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Šaltasis karas tevyksta — Vengrijos 
klausimas Jungtiniu Tautu 

Organizacijoje
Po Kruščiovo apsilankymo 

Šiaurės Amerikoje, Kremlius 
stengėsi sudaryti įspūdį, kad 
ir tarptautinis įtempimas, va
dinamas šaltu karu, yra pasi
baigęs. Kremliaus raudonieji 
despotai visur ir visiems trū- 
bino, kad tarptautinėje poli
tikoje atverčiamas naujas, tai 
kos lapas. O kad taip būtų, 
reikia kad amerikonai, vokie 
čiai, prancūzai, angiai ir kiti 
Vakarų pasaulio kraštai su
naikintų ginklų fabrikus, pa
naikintų karo mokyklas, ka
riuomenę ir 11..

Šita pasaka nė pate Kruš- 
čiovas netikėjo ir netiki Ją 
paleido grynai propagąndi- 
niams tikslams, nes dar yra 
naivių politikų, kurie tebetiki 
Maskvos veidmainiškai poli
tikai.

Nore Maskva visur šaukia, 
kad reikia visoms valstybėms 
taikoje gyventi, tačiau nie
kas taip taikos nenuodija 
kaip rusai. Jų spauda ir radi 
jo nuolat kišaši į kitų valsty 
bių vidaus reikalus. Pats pa
grindinis taikinys yra Šiaurės 
Amerika, su kurios ginkluoto 
mis pajėgomis Rusija turi 
skaitytis ir yra priversta su
silaikyti nuo naujų tautų pa
grobimo Kad pakirstų kitų 
tautų pasitikėjimą Amerika, 
Maskva apie Ameriką nie 
kaip kitaip neatsiliepia, kaip 
koliojimais, kad ji savo kapi 
talizmu yra pavergusi ir iš- 
naudojantisilpnesnius kraštus 
Jei kur nors yra skurdo, ne 
tvarkos ir tamsos, tai komu
nistinė propaganda rėkia, kad 
tai Amerikos kaltė yra.

Bet tuo pat metu Maskva 
užmiršta, kao ji Centralinėje 
Europoje yra pavergusi šim
tą milijonų gyventojų ir atė
musi tiems milijonams pagrin 
dines žmogaus teises ir lais
ves. Maskva neprisimena Ven 
grijos. Tibeto skerdynių. Ne
prisimena ir nenori žinoti,

TŪKSTANTIS NEPILNAM IE
ČIŲ LAUKIA SUŠAUDYMO
Vengrijos patriotų revoliu

cijoje už krašto laisvę daly 
vavo ir vaikai. Jų virš tūks
tančiu komunistai areštavo ir 
pasodino kalėjiman Už daly 
vavimą revoliucijoje buvo pri 
taikinta mirties bausmė. Ka
dangi jie buvo mažamečiai, 
tai laukiama kada jie bus pil 
nų metų ir bausmė bus įvyk 
dinta. Jau yra sušaudytų.

{domu, kai Amerikoje ban
ditas buvo nuteistas mirties 
bausme, tai viso pasaulio ko 
munistai sukilo, kai tūkstan
čių jaunuolių laukia mirtis, 
ir tik už tai, kad jie gynė tė 
vų žemės laisvę, komunistai

Ii.

KUBOS DARBININKAI
PRIEŠ KOMUNISTUS

Lapkričio m 18-22 d., Hava 
noje Kubos sostinėje, vyko 

kad šimtai milijonų jos pa 
vergtųjų laukia laisvės nema 
žiau kaip juodosios Afrikos 
tautelės. Maskva šito nenori 
žinoti, nes jos politika yra im 
perializmo politika.

Ir kai jai šituos iaktus pri
mena, pradeda šūkauti, kad 
ardomas taikingas tautų su
gyvenimas

Taip atsitiko šiomis dieno
mis Jungtinių Tautų Organi
zacijoje kurios būstinė yra 
Amerikoje.

Lapkričio m. 23 d. Jungti 
nių Tautų prezidiume buvo 
pasiūlyta įrašyti darbų tvar- 
kon ir Vengrijos klausimą.

Šitą klausimą dienotvarkėn 
atatinkama komisija nori įneš 
ti todėl, kadangi paskutinia
me Jungtinių Tautų Organiza 
cijos visuotiniame susirinkime 
priimta rezoliucija, kad iš 
Vengrijos atitrauktų savo ka 
riuomenę ir gražintų kraštui 
laisvę, Rusijos nebuvo įvyk- 
dinta

Prieš šitą pasiūlymą tuoj 
užprotestavo Kremliaus atsto 
vas Kuznetzov. Jis pareiškė, 
kad yra noras atgaivinti šal
tąjį kara, kad tai esąs neš va 
rus amerikonų darbas

Nežiūrint Kuznetzovo pro
testo, Vengrijos klausimas 
daugumos balsu dienotvarkėn 
buvo įrašytas ir sekančiame 
Jungtinių Tautų Or ganizacijos 
visuotiniame susirinkime bus 
svarstomas Tai yra ryškus 
Sovietų Rusijos politikos pa
vyzdys.

Šaltojo karo, kaip sako Kuz 
netzov, nereikia atgaivinti, 
nes jis nebuvo pasibaigęs. 
Jis pasibaigs tuomet kada ne 
bus jį iššaukusių priežasčių 
O tos priežastys yra: Pabalti 
jo tautų, Vengrijos, Čekoslo
vakijos, Rytų Vokietijos, da
lies Berlyno ir kitų kraštų pa 
vergimas. Kai šitiems kraš 
tams bus gražinta laisvė, tuo 
met šaltasis karas pats savai 
me pasibaigs.

Kubos darbininkų konfedera
cijos kongresas, kuriame 33 
delegacijos atstovavo 1.600 
sindikatų.

Darbininkų organizacijos 
reikalai buvo gyvai ir karštai 
svarstomi. Kongrese dalyva
vo ir komunisbų atstovai.

Didelė staigmena buvo atsi 
lankymas kongresai Kubos 
prezidento, arba diktatoriaus 
kaip kas jį vadina Fidel Cas 
tro. Apie savo atvykimą ’š 
anksto niekam nepranešė. Fi 
del Castro bandė įtikinti kon 
gresistus, ka i darbininkai bū 
tų vieningi. Kitais žodžiais ta 
riant, kad į konfederacijos 
vadovybę įsileistų išrinktų ir 
komunistų atstovų.

Tačiau daugumas kongreso, 
dalyvių buvo kitokio nusista 
tymo. Konfederacijos vadovy 
bėn nebuvo išrinktas nė vie 
nas komunistų atstovas Ku
bos darbininkai savo pr eško 
munistinį nusistatymą pareiš

Lietuvių Sąjungos Brazilijoje vardu nuoširdžiai sveikinu 
paaukštinimo į Prelatus proga

• DEKANĄ. PIJU RAGAŽ1NSKĄ
ir linkiu jam sveikatos ir ištvermės 

tikėjimo ir lietuvybės darbą bedirbant mūsų kolonijoje

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Brazilijos Skyriaus 
Valdybos vardu sveikinu

Kun. Kleboną PIJU RAGAZINSKÃ
B.L.B. Valdybos Pirmininką į Monsinjorus pakėlimo 

proga ir linkiu Jam ištvermės ir Viešpaties 
palaimos religinį ir lietuvišką darbą bedirbantį.

B.L.B. Valdybos Vice-Pirmininkas 
JONAS JODELIS

DIDŽIAI GERBIAMĄ
Kun. kleboną PIJU RAGAZINSKA

.pakėlimo į prelatus proga, nuoširdžiai sveikiname ir lin
kime dar ilgus metus sėkmingai lietuvių tarpe darbuotis.

Ona ir Jonas Paukščiai
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ke dar tuo, kad nutraukė ry 
šius su Pietį) Amerikos darbi 
ninku organizacijomis, esan
čiomis komunistų įtakoje Vie 
ton jų, Kubos darbininkai nu 
tarė organizuoti tarptautines 
organizacijas be komunistų. 
Taigi Kuboje darbininkai ko 
munjstams sudavė smarkų 
smūgį.

— Yra nuomonių kad vir
šūnių konferencija, kuri ture 
tų įvykti ateinančių metų pa 
vasarį, gali būt atidėta me
tams laiko. Atidėjimo priežas 
tys esančios: kitais metais 
Amerikos prezidento rinki
mas, komunistų fronte yra 
nesutarimo, ypač su Kinija. 
Yra ir daugiau aplinkybių, 
kurios kalba už tai, kad vale 
tybių viršūnių konferencija 
turėtų būt atidėta tolimesniam 
laikui.

