olandi
jos pranešama, kad Europos 
bankai ruošiasi duoti Argenti 
nai didelę paskolą.

— Londone lankosi vakarų 
Vokietijos kancleris Adenaue 
ris, kur jis tarėsi su Anglijos 
min. p ku Macmillanu. Pasita 
rimai sukasi apie Vokietijos 
interesus, kurie bus liečiami 
viršūnių konferencijose, kai 
susirinks Eisenhoweris, Mac- 
millanas, de Gaulle ir Kruš- 
čevas. !

— New Yorkas Gubernato 
rius Nelson Rockfeleris siūlo 
visiems Amerikos žemynu 
kraštams sudaryti ekonominę 
uniją. Kad būtų greičiau pa- 
pakeltas gerbūvis lotynų me 
rikdą kraštuose, jis siūlo kad 
irJAV bės daugiau rūpintų-i 
tiems kraštams padėdėti Pri j 
šingai, ten įvyksta neramu
mai, kurie paskui būna nu 
kreipiami prieš JAV-bes. kaip 
tai atsitiko Kuboje, Panamoje 
ir kitur.

—- Maskva. Kruščevas iš
bardamas savo spaudą, pasa
kė, kad jį patį dažnai paima 
noras mesti laikraštį į šalį, 
jo dar visai neskaičius o tik 
pasklaidžius. - Nesigėdinkite, 
- sakė Kruščiovas, - aš ir 
pats daugiau skaitau buržua
zinius laikraščius.

Iš tų laikraščių jis 
galįs geriau informuotis apie 
tai, kas dedasi užsieniuose.

— Meksikos miestas Lydi
mas 29 asmenų atvyko į Mek 
sikos miestą Anastas Mikoya 
nas, pirmasis Sovietų Sąjun
gos vice-prezidentas Su juo 
kartu atvyko jo žmona ir du 
sūnų. Ši delegacija atvyko 
atidaryti sovietų parodos Mek 
sikos mieste. Jie atskrido so 
vietišku lėktuvu.

Paskutiniuoju laiku sovietai 
labai daug dėmesio skiria lo 
tynų Amerikos kraštams. Ku 
bos laikraštis «Revolucion» 
siūlo Fidel Castrui, kad šis 
pakviestų Mikoyaną apsilan
kyti Kūbon, ir pažiūrėti, ko
kius laimėjimus pasiekė Ku
bos revoliucija Kol kas tokio 
kvietimo dar nebuvo padaryta.

— Londonas praneša, kad

Kun. Dekanas Pijus Ragažinskas, Šv. Juozapo Lietuvių 
Parapijos Klebonas, »Mūsų Lietuvos» Redaktorius Jo Švente 
nybės Jono XXIII pakeltas į Monsinjorus. Sveikinam Naują 
jį Moasijorą išaukštinimo proga, meldžiam Viešpaties palai
mos ir linkime dar ilgai darbuotis Bažnyčios, Tėvynės ir ko 
lonijos labui.

«Mūsų Lietuvos» Kolektyvas, leidėjai 
ir Administracija

Turiu didelės garbės ir laimės savo ir visų jėzui 
tų vardu nuoširdžiausiai pasveikinti daug nusipelniusį 
lietuvių kolonijoj São Paulyje kleboną ir dekaną Kun. 
Pijų Ragažinską jo į MONSINJORUS išaukštinimo proga.

Gyvuoki, PRELATE, ilgiausius metus! Dievo palai
ma telydi Jūsų Malonybės apaštališką veikimą ir lietu
vybės palaikymą lietuvių išeivių tarpe.

Montevideo jėzuitų Vyresnysis 
ir lietuvių parapijos klebonas 

T. Jonas Bružikas, S.J.
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Didžiai Gerb. kun. Kleboną PIJŲ RAGAŽINSKĄ 
paukštinimo į prelatus proga

Nuoširdžiai Sveikinam ir Dievo Palaimos linkim
Baužių Šeima

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos Valdyba ir nariai 
nuoširdžiai sveikina

PRELATĄ. PIJU RAGAŽINSKĄ
ir daug gražių dienų linki.

baltijo okupacijos Sovietų Są 
junga.

ten atvyko, britų medikų kvie 
čiama, rumunų gydytoja, dak

tarė Anna Aslan, kuris esą

JEI NORI, KAD «MÚSU LIETUVA» tave lankytų 
ir sekančiais metais, dalyvauk spaudos pasitarime š./ 
m. lapkričio mėnesio 24 dieną 8 valandą vakaro Vila 
Zelinos klebonijoje.

išradusi vaisius prieš senatvę 
ir juos pavadinusi H-3 Tai 
esą vaistai, kurie stebūklin- 
g!i pajaunina senus žmones. 
P ti daktarė juos vartoja, ir 
būdama jau 6l metų amžiaus 
a-Įtrodo kaip teturinti vos 40 
metų. Geriausias amžius tuos 
vaistus vartoti esąs tarp 40 
įr 50 metų. Kaip jie veikia į 
žmogaus organizmą, daktarė 
dar nega'iLti paaiškinti. Vaisįį

tai gerai veikią prieš reuma-
tizmą. artritį ir pan.

Turime Naują Monsinjorą!

Šeštadienio vakare lapkri
čio 14 Jo- Eksc. São Paulo 
Kard. pagelbininkas vysk. 
Dom^Paulo paskelbė Vatika
no parėdymą, kuriais Jo Šven 
tenybė Popiežius Jonas XXIII 
pakelia į Prelatus labai nusi 
pelnusį Dekaną ir šv. Juoza
po lietuviškos parapijos kle
boną Pijų Ragažinską. Įvilk
tu vių iškilmėse dalyvavo daug 
žmonių iš arti ir toli, jų tar
pe ir Lietuvos Konsulas po. 
nas A. Polišaitis su Ponia.

Mums lietuviams buvo la
bai džiugu ir linksma sužino
ti, kad kun. Pijaus Ragažinš 
ko nuopelnus, kurie susikro
vė per daugiau kaip 20 metų 
lietuviškoje kolonijoje São 
Paulyje, pripažino ne tik vie
tinis Kardinolas, bet ir Vyriau 
sias Bažnyčios Ganytojas šv. 
Tėvas, paskirdamas tą darbš
tų Bažnyčios kunigą savo as
menišku Prelatu. Būti popie
žiaus Prelatu yra didelis pa
aukštinimas ir nepaprasta gar 
bė Dėl to ir mes lietuviai 
Prelato Pijaus Ragažinsko as 
menyje esame nepaprastai 
šv. Tėvo pagerbti ir tuomi 
džiaugiamės jį nuoširdžiai 
sveikindami, o šv. Tėvui reiš 
kiame didžiausią padėką.

— Rio de Janeiro mieste 
17-11-1959 mirė žymus Brazi
lijos kompozitorius Heitor Vi 
la Lobos, sulaukęs 72 metų 
amžiaus. Paliko apie 200 įvai 
riaušių muzikos kūrinių, jų 
tarpe 12 sinfonijų orkestrui, 6 
muzikalines dramas, daug vęi 
kalų pianui, smuikui, solo ir 
chorams. Apvažinėjęs daug 
Brazilijos kraštų, yra surin
kęs ir panaudojęs savo kom
pozicijose daug liaudies mo
tyvų, o taip pat negrų ir indi 
jonų folkloro. Yra važinėjęs 
su savo koncertais po Euro
pą, JAV-bes ir Argentiną ten 
propaguodamas Brazilijos mu 
ziką.

— São Paulo. Nežinomi ir 
nesurasti asmens pačiuose 
Brazilijos Banko rūmuose smū 
giu į galvą apsvaigino firmos 
Coural Ltda tarnautoją Frau 
cisco Szeif, ir atėmė jo 3.6C0. 
000 kruzeirų. Policija tiria ar 
tai buvęs tikras ar simuliuo
tas apiplėšimas. Tarnautojas 
buvo taip sudaužyta galva, 
kad buvo pavojaus jo gyvy
bei.

