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DAUG LAIMĖS NAUJUOSE METUOSE
Stiprinkime Vieni Kitus Laisve's Siekime!

VLIKo Vikdomosios Tarybos žodis Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga

Ar šie, besibaigiantieji me 
tai, davė mums lietuviams 
daugiau džiuginančių, ar liūd
nų įvykių? Ar pavergtųjų tau 
tų klausimas iš viso pasietu 
mėjo į priekį, ar lik® besto
vįs vietoje, ar net atstumtas 
atgal?

Kiekvienais metais statome 
sau panašius klausimus, bet 
aiškaus atsakymo nė būti ne
gali. Įvykių tikroji prasmė, 
jų pasėkos, dažniausiai paaiš
kėja p® ilgesnio laiko, negu 
metai. Tad turime pasitenkin 
ti tik faktų sugretinimu.

Buvo šiemet ir džiuginan
čių įvykių. Vienas toks: Ga
lingiausioji laisvojo pasauli® 
valstybė, JAV-bės, su savo 
prezidento parašu paskelbė 
«Pavergtųjų tautų savaitę», 
kuri dabar jac bus minima 
kiekvienais metais Ir Ameri
kos ir kitų valstybių atstovai 
ne kartą ir šiemet pakartojo: 
Priverstino Lietuvos įjungime 
į Sovietų Sąjungą mes nepri- 
pažiaome ir nepripažiosime, 
linkime atgauti laisvę!

Tie geros valios ir draugiš 
kūmo pareiškimai raus džiu
gino ir tebedžiugina Bet pra
eina metai ir dešimtmečiai, o 
Lietuva kaip buvo, taip ir te 
bėra pajungta svetimai valiai. 
Daug kas apimtas nevilties 
nuleidžia rankas Kai kelias 
tolimas ir sunkus, ne vienas 
pakeliui pavargsta. Ypač, kai 
mato, kaip laisvojo pasaulio 
tautos, tik savo laimės siek 
damos, apie pavergtąsias tau 
tas kuo mažiausiai užsimena. 
Rytų-Vakarų koegzistencijos 
svaigulys yra apėmęs labai 
plačius Vakarų pasaulio plo
tus. Už laikinę ramybę, už 
Kremliaus valdovų šypseną 
kai kas sutinka atsižadėti vi
lų laisvojo pasaulio idealų, 
žmogaus teisių ir tautų lais
vės dėsnių Prieita net prie 
tokios kurijoziškos padėties, 
kad vadovaujančios pasaulio 
valstybės necivilizuotoms Af
rikos tautoms duoda ar siūlo 
valstybinę nepriklausomybę, 
tačiau trims Vakarų Europos 
kultūros tautoms, Lietuviams, 
Latviams Estams, tautų ap
sisprendimo teisė negrąžina
ma Afrikoje ir Azijoje vergi
ja naikinama, prie Baltijos jū 
ros ji ir toliau praktikuoja
ma — viso civilizuoto pasau
lio akivaizdoje.
Tokie reiškiniai negali musdži 
uginū. Bet jie neprivalo mus 
stum:i į nusivylimą. Visados 
taip buvo, kad tautos pirmo
je eilėje rūpinas' savais rei
kalais. Stebuklai reti. Iš ki
tos pusės žiūrint, visgi iškilo 
Vengrijos reikalas ir Jungi. 
Tautos didele balsų dauguma 
pasmerkė Maskvos smurtą. — 
Dar daugiau: Jungt. Tautos 
pareikalavo sovietų karino 
menės pasitraukimo iš Ven
grijos.

Jei lietuvių tautos žmonės 
šiapus ir anapus geležinės 
uždangos nenustos tikėję Lie 
tuvos laisve ir nepriklauso
mybe — Lietuva kurią dieną 
ir vėl atgaus laisvę

Dabartiniais laikais pasau
lio įvykiai bręsta ir kaitalio 
jasi didesniais greičiais, negu 
anksčiau Manyti, kad padėtis 
Sovietų Sąjungoje yra nusis
tovėjusi visam laikui ar nors 
ilgam - yra be pagrindo Nors 
Sovietų Sąjunga labai patva
riai sieką savo tikslų ir nu
krypimams nepasiduoda, bet 
ir ten gyvenimas nėra sustin 
gęs, it ledynas, bet garuoja ir 
alsuoja. Sovietams mažai te- 
reikalingi Vakarai, bet siek
dami pažangos, jie yra pri 
versti jais vis daugiau dome 
Ns. Ir sovietų valdomos tautos 
neliks ilgainiui toje pačioje 
būsenoje kaip iki šiol. Čia 
slypi dar nenumatyti galimu
mai •

Mums svarbu, kad išeitieji 
1959 metei duoda daugiau vii 
čių. Tas viltis dar stiprina 
mūsų brolių ir sesių okupuo
toje tėvynėje laikysena ir 
pasiryžimas būti ir ūkti gyva 
tauta.

Daug kas pasaulyje gali 
keistis, bet visiems laikams 
lieka mūsų pagrindinė valia 
- likti lietuviais, siekiančiais 
savoje tėvynėje nepriklauso
mai tvarkytis.

Sveikiname tautiečius visuo 
se pasaulio kraštuose su Ka
lėdų šventėmis ir linkime Nau 
juose metuose išlaikyti viltį 
ir ryžtingumą.
1959160 VLIKo Vikdomoji

Taryba

— (E) Estų, lietuvių ir lat
vių organizacijų Švedijoje ats 
tovai. kaip pranešama iš Stoc 
kholmo. buvo susirinkę pasi 
tarti dėl švedų užsienio rei
kalų ministério Undėno pa
reiškimo parlamente Pabalti
jo valstybių nepriklausomy
bės klausimu Į ministério pa 
reiškimą, kad, praėjus 20 me
tų nuo sovietinės okupacijos 
pradžios, nesą švedų intere
suose Pabal ijo klausimą kel
ti tarptautinėje plotmėje arba 
šv®dų parlamente, pabalKečių 
atstovai savo viešoje dekla
racijoje primena Atlanto ir 
Jungtinių Tautų ei artas ir fak 
tą, jog Švedija neseniai bal
savusi už tai. kFd Somali ko
lonijai Afrikoje būtų suteikta 
nepriklausomybė Kuo Pabal
tijo tautos blogesnės?

— Rusijos komunistų parti 
jos ventrokomiteto susirinki
me Krnščiovas padarė platų 
pranešimą apie žemės ūkį Iš 
jo pranešimo matyti, kad že
mės ukyja yra daug spragų 
ir neina viskas kaip planuose

Lietuviškos Programos per Radie 9 de Jalho 
Klausytoju Dėmesiui

Sausio mėn. 4 d Radio 9 
de Julho bus pradėtas refor
muoti. Bus pertvarkomos an 
tenos ir kiti techniški darbai 
atliekami Reformos metu, ku 
ri truks, galimas daiktas visą 
sausio mėnesį, o gal ir dau
giau. stotis neveiks. Todėl 
sausio mėnesį, išskiriant pir 
mą jo sekmadienį, lietuviškos 
programos nebus. Pabaigus 
reikalingą stoties reformą, vėl 
bus pradėtas ir lietuviškos 
programos transliavimas Po 
reformos s otis bus žymiai sti 
presnė ir ji bas girdima i ie- 
tnvoje. Yra planuojamu spe

Mėginio Nunuodyti "Free Europe" 
Radiofono Darbuotojus ?

Valgyklos druskinėse rasta nuodų

(E) Kaip pranešė AP ir vo 
kiečių spauda bei radijas, ko 
munistiniai agentai jau perei 
tą mėnesį bandę nunuodyti 
l.tGO «Free Europe» radiofo
no Miunchene darbuotojų, į 
maišydami į stalo druskines 
atropino nuodų (druskinėse tų 
nuodų buvę 2,36% viso turi
nio) 50-200 miligramų doza 
tų nuodų gali mirtinai veikti.