— Lenkijos pulkininkas Pa 
wel Monat, ėjęs svarbias len 
kų slaptoje žvalgyboje parei 
gas, prieš pora mėnesių pabė 
go Austrijon ir Amerikos pã 
siuntinybėje pranešė, kad nūs 
prendė pasilikti laisvame pa 
šaulyje ir Lenkijon daugiau 
nebegrįš. Pulk. Monat žino 
labai daug Lenkijos politinių 
ir karinių puslapčių. Suteik
tos Amerikos policijai žinios 
laikomos paslaptyje

— Brazilijos ekonominė de 
legacija išvyko Maskvon už- 
megsti ekonomių-prekybinių 
santykių su Rusija Maskva 
ypatingai nori užmegeti su

Nuoširdžiai dėkojame Rio de Janeiro Liet. Kat. Moterų 
Draugijai. Ateitininkams, Gerb p. DUBAUSKŲ šeimai 
ir visiems, mums pareiškusiems užuojautos ir solida
rumo gilaus liūdesio valandoje netekus mums brangios 
sesutės, švogerkos, A. A. AGNIEŠKOS LITANSKIENÉS.

-.-— Anastazija ir Pranas Zieziai ----------------------

L.S.B, Pirmininkas 
Kpt. Juozas Ciuvinskas

Brazilija ne tik komercinius, 
bet ir diplomatinius santykius. 
Brazilija rubežiuojasi beveik 
su visomis Pietų Amerikos 
valstybėmis Čia ir būtų ko
munistinės propagandos cen 
tras Pietų Amerikai, ypač kai 
Urugvajus ruošiasi suvaržyti 
rusų pasiuntinybės tarnautojų 
judėjimą, kurių skaičius ten 
siekia 70. Urugvajaus pasiun 
tinybėje Maskvoje dirba tik 
šeši asmenys.

— Šaukiamas antikomunis
tinis kongresas. Lapkričio 27, 
28 ir 29 dienomis Montevideo 
mieste šaukiamas Urugvajuje 
ir Argentinoje gyvenančių iš 
anapus geležinės uždangos 
veikėjų antikomunistinis kon
gresas, kuriame veikliai da 
lyvaes ir šių šalių lietuviai. 
Paruošiamiesiems darbams va 
dovauja žinomas lietuvių bi
čiulis P. J Martinez Berset- 
che. Prieš komunizmą kovo
jančių tautų pirmininkas. Jo 
vedamoje radijo Voz del Aire 
programoje apie komunistinį 
pavojų visą paskaitų ciklą 
skaitė Lietuvos pasiuntinybės 
spaudos attache K. Čibiras, 
dokumentais ir gyvenimiškais 
pavyzdžiais nušviesdamas so
vietinio imperializmo užma
čias Lietuvoje prieš dvidešim 
tį metų ir padėtį «šiandien.

— Š m. lapkričio 18 d. mū 
sų brolių tauta atšventė savo 
41-ją nepriklausomybės su 
kaktį. Latvvių likimas toks 
pat kaip ir lietuvių. Latvija 
panašiai kaip ir Lietuva bei 

Estija yra okupuota ir Mask
vos valdoma. Latvijos rūpes
čiai — Lietuvos rūpesčiai. 
Latvių tautos siekimai tie pa 
tys kaip ir lietuvių tautos: at 
gauti laisvę ir nepriklauso
mybę, galėti savame gimtąją 
me krašte tvarkyti pagal sa 
vo būdą, o ne sekant Krem 
liaus įsakymus.

Lietuviai linki latvių tautai 
kantriai ištverti nelaisvės me 
tus ir susilaukti laisvės ir ne 
priklausomybės.

— Latvių pedagogas rašyto 
jas Janis Davis, 93 m., nese
niai mirė ir palaidotas Ulme. 
— Gautingo senatorijoje prie 
Miuncheno mirė žinomas lat 
vių režisierius Alfreds Alks 
nis (57 m,).

— Buvusio ministério liki 
mas. Londone neseniai mirė 
vieno viešbučio virtuvės tar
nauto jas. indų valytojas Ju
lian Ulrych, 71 metų. Nei vieš 
bučio vadovybei, nei jo ben 
dradarbiams nebuvo žinoma, 
kad šitas tarnautojas prieš 
karą buvo — Lenkijos gele 
žinkelių ir energetikos minis 
teris, Uirychas višbutyje už 
dirbdavo į savaitę apie 7 sva 
rus (apie 80 DM).

— Kas vyksta Lenkijoje? 
Laisvojo pasaulio spauda («N 
ZZ» ir kt) atkreipia dėmesį į 
tai. kad pastaruoju metu pa
didėjo Maskvos spaudimas į 
Lenkiją, siekiant ją padaryti 
«pilnu» satelitu. Po Stalino 
mirties ir po to, kai Gomulka 
paėmė valdžią, Lenkijoje įsi 
galėjo šiek tiek liberališkes 
nė santvarka, negu kituose 
satelitiniuose kraštuose. Chruš 
čiovo tai buvo visą laiką rakš 
tis akyje. Pasinaudodamas 
Lenkijos ūkiniais sunkumais, 
Kremlius privertė Varšuvą pa 
keisti kai karias personalines 
reformas, pakeisti ir ūkio bei 
kultūros gaires. Aukštoms pa 
reigoms pašaukiami «stalinis 
tinio» kurso asmens. Žemės 
ūkyje vėl grasoma kolchozą 
cija. Kultūros srityje imama 
išvyti buvusias laisves kurio 
mis lenkų kultūrininkai pasta 
rais keliais metais naudojosi.

— Pašto ženklai su švento 
Kazimiero paveikslu. Gruo
džio mėn. 14 d. Vatikanas iš 
leis dvi naujais serijas pašto 
ženklų Pirma serija prisimi
nimui 500 metų nuo šv. Kaži 
mieto Lietuvos globėjo gimi 
mo ir antra serija - kalėdinė.

Sv. Kazimiero pašto ženklų 
serijos braižynys yra dailinin 
ko V. K. Jonyno. Išleisti pašto 
ženklai su 50 ir 100 lirų. Žen 
kle bus šv. Kazimiero galva, 
šalia Vilniaus kunigaikčio rū 
mai katedra, kur šventasis 
buvo palaidotas, ženklo didys: 
24x40 milimeCrų.

IŠVEŽTIEJI Į KAZACHSTANĄ 
«JAUNUOLIAI PRAŠOSI

ATGAL»

Ką Lietuvos sovietinė spau 
da vengė pranešti, tai parašė 
Rusijos laikraštis «Sovietiš
ka ia Rosija». Būtent, kad dau 
gelis išvežtų į Sibiro «plėšini

(pabaiga 6 pusi )
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Ryto - Vakaru Viršūnių Konferencija 
Nustumta i Vėlyva Pavasari

Iki tol įvyks dar eilė reikšmingų susitikimų. Chruščiovas nori 
Prancūzijoje dvi savaites svečiuotis. - «Sovietinių satelitų 

tautos yra prieškomunistiniai nusisfračiusios», patvirtino Pran
cūzijos šefas De Gaulle. - Pavergtųjų tautų atstovų žygiai.

(Elta) Dabar jau aiškėja, 
kad Chruščiovo tiek seniai iš 
siilgta Rytų Vakarų viršūnių 
konferencija negalės įvykti 
anksčiau vėlyvo pavasario, 
būtent tik balandžio ar gegu
žės mėnesį. Priežastis ta, kad 
iki tol įvyks dar eilė kitų 
reikšmingų susitikimų ir kon
ferencijų.

Gruodžio 19 d. Paryžiuje į- 
vyks Vakarų viršūnių konfe
rencija, dalyvaujant Eisenho- 
weriui, McMillanui, de Gaulle 
ir Dr. Adenaueriui. Maždaug 
tuo pačiu laiku, būtent gruo
džio 15 17 d ir dar 22 d. taip 
pat Paryžiuje įvyks NATO 
(Šiaurės Atlanto gynybos or
ganizacijos) ministerių tary
bos konferencija, kurioje da
lyvaus 15-os NATO valstybių 
ministerial. Europos diploma
tijos darbotvarkėje yra dar 
visa eilė valstybininkų važi
nėjimų vienų pas kitus, jų tar 
pe ir Italijos prezidento Gron 
chi vizitas į Maskvą. Eise- 
nhoweris lankysis be Vokie
tijos dar Italijoje. Graikijoje, 
Turkijoje, Persijoje, Indijoje, 
Afganistane. PakJstane, Maro 
ke ir Ispanijoje.

Chruščiovo vizitas Paryžiu
je prasidėsiąs kovo 15 d. Chruš 
čiovas nori Paryžiuje palikti 
iki pat kovo pabaigos. Nėra 
abejonės, kad jis stengsis 
Prancūziją palenkti į palam 
kesnę Maskvai pusę. Iš Pran 
cūzijos šefo lapkričio 10 d 
pareiškimo matyti, kad jis j 
padėtį Rytų Europoje žiūri 
blaiviai. Jis pripažįsta, kad

“Suvereniniu” Respublikų Teisės 
Tik Ant Popieriaus

Ką rodo naujai paskelbta® biudžetinių teisių įstatymas

(Elta) Ir saviems pilie
čiams skirtoje propagandoje 
ir užsieniams Maskva per sa 
vo ruporus nuolat kartoja, 
kad atskiros sąjunginės res
publikos Sovietų Sąjungoje 
turinčios «suverenines teises». 
Daugelis atvejų, tačiau, paro 
dė, kad taip nei iš tolo nėra. 
Lietuvos ir kitų sąjunginių 
respublikų savarankiškumas 
yra labi menkas, o apie «su 
verenines teises» nė kalbėti 
negalima.