— Rio de Janeiro. Ateinan 
čią savaitę išvyks į Maskvą 
Brazilijos prekybos delegaci
ja, kur derėsis dėl prekybos 
išvystymo tarp Brazilijos ir 
Sovietų Sąjungos. Brazilai ti 
kiši galėsią parduoti rusams
nemaža kavos.

DĖKOJA
Mūsų mylimam tėvui ir vyrui

A. A. POVYLUI DIRSEI 
mirus, visiems pareiškusiems nuoširdžios užuojautos, da 
lyvavusiems laidotuvėse ir septintos dienos Šv. mišiose, 

nuoširdžiai dėkojame.
Marlenė Dirsienė, Angelina Dirsytė, Ana Coralov.

• _____ __ __ __________
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Pavergt. Tautu 
Kultūrinius

«Mainai būtų galimi

(E) Kultūrinių mainų su so
vietiniais kraštais klausimas ► 
Įgauna vis didesnį aktualumą. 
Kai kurios Vakarų šalys tuos 
mainus siauresniu ar plates
niu mastu jau vykdo, arba ši 
tam ruošiasi. Ypač keblioje 
padėtyje yra pavergtųjų tau
tų žmonės, gyvenantieji užsie 
niuose. Iš vienos pusės jie no 
retų turėti ryšių su gimtojo 
krašto žmonėmis, iš kitos pu 
sės į bet kokius ryšius įsimai 
šo sovietinis režimas ir su 
daro padėtį, kuri pavergtojo 
krašto žmonėms ir tautie
čiams užsienyje nėra priimti
na. Iš to išplaukė ir lietuvių 
visuomenės pasisakymai span 
doje ir organizacijose. Klau
simas, kaip žinoma, buvo dis 
kutuojamasir paskutinėje VL1 
Ko sesijoje, (ryšium sū A. Ka 
siūlaičio referatu tąja tema)-

Lietuvių delegacija PET Sei 
me jau pereitų metų gruo
džio 5 d. buvo priėmusi ir pa 
skelbusi platų pareiškimą «dėl 
sovietų peršamų kultūrinių 
mainų su Lietuva» (žk. «Eltos 
Inf, 1958 m. 23 nr ). Jau tuo
met, 1958 m gruodžio mėn., 
PET Seimo pilnačiai buvo pa 
teiktas pranešimas Rytų-Va
karų kultūrinių mainų klausi

Siūlo Atpirkti is
už 10-15 m

(Elta) «Deutscher Ostdienst» 
(Informationen dės Bundes 
der Verbriebenen) š m. 9 me 
numeryje įsidėjo gana savo
tišką informaciją, su kuria 
verta susipažinti ir mums, 
nors ir nėra aišku, kas ūžtų 
samprotavimų slypi. Rašinio 
antraštė: «Suartėjimas». Pra
džioje pastebima, kad Bonuos 
diplematiniuose sluoksniuose 
pastarosiomis savaitėmis šio
kiu tokiu nusistebėjimu regis 
truojami simptomai, būk So
vietų Sąjungos laikysena Fed. 
Vokietijos atžilgiu pasidaran
ti gerokai mažiau agresyvi. 
Maskva siekianti su Bonna 
vėl «įeiti į kalbą». Kokie yra 
Maskvos tikrieji tikslai, nie
kas negalįs žinoti. Vienas iš 
siekių galėtų būti — stabdyti 
Fed. Vokietijos apginklavimą

Kitas Maskvos tikslas esąs 
sudaryti su Bonna tokią žy
miai praplėstą prekybos su-

Seimo Pasisakymas Pries 
Mainus su Rytais 

tik visiškos laisvės sąlygomis»

mu, bet grąžintas Kultūros 
reikalų komisijai klausimui 
papildomai studijuoti

PET šių metų rudens sesi
joje pateiktas ir priimtas pra 
nešimas įgavo jau konkretes 
nes formas. Pranešime pabrė 
žiamas skirtumas dėl pačios 
kultūros vertybių ir jos uždą 
viniii sampratos. Kai vienai 
pusei kūryba yra laisvo as
mens laisvas apsisprendimas, 
antrajai pusei ji tėrakompar 
tijos nustatytos ir jos tik dams 
naudingos politinėspv< gramos 
vykdymas kultūrinėmis, prie
monėmis. Tokiai padėčiai e- 
sant, negali būti ir laisvo kul 
tūrinių vertybių apsikeitimo. 
Pranešime tvirtinama, kad so 
vietai kultūriniais mainais šie 
kia tik šaltąjį karą tęsti, sie
kia laisvųjų tautų moralinio 
nusiginklavimo ir pavergtųjų 
tautų demoralizacijos. Kultū
rinių mainų varžybose Vaka
rai galėtų turėti šansų tik tuo 
atveju, jei šios varžybos eitų 
abiejose pusėse visiškos lais
vės sąlygomis. Išlaikyti tautų 
moralę abiejose geležinės už 
dangos pusėse yra daug svar 
biau, negu kurie nors laiki
niai pasisekimai kultūrinių 
mainų srityje, baigiama tame 
PET pranešime.

Sovietu Rytprūsius
ilijardų DM...

tartį, kuri palengvintų Sovie
tų Sąjungai įvykdyti septynių 
metų planą.

O toliau jau tame vokiečių 
tremtinių organe štai kaip ra 
šoma:

«Užsienio politikos sluoks
niuose Bonnoje šiuo metu ti
krinamas planas, būsimus pa 
sitarimus tarp Bonnos ir Mask 
vos nukreipti tokia linkme, 
kad tarp tų dviejų valstybių 
būtų sudaryta taikos sutartis 
Tuose sluoksniuose tikimasi 
rasti ir sprendimą arba bent 
pakenčiamą kelią tų dviejų 
premisų (pagrindžiamųjų są
lygų) atžvilgiu, kurias fed res 
publika turėtų statyti: Nesą- 
lygojamą reikalavimą sujung 
ti zoną su respublika tikima
si even ualiai galėti apeiti to 
kiu būdu, kad sutarties rė
muose pirmoje fazėje būtų su 
daryta ‘Visos Vokietijos tary
ba' (Gesamtdeusdiet Rat) Ki

Petras Babickas

Kariu žbaina
Pajūriais, pamariais
Joja šaunių karių pulkai,
Skamba daina
Jūros banga
Amžiais bus laisva Lietuva.

Saulės spinduliais nušviesti, 
Vėjo glostomi nuo marių 
Mes žygiuojame pirmyn, 
Plačiais ir žydinčiais laukais.

Jojam mes pro gelmes, 
Jūra — mums kelias platus, 
Su šypsena, 
Karo daina
Skiname į laisvę kelius.

Kelias tolimas, bet mielas, 
Džiaugsmas kuria dainą sieloj, 
Mes žygiuojame pirmyn, 
Plačiais ir žydinčiais laukais.

Pajūriais pamariais
Joja šaunių karių pulkai, 
Skamba daina 
Jūros banga —
Amžiais bus laisva Lietuva!

pro sal®s pavyzdžiu; ir pati 
sutartis nesivadintų taikos su 
tartis o valstybės sutartis, 
kuo Sėd. respublika atsipalai
duotų nuo rezervo, kad ji tai 
kos sutarčiai sudaryti nebari 
aktyvios legitimacijos. Kita 
problema būtų Šiaurės Ryt 
prūsiai Tuose užsienio politi 
kos sluoksniuose skaitoma, 
jog šią problemą būtų galima 
išspręsti maždaug tokiu būdu, 
kad Sovietų Sąjunga tą kraš
tą grąžintų Vokietijai už 10- 
15 milijardų DM atlyginimą, 
paliekant Piliavos uostą So
vietų Sąjungai ir toliau (nuo
mos pagrindu). Pagal šitą, ge 
rokai iliuzorišką galvoseną, 
tuo atlyginimu būtų kompen
suotos sovietinės investicijos 
ir finansuotas dabar Šiaurės 
Rytprūsiuose gyvenančių žmo 
nių perkeldinimas kur nors į 
Rusiją».