Amerikiečių žvalgyba pir
mąsias žinias apie planuoja

numatyta Yra vietų, kur pašė 
liai nenumami laiku, sėja la
bai suvėlinama, arba žemės 
našumas yra menkas Kruščie 
vas siūlo kaip galint greičiau 
mechanizuoti žemės ūkį

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA 
16 GEGUŽĖS

Vakarų pasiūlymą, viršūnių 
konferenciją sušaukti Paryž^iu 
je, Kruščiovas priėmė. Tik 
nesutiko su numatytu, 27 d. 
balandžio laiku Jis siūlė ar
ba prieš 27 d balandžio, arba 
vėliau.

Vakarų diplomatai pasitarę 
pasiūlė 16 d gegužės, kurią 
ir Kruščiovas priėmė. Pirmiau 
buvo numatytas didžiųjų susi 

ciali programa gyvenantiems 
anapus geležinės uždangos. 
Kai del laiko, tai gal būt jis 
bus pakeistas. Yra projektas 
lietsvišką programą nukelti į 
10 vai. ryto Antra lietuviškos 
programos transliacija planuo 
jama savaitės metu. Ši pro
grama būtų taikoma gyvenas 
tiems anapus geležinės už
dangos.

Siu® reikalu radijo klausy
tojai bus painformuoti ateinan 
tį sekmauienį 18 vai. lietuviš 
kos programos, per Radio 9 
de Jnlho metu ir per laikraštį 
«Mūsų Lietuva».

mą pasikėsinimą gavusi iš dvi 
gubo agento (dirbusio ir so
vietams ir amerikiečiams)

Apie įvykį esą informuotos 
ir vokiečių įstaigos Kaip pra
nešė spaudos konferencijoje 
«Free Europe» Europos direk 
torius Erik Hazelhoff, atiden
gus pasikėsinimą buvo laiki
nai uždaryta rad'ofono dar
buotojų valgykla, kurioje drus 
kinės su nuodais buvo ras
tos.

rinkimas Šveicarijoje. Bet 
prancūzijai pageidaujant susi 
rinkimo vieta permainyta.

LIETUVOJE PANAIKINTA
16 RAJONŲ

Naujas Lietuvos administraci
nis suskirstymas

(Elta) Lietuvos Aukščiausio 
sios tarybos prezidiumo pas
kelbimu (gruodžio 7 d ) likvi
duota 16 rajonų. įjungiant jų 
plotus į gretimus rajonus Lik 
viduoti šie rajonai: Daugų,Du 
setų, Dūkšto, Kybartų, Linku 
vos. Naujosios Vilnios, Nau
miesčio, Pabradės. Priekulės, 
Salantų, Sedos, Švenčionėlių, 
Troškūnų, Vabalninko Veisie
jų ir Žagarės.

Atskirai paėmus, Dusetų 
miestas ir Antalieptė (kartu 
su eil® kitų apylinkių) įjung
ti j Zarasų rajoną. Kybartų ir 
Virbalio miestai ir eilė kitų 
to rajeno apylinkių įjungti į 
Vilkaviškio rajeną. Linkuvos 
miestas (ir kt apylinkės) per 
duotos Pakruojo rajonui. Nau 
j®si®s Vilnios rajonas perduo 
tas Vilniaus rajonui. Sedos ra 
j®nas išparceliuotas tarp Ma
žeikių, Skuodo ir Plungės ra
jonų Švenčionėlių miestas (ir 
kelios apylinkės) prijungtas 
prie Švenčionių rajono, Troš
kūnai įjungti į Anykščių ra
joną, Vabalninkas į Biržų ra
joną Žagarė į Joniškio rajo
ną.

Rajonų stambinimu, matyt, 
siekiama bent kiek atpiginti 
išptstą sovietinį administraci
nį aparatą Bet Aukščiausio
sios tarybos prezidiumo pas
kelbime Bepasakyta, kuriais 
sumetimais tiek daug rajonų 
panaikinta.

«KAIP ATRODO 
LIETUVA DABAR»

(E) Tokia antrašte Vilniaus 
«Tiesa» iš JAV komunistų lai 
krašči® «Vilnies* atsispausdi 
no kelionės įspūdžius S.J. Jo 
kubkos, kuris neseniai sn tu 
ristų grupe lankėsi Lietuvoje. 
Pažymėtina, kad Jokubka pa 
dėtį dabartinėje Lietuvoje ly 
gina pirmoje eilėje su car® 
laikų Lietuva, nutylėdamas, 
kad Lietuva nepriklausomy
bės laikais buvo padarinsi di 
dėlę pažangą. Tokiu būdu tei 
kiamas kreivas Lietuvos vei- 
dredys - tartum visa, kas šian 
dien Lietuvoje gera, būtų s® 
vietiniais laikais padaryta. 
Bet ir Jokubka negali nutylė 
ti, kad pvz. kaimo keliai «rei 
kia pasakyti, dar tebėra pri
mityvūs, tokie pat, kokius 
prieš daugelį metų palikome 
- siauručiai, duobėti». Apie 
liūdną Lietuvos kolchozų ir 
kaimo tikrovę Jekubka. atro
do, vengė daugiau ką parašyti.

LIETUVIO OPERA ESTIJOJE
(E) Lietuvio kompozitoriaus 

V. Baumilo opera «Paskenduo 
lė» (pagal Vienuolio žinomą 
apysaką) pastatyta Estijos 
valstybiniame teatre Estijos 
scenoje opera pavadinta pa
gal vyriausią rolę - ‘ Veronika'.

— (E) Per pirmąją sovietų 
okupaciją ištremtas į Rusiją 
rašytojas Augustinas Gricius 
(Pivoša) gruodžio 13 d šventė 
60 metų sukaktį. Perėjęs sovie 
tinio rašytojo kryžiaus kelius, 
pasiekęs partijos cenzorių pri 
pažinimą, savo sukakties pro 
ga buvo net viešai pagerbtas. 
Vilniaus akademiniame dra
mos teatre įvyko jo pagerbi
mo aktas Dabar baigęs kurti 
naują pjesę «nūdiene temati 
ka». pavadintą «Vieną sekma 
dienį* Be to. pradėjęs rašyti 
autobiografinę apysaką «Mano 
tėviškė». Aukščiausiosios ta
rybos prezidiumas apdovanojo 
jį «respublikos garbės raštu*.
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AMERIKIEČIŲ LAIKRAŠČIO 
KORESPONDENTAS APIE

LIETUVOS SOSTINĘ

(E) Baltimorės (JAV) dien
raštis «The Sun» gruodžio 6 
d. įsidėjo savo koresponden
to P. J. Kumpa pranešimą a- 
pie Vilnių. Pastebėjęs, kad lie 
tuviai tame mieste dabar su
darą daugumą, nors esą ir 
daug rusų, korespondentas pa 
žymi, kad žydų skaičius su
mažėjęs iki 15 000 Vilnius iš
saugojęs savo viduramžišką 
išvaizdą primindamas Pragos, 
Vienos ir Krokuvos miestus. 
Miestas nuo karo daugnuken 
tėjęs. Atstatymas vykęs lėtai, 
tik pastarais metais Vilnius 
atsistatęs iki prieškarinio ly
gio. Be to, statosi ir naujos 
miesto dalys. Katedroje — 
geriausiame klasikinės staty
bos stiliaus pastate — yra į- 
rengtas muziejus. Stalino pros 
pektą gyventojai po senovei 
vadiną Gedimino gatve. Toji 
gatvė esanti pagrindinė pre
kybos gatvė. Pirkėjai mažai 
kuo skiriasi nuo pirkėjų Gor 
kio gatvėje Maskvoje. Šalto
mis ir lietingomis gruodžio 
mėnesio dienomis Vilnius ne
teikiąs linksmo miesto vaiz
do. Už tai liūdesiui išblašky
ti galima nueiti, sako korės - 
p»ndentas, j naująją «Nerin
gos» kavinę. Tai esąs moder 
nus ir patrauklus restoranas 
kavinė, greičiau panaši į Va
karų Europos ar Amerikos 
svetainę, negu į sovietinę ka 
vinę. Pasirodo, kad Maskvos 
«Izvestija» kritikavo tos Vil
niaus kavinės «estravagantiš 
kūmą». Bet lietuviai ir kiti 
vilniečiai nuolat pripildo ka
vinę ir yra patenkinti jos į- 
reagimu. Ir miesto architek
tas Mikučionis su pasididžia
vimu sakąs, kad Įrengimas 
gerai atliktas. «Neringos» pa
tiekalų kortelė, kaip ir visam 
mieste, esą dviem kalbom — 
lietuvių ir rusų. Gatvių pava
dinimai, skelbimai, plakatai, 
net prekių apibūdinimai esą 
dviem kalbom. Prekių pasirin 
kimas Vilniuje gal kiek ms* 
žesnis, negu Maskvoje, bet 
skirtumas neatrodąs didelis. 
Prekių kainos, lyginant su 
Vakarų Europos kainomis, 
aukštos. Gatvėse girdimos 
taip pat dvi kalbos. Vaikai mo 
kyklose jau nuo mažens mo
komi be tėvų kalbos dar ir 
rusų. Mieste dabar esą 285.00® 
gyventojų, iš kurių apie 30 000 
ne nni®latiniai čia gyvena 
(moksleivija).