Š.m. spalio 30 d visasąjun
ginės Aukščiausios tarybos 
prezidiumo paskelbtas «TSRS 
ir sąjunginių respublikų biu
džetinių teisių įstatymas» («Tie 
sa> Nr. 253/1959). Atrodytų, 
kad toks specialus įstatymas 
turėtų liesti tik finansinės 
technikos dalykus. Bet jau pa 
čioje pradžioje, pirmuose tri
juose straipsniuose, varoma 
politinė propaganda. Štai 2- 
jame straipsnyje skaitome 
tvirtinimą, kad biudžetinę san 
tvarką lemiančios Sovietų Są 
jungos sąjunginės valstybės, 
įkurtos «savanoriškai susivie 
nyjus lygiateisėms sovieti
nėms socialistinėms respubli 
koms». Kiekvienam yra žino
ma, kad tai yra istorinis me 
las, nes — nekalbant jau apie 
kitus kraštus — trys Pabalti
jo valstybės Lietuva, Latvija, 
Estija juk ne «savanoriškai» 
susijungė su Sovietų Sąjun 
ga, o buvo okupuotos ir prie 
varta į ją įjungtos. O 3 jame 
straipsnyje aiškinama, kad pa 
jamos ir išlaidos respubliki 
niams biudžetams Sovietų Są
jungos skiriamos «remiantis 

po dešimties metų įtampos so 
vietų pusėje esąs pastebimas 
šioks toks atslūgimas. Sovie
tų Sąjunga nematanti galimu 
mų ką nors pasiekti karo ke 
liu. Be to, de Gaulle nuomo
ne, bolševikinė sistema ir iš 
vidaus netenkanti veržlumo. 
Sovietiniai satelitiniai kraštai 
Rytų Europoje, jei galėtų lais 
vai apsispręsti, tuoj atsisaky
tų komunistinės sistemos, nes 
tos tautos yra prieškomunis- 
tiniai nusistačiusios, pareiš
kė de Gaulle Kita vertus.de 
Gaulle ir šį kartą pasisakė 
už dabartinę Vokietijos rytų 
sieną (Oderio Neissės liniją), 
kitaip tariant. į sujungtos Vo
kietijos ribas, anot jo, netu
rėtų Įeiti nei Silezija, nei Po 
meranija, nei Vakarų, nei Ry 
tų Prūsija su Karaliaučium O 
būsimai Rytų-Vakarų viršūnių 
konferencijai jis siūlo gana 
plačią dienotvarkę: Nusigin
klavimo. nesikišimo į kitų vi
daus reikalus. Vokietijos ir 
kai kuriuos kitus klausimus. 
Jo nuomone, tai konferenci
jai reiktų susirinkti t k tuo
met. jei bus iš anksto gerai 
pasiruošta šiaip ji esanti be
prasmė

Pavergtųjų tautų atstovai ir 
institucijos laisvajame pasau
lyje visą šitą susitikimų ir 
konferencijų ruošą stebi ir iš 
savo pusės taip patyla pasi
rengę daryti reikalingus žy
gius. kad sovietų pavergtųjų 
tautų laisvės reikalavimas bū 
tų išgirstas kiekvienoje būsi
moje konferencijoje.

demokratinio centralizmo prin 
cipu», kuris, girdi, užtikrinąs 
sąjunginių respublikų biudže 
tams pajamas ir išlaidas, tai 
kur čia belieka tų respubli
kų «suverenumas»? O jei tos 
respublikos yra suverenės, 
tai kodėl Maskvą joms pas
kirsto pajamas ir išlaidas, ki 
taip tariant, sudarinėja jų biu 
džetą?

Kad tikrai Kremlius tvarko 
visi] «suvereninių» respublikų 
biudžetus, iš kitų to įstatymo 
straipsnių matytis dar aiš
kiau. Visas biudžetų parengi
mas vyksta kietoje Maskvos 
vadovybėje O kai jau biudže 
tai parengti, juos tvirtina taip 
pat Maskva, įjungdama juos 
į bendrąjį biudžetą (20 str.):».. 
Aukščiausioji Taryba tvirti
na... c) atskaitymų nuo ben- 
drasąjunginių valstybinių mo 
kesčių ir pajamų į valstybi
nius sąjunginių respublikų biu 
džetus dydį Valstybiniai są 
junginių respublikų biudžetai 
TSRS valstybiniame biudžete 
nustatomi bendra pajamų ir 
išlaidų suma kiekvienai są
junginei respublikai».

Tai tikrai šaunus atskirų 
respublikų «suverenumas», jei 
jų biudžetų pajamos ir išlai 
dos nustatomos ne Vilniuje, 
Rygoje arba Taline bet Mask 
voje 39 tame ir sekančiuose 
straipsniuose, tiesa, numato
mi ir atvejai, kai respubliki
niai biudžetai pajamose ir iš 
laidose skiriasi nuo Maskvos 
nustatytų sumų. bet ., tais at 
vejais resDublikos privalo žiū 
rėti, kad Maskvai tenkančios 
sumos visvien įplauktų į vi
sasąjunginę kasą.

MŪSŲ I TĘTUVA in-o n lankrič'o '3 d,
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Ko’ryna Grigaitytė

Su â tmyuâ i Ijyla -
Kas džiaugsmą man išvarė iš namų, 
Kas užpūtė ugnelę židiny?
Dygūs visi takai, kuriais einu, 
O laimė slepiasi, kai ją mini.

Sustingusi tyla namų kertėse, 
Tik laikrodis alsina širdį metalinę. 
Šalti visi daiktai, kur palytėsi, 
Užšals, atrodo, ir širdis krūtinėj

Languos nudžiūvo gėlės nepalietos, 
Apkrito dulkėmis ir atversta knyga.
Ar bus išskridę paukščiai kur į pietus, 
Kad čiulbant negirdžiu jų niekada.

Dabar gi vasara pačiam žydėjime, 
Ko kliedžiu aš ir laiko nepažįstu? 
Praėjusių dienų tylus aidėjime, 
Kaip reiks gyventi man be ryžto?!

iiaifoiS iMausimas K®mo- 
nistinėie JasitvarktJe

Sovietų pavergtosioms tautoms norima įbrukti rusų kalbą

(Elta) Nors spėliojimai apie 
rusų raidžių įvedimą Lietu vo 
je iki šiol ir nepasitvirtino, 
vis dėlto yra aišku, kad Mask 
va ir tam tikra rusofilų gru 
pė Lietuvos komunistų tarpe 
(.su A Sniečkum priešakyje) 
stengiasi Lietuvoje sustiprin i 
rusų kalbos vaidmenį.

Kalbų klausimas sovietų vai 
domuose kraštuose vis dėho 
yra opus. Kai komunistinėje 
spaudoje vis dažniau pasisa
koma prieš «nacionalistines 
tendencijas» atskirose tautinė 
se respublikose, verta mesti 
žvilgsnį į tai, kaip tautinių kai 
bu santykius nušviečia atitin
kami sovietiniai organai. Pas 
tarajame TSKpXXi jame su
važiavime pirmenybė teko e- 
kon-ominio gyvenimo proble
moms, kalbų klausimas jame 
kaip ir nebuvo paliestas.

Dabar tą spragą bando už
kišti visasąjunginis kp een 
tro komitetas skelbdamas teo 
retinio pobūdžio straipsnius 
žurnale «Komunist». Maskva, 
tautinių santykių ir kalbos 
klausimais.

Stalinas XVI suvažiavime 
1930 metais nurodė kad no
ras didžiarusių kalbą skaity
ti bendra kalba esąs «social 
šovinizmas» (Stalino raštų 
1953 metų laidos 1? tomas, 5 

pusi.).. Stalino teigimu, kai so 
cializmas nugalės pasauliniu 
mastu ir pasidarys bendru gy 
vertimo pagrindu tautinės kai 
bos turėsiančios sudaryti vie
ną bendrinę kalbą, kuria ne
bus nei didžiarusių, nei vo
kiečių, o kas tai visai nauja.

Karo metu visas «socialšc- 
vinizmas» buvo pamirštas ir 
jo vietą užėmė rusiškas šo
vinizmas. Dabar sovietų ofi
cialus žurnalas filosofiniais 
klausiniais, «Voprosy filozofi 
ji» ( 959 m. 7 nr ) komunisti
nės visuomenės kūrimo lai 
kotarpyje pažymi jau «naują 
etapą» ir skelbia naujas teo
rijas socialistinių tautų ir tau 
tinių santykių išvystyme.

To žurnalo 41 pusi rašoma:
«Visų tautybių ūkio ir vie

nos valstybinės santvarkos lai 
kotarpyje, o taip pat bendra 
me socialistinės kultūros fo 
ne atsirado reikalas turėti 
bendrą visiems kalbą Tokios 
bendros kalbos funkcijas at 
lieka rusų kalba — didingos 
tautos kalba».