Tuose svarstymuose dar pa 
stebima, kad susitarus Bonnai 
ir Maskvai panašiu pagrindu 

vokiečiai apeitų taikos sutar 
ties su Lenkija klausimą, ku 
ris esąs susietas su neišspren 
džiamb Oderio-Neissės sienos 
klausimu. Sudarydama atski 
rą sutartį su Bonn, Maskva 
Lenkiją dar labiau pririštų 
pr e savęs.

Skaitant tokius svarstymus, 
susidaro įspūdis, kad jie yra 
paremti iliuzijomis, nors nese 
na istorija ir rodo, jog kaip 
tūk tarp Vokietijos ir Sovie ų 
Sąjungos jau kartą už pini
gus buvo perkama-parduoda- 
ma Lietuvos dalis (Suvalkų 
trikampis).

ŽINIOS IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS

Dar vis renka medžiagą apie 
«fašistų nusikaltimus».

(E) Vilniaus Kraštotyros mu 
ziejus surengęs dešimties die 
nų «mokslinę ekspediciją» į 
Panerius ir kitas Vilniaus apy 

linkės. Buvusi renkama me 
džiaga apie «fašistų įvykdy
tus nusikaltimus Vilniaus mi - 
este ir jo apylinkėse» Be to, 
rinko medžiagą apie «pasi
priešinimo judėjimą prieš oku 
pantus».

300.000 aplankė Kauno 
parodą.

(E) Kaune Ąžuolyne dvi sa 
vaites vykusią Žemės ūkio 
parodą būk aplankę apie 
300.000 asmenų. (Bet- patsai 
Vilniaus radijas pranešė, kad 
tik atidarymo dieną būta apie 
20 000 lankytojų, gi kitomis 
dienomis iki 10.000 Tad var
gu ar galėjo būti iš viso 300 
tūkstančių. E) Žemės ūkio mi 
nisteris Vazalinskas uždarant 
parodą išvardijo kai kuriuos 
pirmaujančius kolchozus, bet 
kartu ir pažymėjo, kad «dar 
yra nemaža ekonomiškai silp 
nų kolūkių».

«Negali gauti muilo, druskos, 
žibalo».

(E) Vilniaus «Tiesa» spalio 
25 d net vedamąjį išspausdi
no prieš esamą netvarką pre 
kyboje. Daug netvarkos dar 
tebėra Vilniaus prekybinių or 
ganizacijų darbe. Štai ir da
bar jos negali pasigirti gau
sumu prekių rudens-žiemos 
sezonui... Atrodo, kad ir šie
met sovietinėje prekyboje pa 
sikartoja senas reiškinys: Kai 
artinasi ruduo ir žiema, par
duotuvėse tebeprekiaujama 
vasarinio sezono prekėmis o 
kai ateina pavasaris ir vasa
ra, krautuvėse — žieminės 
prekės. Duoda laikraštis ir 
dar būdingesnių pavyzdžių: 
«Švenčionėlių rajono Rašku- 
tėnų kaimo parduotuvėje ko
lūkiečiai negali gauti muilo, 
druskos, žibalo». Blogai esan
ti organizuota prekyba’ir ki
tuose rajonuose. Nemažai ne 
tvarkos esą ir eilėje valgy
klų, užkandinių. Žinoma, par 
tijos organas randa ir kalti
ninkus — tai Prekybos minis 
terija, tai bazių ar parduotu
vių vedėjai ir kt. Kad kalta 
pati sovietinio ūkio sistema, 
nepripažįstama.

Kokias problemas spręs Moks 
lų akademija 1960 metais?

(E) 1960 metų mokslo dar
bų plane akademija esanti nu 
mačiusi 18 spęcialių temų. Ma 
tematikos srityje bus toliau

(pabaiga 3 pusi.)

Rytuose Nieko Naujo
NUOTRUPOS IŠ CHRUŠČIOVO GINČO SU AMERIKOS 

DARBININKŲ SĄJUNGŲ VADAIS

Lankydamasis Amerikoje, 
San Francisko burmistrui Ge 
orge Christopher Chruščiovas 
pareiškė, kad iš ginčo gims
ta tiesa.

Amerikoje jis buvo susiti
kęs ir su profesinių sąjungų 
vadais: automobilių darbinin
kų — Walter Reuther, tarp
tautinės elektros darbininkų
— James Carey, popieriaus
— Paul Phillips, laivyno — 
Joseph Currran, žibalo, che
mikalų ir atomo srities — O- 
rie Albert Knight, aludininkų
— Karl Feller.

Kiek tiesos paaiškėjo tuose 
pokalbiuose — rodo šios iš
traukos.

CHRUŠČIOVAS: Jungtinės 
Valstybės išnaudoja kitų kraš 
tų turtus, atsilikusių kraštų 
savo pelnui. Anglija ir Pran
cūzija daro tą pat. Mes neiš 
naudojame jokio krašto — 
mes tik tariamės dėl preky
bas.

REUTHER: Jus išnaudojate 
Rytų Vokietijos darbininkus.

CHRUŠČIOVAS: Kurtu su
sapnavai tokį dalyką?

REUTHER: Jeigu jūs neiš- 
naudojate jų, tai kodėl 3 000. 
000 jų perbėgo į Vakarų Vo
kietiją?

CHRUŠČIOVAS: Tu beviltiš 
kai sergi kapitalistine karš
tine.

REUTHER: Vakarų Vokieti 
jos darbininkai yra laisvi.

CHRUŠČIOVAS: Mes taip 
pat esame laisvi.

REUTHER: Ar jūs turite į- 
galiojimus šnekėti pasaulio 
darbininkų vardu?

CHRUŠČIOVAS: O ar tu tu
ri įgaliojimus kaišioti savo no 
sį į Rytų Vokietijos reikalus? 
Jus sugadino lankstymasis vi 
siems, šunuodegiavimas ir 
šliaužiojimas. Aš. kaip buvęs 
kasyklų darbininkas turiu pa 
sakyti, kad man gaila jūsų, 
kurie čia atstovaujate darbi

ninkų klasei, nes jūsų galvo
jimas nėra darbininkų klasės 
galvojimas. Kai Hearstas kai 
ba taip, tai neužgauna ma
nęs. O kai darbininkų atsto 
vai sako, tai kitas dalykas.

¥
CURRAN: Kada Rusijoje dar 

bininkai gaus teisę sudarinė
ti susitarimus, įskaitant teisę 
streikuoti?

CHRUŠČIOVAS: Darbininkų 
klasė turi juridinę streiko tei 
sę. Ar darbininkas turi teisę 
naudotis streiku? Taip Ar bu 
vo streikų po Spalio revoliu
cijos? Taip, aš pats esu kal
bėjęs kai kuriuose tokiuose 
streikininkų susirinkimuose? 
Ar būna streikų dabar? Ne. 
Dėl to, kad darbininkai ir jų 
sąjungos ir vyriausybė vie
naip galvoja — dėl to, kad 
kur gi jūs rasit kitą tokį kraš 
tą, kurio vyriausybė neverčia 
ma keltų atlyginimus ir trum 
pintų darbo dieną? Kapitalis
tiniuose kraštuose jiems rei - 
ketų kovoti už tai.

REUTHER (Chruščiovui mo 
jant ranka, kad jis tylėtų): Ar 
jis bijo mane klausimų?

CHRUŠČIOVAI Aš nebijau 
ir velnio, o tu esi žmogus.

REUTHER: Pirmininkas, iš 
keldamas Stalino nusikalti
mus, jo asmenybės kultą ir 
galią pats yra išsisakęs. Tai 
kaip tuo metu darbininkas ga 
Įėjo pasiekti teisybės, jei jis 
negalėjo streikuoti ar viešai 
protestuoti?

CHRUŠČIOVAS: Per savo 
profesines sąjungas.

REUTHER: Profesinės sąjun 
gos valdžios tęsinys, sovieti
nės valdžios. Ar profesinės 
sąjungos kada nors nesutaria 
su valdžia? Ar galite duoti 
bent vieną pavyzdį, kuris ro 
dytų kad jūsiškės profesinės 
sąjungos nepritaria valdžios 
politikai?

CHRUŠČIO VAS: Kam kaišio 
ti nosį i musų reikalus?