— ’Helsingin San© mat» 
(Helsinki) gruodžio S d. lai
doje plačiau praneša apie

Jau dvylika paukščių iš bobšto išskrido, 
Ir dvylika mostų plačiausiais sparnais 
Kažkur nuriedėjo, kažkur nusirito
Vieni mūsų metai šlaitais ir kalnais.

Ką mes iškentėjom gyvenimo slėny 
Ir kokiais džiagsmais mūs plasnojo širdis, 
Nutolstantis aidas išsklaidė, kaip plėnį, 
Ir žvakė užgęso, sudilo grandis.

Vėl skelosime nauja iš naujojo laiko, 
Kad kibirkštys tikštų rasotų kakta..
Jei griautų, tos rankos, kur visa išdrasko — 
Liūdėsim ir kęsim, ir versksim slapta.

Bet šiandien, kol akys į toli dar žiūri, 
Kol širdys norėtų užmiršti skausmus, 
Mes skrendam sušvitę į vieną tik būrį. 
Kur laimės vylimasis vienija mus.

Kai dvylika paukščiu iš bokšto išskrido, 
Meš juos palydėjem ik aukso žvaigždžių, 
Kai metai atskilo, kažkur nusirito, — 
Pripi'dyti buvom siekimų didžių.

«Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo» veiklą ryšium su tos 
organizacijos vicepirmininko 
V Sidzikausko lankymus! Stoc 
kholme Suomiai trumpai, bet 
išsamiai supažindina n i su Pa
vergtųjų Earopos Tautų Sei
mo tikslais ir ikjšioliniais žy
giais.

— Masiniai komunistinių a- 
gentų suėmimai Vak. Vokieti
joje Po to, kai komunistų par 
tija Vakarų Vokietijoje I9ã6 
matais buvo uždaryta, komu
nistai savo veiklą nukreipė į 
pogrindi remiami iš Vokieti
jos sovietinės zonos centrų 
Fed. Vokietijos įstaigos jau 
kuris laikas sekė ypač nele

galius komunistinės literatu 
ros platintojus Komunistiniai 
spausdiniai buvo šmugeliuo- 
jami į Vakarų Vokietiją viso
kiais būdais, tiesiog sunkve
žimiais Pastarosiomis savai
tėmis gruodžio pirmoje pusė 
e, vokiečių policijos organai 

masinėje akcijoje suėmė dau 
giau kaip pusę šimto komu
nistinių agentų ukonjiskuo- 
ta 5 milijonai egzempliorių 
įvairių spausdinių, keli sunk
vežimiai Susektos kelios ne 
legalės komunistinės spaustu 
vės. Eilei suimtųjų keliamos 
bylos.

TAIP IŠPILDOMI BUITINIŲ 
PREKIŲ PLANAI

Jau 1953 metų spalio mėn 
Sovietų Sąjungos miaisterių 
taryba ir kp ck nutarė žymiai 
padidinti buitinių prekių ga
mybą. Apie tai buvo paskelb 
ta «Pravdos» 1953 m. spalio 
28 d numeryje Pagal nutari
mą, du kiasiurblių 1953 me
tais buvo numatyta pagamin 
ti 243 000. o 1954 metais rei
kėjo pagaminti 483 SCO. Ta
čiau dabar sužinoma, kad 
19’8 metais buvo pagaminta 
tik 2 6.0(0 o 1961 metais nu 
matyta pagaminti 510.000. Elek 
trinių lygintuvų 1954 metais 
buvo numatyta paga minti 
3 55 rail tačiau 1958 metais 
pagaminta 2.056 mil ir tik 
1961 metais n urna y ta paga
minti 6.58 mil

Nauji buitinių prekių užpla 
navimai padaryti skubos ke
liu Chruščiovui sugrįžus iš 
kelionės j Vladivostoką No
vosibirską ir kitas Sibiro 
miestus.

— Pagerbė Lietuvos mari
jonus t® metų nuo Marijonų 
atgaivinimo sukaktis buvo pa 
minėta jų centre Romoje gruo 
džio 8 d. Šv tėvas Jonas 
XXUI ta proga atsiuntė auto 
graūni ypatingą laišką Taip 
pat Vatikano valstybė® sekre 
torius kardinolas Domenico 
Tardini. Laiškus įteikė ir 
pe skaitė arkiv Antonio Ša
rnyre, Vatikano nepaprastųjų 
bažnytinių reikalų vedėjas. 
Po to savo kalboje arkivys
kupas prisiminė 1932 metais 
užmegztus santykius su Lie 
tuva. kur ėjo diplomatinę tar 
nybą Priminė vysk Bučio 
MIC šakctą veiklą marijonų 
darbuotės prasmę Pažymėti 
na. kad arkiv. Samorė yra ar 
kivyskupo Jurgio Matulaičio 
MIC beatifikacijos bylos arti 
mas rėmėjas Iškilmėje daly
vavo kardinolas Carlo Chiar- 
lo kiti du arkivyskupai, du 
vyskupai. Gregorianumo ir 
Angelicumo rektoriai ir kiti.

LIETUVOS GEOLOGŲ 
DARBAI

Geologijos ir gelmių apsau 
gos valdyba paruošė spaudai 
«TSRSgeologijos» 39-ąjjtomą, 
kuriame surinkta medžiaga, 
apibūdinanti Lietuvos
žemės gelmių sąrangą ir duo 
dantį daug žinių apie respu
blikos naudingąsias iškasenas.

Tomas susideda iš dviejų 
knygų. Pirmojoje surinkti duo 
menys apie respublikos gel
mių stratigrafiją, aprašyti 
kiekvienos geologinės siste
mos sluoksniai ir geologinė 
raida respublikos teritorijoje. 
Antroje knygoje — «Naudin 
gos iškasenos» — aprašyti vi 
si ištirti Lietuvos gelmių 
turtai.

Šį kūrinį ruošė apie 40 Ųie 
tuvos geologų — Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos Geo 
logijos ir geografijos instituto 
bei Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
mokslinių darbuotojų.

Kūrinio apimtis — 3» spau 
dos lankai Abi kaygos gau
siai iliustruotos spalvotais že 
mėlapiais, brėžiniais, schemo 
mis. diagramomis ir nuotrau 
komis. Naujas Lietuvos geolo 
gų darbas bus pristatytas J 
Tarptautinį geologų kongresą, 
kuris įvyks ateinančiais me
tais Kopenhagoje.

Kartu ruoš amas dvitomis 
«Lietuvos TSR mineralinių ža 
liavų apžvalga» Pirmas tomas 
— «Moliai» — jau perduotas 
spaudai, ėnt ame tome, kuris 
baigiamas ruošti, surinkti du» 
menys apie visas kitas respu 
blikos naudingąsias iškasenas: 
smėlį, žvyrą, klintis dolomi 
tą, gipsą, kreida, taip pat per 
spektyvines iškasenas — an 
hidritus ir druskas. T. B

— Amerikoje būsiąs prade 
tas leisti naujas kultūros žur 
salas specialiai tam sukurtas 
bendrovės. Žurnalo redakci
jos kolektyvą sudarys įvairių 
pakraipų bendradarbiai. Vadi 
naši «Metmenys».