Maskvos «Komunist’ šių me 
tų 13 jame numeryje (31 pusi 1 
kalbama apie «tautų ir tauti
nių kultūrų susiliejimą». To 
vyksmo nereiktų įsivaizduoti 
kaip proceso kuris galįs pra 
siidėti tik komunizmui laimė

jus visuose pasaulio kraštuo 
se. Vie .los bendros kalbos j gy 
vendinimas ir tauinuų kultū
rų susiliejimas esąs sudėtin
gas ir ilgas kelias kuris, 
«mums atrodo, jau turi savo 
pradžią mūsų dabartinėje 
tikrovėje»

Tai gana aiškus išsireiški
mas, kuris pavergtiesiems 
kraštams nieko gero nelemia. 
Toks partijos nusistatymas dėl 
rusų kalbos vyravimo, savai
me aišku, stiprins rusifikaci
ją netik tautinėse respubliko 
se. kaip Lietuvoje, bet ir sa
telitiniuose. Tiesa, visa tai ne 
liks be pasipriešinimo. Jau 
tuoj po Stalino mirties pasi
reiškė tautinis pasipritšini- 
mas prieš rusifikaciją. Jis nė
ra nuslopintas nei dabar Ko
munistų partija stengiasi ak
centuoti ir kalbos srityje «lais 
vanoriškumą», tačiau tai yra 
tik akių dūmimas, panašus į 
«savanorišką» kolehozaciją ir 
Lietuvos žmonių «savanoriš
ką» perkeldinėjimą į Sibirą.

Būdinga yra įvykių raida 
tokioje sovietinėje respublik® 
je kaip Kazachstane Ten vie 
tiniai gyventojai jau besuda
ro tik trečdalį gyventoju, o 
atkeltieji vartoja rusų kalba. 
Kazachijoje jau ketvirtoji da 
lis vaikų lanko mokyklas ru
sų kalba, apie ką paten k in 
tas pranešė Maskvos «Komu
nist» šių metų 3 jame nume
ryje.

Toje akcijoje prieš atskirą 
respublikų tautines kalbas di 
delis vaidmuo tenka, žinoma, 
vietiniams komunistams. Bet 
kai jie vergiškai pildo visa 
sąjunginio rusiškojo centro 
nurodymus ir pageidavimus, 
atspara iš (os pusės prieš ru 
sifikaciją yra menka. Tuo tar 
pu Maskvos ck deklaruoja: 
«Kova su vietiniu nacionaliz 
mu ir skiepijimas draugystės 
ir begalinės meilės didingai 
rusų tautai yra pirmaeilė pa 
reiga visų atskirų tautų ko 
munis tų».

— Penktame Tarptautinia
me Krikščioniškosios Demo 
kratijos Kongrese Limoje ( e 
ru) spalio 23-27 dienomis lie
tuviams atstovavo K Čibiras 
iš Montevideo. Jis dirbo svar 
blausioje kongreso komisijo
je, kuri parengė rezoliucijas 
apie krikšč demokr a t i j o s 
principus ir pasaulinės politi 
kos situaciją Kongreso kal
bose bei diskusijose, o taip 
pat ir spaudoje nekartą nu
skambėjo Lietuvos vardas. Lie 
tuviškoji trispalvė reprezen 
tavosi tarp 15 įvairių tautų 
vėliavų.
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Paleistos i Darba Kauno ir ânlaíieptés
Hidroelektrines Jėgainės

(Elta) Lietuvoje lapkričio 
pradžioje pradėjo veikti dvi 
naujos hidroelektrinės jėgai
nės.

Antalieptės elektrinė jungia 
25 ežerus.

Antalieptės hidroelektrinės 
stoties turbinos buvo paleis
tos į darbą lapkričio 1 d. Ta 
ja proga buvo suruoštas iškil 
mingas mitingas, kuriame da 
lyvavo ir kalbą pasakė ir Lkp 
centro komiteto sekretorius 
J. Maniušis (greta kitą parei 
gūnų).

Iš jo ir d-arbų vykdytojo P. 
Petraičio kalbą paaiškėjo, kad 
Antalieptės elektrinė Įgalin 
sianti išspręsti Dusetą, Dūkš
to, Utenos, Zarasą ir Rokiš
kio rajoną elektrifikavimo už 
duoti. 72 šią rajoną kolchozai 
artimiausiu metu gausią elek 
tros energiją Stotyje įmon
tuotos turbinos ir kiti Įrengi
mai buvo atgabenti iš kitą 
respubliką. Statyboje daly va 
vę ir iš kitą respubliką atvy
kę specialistai Be P. Petrai
čio, vyresnieji darbų vykdy
tojai buvę Rusteika ir Čia- 
pas Statybos eigoje pylimą 
supylimui atlikta 1 1/2 milijo- 
mų kub metrų žemės darbų 
ir paklota 7 000 kub. metrų 
betono ir gelžjbetono

Tarptautiniai Repatriacijos Svarstymai/ Maskvos 
Pageidavimai ir ja Užkulisiai

Iš Lietuvos ir kitų sovietų valdomų sričių pastarais 
keliais me&ais atvyko į Vakarus apie 9.0CO asmenų.

(Elta) Pabėgėlių repatriaci
jos {grįžimo į tėvynę) klausi 
mas pastaruoju metu keliais 
atvejais vėl iškilo į tarptauti 
nių diskusijų plotmę Kai ku 
riais atžvilgiais tie svarsty
mai liečia ir raus.

Gali būti tik laisva, o ne pri
verstinė repatriacija.

Jungtinių Tautų Socialinė 
je komisijoje lapkričio 6 d. 
55 balsais (20 susilaikius) pri 
imta rezoliucija pabėgėlių rei 
kalais. Nusistatyta, kad Jung 
tinės Tautos tęs savo pastan 
gas padėti pabėgėliams, tiks 
lu rasti jiems pastovų spren- 
d mą (apgyvendinant, palan
kiau pritaikant Įstatymus ir 
P in )•

Ilgos diskusijos kilo dėl Af-

— Į Vokietdjos socialdemo
kratą partijos kongresą Įvyks 
tantį Bad Godesberge lapkri 
čio 13 15 dienomis, pakvies
tos ir Lietuvos socialdemokra 
tų partijos egzilėje atstovas 
J. Glemža.

— Dr. P. Karvelis, Tarptau 
tinio komiteto krikščioniškai 
kultūrai ginti deleguojamas 
to komiteto reikalais j Ma
dridą.

— Dar kartą pasisakė už 
1937 metų sienas Fed. Vokto 
tips vyriausybė š m. lapkri
čio 5 d. parlamento posėdy
je užsienio politikos deklara 
cijoje, dar kartą pasisakė už 
1937 metų sienas (tai reiškia: 
be Sudėtų krašto, be Lenkų 
koridoriaus ir be Klaipėdos 
krašto). Deklaracijoje pakar
totinai pabrėžiamas tautų ap
sisprendimo teisės dėsnis.

- Istorikui prof. Dr. Z. 
L’inskiui yra oavesta parašy
ti ist rinĮ apžvalgini straips
nį an e. Mažąją Lietuvą «Liet. 
Enciklopedijos» specialiam to 
mui apie Lietuvą.

Statant Antalieptės elektri 
nę. Šventosios upės vaga bu
vo pasukta nauja vaga ir su
jungti 25 ežerai. iŠ kalbų dar 
paaiškėjo, kad statybos dar
buose dalyvavo t.k Kauno 
Politechnikos instituto ir Že
mės ūkio akademijos studen
tai, Antalieptės Žemės ūkio 
technikumo, Dusetų vidurinės 
mokyklos moksleiviai.

Naujosios hidroelektrinės di 
rektorius yra A., Žilėnas.

Kauno elektrinėje jėgainėse 
prie Nemuno paleista 

pirmoji turbina.

Keletą metų statyta Kauno 
HES jėgainė lapkričio pradžio 
je paleista Į darbą — su pir
mąją turbina. Lapkričio 5 die 
ną Įvyko iškilmingas jėgai
nės paleidimo j oarbą mitin
gas, dalyvaujant sovietiniams 
ir partiniams pareigūnams. 
Elektrinė automat.zuota Jos 
aptarnavimui daug personalo 
nereiksią. Stores teikiama 
elektros srovė vėliau bus į- 
jungta Į bendrą Lietuvos elek 
tros srovės tinklą prie kurio, 
kaip žinoma iš ankstesnių pra 
nešimų, bus prijungta ir Ka 
raliaučiaus srities elektros e 
nergijos tinklas ki lapkričio 
11 d pirmasis agregatas da
vęs 30.0.0 kilovatų.

ganistano delegato Įnešto pa
siūlymo pabėgėlių repatriaci
jos klausimu savaime aišku, 
kad sovietinio bloko atstovai 
palaikė toki repatriacijos pro 
jektą, kuris nekreiptų dėme
sio i pabėgėlio laisvą apsis
prendimą. Prieš tokią privers 
tinę repatriacijos formą pasi 
sakė daugelis atstovų ir įne 
šė atitinkamus pasiūlymus Ga 
Litinėje išva .‘oje pasisakyta 
už lygsvarą tarp laisvos re
patriacijos, Įkurdinimo ir in 
tegracijos. Dabartinis Jungi 
Tautų Aukštasis komisaras pa 
bėgėliu reikalams Dr. Lindt, 
disku sijose ypatingai pabrėžė, 
kad jo įstaiga laikosi dėsnio, 
jog pats pabėgėlis turi galėti 
laisvai apsispręsti tarp repą-, 
triacijos ir pastovaus įkuvdi - 
nimo.