REUTHER: Laisvė yra visų 
reikalas Jūs visada reiškiate 
susirūpinimą Azijos darbinin 
kais. Yra toks dalykas, vadi
namas tarptautiniu darbinin
kų solidarumu Kai aš buvau 
Rusijoje, aš buvau profesinii} 
sąjungų narys, o ten yra to 
kios, kurias galėtum vadinti 

darbdavių profesinės sąjun
gos.

CHRUŠČIOVAS: O tai kam 
jūs atstovaujate, mes vadina
me kapitalistų tarnais.

KNIGHT: Kodėl jūs prieši
natės Vokiet jos sujungimui 
demokratiniu balsavimu?

CHRUŠČIOVAS: Tai priklau 
so ne nuo manęs, o nue abie 
jų Vokietijų.

KNIGHT: Kodėl rusai įsiki
šo į Vengrijos reikalus?

CHRUŠČIOVAS: Nebuvo jo
kio įsikišimo. Ten buvo kon- 
trarevoliucija, korikai ir chu 
liganai, gavę iš svetur gin
klų, perėmė Budapešte val
džią O vyriausybė paprašė 
mus pagalbos, ir mes davė
me, mes tuo didžiuojamės tuo 
kaip gražiu dalyku. Ten bū
tų fašizmas, jei mes nebūtu
mėm davę pagalbos.

REUTHER: Ar Nagy buvo 
fašistas? Man rodos, jis buvo 
komunistas.

CHRUŠČIOVAS: Nemaišyk 
gerų dalykų su nešvariais.

/ *
REUTHER: Jūs esate už pre 

kybos išplėtimą. Kaip čia
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tiriamos matematinės statisti
kos ir galimybių teorijos pro 
blemos. Greta teoretinės reikš 
mės tai numatyta pritaikyti ir 
gamybos bei skaičiavimo tech 
nikos procesams. Darbo pla 
ne yra taip pat tema, susiju 
si su lietuvių kalbos statisti
ka. Kaip Vilniaus radijas 
lapkr 2d pastebėjo, «šio klau 
simo išsprendimas turi dide
lės reikšmės ruošiant galimy 
bes mašininiu būdu versti Ii 
teratūrą iš lietuvių kalbos į 
kitas kalbas, o taip pat iš ki
tų kalbų į lietuvių kalbą». Ki 
bos temos liečia fizikos, astro 
fizikos ir fizinės chemijos reiš 
kinius, vykstančius stipraus 
atmosferų praretėjimoir aukš 
tos temperatūros sąlygomis. 
Bus tiriamos atomų ir mole- 
kulų spektroskopijos proble
mos. Kitos temos: Elektrom 
nių mašinų naudojimas teori 
nės fizikos klausimams spręs 
ti, skaičiavimo mašinų kons
trukcijos ir tobulinimo klausi 
mai, puslaidininkų klausimai. 
Numatyta pasiruošti radijo ak 
tyviniam spinduliavimui tirti. 
Tam tikras temas nagrinės ir 
Lietuvos as'Tonomai bei kitų 
specialvbių mokslininkai. Pa 
vyzdžiui tyrinės, kaip suma
žinti gamybos savikainą.

studijuoja režisūrą, mokosi 
liaudies šokių, susipažįsta su 
populiariais liaudies žaidi
mais, 
sporto 
zikoje

liaudies mėgstamom 
šakom, tobulinasi ma
in* 11.

Petras Babickas

Pavergtas Lietuvai
tika, ypatingai jos politika 
Pabaltijo valstybių ir Suomi
jos atžvilgiu pastarųjų 20 me 
tų laikotarpyje».

Aplink Radviliškį daug vilką.

Radviliškio rajono miškuo
se ir pelkėse priviso daug 
vilkų, kurie kolchozams ir gy 
ventojams padarą daug ža- , 
los. Neseniai surengtoje me 
džioklėje dalyvavo 20 šaulių, 
kurie nušovė tris vilkus. Ar
timiausiu metu numatyta su
rengti dar kelios vilkų me
džioklės.

Vaismedžius sodina mašinomis

Akmenės rajone, Lenino var 
do kolchoze, feraktorine vais
medžių sodinimo mašina bu 
vę pasodinta 3 hektarai obe
laičių ir kriaušaičių, pranešė 
Vilniaus radijas lapkr. 1 d. 
Ir kituose kolchozuose šiemet 
esą da,ug dėmesio kreipiama 
į vaismedžių sodų plėtimą. 
Daugelyje kolchozų užveisia- 
mi ir pramoniniai sodai, bet 
bendras sodų plotas vis dar 
labai mažas. Prie buv. vien 
kiemių kuriuose negyvena 
buv. savininkai, sodai, d'augu 
moję neprižiūrimi, išdžiuvo.

Kauno saviveiklininkai sudarė 
simfoninį orkestrą

Kauno liaudies simfoninis 
orkestras, suruošė pirmąjį vie 
šą koncertą, atlikdamas Be
thoveno, Čaikovskio, Listo kū 
rinius. Publika koncertą pasi 
tikusi labai šiltai. Naujam or 
kestrui vadovauja J. Indra ir 
V. Biezumas Jame groja mo 
kytojai. inžinieriai, muzikos 
mokyklų auklėtiniai, muziki
nio teatro orkestro dalyviai 
ir kitų profesijų žmonės.

Žurnalas «Meno saviveikla» 
nuo 196 metų pradžios bus 
leidžiamas kas mėnuo. Jame 
būsią spausdinami aktualiau
si straipmiai ir apybraižos iš 
lietuvių liaudies dailės, muzi 
kos. choreografijos ir dramos 
sričių. Kiekviename numery
je duosią ir kūrinių meno sa, 
viveik os repertuarui. Be to, 
teiksią praktiškų nurodymų 
saviveiklos dalyviams ir va
dovams.

Balio Sruogos «Apyaušrio 
dalia» per radi ja.

Valstybinio akademinio dra 
mos teatro kolektyvas lapkr 
1 d per Vilniaus radiją davė 
Balio Sruogos veikalą «Apy
aušrio dalia», pritaikytą radi
jui, Režisūra buvo R. Jukne
vičiaus, muzika V. Klovos. 
Grnjo simfoninis orkestras di 
riguojamas Klenickio.

«Prie pirmojo šūvio sukiltų 
visa Rytų Europa»

Kultūros namų darbuotojų 
kursai.

suruošti kursai kaiVilniuje
mo kultūros namų darbuoto
jams. Tai esanti jau ketvirto 
ji tokių kursų laid r. Kursan- 

z tai supažindinami su kultūri
nio masinio darbo formomis,

«Neue Zuercher Zeitung» 
300 nr įsidėjo žinomo publi
cisto Salvador de Madariago 
straipsnį kuriame įspėja Va
karus nenusileisti Kremliui 
ir ypač nepripažinti sovietinį 
Rytų Vokietijos režimą. Toks 
pripažinimas, kad ir tik de 
facto, iššauktų visoje Rytų 
Europoje susijaudinimą ir su 
stiprintų Maskvos pozicijas 
nuo Helsinkio ligi Budapešto 
ir Bukarešto. Jei tie, kurie 
pasisako už sovietinės Rytų 
Vokietijos pripažinimą, taria
si biją karo, tai reikią žino
ti. kad komunistinis pasaulis 
visais atvejais kaip tik tuo
met vykdo agresiją, kai antro 
ji pusė traukiasi, arba leidžia 
si į kompromisus. Kas tuo abe

Niūri naktis nūn dengia tavo veidą, 
Tu taip toli, nors, kaip kančia — arti. 
Nutilo kanklės, Laisvės saulė leidos, 
Paliko tik grandinės ir mirtis.

O, Lietuva! Mes kieti, kaip granitas, 
Negynėme tavęs, kaip protėviai, oi ne. 
Niūri naktis. Neaušta lauktas rytas. 
Tu — pasmerkta, našlaitė, kalinė.

Bet bus diena! Sugrius vergijos uolos, 
Aidės pądangė džiugesio garsais, — 
Pakilsi tu, šiandien skaudžiai parpuolus, 
Kai tavo sūnūs laisvės žygin eis.