Kardinolas gyvai prisimena 
Marijonų atgaivintoją arkiv. 
J Matulaitį, kaip Vi niaus vys 
kūpą Jį pažino asmeniška ir 
mini kaip augšto šventumo 
žmogų. Marijonų vyriausias 
vadovas kun Stasys Škutans 
pateikė vienuolijos ryškes
nius istorinius ir dvasinius 
bruožus.

Halina Didžiulytė Mošinsklenė

Kilčių Vakaras Naujoj Tėvynėj
(tąsa)

Visi atsistojo ir nuskambta 
darni krištolo taurėmis gėrė 
laimės ir turto gėrimą svaigi 
oantį ir kvapnų

— O dabar, gerbiamieji, pra 
šome prie eglaitės. Ten kiek 
vienas susiras Kalėdų Sene
lio dovaną — pakvietė šei
mininkė .

Dames triukšmingai puolė 
prie vykstančio modelio, vis 
vienodai mirgančiomis šviese 
lėmis. Šeimiainkas su ponu 
Jonu ir ponu Kostu liko ato
kiau. Skleisdami dūmų debe
sėlius, jie dalinosi paskutinė
mis politinėmis žiniomis pers 
kaitytomis tarnybos metu.

Zofija laukė kol viešnios su 
«iras savo dovanas.

Ponia Alina pirmoji ieško 
jo tarpe užrašų ir susirado 

jai skirtą ryšulėlį. Skubiai jį 
atrišusi rado jame visą kom
plektą kosmetinių preparatų 
vystančiai jaunystei palaiky
ti.

Ponia Jadvyga gavo kom
plektą krištolinių karolių ir 
auskarų, bet į juos įsižiūrėju 
si pastebėjo sau, kad jie ne
buvo tokie tobuli, kaip namų 
šeimininkės.

Abi camos apkabindamos 
namų šeimininkę, pabučiavo 
ją į žandus, pasitraukdamos 
prie savo vyrų

Tada Zofija nevaržomai puo 
lė prie keturk mpės dėžės, 
kur smulkia Vlado ranka bu 
vo įrašytas jos vardas. Ji atsi 
sėdo čia pat ant kilimo, atri
šo kaspinus, pakėlė viršų ir 
atsklendė ploną popierį; 
minkštas pilkas kailis išpuro 
kaip lepus katinas pakėlęs 

nugarą.
— Ak. kokia svajonė! — su 

riko nesuvaldydama džiaugs
mo jauna moteris

Zofija pašoko ir apsisiautė 
puikiu sidabriniu lapių kailiu 
Valandėlę ji stovėjo aukšta ir 
ididi. kaip karalienė sveiki 
nanti susirinkusiųjų pavaldi
nių minią Paskui ji puolė 
prie vyro ir išbučiavo jo 
skruostus, kaktą, paplikusį pa 
kaušį.

Tik štai ir vėl skambutis, 
toks nelaiku čerškantis, toks 
įkyrus...

Išėjo ponas Kostas. Jis su
grįžo nešinąs laišku: papras
tas mėlynas vokas, o ant jo 
Zofijes pavardė ir adresas. 
Žemai nusilenkdamas jis ištie 
sė šeimininkei laišką žvilgs
niu svilindamas jos šypsan
čias lūpas

— Madame leiskite įteikti 
jums šį sveikinimą...

Zofija paėmė laišką.
Ak. štai staigmena — laiš

kas iš Lietuvos! Vyrai, pripil 

kyte taures šampanu, gersi
me už mūsų visų artimųjų lai 
me!

Čia prie stalo puolė ponas 
Jonas ir ponas Kostas Vladas 
jau nešė šaldyto šampano bon 
kas ir triukšmingai jas atida
ręs, pripildė taures. Ponas 
Kostas padalino jas galantiš
kai ponioms.

- Ar visi jau turi savo tau 
res? — paklausė šeimininkė.

— Taip. — peržvelgęs sve 
čius patvirtino Vladas.

— Dabar, dėmesio, skaitau 
sveikinimą iš Lietuvos — plėš 
dama voką kalbėjo susijaudi 
nusi šeimininkė

Ji laikė vienoj rankoj tau 
rę. antroj laišką, o ant pečių 
šiaušėsi brangūs kailiai.

— ‘Brangieji Zosyteir VIa 
dai, sveikiname Jus visus žie 
mos švenčių proga. Linkime 
būti sveikais ir stipriais, o 
laužydami plotkelį prisiminki 
te ir mus . » — čia Zofija už 
sikirto ir neramiai apsižval 
gė.

«Atleiskite, jei šiek tiek su 
drumsime jums šventiška nuo 
taiką, nes šie metai nelinks
mai mums baiuiasi. Gavome 
žinia, kad mūsų tėvelis mirė 
Sibire nebeatlaikęs žiemos 
šalčių, o po dviejų dienų mi 
rė ir mama nuo širdies smū
gio... Ji... taip ir nebesulaukė 
žadėto siuntiniuko iš tavęs, 
Zosyte. kuris turbūt kur nors 
užtruko...»

Išdidžios Zofijos balsas štai 
ga nutruko. Ji klaikiai apsi
dairė aplink paleisdama iš 
rankų taurę, kuri dusliai atsi 
mušė į kilimą o jos plonytė 
krištolo kojytė lūžo pusiau. 
Šampanas gi pailgu klaneliu 
guodžiai susigėrė į siurbliu 
išvalytą minkštą vilną.

— Man silpna... - sušnabž 
dėjo Zofija.

Prišokę vyrai palaikė alps
tančią šeimininkę ir paguldė 
ją ant sofos. Jie niekaip ne
galėjo išplėšti laiško iš sti
priai suspausto kumščio.

Ponia Alina pabalusi žiūrė
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Britu Vyriausybė Registruoja Pabalti
jo Kraštu Kilmės Pretenzijas
Maskva neturi teisės prekiauti svetimais kraštais

(E) Jan anksčiau bnvo pra 
nešta, lead tarp Londono ir 
Maskvos užsimezgė derybos 
dėl britų pretenzijų Pabaltijo 
ir kituose sovietų valdomuo
se kraštuose ir dėl sovietų 
pretenzijų Didž. Britanijai, ry 
šim su Pabaltijo ir kitų kraš 
tų įjungimu į Sovietų Sąjun
gą.

Apie derybų eigą ilgą lai
ką nebuvo skelbiama jokių 
smulkmenų. «Eltos informaci
jų» žiniomis. pasitarimuose šią 
vasarą buvo susitarta pirmiau 
šia suregistruoti iš abiejų pu 
šių visas pretenzijas ryšium 
su Lietuva. Latvija ir Estija 
ir tomis teritorijomis kurios 
perėjo Sovietų Sąjungos ži 
nion.

Tų pretenzijų registracija 
dar nieko nepasako apie bū 
simų Londono Maskvos dery 
bų perspektyvas Britų užsie 
nio reikalų ministerijos pa
reigūnai tuo klausimu prasi
taria labai santūriai Girdi, 
galį praeiti dar ištisi metai,

Danija ir Fed Vokietija Nutarė įs
teigti Bendra Baltijos Juros 

Gynybos Staba
Karo atveju išėjimas iš Baltijos jūros būtų griežtoje kontrolėje.

(Elta) Žiniomis iš Kopenlia 
gos, Danijos vyriausybė nuta
rė pritarti bendram Danijos 
Fed Vokietijos? karo laivyno 
štabo įkūrimui Baltijos jūrai 
ginti. Danų vyriausybė taip 
pat pranešė Šiaurės alijantų 
kariniams štabams, kad Kopė 
nhaga sutinka su britų admi 
r*lo Townsend paskyrimu ben 
dro Baltijos jūros gynybos 
štabo viršininku «Stoekholms 
Tidningen» pranešimu nauja
sis nutarimas esąs tik forma
lumas, nes tikrovėje ir toliau 
veiks Baltijos jūros gynybos 
p'anavimo štabas. į kurį be 
danų ir vokiečių įeina dar ir 
britų, amerikiečiu ir prancū
zų kariniai atstovai. Baltijos 
jūros gynyba, kaip iki tol, ? 
taip ir ateityje bus laikoma y 
bendru Šiaurės Atlanto sąjun- ; 
gininkų reikalu.

jo į nualpusią šeimininkę ir 
ragaudama šampaną šnabždė 
jo poniai Jadvygai: «Tik pa
galvok, kaip nelaiku tokia ži 
nia...» «Ir plotkelio nelaužėm. 
kaip mini laiške» - sušnypš 
tė ponia Jadvyga, o prieida
ma prie savo vyro, kuris ne
rūpestingai tuštino taurę, pri 
dūrė: «Ir kam Zosei tie kai 
liai tokiam karštam klimate .»