«Sovietinių piliečių grąžinimas 
iš Vokietijos dar ne&aigías»

Sovietų ambasados Bonno 
je pareigūnas spaudos atsto 
vams pareiškė, kad «sovieti 
nių piliečių gyvenančių Fed. 
Vokietijoje, grąžinimas Į So 
vietų Sąjungą dar nebaigtas» 
Pareigūnas nusiskundė, kad 
toji repatriacija per lėtai ei
nanti. Iš ankstesnių sovieti
nių pareiškimų yra žinoma, 
kad Maskva, kalbėdama apie 
«sovietinių piliečių repatriaci 
ją iš Vokietijos, turi užkulisi 
nes mintis: Turima galvoje ne 
vien tik rusai, bet ir pabaltie 
čiai Tačiau ir Fed. Vokieti 
jos vyriausybės ir kitų laisvo 
jo pasaulio vyriausybių yra 
pakartotinai deklaruota, kad 
pabaltiečiai nėro sovietų pi
liečiai Visos sovietų pastan
gos tuo atžvilgiu iki šiol liko 
be vaisių.

Dabar jau paaiškėjo, kad 
nuo Fed. Vokietijos • Sovietų 
Sąjungos repatriacijos sutar
ties sudarymo per tuos kelius 
metus iš Sovietų Sąjungos į 
Vakarus repatrijavo (Pabėgę 
lių ministerijos Bonnoje duo 
mėtomis) apie 9.000 asmenų. 
Iš jų tam tikras skaičius buvo

Gražina Tulauskaitė

Ka i <Suįp*i$ im
Kai sugrįšim į tėvynę
Palei Nemuno kran us, 
Gal tik vėjas nusiminęs 
Pasitiks mus nekantrus.

Pelenus žarstys, lyg aukso
Godžiai jis jleškotų ten...
Kai tėvus savuosius šauksim, 
Aidas atsimuš karstau.

Ir nulaužtos vyšnios šakos 
Nebemos per vartelius.
Negirdėsime, kaip šnekas 
Vyturėliai pro lapus.

Ir ne saulė ten sudegins 
Miško kilimus žalius, 
Nesutiks, atbėgės tekins, 
Margis kiemo takeliu.

Lietuvos (ypač Klaipėdos 
krašto) kilmės

Sudarant tą sutartį, buvo 
kalbama apie daug didesnį 
skaičių. Bet sovietinės Įstai
gos. besijodamas norinčius iš 
vykti į Vakarus, daug prašy 
mų atmetė. Dabartinė sutartis 
dar ,veikia iki šių metų galo. 
Iš-sovietinės pusės pareiškia 
ma, kad visi tinkami tai re- 
tatriacijai asmens jau esą per 
keldinti Užsilikusios tik by
los. kurioms reikalingi papil
domi tikrinimai. Iš vokiečių 
pusės pareiškiama, kad nesą 
galima kalbėti apie «likučius» 
Dar esą daug tokių, kurie ati 
tinka repatriacijos sutarčiai, 
kurie tačiau iki šiol dar nė
ra išleisti i Vakarus.

SovieFtos pareigūnas Bon
noje pareiškė, kad dalis as
menų, repatrijavusių iš So
vietų ’ ąįunaos Į Va k Vokie 
tiją kreipėsi Į sovietų arabą 
sadą Bonnoje kad juos vėl 
grąžintų į Rytus. Tačiau pa
reigūnas neatsakė į klausi
mą kiek tokių «apsivylusių» 
iki šiol iš viso buvo. (Apie 

Klausykis São Paulo Lietuvių
Radio Programos

Kultūrinės

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

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

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Pet-ro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

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

«LITUANICA BRASILIA
NA» Bibliografijos Reikalu

Lietuvių Bibliografinė Tar
nyba, kuri nuo 1950 m. prade 
jo registruoti viso laisvojo pa 
šaulio lietuvių leidinius o taip 
pat ir veikalus svetimomis kai 
borais apie Lietuvą ir lietu
vius.

Jau surašytos ir paskelbtos 
šio dešimtmečio 1950 1959 m 
bibliografijos «Nepriklausomo 
je Lietuvoje» (Montreal. Que
bec, Kanada) - Li tua nica Ca
nadiana, «Mūsų Pastogėje» 
(Sydney, New South Wales, 

kai kuriuos tokius — gana re 
tos atvejus buvo jau ir lie 
tuvių spaudoje minėta)

Vokiečių politiniuose eluoks 
niuose Manoma kad Maskva 
repatriacijos klausimą dar ir 
ateityje panaudos kaip prie
monę darant kurios nors rū
šies politinį spaudimą į Bon 
ną. kaip panaudojo jau pra 
sityje.

Australija) • Lituanica Aus
traliana. Dabar rengiamos ati 
tinkamos bibliografijos Brazi
lijai ir Argentinai

Kaikuriuos Brazilijos lietu
vių leidinius teko aprašyti ir 
paskelbti savo laiku «Knygų 
Lentynoje» iš aprašymų pe
riodinėje spaudoje.

Netenka abejoti, kad tikrai 
neturime Brazilijos lietuvių 
organizacijų leidinėlių, pav. 
Įstatų, statutų metinių apys
kaitų, jubiliejinių leidinių, pa
rodų (meno ir kitų) katatogų, 
teatro vaidinimų (spektaklių) 
programų su pjesės turiniu 
(libretto) ir pan.

Nuoširdžiai prašome visus 
leidėjus padėti mums sudary
ti pilną šio paskutinio dešimt 
mečio «Lituanicą Brasilianą». 
Gerb. organizacijų pirminin
kus ir sekretorius (sekreto
res) prašome patikrinti stal
čiuose ir spintose, ar neužsi 
liko dar atliekamų leidinėlių.

Kai prieš 59 metus JAV-se 
a a. J. Žilius-Žilinskas (slapy
vardis Jonas Jonyla) sudarė 
iki tų metų išleistų JAV-se 
lietuvių leidinių bibliografiją 
— «Suskaitą arba statistiką vi 
sų lietuviškų knygų atspaus 
tų Amerikoje nuo pradžios 
Lietuviškos emigracijrs iki 
1900 metų», tai surašė ten 186 
knygas, jų tarpe visokius «Pa 
sakorius arba surinkimus vi
sokių pasakų iš visokių liežu 
viu», «Sapainkus» ir pan, bet 
nepažymėjo nei vienos skait
lingų anuomet lietuviškų or
ganizacijų įstatų (kontitucijų), 
kurie jo manymu neturėjo 
«mažiausios literatūriškos ver 
tės»... Bet vėliau, kai susido
mėta išeivių istorija tie pra
leisti Įstatai buvo ypač reika 
lingi, žymiai daugiau, negu 
kitos knygos ..

Prašome siųsti leidinius š. 
m lapkričio ir ateinančių me 
tų sausio mėn., lauksime jų 
iki U60 m. vasario 15 d. Bet 
netinka siųsti knygų gruodžio 
mėn., nes dažnai pasitaiko, 
kad jos «paskenda» sveikini- 
nimų ir kalėdinių siuntfnių- 
siunlinėlių, juroje!

Širdingai dėkojame visiems 
leidėjams, iš kurių gavome 
knygų ir laikraščių 1950 1959 
m. Dabar visą skelbiame «Kny 
gų Lentynoje» kuri nuo š m. 
vasario 28 d įjungta taupu
mo sumetimais į «Naujienų» 
dienraščio II dalį.

Mūsų adresas: 
Lithuanian Bibliographical 

Service,
1132 North Walnut Street 
Denville, Illinois U.S.A.

Su geriausiais linkėjimais,
Jūsų Bibliografinė Tarnyba.
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• JAUNYSTĖS AIDA"*

<M. L » skyrius ja-unrnut i

Redaguoja Redakcine Komisija.

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis.
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi 

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui*,

Caixa Postai 4118
São Paulo.