Žygiuosime į švintantį rytojų, 
Skambės laukai nuo pergalės dainos... 
Šventoj šaly lietuviškų artojų 
Greit laisvės saulė amžinai dienos!

joja, tegu informuojasi pas In 
dijos premjerą Nehru Tikro - 
ji priemonė atgrasinti sovie
tų vadus nuo karo yra ta, kad 
jie bijo, jog prie pirmojo šū
vio galėtų prieš jų tironiją 
sukilti visa Rytų Europa. So
vietų Sąjunga kaip tik sie
kianti išnaikinti Rytų Euro
pos žmonėse paskutinę vilties 
ir pasipriešinimo žiežirbą.

mose konferencijose atidaryti 
vartus tautų apsisprendimo 
klausimui Svarstyti.

Sovietų politika Pabaltijo at
žvilgiu - Švedijai įspėjimas

Paryžiaus - Maskvos užkulisių 
staigmena: Chruščiovas vyksta 

pas De Gaulle.

Tautų apsisprendimo teisė tu
ri įeitį į viršūnių konferencijų 

darbotvarkę

(E) «Bulletin des Presse - 
und Informątionsamtes der 
Bundes - regierung» (Bonn, 
193 nr) paskelbė "Nedalomos 
Vokietijos kuratorijos» kreipi 
mosi j didžiųjų valstybių v’r 
šūnes, nesutikti su siūlymais 
esamas Europos pro Ulemas 
spręsti status quo pagrindu. 
Status quo priėmimas ir atsi
sakymas nuo tautų apsispren 
dimo teisės - reikštų Europos 
laisvės galą. Kuratorija krei
piasi į valstybių vadus būsi-

ųE) «Hufvudsbladet» (Helsin 
ki), švedų partijos Suomijoje 
vyr. organas, įsidėjo švedų 
vyskupo/ Bengi Jonzono 
straipsnį antrašte: «Švedija, 
Rusija ir Chruščiovo viz’tas». 
Autorius polemizuoja su so 
vietų profesorium V. I Lebe 
devu. kuris tvirtinęs, Švedijo 
je esą sluoksnių, kurie prie
šinasi geriems santykiams su 
Sovietų Sąjunga ir vis kalbą 
apie «rusiškąjį pavojų iš Ry
tų» Tie sluoksniai, esą, prie
šinosi ir Chruščiovo atvyki
mui į Skandinaviją. Švedų 
vyskupas į tai atsako:

«Kai Švedija jaučia nerimas 
tį dėl ‘grasinimų iš Rytų’, kai 
švedai kalba apie ‘pavojų iš 
rusų pusės’, tai priežastis to 
viso yra pačios Rusijos poli-

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų

nuo

kol

išeina kad jūs priešinatės 
idėjų laisvam plitimui?

CHRUŠČIOVAS: Kaip darbi 
ninku klasės galva aš apsau 
gosiu darbininkus nuo kapita 
listų propagandos.

REUTHER: Reakcinės spau
dos aš esu buvęs kritikuoja
mas kaip Maskvos agentas, 
o jūs vadinate mane Wall 
Street tarnu.

CHRUŠČIOVAS Mes žengia 
me į komunizmą, o jūs nori 
te stiprinti kapitalizmą. Jūs 
turite savo pažiūras, mes sa
vo. Jos yra nesutaikomos.

*
FELLER: Komunistų partija 

skelbiasi esanti darbininkų 
klasės išvaduotoja; o mes ma 
tome, kad darbininkai masiš
kai palieka tą kraštą, kuria
me komunistai paima valdžią. 
Ar galite nurodyti mums bent 
v eną atvejį, kada darbinin
kai iš gretimų nekomunistinių 
kraštų masiškai būtų bėgę į 
komunistinį kraštą?

CHRUŠČIOVAS: Ar viskas?

Dar pagalvok. Gerkit savo 
alų. Gal būt tai padės susi
rasti atsakymą į iškeltąjį klau 
simą

REUTHER (tiesdamas Chruš 
čiovui J.V. atlyginimų lentelę}: 
Kaip jis gali sakyti, kad šitie 
žmonės dirba už vergo atly
ginimą, kapitalizmo išnaudo - 
jami, gaudami Amerikoje ši
tokius atlyginimus? Kaip jis 
gali sakyti, kad jiems nebėra 
ko daugiau pralaimėti, kaip 
tik savo grandines?

CHRUŠČIOVAS: Mes sako
me tai atsikeršydami už tai, 
ką jūs sakote apie mus. Imk, 
pavyzdžiui, Meany kalbas (pro 
fesinių sąjungų pirmininkas) 
Jos skamba taip, kaip ir Dul
les

REUTHER: Mes turime sa
vo nesutarimų, kaip, kiek 
mums žinoma, jūs turite sa
vų nesutarimų su Molotovu. 
Betgi tuo atveju, kai mes ne
sutariame. niekas nebūna iš
tremiamas.

Iš «Europos Lietuvis» ■

$

na-
_______. ____________  t . ____ . ko

misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 
ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

Šitas susitikimas yra įdo
mus abiem pusėm. Generolas 
de Gaulle nenori atsilikfei nuo 
Eisenhowerio ir MacMillano, 
kurie abu jau turėjo progos 
su Chruščiov skirai susi 
tikti. Tuo labiau, kad de Gani 
te jau visą laiką yra nepaten 
kintas Amerikos ir Anglijos 
vadovavimu Vakarams, išjun 
giant Prancūziją Nesutiko an 
glosaksai nei su jo ankstes
niais siūlymais perorganizuo 
ti NATO vadovybę ta prasme, 
kad Prancūzija joje įgautų 
daugiau svorio. Kaip žinoma, 
Paryžius po to darė sunkumų 
amerikiečių NATO oro dali
niams laibyti pabūklus su ato 
miniais prietaàsais, ir ameri
kiečių kai kurie daliniai iš 
Prancūzijos buvo perkelti į 
Vak. Vokietiją ir Angliją. Sa
vo susitikimu su Chruščiovu 
de Gaulle nori parodyti, kad 
ir Prancūzijos šefas gali ves 
ti atsakingus pasitarimus su 
Rytais, neatsiklausdamas Va
šingtono ir Londono. Tokie ir 
panašūs nesutarimai, žinoma, 
Vakariečių frontą silpnina.

Kita vertus, Paryžius Chruš 
čiovui pasidaro dar daugiau 
įdomus dėl galimumų bandy
ti sudaryti plyšį Vakariečių 
bendrame fronte. Chruščio
vas siekia NATO mūre išlauž 
ti spragą. Kiek sovietinė pro
paganda anksčiau visą laiką 
dergė prancūzų vyriausybę ir 
patį de Gaulle už bendradar
biavimą su NATO, tiek da
bar jau užtraukiama kita me
lodija: Ir TASS agentūra ir 
sovietinis radijas ima garsiai 
pabrėžti «tradicinę draugys
tę» tarp Sovietų Sąjungos ir 
Prancūzijos, primenant, kad 
kaip tik de Gaullės vadovau
jama vyriausybė po karo su
darė su Maskva draugingumo 
sutartį. Chruščiovas yra pa
kviestas į Paryžių. Ir iš Pary 
žiaus ir iš Maskvos jau pasi 
girdo.kad Chruščiovo-de Gani 
lės susitikimas lutės įvykti 
dar prieš viršūnių konferen
ciją Chruščiovas aišku, steng 
sis pasiekti, kad Prancūzija 
ir viršūnių konferencijoje ei 
tų «savo» keliu, ne bendrai 
su Vakarų sąjungininkais- ir 
už tai, žinoma, nevengs duo 
ti kurių nors pažadų.

Amerikiečiai ir anglai į tą 
vizitą žiūri palyginamai ra 
miai ir šaltai. Jie viliasi, kad 
susitikimas su Chruščiovu de 
Gaullei «atidarys akis» apie 
tikruosius Maskvos siekimus 
ir atšaldysiąs Paryžiaus nuo 
taikas.