Tik ponajs Jonas ir ponas 
Vladas varvindami prakaitą 
praplikusiais pakaušiais bė
giojo ten ir atgal gaivindami 
apalpusią

— Nuimk jai kailius, ji už
dus, — įsakančiai kalbėjo po 
ras Jonas

— Teisybė, baisiai karšta. .
—- tvirtino Vladas.

Tik dabar Vladas suprato 
savo klaidą. «Juk kailiai da
bar numesti ant kėdės, ge
riau tiko Sibiro šalčiams, 
kaip Brazilijos karščiams... 
Ir kodėl gi jo gražioji Zosy- 
tė nępasirūpino iki šiolišsiųs 
ti siuntinio tėvams? Juk dar 
prieš me us ji buvo jam apie 
tai užsiminusi...» sukėsi min 
tys galvoj žiūrint į atsigau
nančią žmoną

— Aš manau, kad eisime 

kol tokios derybos įeis į tik
resnes vėžes Pretenzijų re
gistracija liečia be Pabaltijo 
kraštų dar Lenkijos, Suomi
jos Čekoslovakijos ir Rumu
nijos sritis patekusias į so
vietinę valdžią

Kai kurių Paba tijo kraštų 
buv. akcinių bendrovių akc - 
jos Londono biržoje pastaruo 
ju metu žymiai pakilo. Jų 
kursas pakilo dėl to. kad ti
kimasi iš Maskvos išsiderėti 
tam tikrų atlyginimų už palik 
tas Pabaltijyje vakariečių sa
vininkų vertybes.

Pabaltijo tautų ir jų atsto
vų nuomone. Sovietu Sąjun 
ga, neteisėtai okupavusi Lie
tuvą, t atviją ir Estiją neturi 
jokios teisės derėtis su tre
čiomis valstybėmis dėl prieš
karinių pretenzijų tuose kraš 
tuose Pabaltijo valstybių ir 
tautų veiksniai jau anksčiau 
yra įteikę pareiškimus Vaka
rų valstybėms tais klausi
mais uždokumentuodami sa
vo rezervus.

Baltijos jūros gynybos sti
prinimas turėtų ypatingą reikš 
mę karo atveju. Tuomet At
lanto gynybos organizacijos 
valstybės stengtųsi išėjimų iš 
Baltijos jūros ir įplaukimą į 
ją visais būdais kontroliuoti. 
Net stipriausias sovietinis lai 
vynas iš Baltijos juros nega 
lėtų išplaukti į Šiaurės Atlan 
tą. Iš to ir kyla Maskvos nuo 
latinės pastangos bkandinavi 
jos valstybes ir pačią Balti
jos jūrą kiek galint «neutra
lizuoti».

namo. — tarė vyrui ponia A- 
liną stipriai spausdama savo 
dovanas ir vis dar šnairuoja 
ma po eglaite, kur turėjo ir 
jos vyrui būti ryšuliukas.

— Ir mums jau laikas — 
tvirtino penia Jadvyga gesin
dama cigaretę. Vyrai gi už
miršę apie jiems skirtas Ka 
lėdų Senelio dovanas traukė 
si prieškambario link.

Zofija nereagavo į nieką. 
Ji sėdėjo atsilošusi sofoje ir 
ašarų upeliai plovė kvapnią 
pudrą nuo jos gražaus veido.

Didžioje salėje buvo visai 
tylu Svečių neliko tale ne 
tvarkingai išstumdyti indai 
nedagertos taurės. Antminkš 
to fotelio gulėjo puikūs kai 
liai, lyg svečio užmiršti, o so 
fos kamputyje atsirėmusi at
lošo verkė gražioji Zofija a 
šaromis drėkindama rūpestin 
gai iškrakmolytą servetėlę.

Rūkydam s vieną po kitos 
cigaretes, Vladas vaikščiojo 
po kambarį. Įkyri mintis spau 
dė smilkinius: «Juk šiandie
ną mes nelaužėm plotkelio, 
o kas užmiršta plotkelį. tas

Lietuvoj žiemos vaizdelis

Už Pavergtųjų Išlaisvinimą
Pietų Amerikos lietuvių organizacijos kreipiasi į De Gaulle

(E) Montevideo mieste lap
kričio 27 29 dienomis įvyko 
pirmasis Argentinos ir Uru
gvajaus kongresas šūkiu «Už 
pavergtųjų tautų išlaisvini 
mą». Jį organizavo «I rieš ko 
muniianą kovojančių tautų ko 
mitetas . žinomo Lietuvos bi 
čiulio urugvajiečio J. P Mar 
tinez Bersetehe vadovaujamas 
ir panašus jam sąjūdis Argen 
tinoje «Liberacion eurepea», 

užmiršta plotkelį, tas užmirš
tu ir artimą savo... «Jis pris 
minė ir žodžius, kuriuos jis 
taip iškilmingai tarė prie kū
čių vakarienės. Kokie jie bu
vo tušti ir nereikalingi!. .

Staiga tolimas varpų aidas 
atskrido su vėju Jis lyg pa
juto po kojomis girgždantį 
sniegą (Vladas užminė nukri
tusią šampano tanrę ir ji su 
birėjo į smulkiasšukeles) šal 
tis perbėgo visais sąnariais.

— Bernelių mišioms skam
bina — tarė balsiai. Bet vi
daus balsas nykiai tvirtino: 
«Tavo brolių amžinam poil
siui » Jis nervingai nušluos
tė prakaitą sruvenantį smil 
kiniais.

Pro sa'ės langą skverbėsi 
šiltas vėjas glostydamas kaš 
taumiai nudažytus Zofijos 
plaukus. Jis skraidė po salę 
linksmas ir nerūpestingas, 
naujoje tėvynėje šį vakarą.

Itališkoje vazoje alpo rau
donos rožės skleisdamos sal 
dų mirties kvapą, o už lango 
berybėje juodoje erdvėje 
skaisčiai mirgėjo Kristaus Už 
gimimo žvaigždė nešantį ra
mybę ir taiką geros valios 
žmonėms. 

kuriam pirmininkauja gen T. 
Daukantas. Abu komitetai ap 
jungia net 15 Europos ir Azi
jos pavergtu tautų, iš kurių 
kongrese buvo aktingai atsto 
vaujamos 10, jų tarpe, žinoma, 
ir Lietuva.

Buvo svarstomos tokios te 
mos, kaip: imperialistinis ko 
monizmas, praktinio komuniz 
mo taktikos komunizmo tiks 
lai Amerikos kontinente, pa
vergtųjų tautų padėtis ir t.t.

Kongreso darbams vadova 
vo p. Martinez Bersetehe. ki 
tų padedamas. Sekretorijato 
darbus kruopščiai atlik© ukrai 
nietis ir Argentinos lietuvių 
atstovas Zeferinas Juknevi
čius. Politinę kongreso rezo
liuciją apie pavergtųjų tautų 
siekius ir laisvųjų šalių parei 
gas kovoje prieš komunizmą 
paskelbė keli didieji Montevi 
deo dienraščiai.

