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Lietuvos bidžetas 1962 metams
Sovietų Sąjungos aukščiau
sios tarybos sesija Maskvoje
priėmė biudžeto įstatymą 1962
metams. Tuo pačiu patvirtin
tas ir Lietuvos biudžetas. Ly
ginant su 1961 metais š s biu
džetas 6,2% didesnis (1961 m.
vietinis biudžetas: pajamos —
547.560 600 ir išlaidos —
543.923.000 rublių)
Sesijoje kalbėję deputatai
Paleckis ir Matulis nurodė,
kad reikėtų padidinti asigna

vimus materialinės-techninės
bazės sustiprinimui prie Lie
tuvos akštųjų ir techninių mo
kyklų bendrojo lavinimo mo
kyklų statybai ir remontui.
Sesija priėmė nutarimą padi
dinti Lietuvos biudžetines iš
laidas 1.170.000 rublių. 515 C00
rublių iš šios sumos bus ski
riama švietimo, sveikatos ap
saugos, kultūros ir mokslo įs
taigų inventoriui bei mokslo
priemonėms įsigyti.

SOVIETĄ: VERTINA LIETU

VIŲ GRAFiKĄ,

Laisvojo Pasaulio
PREZ. KENNEDY LANKĖSI
LOTYNŲ AMERIKOJE

.4pie lietuvius rašydamas:
rusų laikraš is «Sovietskaja
Kultūra» ypatingai iškėlė lie
tuvius grafikus Šalia estų,
Iii tuvių pasiekimai esą vieni
įdomiausių visoje Sovietų Są
jungoje. Meno kritikė S. čer
vonaja pripažino, kad lietuvių
Raudyje amžiais susiformavo
grožio supratimas ir tai pas
tebima grafiko V. Jurkūno «Jū
ratėje ir Kastytyje». Teigia
mai atsiliepta apie S. Kra
sausko; J. Kuzminsko kūry
bą. Skulptorių darbuose, esą,
pasireiškia didesnis dėmesys
dabarties temoms Šiuo požiū
riu iškeliami skulptoriai G. Ja
kūbonis, B, Vyšniauskas. Auto
rė kalbėdama apie SKulpt. K.
Kisielių vėl puola apibendri
nimą, simboliką. Iš lietuvių
skulptorių iškelti K. Bogda
nas, J Mikėnas su jo darbu
«Žvejas, žvejo duktė ir aš»
(dvelkia senųjų Lietuvos pa
SPAUDA KAIMUI RUSŲ
sakų poezija). Kalbėdama aKALBA
pie dailininkus-tapytojus, so
Metams baigiantis sovieti vietų kritikė tarp geriausių
nėje Lietuvoje vis daugiąu darbų paminėjo A Žmuidzi
peršama naujų žurnalų ir lai navičiaus drobes, kai kuriuos
kraščių prenumerata Ryšių A. Gudaičio, A. Savicko. V.
skyrai. visuomeniniai spau Gečo, A. Petrulio, V Povilai
dos platintojai ypatingai daug čio ir R; Kalpoko darbus.
dėmesio skiria laikraščio ru
sų kalba «Sęljskaja žiznj»
(Kaimo gyvenimas) išplatini jams, bet ir kaimo mokyto
mui l ietuvos kaime.
jams. medicinos pranešimų iš
Laikraštis, kuris savo me
Lietuvos kaimo gyvenimu.
džiagos paskirtimi išleidžia
mas ne tik žemės ūkio dar Tuo tikslu Vilniuje netgi su
buotojams, bet ir kaimo mo organizuotas laikraščio korės
kytojams, medicinos darbuoto pundentų punktas.