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

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

Musu šventės
Daugeliui žmonių įvairios 

mūsų šventės, o ypač jų pa
pročiai, yra palikusios vien 
tik paprastas ir nereikšmin
gas senų dienų palikimas. Vie 
ni jas dar šiaip taip paken
čia ir dar dalies senuosius pa 
pročius palaiko, o kiti užsis
pyrę viską neigia, kaip prie
taringą ir senamadį visai su 
tautos dvasia nesusijusį, daly 
ką. Mums, ateitininkams, y- 
pač dabar, tremties keliu žy
giuojantiems ir paliktosios že 
mės ilgesį saugantiems, įvai
rūs mūsų švenčių papročiai 
yra, ir turi visados išlikti, vie 
ra ir labai didžia jungtimi su 
Tėviške, su gimtąją že
me ir su visa tautos dvasia. 
Mes turime išmokti ir supras 
ti, jog tik su tautos praeitimi 
ir protėvių žeme suaugę, esą 
me stiprūs ir neištautinami: 
per papročius įžvelgę giliąją 
senovę ir suvokę lietuvių tau 
tos šimtmečiais susitelkusius 
siekimus bei jų prasmę, mes 
neprarasime savosios žemės 
ilgesio ir neatkrisime nuo jos 
kamieno, nežiūrint kur būtu 
me ir kiek laiko savosios že 
mės nematytume.

Visos šiandieninės mūsų 
šventės gali būti sujungtos į 
dvi grupes: krikščioniškos ir 
su krikščionybę jau susilietu-

sios metų bei asmens šven
tės Lygiai taip pat būtų ga
lima suskirstyt-i ir jų papro
čius, k a krikščioniški, su 
krikščionybę susilietė ar jos 
įtakoje kilę, ir savi — senie
ji papročiai. Tiek šventės, 
tiek papročiai, nežiūrint kiek 
mums yra didelis ir vertin
gas lietuviškosios dvasios lo
bynas, todėl ir ksi kurių žmo 
nių pastangos gerbti tik sa
vuosius, lietuviškuosius, 
paneigiant krikščioniškuosius 
yra didelė nesąmonė ir esmi
nis lietuviškosios dvasios su
sinamas jos pasmerkimas, nes 
ir taip jų vadinami krikščio
niškieji papročiai yra lietu
viškosios individualybės sa
vaip, ir tuo pačiu lietuviš
kai, suprantami. Jų panei
gimas yra kartu ir savo tau
tos kūrybinės minties išsiža
dėjimas ir esminis paneigi
mas. Todėl sekančioji trum
putė mūsų švenčių apžvalga 
nėra tų papročių išskaičiavi
mas, bet tik jų prasmės 
iškėlimas, mažytė lie
tuviškosios dvasios 
a t s k 1 a i d a .

(B. D.)

— Laikraščio skolininkai 
yra laikraščio duobkasiai

---------------------- PAULIUS JURKUS ----------------------

(tąsa)

— Grįškim, grįškim į savus 
namus Ten juk geriausia! 
— ir niekas neišskaitė, ką 
slepia jo šypsena ir šitie žo
džiai.

Prieš pat Kalėdas radau jį 
bepuošiantį krautuvės langus. 
Ant pakopėlės barstė dirbtinį 
sniegą, kaišė eglutes ir vie
nas kažką niūniavo. Pamatęs 
mane, pradžiugo ir ištraukė 
paveikslą.

— Pažiūrėkite į jį, Anna 
Leonovna. Jį išstatysiu lange.

Tai buvo nedidelis paveiks 
las su daugel bokštelių. Prie 
jų, lyg poezijos lapai, glaudė 
si palmių šakos, nedrįsdamos 
pajudėti. Už jų švietė gražus 
vakarinis dangus skaisčiu rau 
donumu.

— Tai brangiausia, ką esu 
parsivežęs iš savo kelionių. 
Tai šventoji Jeruzalė, Anna 
Leonova. Tegu ji stovės lan
ge ir primins amžiną tėvynę.

Jo balsas skambėjo lyg 
šventyklos varpas, ir rimtis 
apgaubė mus. Dar kartą paž 
velgiau į paveikslą ir namo 
parsinešiau jo žėrinčias spal 
vas, tą gražų dangų, kuris ir 
mano tėvynėje, prie Varduvos, 
išsiskleidžia ramiais vakarais.

Puošdama kambarius ir kū 
čiom rengdama stalus, giedo
jau senas Advento giesmes, 
kurias buvau išmokus iš se

nutės Nuo užmirštų žekelių, 
Švento Rašto mokytojų, atėjau 
iki Betliejaus piemenėlių

Po bendrų kūčių vidurnak
tyje išskubėjau į Bernelių mi 
šias. Bažnyčioje degė tukstan 
čiai žvakių, viena už kitą lin 
ksmiau plazdėdamos. Varpe
liai suskambo, liejosi per 
kraštus švelniais balsais. Sū
pavosi sunkūs sidabriniai smil 
kytuvai ir skleidė kvapų de
besėlį.

Džiaugsmas pakėlė mane ir 
nunešė namo, šiokią naktį, 
kai vykdavom į bažnyčią, io 
dos, dangaus angelai iš žvai 
gždžių sudėjo giesmių gaidas. 
Ir jas giedojo laukai, apšar
moję miškai ir Varduva, atsi 
liepdama ledo sprogimu. Baž 
nyčioje didelio šviesumo pa
gauti, laukdavom, kol suūš 
vargonai Tada su jais pasi- 
keldavo g’esmės, iš senų kan 
tiekų išeidavo ir
plazdėdavo iki Betliejaus. Ir 
verkė žmonės, glausdami mal 
daknyges ir giedodami žemai 
tiškai.

Prisiminė ir tėvo senutė, 
senų Adventų rauda. Ji pirmo 
ji šiokią naktį buvo bažnyčio 
je ir klūpėjo ant akmeninių 
grindų. O aš? Aš sėdžiu ak
sominiame suole, toli nuo sa 
vųjų svetimoje žemėje." Sė
džiu, ir skausmo ašaros byra 
per veidą ant puošnios lenkiš 
kos maldaknygės. ,

(B. D.) .

«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M L.» skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raistus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4*118

São Paulo.

Daiva Nauragytė

Nakties Idilija
Užmigusios vandens lelijos
Palengva supas tvenkiny;
Plonutės, skaidrios, rūko gijos 
Vingiuojas, renkasi, slėny. 

✓
Tik Štai sudrumsč:a šventą tylą
Švelni lakštingalos malda —
Ir virpančiom gaidom ji kyla
Į dangų meilės kupina

Jos klausosi vandens lelijos,
Jazminų kvepiantys žiedai,
Žilvičiiose nutilęs vėjas, 
Ir rūko apsupti laukai.

Tylu. Tiktai į dangų kyla 
Lakštutės virpanti malda...
O pamažu žvaigždutės dyla — 
Artėja raustanti aušra.

São Paulo Moks’e viu Ateiti
ninkų Kuopos

Steigėją
Prelatą Piju
Ragazknska

Paukštini t o proga nuošir
džiai sveikina

Moksleivių At-kų Valdxba, 
Nariai ir «Jaunystės Aid, s»

MOKYKLOS GLOtĖJĄ

KLEBONĄ
PiJJ RAGAZINSKA

Monsinjorai® proga sveiki
nam ir ilgiausių metų linkim

Lietuviškos Mokyklos
Mokytojai ir M o Kiniai

VĖLYVO RUDENS SVEČIAI Dail. V. Stan čikaiiė-Abraitienė
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TAUTI Eul Al I

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.S 200,00.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

Vincai Povilai Thibetià
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 _ R. Abauna, 36S. PAULO
5° andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztfnius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
\ ♦ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Bogušlauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

baž. 10 vai., Casa Verde, N. 
s. das Dores baž. 17,15 <val.

Parque das Nações 10 vai.
Antrą:
Utinga 19,30 vai.,

São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., ĮLapa 16 

vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vąl.,

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO®COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequeneia modulada) 1071 mg.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13.00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

PRANAS & CIA. LTDA, 
Madeiras em gerai

SĖDĖ: 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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda Iš Av. Zelina, 595)

MHOBIU Bl nHOUMB MS
g Osa ^prínâpj & Čia. |

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.