(tąsa)

A. KRIKŠČIONIŠKOSIOS 
METŲ ŠVENTĖS

Krikščioniškosioms š v e n - 
tems, po kurioms paprastai 
dar slypi ir nekrikščioniška 
mūsų šventė, priklauso: Ka
lėdos, Velykos Šeštinės, Sek 
minės, Devintinės, o iš dalies 
dar Šv. Jurgis, Žolinė k Vė
linės.
K ALĖ D O S

Kalėdomis tenka suprasti 
visas jų tarpsnio šventes, k. 
a. nuo Kūčių iki Trijų Kara
lių. Taip pat nepamirštama, 
kad prieš jas eina lietuviui 
prasmingas Adventas, kurio 
metu yra susitelkę lietuvių 
žiemos pradžios šventės pa
pročiai Būdinga, kad seniau 
mergaitės pradėdavo Adventą 
jau šv Andriejaus diena, t.y. 
pilnutiniu pasninku. Jos nie
ko per dieną nevalgydavo, 
gerdavo sūrų vandenį, kad 
nakties metu prisisapnuotų 
bernelis ir po Kalėdų laimin
gai ištekėtų Vyrai per Ad
ventą nekirsdavo medžių, nes 
tuo metu kertami medžiai pra 
dėdavę verkti ir žadėdavę 
daug nelaimių.

K ū č i o m i s prasidėdavo 
didysis Švenčių metas, ir jau 
šią dieną nebeskaldydavo mal 
kų, neverpdavo ir sunkių dar 
bų nedirbdavo, kad perkūnas 
trobesių netraukytų ir pan. 
Visą dieną, iki pat vakaro są 
žiningai visi žmonės pasnin
kaudavo, ne tik už savo nuo 
dėmes, kiek už visą savo gi
minę ir jos laimę vakare ūki 
ninkas pakeldavo bites, apei
davo sodą gyvulius, praneš
damas didžiąsias šventes Kū 
čionis paprastai sugrįždavo 
visi šeimos nariai net fcekėju 
sios moterys pirmąsias Kūčias 
valgo drauge su senąja šei
ma Tai buvo iš seno lietuvis 
kosjos Šeimos šventė, ku 
rios metu susirenka visi gy
vieji ir mirusieji šeimos na
riai: gyvieji sėda prie Kūčių 
stalo, o mirusiųjų vėlės grįž 
ta į namų židinį ir stiprinasi 
Kūčių valgiais, todėl jie pa
liekami visai nakčiai. Ir mus 
šiandien domina jau ne tik iš 
likę įvairūs Kūčių vakaro atei 
ties spėjimai, kiek toji didžio
ji Taika ir Ramybė, kuri su- 
siedavo visą lietuvio šeimą, 
laužiant Dievulio Pyragą ar 
geriant medaus miešimą. Ir 
tenka pažymėti, kad lietuvis 
Kūčioms ir šios Nakties Pas
lapčiai skiria didžiausią pa
garbą: jam Kristaus Gimimas 
yra didesnė pasaulio misteri
ja, negu mirties nugalėjimas 
— Prisikėlimas Paslapties 
Naktis atskleidžia labai gyvą 
ir didelį lietuvio tikėjimą Die 
vii, o kartu ir jo pasitikėjimą 
Dievo žodžiu: jei Dievas nu 
žengė žemėn tai ir mi
rė už-gžmones. ir p risi 
k ė l ė, Kaip buvo pažadėjęs

Seniau Piemenėlių Mišios

A. Mažiulis

Musu šventės A DILTI NU IPaveiiltlaj
-------- --- ---------  PAULIUS JURKŪS ----------------------

buvo tikros vaikų Mišios, ku
rių metų vaikai su lamzde
liais ir giesmėmis Kristų pa
garbindavo. Vėliau per Kalė
das jie lankydavo namus ir 
giedodavo šv giesmes bei pa 
linksmindavo susirinkusius. 
Šiaip visą metą, nuo Kalėdų 
iki Trijų Karalių beveik švę - 
davo, nedirbdami sunkių da - 
bų

Naujų Metų išvakarėse bur 
davo ir spėdavo savo laimę. 
Ateidavo S. Metai — senis su 
suplyšusią rarba ir N. Metai 
— jaunikaiti? su dideliu m ai 
šu. Kiekvienas'iš jų pasisa
kydavo kas esą S. Metai - 
ką gera padarę, žinoma, N 
Metams jų visas negeroves 
iškeliant, o paskui N. Metai 
pažadėdavo visokios laimės 
Per ris Karalius seniau vaikė 
čiodavo ir Trys Karaliai. gie 
dodanti visokias giesmes.
VELYKOS

Praleidžiant Užgavėnes, ten 
ka sustoti kiek plačiau ties 
Velykomis Mūsuose buvo Ja 
bai įdomūs Verbų papročiai, 
kai plakdavo žalia kadugio 
šakute visus miegalius ir tin 
ginius Lietuvių tauta iš seno 
nemėgsta tinginių, o Verbų 
sekmadienis ir buvo tokia die 
na jiems pamokyti. Toliau se 
kė Didysis Ketvirtadienis — 
švaros diena No tik moterys 
namų švarą tą dieną patikrih 
davo, bet ir vyrai neatsilik
davo: sutvarkydavo ir nušva
rindavo kiemą sodą ir 11. o 
arklius p-rauste išprausda 
vo, kad šie visus metus šva
rūs būtų. D Penktadienio lie
tuviai nešvęsdavo, ką matome 
Vokietijoje o ypač visi ose 
protestantų kraštuose Užtai 
lietuviai iškėlė D Šeštadie
nio ugnies ir vandens šventi
nimą ir patį Prisikėlimą. Tą 
naktį seniau visi, tiek seniai, 
tiek vaikai praleisdavo mal
dykloje arba namuose be mie

------ ---------------------- LIETUVOS VAIZDELIS ----- ------------------- --------

(tąsa)

Pasibaigus pamaldom, par
bėgau ir pasislėpiau, kad vie 
numoję sulaukčiau ryto. Ilge
sys atėjo į mane įšliaužė ty
lia1’ į manė svajonių sulipdy
tus namus ir uždegė žibintus.

Rytmetį radau sodą saulės 
spinduliuose ir sniege. Seni 
medžiai, lyg šventyklos tar
nai, šakom kėlė žėrinčius per 
lūs. Raibo akys nuo jų skais 
tumo. ilso pilna, širdis Vaka
rykščiai pergyvenimai nugu
lė už tolimų gi’-ių su broliu 
sietynu, ir nūn n švietė saulė.

ištiesiau rankas į šviesius 
langus Tada išsiilgau mei
lės Mano jaunystė šaukėsi 
jos skaisčios, kaip šitie so 
dai, tvirtos k op medžiai Jau 
čia u, ka i jos dar neturiu O 
ji skubėjo pe- snieguotus lau 
kus rogių skambučiais

Kleboniją pr pildė svečiai, 
Atnešė jie šv’učių sveikini
mus, linksmas kalbas Kai jie 
vėl susitv ui ė p ie politikos. 
Zigmante pasiūlė pasi važinė 
ti rogėn išsipuošti iai draugi 
jai tai nerūpėjo. Ją šaukė kili 
namai, sotūs stalai Tada išlė 
kėm vienu du

Aikštės ir gatvės aidėjo ro 
gių skambučiais Jie kvietė 
dar daugiau žmonių džiaugtis 
stogų ir bokštų baltumu ir pa 
tiems skambėti.

Skverbėmės į užkapio gat
veles. kad butui laisviau ir 
niekas nesustabdytų mūsų žir 
gų. Lėkėm ir lėkėm Norėjom 
visa pamatyti -- išpuoštus 
parkus sodus langus.

Praskambėjam ir pro Ivano 
krautuvę. Jo lance stovėjo 
«Jeruzalė» švietė vakaris dan 

go ir budėdami. U k ra šventė 
prasideda\ o saulei tekant, kuo 
met vis> iki vieno r-ž iedoda ar

— Kėlės Kristus, m rds 
krito!..

(B D.) 

gus. Pakėliau akis. Priešais, 
gatvės gale, viršum cerkvės 
kupulų, žėrėjo įraudus saulė. 
Didelė ir skaisti. Visai kaip 
namuose kai pasiekdavo kle 
vų viršūnes Nuo jų nušokau 
Į laukus, kur įsmigę mūsų pė 
dos.. džiaugsmas ir juokas. 
Mačiau ir Varduvą vingiu vin 
giais besisukančią pro beržy 
nėlius, girdėjau kaip jos ledą 
raižė skambančios pačiūžos.

Eesi-enkiančios rogės su 
jaunimo būriu jų šauksmai 
ir sveikinimai grąžino mane 
į Žitomyriaus gatves Aš vėl 
buvau šalia Zigmanto.

Vienoje aikštėje išgirdėme 
muziką. Ten .-ode buvo čiuo
žykla Nušviestam plote kaip 
drugeliai plazdėjo žmonės. 
Skrido jie sukosi valso takte 
Zigmantas pasiūlė pačiuožti. 
Net neklausęs mano sutikimo, 
jis sustabdė arklius. Mūsų 
drabužiai buvo lyg nepritai
kyti bot r nevaržė daug kas 
šitaip plūdo iš gatvės ir čiužė.

tššinuomavom batus su pa 
čiūžom Zigmantas padėjo 
man užsirišti Nelaukus jo, at 
sistojau ir pasistūmiau nuo 
suolelio. Jis stebėjo, ar kar
tais negriūsšu, bet aš pas spy 
riau ir nulėkiau, visus aplenk 
dama. Greitai atskubėjo ir 
Zigmantas.