Pažymėtam. kad šio reikš
mingo kongreso delegatai bu 
vo priimti preziden ūroje ir 
Urugvajaus vidaus reikalų mi 
nieterio dr. Berto, kuris jiems 
pasakė šiltą palankumo, pa 
drąsinimo ir vilties žodį Daug 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA 

f c n j a ” 
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Pamokos vyksta vakarais 
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
----- - Rua c a Graça, 381 — casa fi — Bom Retiro ——

dėmesio skyrė ir spauda.
Ypatingai įspūdingas buvo 

atidarymo aktas Ataneo di
džioje salėje, kur, asistuojant 
pavergtųjų vėliavoms, ir daly 
vaujant gausiai pnblikai, gar 
bės svečiai: senatorius dr. A. 
G. Fesco, prof. B. Lopez To
ledo ir Lietuvos ministras dr. 
K Graužinis pasakė kalbas. 
Vieną vakarą Lietuvių Kultu 
ros draugijoje kongresistams 
pagerbti buvo surengtas po
būvis, kur į svečius prabilo 
draugijos pirmininkas M Sve 
čiulis nuoširdus pavergtųjų 
draugas prof Lopez Toledo. 
Ir pasiruošiant ir kongreso 
eigoje Montevideo lietuviai 
dalyvavo labai veiklai Abiejų 
sąjūdžių naujo centralinio ko 
miteto sekretorium išrinktas 
lietuvis Juozas Vašatkas.

Urugvajaus lietuvių orgaoi 
zacijos parašė Prancūzijos 
prezidentui gea. De Gaulle 
laišką memorandumą, kuria 
me primename jam pavergtų 
Baltijos valstybių padėtis ir 
prašoma, kad būsimose di 
džiųjų derybose jis nesutiktų 
pripažinti sovietams Lietuvos, 
bet tvirtai paremtų mūsų tau 
tos ryžtą dėl laisvės, reikalau 
damas, kad Lietuviai, Latvijai 
ir Estijai būtų grąžinta ne
priklausomybė.
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Sáo Paula.

Alkjinij IPaveífjlaj
------ i----------- - PAULIUS JURKUS ------- —---- —

(tąsa)

Mano mintys tapė šviesų 
paveikslą — būsimos žmonos. 
Tuo tikėjau ir nejaučiau, kaip 
save apgaudinėju. Buvo už
skleista tamsiom uždangom ir 
palikta gūdžioje naktyje, o ta 
riausi matanti tekančią saulę.

ATĖJO Velykos. Jų laukiau 
tikėdama, kind parvažiuos Zig 
mantas, bet jį sulaikė artėją 
egzaminai.

Velykų rytą, vos saulė nu
auksino dangaus pakraščius, 
suskambo visi miesto varpai. 
Iš bažnyčių, cerkvių pasipy - 
lė žmonių minios, vienas kitą 
sveikino, bučiavosi ir šaukė: 
«Kristus prisikėlė, Kristus pri 
sikėlė!»

Išėjus išbažnyčios, patekau 
į spūstį Rodos, visas miestas 
su Velykų varpais kėlėsi 
džiaugsmui', meilei ir naujam 
gyvenimui. Kad būtų čia Zig 
mantas. — galvojau. — pasi 
leistume gatvėm. Tačiau bu 
vau viena, niekam nereika 
linga.

Skubėjau į kleboniją Štai 
ga mano kelią pastojo Ivanas 
Aleksandro vičius.

— Kristus prisikėlė! — šau 
kė jis ir. uždėjęs rankas ant 
pečių, mane pabučiavo. Stove 
jau lyg išsigandus, nežinoda 
ma, ką daryti. Ivano akyse 
spindėjo džiaugsmo ašaros.

— Prisikėlė, kad mūsą že - 
mė nemirtų, — sukuždėjo Iva 
nas, nusišypsojo ir dingo mi 
nioje.

Parėjau namo. Į kambarius 
švietė gražus rytmetinis dan
gas, lyg prisikėlusio Kristaus 
rūbas, lyg pergalės vėliava 
spindėjo prieš mane tekanti 
saulė. Akyse sužvilgo ašaros, 
džiaugsmo ir kančios ašaros, 
kad esu viena Beveik neju 
tau. kaip rinkosi svečiai. sto 
vėdarai valgė pusryčius. Bu
vau nuskendus savyje, giliai, 
giliai, ir niekas negalėjo ma
nęs pabudinti.

Svečiai išsiskirstė o dėdė 
išėjo «su vizitais» Klajojau 
po saulėtus kambarius, kol 

prisėdau prie pianino
Tuo metu kažkas prie durų 

paskambino. Atidariau Ivanas 
Aleksandrovičius! Atėjo pas 
veikinti švenčių. Susėdom sve 
čių kambaryje ir kalbėjom. 
Man buvo gera klausytis isto 
rijų apie tautas ir žmones. Pa 
mažu jis skleidė senų knygų 
ir kronikų puslapius, didžių 
kareivių gyvenimus, kol atke 
liavom Velykom į Jeruzalę.

— Atleiskite Anna Leonov 
na, — kalbėjo pirklys, — no
riu padovanoti jum savo bran 
giausią paveiksią. — Jis išvy 
niojo iš popierių Jeruzalę, ku 
rią mačiau per Kalėdas jo lan 
ge — Atsivežiau jį iš anų že 
mių Norit tikėkite, norit ne, 
bet jis kažką slepia Čia 
Ivanas papasakojo keistą le 
genda apie 'Igesio bokštą ir 
save, kaip jis paskubėjo na 
mo.

- Gal ir jum ką nors pri 
mins. — kalbėjo Ivanas — 
Jum reikia namų, kad nusira 
mintumėt ir nepaklysiumėt. 
Paklysti labai lengva, bet klai 
kas atitaisyti — sunku.

Jis išėjo susisvajojęs Nu- 
n šiau paveikslą i savo kam 
barį ir pakabinau. Grįžau 
prie pianino ir skambinau Mu 
zika nešė tolyn Nejutau, kaip 
atsidūriau namie, ten dainuo 
damas eina jaunimas Keliau
ja ir sustoja ant kalnų, iš kur 
taip toli matyti. Po kolomis 
didelės laukų platumos išmar 
gintos krūmais, perkirstos si
aura miško juosta, o viršuj 
auksinis debesėlis

Beskambinant sutemo Nuė
jau į savo kambarį įžiebiau 
lempą Paveikslas žiūrėjo į 
maae Ta vakaro salva' Visai 
kaip namie. Atsiguliau ir tik 
dabar nukeliavau i Varšuvą 
Bet nieko nepažįstu, nieko ne 
įsivaiaduoju. Kur Zigmantas? 
Ar jis vienas? Tikriausiai ne 
Kur nors pas didikus ir nusi 
šypsojau Ten Varšuvoje, ir 
laikraščius pardavinėja' koks 
nors baronas markyzas ar 
grafas Tikrai jam smagu, nes 
ten oras tituluotas Tegu! Te
gu kiekvienas kala savo lai-

EGLUTE SENAJAME 
MALŪNE

Senojo Malūno tėvai įver
tindami Vargo Mokyklos mo- 
kybojo Jono Kaseliūno darbą, 
jų vaikus mokant gimtojo žo 
džio ir dainuoti bei giedo’i, 
trečiąją dieną Kalėdų surengė 
ponų Vincės ir Balio Tūbelių 
bute, kur vyksta lietuvių kai 
bos pamokos sudėtines vai
šes o jaunimas papuošė lietu 
viškų ornamentų žaislais (jų 
darbo) eglutę.

Šventė buvo pradėta panaal 
domis jaukioje Seno o Malū.io 
bažnyčioje. Šv. Mišias laikė 
tėvas Jonas Bružikas S J . Sa 
vo nuoširdžiame pamoksle jis 
pasidžiaugė 5 enojo Malūno 
lietuvių vienybe ir gausiu vi
sų malūniečių atsilankymu į 
pamaldas Jis prašė ir toliau 
laikytis vienybės lietuviškoje 
dvasioje ir branginti lie’uvių 
kaibą. Pamoks'ą užbaigė tos 
dienos Šventojo Jono Evange 

ką. kaip jam maloniau. Atsi
verčiau knygą ir skaičiau

PAVASARIS greitai atėjo, 
barstydamas žiedus ir smaigs 
tydamas gležnas lapuotas ša
keles Mano viduje niekas ne 
pasikeitė Ramuma begalinė 
ramuma Kai lauke pradėjo 
garuoti žemė, pajutau. -- tu
riu kažką veikti Bijojau ne
rimo kuris mane persekioja 
pavasarį Tada jauties nerei
kalingas žmogus.