Primenam, 
kad antrą kartą S. Paulo lie
tuviu kolonijoj yra rengia

mas toks iškilmingas 
ir puikus ,

V a k a r a s 
Koncertas

Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA 

SÃO PAULO — Telefone 63-5915 
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.

IgMHHraHHM MI KHXBV ®
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!/ Lapkričio 28 d.— 28 de Novembro J? 
Gražiausioj mieste “Congregação I. Paulista“ salėje RUA ANTONIO CARLOS Nr. 653 (Es
quina da rua Consolação, vienas kvartalas nuo Av. Paulista). Visos per Consolação g-vq 
einančios “bondės“ ir omnibusai priveža beveik prie pat salės.
®HT AUTOMOBILIAMS prie salės stovėjimas (estacionamento) leidžiamas
VAKARAS — KONCERTAS įvyksta LAPKRIČIO 28 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. VAKARO 

Vakarą rengia Brazilijos Lietuvių Kultūros D-ja “Gintaro“, metinių sukaktuvių proga. 
Nepaprastai įdomi programa, kurioje dalyvauja lietuvių meninės pajėgos, tautinių šokių 

ir muzikos grupės, o taip pat, specialiai pakviesti, radio ir 
tvarko Alf. Žibąs.

televizijos artistai. Programą

-mi iiiiHiifiMiiihtii'fflifflmv «uRiffliãmi nunmmfflffli mum m <n mi m m fnmm m>n<>

: ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 
: IRMÃOS BAUŽYS f
_ RogUteaéo ne Cl W Cl eob o ».• 551 22

Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f 
E Telefone 63-6005 i «

|||| ...------- ■ N ‘ ' -------------------- -------------------- ----------------------------------------------------- g

fl Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas 

f Transferencias de firmas 
j Cnutrat. na Junta Comercial 
g Dis^at. na Junta Comercial 
e Escritas Fiscais 
« Escritas Comerciais
• HORÁRIO das 8 às 19 horas. §
* v «v w awweWCDBwQgegsta wwmpwiiiiiíj w It rts-ui j

Skaitykite «Músu Lietuva»

Po programos įvyks “Gintaro“ talkininkių KONKUR
SAS ir joms dovanų įteikimo ceremonijos, bus filmuojamos 
televizijai ir kinematografijai.

Gros Ritmos Internacionais «Los Guarachos» orkestras.
Puikus bufetas. Šokiai iki 4 vai. ryto.

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

PAKVIETIMAI IR STALIUKAI GAUNAMI pas D-jos 
narius, “Gintaro“ talkininkes ir pas atskirus platintojus : 
“Gintaro“ redakcijoj, pas J Karpavičių Av. São João, 233, 
pas K. Meškauską rua Cincinato Pomponet, 204 2-as aukš. 
pas J. Zaperecką rua Tres Rios, 281, pas Joną Buragą 
(Parque das Nações), pas VI. Pupenį rua Oratorio, 1257 
(Mokoje) pas mok. St. Kubiliuną rua Camacan, 625 (Vila 
Anastacio), Vyto Bare Vila Zelinoje, pas, Inž. A. Idiką rua 
Benjamin Constant. 103 São Caetano, pas J. Januškį rua 
Bara o do Triunfo, 1214 Piraquara, J. Garšką rua Orato
rio, 3097 Mokoje ir pas Vieentą Bartkų, Lapoję.

Prašome įaigyti pakvietimus iš anksto, nes prie salės 
durų nebts galima gauti. Prie salės durų bus tik bilietai.
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AV. ZELINA, 515 — CAÍXA POSTAL, 371 — SÂO PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBL1OTI

ATSARGOS KARIŲ 
DĖMESIUI

Š. m. lapkričio mėn 22 d. 
3 vai. p.p. yra šaukiamas at 
sargos karių susirinkimas Vi 
la Belos mokykloje.

Kadangi šiame susirinkime 
bus minima ir Lietuvos Ka
riuomenės 41 metų įsikūrimo 
sukaktis, tad prašoma atsar
gos karius kuos skaitlingiau
siai dalyvauti.

Be to, primename, kad Lie 
tuvos Kariuomenės sukakties 
paminėjimas bus žinių trans 
lino jamas, tą pačią dieną, per 
abu lietuviškus radijus.

Komisija

— Malonus skaitytojau, kai 
pakeiti savo antrašą, malonėk 
tuoj pranešti jį «Mūsų Lietu
vos» administracijai. Atsitin
ka, kad laikraštis grįžta ir 
mes nežinome, kuriuo antrašu 
toliau siųsti.

— Juozas Dobrovolskis iš 
Cachoeira Paulista atsiuntė 
800 cruzeirų už šių ir ateinan 
čių metų «Mūsų Lietuvos» pre 
numeratą. Ačiū už prenumera 
tą ir auką.

— Lapkričio 30 dieną 7 vai, 
40 minučių Vila Zelinos baž
nyčioje bus laikomos 30 die
nos šventos Mišios uža.a. mū 
sų tėvo, uošvio ir senelio
JONO P UPELI O vėlę.
Visus gimines, draugus, pa
žįstamus ir artimuosius prašo 
me atvykti ir pasimelsti.

Paukščių ir Pupelių 
šeimos.

— 1959 metai jau artėja vi
sai į galą. Laikraščiui dar 
yra skolingi beveik du šim
tai skaitytojų. Tai sudaro 60 
tūkstančių kruzeirų sumą. 
Kiekvienam yra suprantama, 
kad laikraščiui tie pinigai yra 
būtinai reikalingi. Mielas skai 
tytojau, patikrink ar tamstos 
prenumerata jau apmokėta.

— Atsiranda tokių skaityto 
jų, kurie būdami skolingi už 
laikraščio kelių metų prenu
meratą, tik praneša prašau 
daugiau nesiuntinėti, bet nea 
tsilygina už praeitą laiką. 
Dar blogiau daro tie, kurie nė 

nepraneša, kad daugiau ne
siuntinėti o vistiek neatsilygi 
na nė nemano atsilyginti.

— Ar ne stebėtis reikia, 
kad neatsilyginusių už laikraš 
tį tarpe randasi net tremtinių, 
kurie labiau turėtų suprasti 
reikalą prisidėti prie savo 
spaudos išlaikymo.

— SEKANTIEMS METAMS 
«MŪSŲ LIETUVĄ» užsisakė 
KAZIMIERAS GAULIA 1000 
cr., Antanas Gaulia 500 cr., 
Romualdas Gaulia 500 cr., VIa 
das Čipaitis 500 cr., Vilius Ki 
zelis 500 cr Už nuoširdų rū
pestį laikraščiu ir paramą di
delis ačiū.

Kazimieras Čemarka apsi
mokėjo laikraščio prenume
ratą už antrąjį 1959 metų pus 
mėtį 150 cr.

PAIEŠKOMI:

1. Brazas Benadas, kilęs iš 
iš Raseinių apskr.,

2. Morkevičienė Balševičiū 
tė Petronė,

3. Mauer Michael ir Otilie,
4. Markowska Luisa.
5. Martoneit Petrė,gim. 1899 

m. Lietuvoje,
6. Mardosų šeima,
7. Malinauskas Patras, gim. 

1918 m..
8. Naidzinavičius Pranas, gi 

męs 1918 m. Lietuvoje,
9. Noreika Vytautas, gim. 

1920 m Kaune ir
10 Popeliučka Generolas ir 

žmona.
11. Kairys Gretė, gim. Ib97 

m. ir Trauti gim. 1925 m.,
12. Krapauskienė Jana, gim. 

1912 m ,
13. Katrien Marie, g. Timpa,
14. Kylau Artur, gim. 1925 m. 

Tauragėje ir Emmely g. 1921,
15. Mikulskis Bronius, gim. 

1911-VII-29 Kaune,
16. Zolieskas Jonas.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUANIA, 
Rua Dom José de Barros, 168 
Caixa Postal 7249, São Paulo, 
Brasil.