— Puikiai čiuoži. Anna! — 
pirmą kartą jis man nepasakė 
«panelė».

Pradėjom suktis dviese. 
Lenkėm senas ponias, kurias 
mergaitės stumdė rogutėse, 
skriejom pro visus tolyn, mu 
zikos pagauti Uždtisus pri- 
į Įaudė suolelis, išlindęs iš 
; usn es. Veidai degė buvo 
l aršta kaip vasarą. Nuogom 
rankom sėmėm sniegą, dejom 
prie įkaitusios kaktos.

— Aš džiaugiuos, ius paži
nęs, — kalbėjo Zigmantas.

— Tikrai?
— Taip! Labai puiku, kad 

jūs atvažiavote o aš grįžau 
iš Varšuvos Visos valandos, 

kurias praleidau jūsų draugys 
tėję, man tikrai mielos ir...

Mane pagavo toks džiaugs 
mas, kad norėjau pulti, prisi 
glausti, apkabinti. Bet Čia bu 
vo pilna žmonių nereikalingų 
akių Pašokau ir nuskridau. 
Kiekvienas ledo bruoželis bu 
vo toks ryškus, pilnas džiau
gsmo

Zigmantas pakilo mane vyti. 
Sukaupiau jėgas ir parodžiau 
visą miklumą. Jis priartėdavo 
ir norėdavo rankom pasiekti. 
Tada staigiu šuoliu mesdavau 
si į kitą pusę. Tegu sugauna, 
jei nori, jei sudarau džiaugs
mo! Nardžiau pro visus kaip 
žuvis ir, apsukus porą ralių, 
nučiuožiau prie suolelio.

— Ot nepagavau -- šaukiau 
jam atvykstant. -- Ir visada 
ištruksiu kai mane vysi.

Juokaudami nusirišom pa
čiūžas ir išėjom Arkliai suša 
lę karpė ausim ir vėju nešė 
namo

Buvo vakaras Gatvėse tilo 
rogių skambučiai. Lengvos 
snaigės žaidė aplink žibintus 
ir tartum svarstė, ar čia pri
siglausti, ar skristi pr e d ide 
lių krautuvių Ten juk gera 
nutūpti ir kuždėti: kokios gra 
žios ir turtingos šiemet Ka
lėdos

Kleoonijos langai lieto švie 
są į sodą, į kelią. Sustojom. 
Buvom grįžę lyg iš pasakos 
krašto, papuošti lengvumų 
snaigių Nuskubėjau persiren 
gti. Kai vėl įėjau salonan, 
Zigmanto neberadau Buvo ge 
ra ir linksma Juokas plūdo į > 
visus. Niekas nesuprato, kas 
dedasi many! Niekas! Buvau 
laiminga, nes jau mylėjau.

Staugė žiema ir šėlo. Pus
nys užgriovė kelius užgulė 
palanges Jos pasiekė ir ma
no kambarį ir mano sapnus.

Per pamaldas pas senuię 
Stankevičienę nusivedė puma 
mane į nuošalį ir p adė.o 
keistą kalbą. Ji pa < lau-ė t e- 
siai, ar aš myliu Zigmao ą. 
Buvo nuostabu, kodėl jai pa 
rūpo. Nieko neatsakiau, negi 
atidengsiu savo paslaptis vi
siems. Ji pradėjo pasakoti sa 
vo ilgą istoriją Atitekėjusi 
čia iš Vilniaus gubernijos, jau 
nystėje dar lietuviškų dainų 
mokėjusi Tėvas, išleisdamas 
ją, pasakė: eik ir išlaikyk Lie 
tuvai senas jos žemes. Laimė 
prasilenkė su ja. Pradžioje 
vyras ją mylėjo o ji tik dva 
rą. Paskui vėjo gaidžiai pasi 
suko: ji įsimylėjo, o vyras 
tiesiog neapkentė ir pats nu 
sišovė.

Mus sutrukdė tarnas ir s ve 
čiai, bet man buvo a šku : ji 
nori, kad aš lietuvaitė ištekė 
čiau už Zigmanto Bet aš troš 
kau dar sapnuoti Man paka
ko dalyvauti jo p'anuose ir 
stiprinti jį. Būti žmona? Dar 
toks tolimas kelias.

Tą pati vakarą užsuko Zi.g 
mantas į kleboniją.

— Reikia dar veržtis, — 
kalbėjo užsidegęs.

— Reikia reikia! — skambė 
jo man ausyse. Dabar žiema

- susikaupimo metas Su pa 
vasariu pakilsime darbams.

(B. D.)
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11,19 m. lapkričio 28 d.

TAUTI EulAl !

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ* kuris išei 
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.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, 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. Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

«TĖVYNES GARSAI»

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RA D IO*COM ETA — 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.

g

S

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer* mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», W 

geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- W 
nius įtaisymus ir įvairių daiktų (ov.noms ir t. t.
PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA 

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

Pastaba: Taisome radijo aparatus, ifí
Darbas garantuotas.

amuntonni'Hi«hihww mnac «
I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» | 
J IRMÃOS BAUŽYS f
~ RagUtrado ne C1 Rl Cl eob o n.* 601 —
a š?
f pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f 
= Telefone 63-6OO5 a

----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- s

Į Aberturas de firmas
~ Encerramentos de firmas 
Į Transferencias de firmas 
= Centrai na Junta Comercial
= Rishat, na Junta Comercial 

Escritas Fiscais
7 Escritas Comerciais
] HORÁRIO das
*
2- « wit!»»•••• wuosetggw* nm u >«wnwa « um»$

Skaitykite «Músu Lietuva»

SCartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços 
Alvarás div. rsos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

E 
e8 às 19 horas.

MUSŲ LIETUVA

Vinca* Povilą* Tjãbeliâ
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 PAULO A^aunat
5° andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SÉDE: Rua Méxieo, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-022S 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

pwd. 6

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

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

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

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

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

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.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Ar Zelisa, 595)

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

mas toks iškilmingas 
ir puikus

V a k a r a s 
Koncertas

.................... ....................................... ....................... ..... .... ..................

A žE ã S

” Lapkričio 28 d. —28 de Novembro J?
Gražiausioj mieste “Congregação L Paulista“ salėje RUA ANTONIO CARLOS Nr. 653 (Es
quina da rua Consolação, vienas kvartalas nuo Av. Paulista). Visos per Consolação g-vę 
einančios “bandės“ ir omnibusai priveža beveik prie pat salės.

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

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.

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 
Barão do Triunfo, 1214 Piraquara, J. Garšką rua Orato
rio, 3097 Mokoje ir pas Vicentą Bartkų, Lapoję.

Prašome įaigyti pakvietimus iš anksto, nes prie salės 
durų nebus galima gauti. Prie salės durų bus tik bilietai.
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LIETUVOS NACIONALINI 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

4V. ZELINA, 515 — CA»XA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

ATSARGOS KARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Š. m. gruodžio mėn. 20 d. 
3 vai. p p yra šaukiamas at
sargos karių susirinkimas, ku 
riame bus išrinkti vadovauja
mi organai ir svarstomi kiti 
svarbūs reikalai.

Tad prašomi visi atsargos 
kariai šiame susirinkime da
lyvauti ir tuo prisidėti prie 
lietuviško kultūrinio darbo 
mūsų Kolonijoje.

Komisija.

PASITARIMAS LAIKRAŠČIO 
REIKALAIS

24 dieną lapkričio Vila Ze. 
linos klebonijoje įvyko pasi
tarimas «Mūsų Lietuvos» rei
kalais. Pradžioje administra
torius kuu. J. Šeškevičius pa 
darė pranešimą. Bendros lai
kraščio leidimo išlaidos 1959 
m. siekia Cr.$ 260.000,00. Di
džiausias išlaidas sudaro spaus 
tuvės darbas ir popieris, pas
kui seka klišės, pašto išlai
dos, laikraščio išnešiojimas, 
išvežiojimas ir kit. Tiek re
dakcija, tiek administracija 
dirbo iš meilės savai spaudai, 
negaudama jokio atlyginimo. 
Pagrindines laikraščio paja
mas sudarė prenumeratos mo 
kestis ir aukos, toliau skelbi
mai ir parengimai, kurių bu 
vo du: vakaras ir išvažiavi
mas. Laikraščio kasoje yra
.......... ; 1 ' I

(pabaiga iš 1 pusi.) 

nių» žemes jaunuolių esą ne 
patenkinti tenykštėmis darbo 
sąlygomis ir prašosi vežami 
atgal į vakarines Sovietų Są
jungos respublikas. Jaunieji 
darbininkai nusiskundžia, kad 
«naujose žemėse» neatsižvel
giama į tai, ką jie yra savo 
krašte išmokę. Jie «įdarbina 
mi» papraščiausiuose darbuo 
se kaip «neapmokyti darbiniu 
kai». O išmokti kurios nors 
specialybės jie ten taip pat 
neturi galimumo. Tie jaunuo 
liai skundžiasi ne tik del ne 
galėjimo amato išmokti Jiems 
tos «naujos žemės» yra sveti 
mos. Jie ilgisi savojo krašto.