(B D.)

BRAZILIJOS VAIZDELIS —-------- —

IŠLEISTUVĖS IR KALĖDŲ 
EGLUTĖ

Praėjusį sekmadienį Šv Juo 
zapo Mokykloje ateitininkai 
suorganizavo šeimynišką ka
lėdinį pobūvį Atidaromą žodį 
pasakė Irena Jurgelevičiūtė, 
kuri parengimui įdėjo daugiau 
šia širdies ir darbo Šventės 
Vadovas buvo Antar as Tyki. 
Meninę programą išpildė jau 

listo žodžiais: «Mylėkite vie 
nas kitą vaikeliai»

Iš tikro atrodė, kad bažny 
čion susirinko viena didžiulė 
šeima. \ isi giedojo lietuviškas 
kalėdines giesmes, kurioms 
vadovavo jaunimas G prie 
Dievo Stalo visti širdys dar 
labiau susijungė.

Vaišės pas ponus 1Obelius 
buvo labai gausios ir skaniai 
pagamintos O nuotaika visų 
buvo tikrai lietuviška, bičiu
liška Kai tik jaunimas užtrau 
kia kokią dainą, žiūrėk ir jų 
tėvai pritaria Kai tik senimas 
pradeda kokią senovišką dai 
ną dainuoti, ir jaunimas no
riai prisijungia. Toks senimo 
su jaunimu bendravimas yra 
vertas būti pavyzdžiu kitiems, 
ypač tam jaunimui, kuris ven 
gia su senimu suėjimuose 
bendrauti

Iš viso šiose vaišėse buvo 
apie i01) dalyvių. Malūniečių 
tarpe buvo maty i ir lietuviš 
kos veiklos puoselėtojų bei 
rėmėjų iš kitų rajonų Linkė
tina, kad Senojo A1 alūno ra
tai sėkn ingai ir tolia i suktųsi 
lietuvybės.

J V tė 

nesnieji moksleiviai. Progra
mai baigiantis buvo atsisvei 
kinta su kuopęs nariu > OMŲ 
SALDŽIU, kuris jau greitu lai 
ku išvyksta į Kanadą Žcdį 
išvykstančia jam tarė pirminiu 
kas Augustas Zaluba Atsimi
nimui buvo įteikta auksin s 
studento ait-iuninko ženklelis 
su linkėjimais greitai įstoti į 
Universitetą.

Gražiai savo tarpe pasi
linksminę moksleiviai ir su
giedoję keletą kalėdinių gies 
mių, dešimtą valandą klegė
dami skirstėsi namo.

— Kalėdų proga moksleivių 
choro giedojimas buvo paįvai 
rintas smuikais, kuriuos suor 
ganįzavo choro vadovė moky 
toja Elvyra Kilsiauskaltė

JAUNIMO STOVYKLA
Yra organizuojama nuo va

sario 1 Lki vasario 8 dien«s. 
Smulkesnius infoimanijas ga 
Įima gauti ir užsirašyti pas 
Dėdę Juozą ir Ateitininkų vai 
dybos narius

ATEITININKUS VALDYBOS 
R b KIMAI

Sekančiam kuopęs susirin
kime t.y. Sausio 17 dieną 3 
vai. p p. bus renkama nauja 
kuopos valdyba. Visi nariai 
prašomi pagalvoti ką statysi
me į naujos valdybos kandi
datus.

— SAUSIO 3 dieną 15 vai 
VILA ZELINOS GIMNAZIJOS 
SALĖJE ĮVYKSTA LIETUVIŠ 
KOS MOKYKLOS EGLUTĖ 
VISI SENI JfiUM IR MAŽI 
DALYVAUKIME.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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- 
riains asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko- 
misijos iždininko p, Petro Šimonio, ar kun P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa posml 4118, São Paulo

_____ Eglutės programoje bus suvaidinta J. Juozuko dvieju veiksmu Kalėdinis vaizdelis
- - - - - - -  «PASKUTINIS SAPNAS ŽEMĖJE»



1119 m. gruodžio Md. MUSU LIETUVA 5 pusi-

TAUTIEČIAI!

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.$ 200,60.

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

Vine a á Pouilaó Tjãbeliâ
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 „ o.T1Trt R- Abauna, 36

S • rAU.hu5° andar - sala 11 Moinho Velho,
Fone 63-6273

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aorangą, 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 nakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jenas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
AI. Bo-gtislauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1© vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą:
Bom Retire, 10 vai.
São Gonçalo baž. 17 vai.
Utinga 19,30 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa lt vai, 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO’COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 
1.130 kels. Mikrobangomis (frequeneia modulada) 1371 mg.

S E K M A D I E’N IA I S

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.
Madeira» am gerai

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

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

Nanque - Estad© de Minas Gerais

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me

džiagos. (Yra virš 1600 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti Mui 
tai apmokėti

Kreiptis:
Magdalena VinkšnaitieBė, 
Rua Barat? do Pirai, 65.
Vila Zelina - São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US 
Rua Inhagapų 9 - V. Zulina 
(prasideda iš Axv. Zelina. 599)

• mb:®: ww® mm ©

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictas», W 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- M 
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t 
PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMFOS. 1 - V. ZELINA į?

SAO PAULO - Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina n." 93

Pastaba: Taisome radijo aparatus, w
Darbas garantuotas. R

O
«««eainaiUfliAmvnmim.nmw ne hi m m a « ik hui t»
i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» •
i IRMÃOS BAUŽYS
S 91 W Oi ©eb • n.« 551 3

š Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo ©
6 Telefone 63-6OO5 B
G -------------------------------------
f Aberturas de firmas

Encerramentos de firmas
* Transferencias de firmas 

Cantrat na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escrita» Fiscais 
Paritas Comerciais

HORAR O das 8 
ê

Skaitykite «Músu Lietuva»

Contratos de locação - 
Cartas de Fiança b
Requerimentos *
Balanços =
Alvarás diversos 
Seguro® de Fogo e 
Seguros de acidentes eŠ 
às 19 horas. I

viEXWT ui atstovai garsiojo vandens lindo t a

H2MÃCJ I M I UI I
i ndoya vanduo yrr žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Teitdones: 51-4019 e 51-2223

FOHTE 005 Jesuítas

Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO

KXÍ»

M1!- “V - । rfyunij^AĮ--

Didel-'g pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRGN vyriškų rūbų

JIUVYKLCJE LAUPO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sâo Paulo

Medžiaga parduedama ir išsimokę jimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

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



*V. ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAUL®

Liet. Kat. Bendruomenės Choro pirmininkui JONUI 
BAGDūIUI ir choristei MARCELINAI KLEIZAITEI, 

liūdesio valandoje del staigios mylimo tėvo
A. A. JUOZO KLEIZOS

mirties, reiškiame nuoširdžios ir draugiškos užuojautos.
Liet. Kat. Bendruomenės Choro 

Valdyba ir Choristai

PRELATO PAGERBIMAS

Organizacijų iniciatyva bu
vo surengtas gruodžio mėne
sio 20 dieną Vila Zelinos gim 
nazijos salėje. Dalyvavo visų 
organizacijų atstovai ir daug 
klebono draugų bei gerbėjų. 
Buvo pasakyta daug gražių 
linkėjimų ir sveikinimų Po 
būviui vadovavo Prelatas Ka 
zimieras Miliauskas Be orga 
nizaeijų atstovų dar kalbėjo 
p. Konsulas Polišaitis, Kan. 
Z Ignatavičius, Tėv. J. Bru- 
žikas ir kiti.

Ta proga buvo įteikta kle
bonui organizacijų ir dalyvių 
dovana.

— Sausio mėn. 4 d. 7 vai. 
Vila Zelinoje bus mišios-eg
zekvijos už a a J. E. Arki
vyskupą Juozupą Skvirecką, 
kuries užprašė Ramašauskų 
šeima.

— Sausio mėn. 2 d. 7 vai. 
egzekvijos-mišios už Agnieš
ką Ašklnienę, Užprašė Bau
žių šeima.