tu sovietų karo laivynui iš
plaukti į ŠiaurėsAt-antą Ka
ro metu -Rusija norėtų dom duos vyriausybės galva daž
nuoti Baltijos jūrą ir apliuki
nai kalba apie taiką ir tai nius žemynus
kias priemones konfliktą s
Praktiškai Baltijos jūros ko
išspręsti, tačiau praktikoje ei
mandą sudaro Vakarų Vokie
na Kremliaus keliais
tija ir Danija.
Kadangi Šiaurės Atlanto Są
GALIMAS SUSITIKIMAS SU
jungai
priklauso Švedija ir
KRUŠČIOVU
Norvegija tai Rusijos laivy
Š Amerikos ir Anglijos vy nas yra visiškai izoliuotas ir
riausybės galvų susitikime bu apsuptas Baltijos jūroje.
vo tariamasi apie galimybę
— Kolumbijoje drebėjo že
susitikti su Kruščiovu.
mė Žuvo 20 ir virš šimto yra
— Afrikos Konge mūšiai su sužeistų
stabdyti, Katangos preziden
— SĄNMARINO mažosios
tas Tshombė ir Kongo prez.
Adoula tariasi kaip taikiu bū respublikos komunistai mėgi
du ginčytinus klausimus iš na sekti Albanijos pavyzdžiu,
nepritaria Kremliaus politi
spręsti.
kai, ir nėra abejonės, kad ir
DEL INVESTUOTO KAPITV jie bus Kremliaus raudonųjų
carų iškeikti.
LO NUOŠIMČIŲ IŠVEŽIMO

Frontas Stiprėja

Š Amerikos prez Kennedy
nepabūgo komunistų grasini
mo. Numatytas planas aplan
kyti praėjusios savaitės pa
baigoje ir šios pradžioje, Por
to Rico, Venezuelą ir Kolum
biją. buvo įvykdintas visu
šimtu procentų. Venezuelos
ir Kolumbijos sostinių gatvė
se didžiulės žmonių minios
entuziastingai sutiko didžiau
sios pasaulyje demokratinės
šalies prezidentą Nebuvo jok o incidento Komunistinė
propaganda nebuvo kas kita
kaip tik išpūstas burbulas, ku
ris ne uri didesnės atramos
minėtų kraštų visuomenėse.
Šis prezidento vizitas susti
prino demokratinio pasaulio
vieningumą ir žinoma labai
Dar tebeeina karšti ginčai.
sunervino Fidel astro, rau
Tačiau Brazilijos bėdų prie
donojo Kremliaus diktato
žastis glūdi ku kitur Brazi
riaus vergą pardavusio savo
lija nukenčia ir ubagėja ne
tėvynę.
dėl r uošimčių už svetimo ka
pitalo išvežimą, bet del pa
MC MILLAN SUSITIKO SU
čių
brazilų savo kapitalo per
PREZ. KENNEDY.
kėlimo i užsienio bankus ir
Šiomis dienomis Bermudo pirmoj vietoj reik įstatymo
saloje, netoli Amerikos kran tvarkančio ne svetimo kapi
tų, susitiko prez Kennedy ir talo nuošimčius, bet pačių
Anglijos ministeris pirminin brazilų išvežamo užsienin ka
kas Me Millan Jie tarėsi ak pitalo uždraudimą.
tualiais tarptautinės politikos
— Suorganizuota prie Šiau
klausimais.
rės Atlanto Sąjungos (NATO)
— GOA Portugalijos koloni Baltijos jūros laivyno koman
ją Indija ginklu okupavo. In da, tikslu sutrukdyti karo me

PR C F. DR JOSÉ FERREIRA
CARRATO

«MŪSŲ LIETUVOS» atsako
masis redaktorius prieš pora
savaičių São Paulo universi
tete gavo istorijos daktaro
laipsnį, už parašytą veikalą
Iš Brazilijos istorijos. Paskir
ta universiteto profesorių ko
misija veikalą, dizertaciją, la
bai gerai įvertino.
«MūsųJLietuva» sveikina sim
patišką, mielą ir labai popu
liarų lietuviškos visuomenės
tarpe Dr. José Ferreira Carrato su nauju laimėjimu iste
rijos moksle.
«Mūsų Lietuvos» atsakoma
sis redaktorius yra pakvies
tas į ruošiamą Naujų Metų
sutikimą.
— II Pasaulio Lietuvių Sei
mas numatomas šaukti 1963
metais - tikriausia vėl Ameri
kos kontinente, kur 1958 m.
įvyko I Pasaulio Lietuvių
Seimas (New Yorke).
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Jungtinės Tautos Pasmerkė Kolonializmą
Ateis eilė ir sovietinio kolonializmo liwidavimui -