Lietuvos komunistinė spau 
da vengia rašyti kad lietu
viai jaunuoliai prašosi iš Sdbi 
ro atgal į savąjį kraštą. 

mažiau pinigų negu jų rei 
kia iki metų galo, betkadan 
gi administratorius dar turi 
konkrečių pažadų, be to dar 
tikisi gauti iš vieno kito ne
apsimokėjusio prenumerato
riaus, tai šiais metais laikraš 
čio sąskaitos bus suvestos ga 
ias su galu, be didesnių nuos 
tolių Jei visi skolininkai bū
tų atsilyginę, tai butų likusi 
tam tikra dalis sekančių me
tų pradžiai. Susirinkusieji nu
tarė laikraštį leisti ir sekan
čiais metais Sausio mėnesį 
bus skelbiamas platinimo va
jus, tačiau jau ir dabar gali
ma laikraštį sekantiems me
tams užsisakyti. Administrato 
riaus pareigas kitais metais 
eis Tėvas Jonas Bi u ūkas S.J.

Susirinkimas reiškia padė
ką visiems, kurie aukomis ar 
darbu prisidėjo prie laikraš
čio leidimo ir tikisi visuome
nės paramos sekančiais me
tais.

— Juozas Gaigalas užsisa
kė «Mūsų Lietuvą» sekan
tiems metams ir sumokėjo pre 
numerates mokestį 3 0 cr.

Mataušas Vitomis jau seniau 
buvo apsimokėjęs 1959 metų 
prenumeratą, bet per klaidą 
nebuvo paskelbta.

Jurgis Kivita iŠ Sodrelia, 
Paraná atsiuntė laišką prašy 
damas jam siuntinėti «Mūsų 
Lietuvą».

— VISIEMS INTER I ORE GY 
VENANTIEMS SKAITYTO
JAMS, kurie iki šiol neapsi
mokėjo prenumeratą šis «Mū 
sų Lietuvos» numeris yra pas 
kutinis. Toliau siuntinėjimas 
bus sustabdomas. Laikraščio 
administracija labai apgailes
tauja turėdama taip pasielgti. 
Tačiau skaitytojai nežiūrint 
siuntinėjamų raginimų nesi
teikė atsilyginti. Kai kurie 
jau yra skolingi už daugelį 
metų. Administracija neturi 
jokios galimybės pas kiekvie 
ną nuvykti ir prenumeratos 
mokesčio paprašyti. Todėl no 
rėdama sumažinti leidimo, bei 
siuntinėjimo išlaidas, nutarė 
neapsimokėjusiems siuntinėji 
mą nutraukti. Norintieji lai
kraštį ir toliau gauti prašomi 
tuoj pat siųsti prenumeratos 
mokestį. Administracija tiki
si, kad skaitytojai bus tiek 
garbingi, kad atsilygins bent 
už praeitą laiką.

Visiems, kuriems laikraštis 
ištikimai tarnavo visą eilę 
metų, nesulaukė nė minima 
ličio įvertinimo ir atsilygini
mo, su skaudančia širdimi ta
ria SUDIEV, o gal iki PASI
MATYMO? Priklauso nuo skai 
tytojo !!!

«Mūsų Lietuvos» 
Administracija

RAROTAI

Nekalto Prasidėjimo Šven
tėje (gruodžio 8) 7 vai vaka
ro ateitininkų iniciatyva prie 
Dievo Motinos altoriaus, bus 
laikomos specialios šv. mišios 
Lietuvoje rarotum vadinamos. 
Šv. Mišių metu bus ateitinin
kų bendra Komunija ir vaka
re Nekalto Prasidėjimo Dog
mos Minėjimas-Agapė Norin
tieji agapėje dalyvauti regis
truojasi iš anksto.

— Laiškai: I. Kutkienei, P. 
Šukiui, A. Lazdauskui, Aato 
nio Letuna, Br. Reiskui, J. 
Rinkevičiui, B Aškinienei, H. 
Butkienei, V. Baniui, E. Ben- 
doraitienei. J. Seliokui, A. Bu 
trimavičienei.

— Lapkričio m 23 d. posė
džiavo Liet. Kat. Bendruome 
nės choro valdyba Tarp ki
tų nutarimų, liečiančių • h >ro 
veikimą, nutarė suruošti tra
dicini Naujų Metų sutikimą. 
Patalpas, savo namuose mie
lai užleidžia choro iždininkas 
P. Šimonis Numatyta suruoš 
ti choro šventė ateinančių me 
tų pradžioje, į kurią bus kvie
čiami ir choristų tėvai.

— ŠĮ šeštadienį Liet. Kat. 
Bendruomenės choriščių gru
pė dainuos «Gintaro» vakare.

—’teinantįantradieni, gruo 
džio m 1 d , 2 vai Vila Ce
linoje šaukiamas Lietuvių Ben 
druomenės Brazilijoje valdy
bos posėdis.

— Liet. Kat. Vyrų Brolijos 
pikninko į Santos dalyviams 
šv. mišios šį sekmadienį bus 
5 vai. ryto Vila Zelynoje. Iš
vykimas 5,30 vai.

— Šis sekmadienis São Rau 
lo arkivyskupijoje yra imi
granto-tremtinio sekmadienis. 
Jo Eminencijos São Paulo kar 
dinolo parėdymu visose arki

C A Rl. O S
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RESTORANAS
. ivsu šokiais

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius

Jauki broliu latviu aplinkuma

D E KO JA
Visiems mums pareiškusiems užjuojautos, mirus 

mūsų mylimai motinai
A.A. ONAI VALIUKEVIČIENE!, 

dalyvavusiems laidotuvėse, septintos dienos mišio 
se, tariame visiems nuoširdų ačiū.

VALIUKEVIČIŲ ŠEIMA

vyskupijos bažnyčiose bus ren 
karnos aukos imigrantų-trem, 
tiniq šelpimui. São Paulyje 
veikia Katalikų Imigracijos 
Komisija, kuriai pirmininkau
ja J. E. vyskupas Dom Paulo 
Rolim Loureiro, imigranto- 
tremtinio dieną minėti yra įsa 
kyta paties Šventojo Tėvo. 
Šventojo Tėvo atsišaukimas 
bus skaitomas šventų mišių 
metu. Šį sekmadienį aukoki
me, nes tomis aukomis gal 
būt bus sušelptas ir nevienas 
mūsų brolis.

— Lapkričio m 18 d. Vila 
Zelinoje mirė gausios šeimos 
motina Ona Valiukevičienė, 
74 m. amžiaus, kilusi iš Kau 
no. Buvo laidojama su šv mi 
šiomis, kurias atlaikė sūnus 
Kunigas Mečislovas. Nuliūdi
me paliko dukteris: Kazę Ra 
mašauskienę, Apoloniją Balta 
duonienę Teklę Savickienę. 
Sūnus: kunigą Mečislovą, Bo 
leslovą, Vaclovą. Joną ir Pe
trą, marčias, žentus, anūkus. 
Septintos dienos mišios-egzek 
vijos Vila Zelinoje buvo atlai 
kytos 24 d. lapkričio.

— Vila Locijoje mirė Agota 
Stokinienė, kilusi iš Prienų 
apylinkės.

— Vyskupo vizito proga 
altoriaus arniukai pirmą kar 
tą buvo pasipuošę naujomis 
kamzomis, kurias dovanojo 
p p. VANCEVIČIŲ ir p.p. STA 
SiUKYNŲ audykla, kamzos 
kurias tarniukai naudoja kiek 
vieną sekmadienį yra taip pat 
jų auka.

— L K. BENDRUOMENĖS 
CHORAS «Mūsų Lietuvos» rei 
kalams paskyrė 2.000,00 cr. 
Didelis ačiū.

Laikraščio prenumeratą ap 
simokėjo Kazys Vosylius 500 
cr.. !ng. Čibleris 500 cr. ir 
Aleksan. Nenartonis 400 cr..

— Šį šeštadienį Vila Zeli
noje sumainys žiedus Anta
nas Tamulis su Aparecida Ai- 
gayer.

— Seselė M. Evangelista ga 
vn iš Amerikos liūdną žinią, 
kad mirė jos mylima motina 
Ona Danilevičienė, jau kelin
ti metai sirgusi, Velionė, kai 
buvo sveika buvo «M. L.» 
skaitytoja ir rėmėja. Seselei 
Evangelistai ir Danilevičių 
šeimai reiškiame užuojautos.
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— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

«MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde.

Tėvą J. Bružiką prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. Jòão 
Mendes,

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

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

EJCfRIITOKSO COWTAEIL

NAJCIMENTO
Irmãos Nascimento

REG. C.R.C. »P. Hro 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

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

mandagus patarnavimas tiktai

ANTAIM© ©AVI ĮLOMI O
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. dę 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 gužikų ir 
lietsargiams dalių.

Atidarytas nuo 1Ó iki 3 vai. ryto

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