— Karašauskų šeima prane 
ša, kad už a.a Magdaleną 
Karašauskienę metinės egzek 
vijos mišios bus 7 sausio 
7 vai. Vila Zelinoje Gimines 
ir pažįstamus kviečia atvykti 
pasimelsti.

— Baltrūnų šeima praneša, 
kad už a.a Antosę Batutytę- 
Steponavičienę egzekvijos mi 
šios bus 8 d. sausio 7 vai Vi 
la Zelinoje. Gimines ir pažįs- 
tamus kviečia atvykti pasi
melsti.

— Už a a Povylą Dirsę šv. 
mišios-egzekvijos bus sausio 
m. 9 d, 7 vai. Vila Zelinoje.

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

— Laiškai: J. Seliokui P. 
Šimoniui, Pr. Dovydaičiui, J. 
Antanaičiui, M. Matelionytei, 
M. Klišienei M Butrimavičie 
nei, J. Gudanavičiūtei, Ad. 
Gogliauskienei, L Labuckui, 
L Dovydaičiui, A. Dirsytei, J. 
Baranauskui K. Pažėraitei V. 
Stankevičiūtei, J Čiuvinskui, 
Ad. BučinskiK, H. Paršelytei, 
A. Subačiui Ig Labuckui. J. 
Butkui, Ad Šernui, Alb. Verz- 
bickui. J. Satkūnaitei, J. Meš 
kauskui, J. Paukštytei, p. Ma 
kuškai, M. Vinkšnaitienei, J. 
Širbinskui, Aug Žemaitaičiui, 
J. Kavaliūnui, H Kojalavičiū 
tei, O Kalinauskienei. Pr Ka 
mantauskui, V. Krumzlieaei, 
K Ambrozeviėiui, Joanai La ■ 
pienytei- Praoekevicienei.

MIRĖ BRONIUS ŽVIRONAS
Gruodžio mėn. 18 d staigi 

mirtis praretino dar vienu 
nariu ir taip neskaitlingą Rio 
de Janeira lietuviu koloniją.

Pasvyravęs kaip pakirstas 
medis, netikėtai užkluptas šir 
dies smūgio, užmigo Bronius 
amžinam poilsiui.

Velionis gimęs 1965 m. Ry
goje. Dar mažas su tėvais per 
sikelia Lietuvon kur ir užau 
go Vyžuonų valsčiuje. Utenos 
apskr, ten kur visas jo g imi 
nės kamienas.

Judraus ir energingo prigi- 
mimo. Bronius užaugęs prasi 
muša iš p iko kaimo gyveni
mo j miestą ir sukūręs šei
mą laimingai gyvena, tik neil 
gam. Karo audrų nublokštas 
su žmona ir vienu kitu drau 
gų, atsiduria pareinyje ir pa 
galiau Strassburge. Čia Bro
nius sugeba rūpintis ne tik 
šeimos reikalais, bet jau ir 
Lietavių Sąjungoje gelbsti: 
belaisvių šelpimas ir lanky
mas, parapijos ir organizaci-

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad šių metų gruo
džio 24 d. Sã© Paulo mieste mirė aprūpinto Šv.
Sakramentais man® mylima sesuo

A.A. ELZBIETA MESKIENE
71 metų amžiaus, kilusi iš Kauno. Ji paliko nuliūdime 
savo ligonę dukterį Adolfiną, seserį Bronę Vaitkevičienę 
Šiaurės Amerikoje ir seserį Liną Vagnerienę
São Paulyje - V. Zelinoje

L INA VAGNER1ENÉ

niai reikalai virto ir j® reika 
lais. Svarbiausias jo pažymys 
darbe pasakyto - padaryta.

Persikėlęs į Rio nuolatiniam 
apsigyvenimui Bronius liko 
tas pats: stropus bažnyčios 
narys ir karštas lietuvis

A.A Bronius nusipelnė sa 
vo tautiečių pagarbos ir gra 
žaus paskutinės ši®s žemės 
kelionės patarnavimo. Palydė 
ti susirinko lietuvių iš visų 
Rio kampelių su kapelionu 
kua. J. Janilioniu Prie kapo 
pasakė jausmingą pamokslą 
ir paguodos žoaj pasilikusiai 
našlei. «Viešpaties Angelas» 
ir «Amžiną atsilsį», pirmą kar 
tą liūdnai nuskambėjo nauju® 
se Rio priemiesčiuose Barão 
de Mesquita kapuose, prie a a. 
Broniaus naujai supilto kap® 
ramybės poilsiui, po audringų 
gyvenimo kovų.

— Kalėdų naktį, Bežiūrint 
lietingo oro, į riemesėlių mi 
šias buvo susirinkę daug žmo 
nlų L K Bendruomenės cho 
ras nuotaikingai giedojo, diri
guojant maestrui F Girdaūs- 
kui Kalėdų giesmes. Vargo
nais palydėjo Ir Adomavičiū 
te. Altorius gražiai išpuošė se 
selės praneiškietės.

— Gruodžio mėn 25 d. štai 
giai, sėdėdamas kėdėje mirė 
JUOZAS KLEIZA, 59 m am
žiaus, nuliūdime palikdamas 
žmoną Moniką, dukteris: Ma
riją, Konstanciją, Moniką, 
Marceliną, posūnį Joną Bag- 

džių. marčias, žentus, anūkus 
ir kitus gimines. Palaidotas 
sū šv. mišiomis Quarta Para
da kapuose. Kadangi velionis 
ir jo šeima su visais buvo ir 
yra nuoširdūs, todėl ir laido 
tuvėse dalyvavo daug žmo
nių, tiek bažnyčioje, tiek k-a 
puošė.

Velionis su šeima Brazili
jon atvyko 1927 metais. Per
gyveno visus naujakurystės 
sunkumus. Susipratęs lietuvis 
katalikas kaip visi kiti šei- 
mosos nariai. iSu J. Kleizos 
mirtimi dar praretėjo pirmų
jų pionierių eilės. Ilsėkis Vieš 
patyje. Septintos dienos mi-

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą 

.Mario de Jrança Camargo, 

kuris nesenai atidarė savo konsultoriją Vila Zcliūoje 
RUA MANAIAS, 2-D, Priima: pirmadieniam, antradieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura

Atsilaakyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

SVEIKINIMAS

Brangūs Tautiečiai,
Šiuo sveikinu jūs, kaip gy 

venančius čia laisvame pašau 
lyje, taip ir vargstančius už 
geležinės uždangos, su užsto 
jaučiais Naujais 1960 metais 
bei linkiu sveikatos, laimės 
ir ištvermės kevoje už Lietu 
vos laisvę.

A. Polišaitis 
Lietuvos Konsulas

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲtelefonas 63-5975.

šios bus šį šeštadienį, 2 d sau 
šio 7,40 vai. Vila Zelinoje.

— Gruodžio m. 27 d. į São 
Paulo atvyko inž. Iz. Bartkus, 
gyveBantis Šiaurės Ameriko 
je, Cicero, Illinois

Svečias atostogas šiais me
tais praleidžia Pietų Ameriko 
je. Po tropikų kraštus kėliau 
ja jau nuo 26 d. lapkričio. S. 
Paulyje bus ligi 1 d. sausio 
pavakarės. Čia svečias susi 
pažįsta sn gyvenančiais lietu 
viais. Per Naujus Metus bus 
Vila Zelinoje prieš sumą, nuo 
10 vai ir po sumos.

Svečias filmoje užfiksuoja 
lankomas vietoves ir ten gy
venančius lietuvius.

Naujų Metų vakare išvyks 
į Rio de Janeiro.

IRMÃOS NASCIMENTO

SVEIKINA SAVO KLIENTUS IR
LINKI LAIMINGŲ NAUJŲ 1960 METŲ

AV. ZELINA, 831 - V. Zelina - Tel. 63-2767 - S PAULO

CARL OS

RESTORANAS
Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visug teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, iuventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10 ° and. conj. 101 Tel. 35 0062

SU ŠOKIAIS

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius

Jauki broliu latviu aplinkuma

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

mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO PAVILONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos 
tal 4LĮ8 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987. São Paulo.

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

Atidarytas nuo ló iki 3 vai. ryt®

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