— Šį sekmadienį 4 vai. p 
p. Lietuvių Kaalikių Moterų 
ir Maldos Apaštalavimo susi
rinkimas Šv. Juozapo moky
kloje.

i

— Lapkričio mėnesio 18 die 
ną «Mūsų Lietuvos» skaityto
jai Jonas ir Ona Kamaraus
kai atšventė vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktį. Jono 
Kamarausko ir Onos Kaza- 
kauskaitės moterystę São Cae 
tano Bažnyčioje palaimino 
Kun. B. Sugintas. Sukaktuvi
ninkams linkime daug ilgiau
sių metų.

RIO DE JANEIRO LIETUVIŲ 
KATALIKŲ ŽINIAI

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
Nauja vieta ir nauja tvarka

Nuo naujų liturginių metų, 
kurie prasideda pirmuoju Ad 
vento sekmadieniu, š m lap
kričio 29 d , lietuviškoms pa 
maldoms parinkta nauja vie
ta ir nustatyta nauja tvarka 
Jo Eminencijos Kardinolo pri 
tarimu ir patvirtinimu.

Pamaldos bus laikomos šv. 
Pranciškaus iš Paula bažny
čios ŠŠ Sakramento koplyčio 
je (Largo São Franscisco - 
pačiame miesto centre) se
kančia tvarka:

10 VALANDĄ
l.o Kiekvieno mėnesio pas 

kutinį sekmadieni;
2.o Fer didžiąsias šventes: 

Kalėdas ir Velykas;
3 o Per paminėjimus: Lietu 

vos Nepriklausomybės (14/), 
šv. Kazimiero (6/3) Motinos 
Dienos (>/5), Gedulo D (16/6), 
Išeivių D. (17/7) ir Vėlinių 
(2/U).

BAŽNYTINIS KOMITETAS 
(Comitê Consultivo)

Padėti Lietuvių Kapelanijai 
jos dvasios reika ų rupinimo 
srityje ir kartu iretis pašau 
lietiško apaštalavimo iuiciaty 
vos tapo sudarytas Bažnyti
nis Komitetas, kaipo pataria 
masai organas kurio nariai 
buvo parinkti pasitarimu su 
misijonierium Tėvu Bružiku 
ir pristatyti Jo Eminencijai 
Kardinolui patvirtinti. Šis ko 
miietas vadovaujamas Kape
liono susideda iš sekančiu 
narių pareigomis suskirstytų:

Pirmininkas: Jonas Sauru- 
saitis.

Vice-pirmininkas: inž. Jo
nas Abraitis.

Sekretorius: Ignas Dubaus 
kas.

ž ' niekas- Pranas Dutkuf.

Rūpintojos: ponios Uršulė 
Gaulienė, Stanislava Kizelie- 
nė.

KALENDA IR KŪČIŲ 
APLOTKÉLIAI

Butų malonu švenčių proga 
asmeniškai aplankyti visas 
šeimas, tačiau nebus įmano
ma: pirmoj vietoj pasistengsi 
me aplankyti ligonius ir var- 
gingesnias šeimas. Aplotkė- 
liai bus gaunami per pirmojo 
Advento pamaldas ir kasdieną 
pas kapelioną.

MISIJOS DAR TEBEINA

Užbaigęs pamokslų misijas 
Rio ir Caxias ųiisijonierius 
Tėvas J. Bružikas dar tebe
tęsia darbą lankydamas šei
mas, ypač tas, kurių moterys 
tės tikybiniai nesutvarkytos. 
Atvykęs antru kartu ir pasi
darbavęs visą savaitę, vėl 
grįžo į San Paulį Tačiau dar 
sykį atvyks prieš Kalėdas ir 
didžiąsias Kristaus Gimimo 
šventes praleis tarp Rio ir 
Caxias lietuvių.

SVARBU NEPAMIRŠTI

Pirmojo Advento sek 
madienio pamaldos jau bus 
šv. Pranciškaus iš Paula baž 
nyčioje (nebe pas lenkus), 
kaip buvo per Misijas pra 
nešta.

Kalėdų pamaldos ten 
pat, 10 vai Šiose pamaldose 
dalyvaus garbingas misijonie 
rins Tėvas Bružikas užbaig
damas šių mėtų sunkias mi
sijas.

Caxias lietuviams povakarinês 
pamaldos

Pamaldų tvarka bus 
atskirai atspausdinta ir su Ka 
Sėdų sveikinimu kiekvięnam 
pasiųsta 2 Advento sekmadie 
nį gruodžio 6 d. 18 vai.

Be to. patieksime atspaus
dinti jau artimiausiame «M. 
L » numery šių liturginių me 
tų veiklos apžvalgą, kuri bus 
paremta Jo Eminencijai įteik 
to raporto daviniais.

Kun. J. Janilionis 
Kapelionas

— VINCAS ir SOFIJAOREN 
TAI lapkričio 24 dieną šveh 
čia SIDABRINI MOTERYSTĖS 
J ŪBI LÉJŲ. Šeštadienį (t. y. 

28. XI.) 8 vai 
i os bažmyčio, 
mos jų intern 
šios ir teikiamas jubiliejinis 
palaiminimas. Sukaktu vinin 
kai moterystės kelią pradėjo 
prieš 25 metus Šv. Antano 
bažnyčioje. Dabar Orentai ir 
jų sūnus Stasys, konservato 
rijos studentas, gyvena Vila 
Zelinoje, Rua Marechal Mal
let. 66

Abiems sukaktuvininkams 
linkime gausios Viešpaties pa 
lai mos ir laimingai sulaukti 
auksinės sukakties.

— Pranešimas vykstantiems 
į Santos 29 dieną lapkričio. 
Šv. Mišios bus 5 vai. ryto. Au 
tobusai išeis 5 vai. 30 min. Iš 
Santų išvažiuos 16 vai. (Pasi 
vėlavusių nebus laukiama).

— Kun. Prel. P. Ragažins- 
kas ir maestro F. Girdauskas 
praėjusią savaitę keletai die 
nų buvo išvykę į São Sebas
tião.

VISŲ, KURIE DOMISI VISUO
MENINIAIS REIKALAIS 

DĖMESIUI
Lapkričio 26 dieną 8 vai. 

vakaro Šv Juozapo mokyklo 
je kviečiamas visų draugijų 
atstovų, bei kitų visuomeni
ninkų susirinkimasaktualiems 
reikalams aptarti.

Kun. J. Šeškevičius

— Jonas Misiūnas, gyv. V. 
Alpinoje, mirė 15 d. lapkri
čio. Velionis buvo 52 m am
žiaus, kilęs iš Rokiškio apy
linkės. Brazilijon atvyko 1927 
m. Nuliūdime paliko žmoną 
Angeliną dukterį Joaną, se
seris: AdelęGodliauskienę O- 
ną Smalinskienę, Mariją Žal- 
kauskienę; brolį Alfonsą (Lie 
tuvoje). Palaidotas senuose 
S. Caetano kapuose.

Septintos dienos šv. mišios 
egzekvijos bus šį šeštadienį, 
21 d. lapkričio 7,30 vai. Vila 
Zelinoje Giminės ir pažįsta
mi kviečiamiatvykti pasimels 
ti už velionies sielą.

— Laiškai: P. Šimoniui, F. 
Slavickaitei, Aid. Černiauskai 
tei, A. Žemaitaičiui, M. Jurko 
niui,U. Augulevičienei, J, Bort 
kevičienei, S. Pakalniui, W. 
Urbanavičiui. M. Klišienei, V. 
Navickui, V. Vaikšnorienei, A. 
Lazdauskui, A Tylai, I. Kutkie 
nei, Pr. Zagorskienei.

EJCKITORIC CCf^TAEIL
. - ■ NASCIMENTO

Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius

Jauki broliu latviu aplinkuma

Muzika europietiška ir moderniška
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 

mandagus patarnavimas tiktai

ÁNTANO PAVILONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Atidarytas nuo 1Ó iki 3 vai. ryto

Rua Augusta, 926 * Tel. 36-5862 S. Paulo
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