Jungtinės Tautos lapkričio
27 d visumos posėdyje nepa
prasta balsų dauguma priėmė
rezoliuciją apie kolonializmo
likvidavimą. 38 Azijos ir Afri< kos valstybių patiekta rezoliu
cija po ilgų svarstymų buvo
priimta 97 balsais, prieš ne
balsuojant nė vienam delega
tui. Susilaukė nuo balsavimo
(dėl įvairių priežasčių) Didž.
Britanija, Prancūzija, Portug t
Ii ja. Ispanija. Jungtinių Tau
tų nutarimas numato pavesti
17 asmenų komisijai paruošti
planus, kaip greičiausiai būtų
galima likviduoti kolonializ
mą.
Jau savaitę prieš tai Jung
tinių Tautų plenume (o prieš
tai Politinėje komisijoje) buvo
karštos diskusijos tuo klausi
mu. Taip štai Jungt. Ameri
kos Valstybių delegatas nuro
dė į Sovietų Sąjungos dvivei
diškumą Jos vadai nuolat kai
ba apie kolonializmo panaiki
nimo reikalingumą bet patys
savo kolonialinėje imperijoje
nesiryžta tautoms suteikti ap
sisprendimo teisės. Per 15 me
tų po karo pareiškė delega
tas. Vakarų valstybės suteikė
nepriklausomybę 40 tautų su
800 milijonų gyventojų. So
vietai išnaikino arba deporta
vo ištisas tautas — tai buvo
tokie kolonialiniai metodai,
kurių Vakarų valstybės nie
kad nevartojo. Jung.inėse Tau
fe ’
‘ .: r- T? > 7

tose dažnai kalbama apie va
kariečių kolonializmą, kuris
faktinai jau baigiasi, o sovie
tinis kolonializmas iki šiol
dar nebuvo gr ęžtai pasmerk
tas.
Pažymėtina, kad sovietų de
legatas Jungtinėms Tautoms
siūlė rezoliuciją dėl kolonia
lizmo papildyti dar tuo, kad
kolonializn as privalo būti lik
viduo as jau iki 1962 metų ga
lo. JT plenumas tą pasiūlymą
kaip nerealų ir propagandinį
atmetė Reikia turėti jau daug
įžūlios drąsos siūlyti kitur
kolonializmą panaikinti per
vienus metus, o savoje kolonialinėje imperijoje laikyti
vergijoje tris Pabaltijo vals
tybes ir eilę kitų tautų.
Kokie ir bebūtų šio Jungti
nių Tautų nutarimo ir specia
lios komisijos įsteigimo pada
riniai - kovos prieš kolonia
lizmą šūkis eina per pasaulį
taip pat galingai, kaip tautų
apsisprendimo šūkis. Šian
dien vis dar kreipiamas dė
mesys daugiausia į Azijos ir
Afrikos kolonializmą bet ne
išvengiamai prieis laikas kad
pasaulio dėmesys nukryps į
sovietinį kolonializmą K^-p
jau pranešta (žiur. «Eltos
Inf.» 47 nr.), Kanada tą klau
simą keta įnešti įjungt. Tau
tų sekančiųjų sesiją. Reikia
manyti, kad tai nebus vienin
telis žygis tuo klausimu.

Leonardas Žitkevičius

FaIédo$
Kalėdos it žiedas pražysta
Ir mei'ę gyvenimui lemia.
Ir laimina Kūdikis Kristus
Mūs brangią tr mylimą žemę.
Kalėdos Žvaigždė sidabrnė
Į širdį skaisčiai nūs.leidus.
Džiaugsmu suliepsnoja krūtinė,
Ir spindi pavasariu veidas.

Pakluonėj klevai ir berželiai,
Eglaitėmis kloniai nusėti.
Kalėdos O kaip man berželių,
O kaip man klevų nemylėti!

O kaip mums netrokšti, tėvyne,
Tau laisvės skaisčios ir didybės !
Kalėdos. Žvaigždė sidabrinė
Ir džiaugsmas, krūtinėj sužibęs.

Siūlo Sovietini Komunizmą Traukti i Tarptautini Teisme
Boikotuoti Sov. Sąjungą ir nutraukti bendradarbiavimą su ja

Amerikos Nusistâtymã Pabaltijo Atžvilgiu Nepàkitéjo

Romoje įvyko tarptautinis Niurnberge buvo tęsiamas
kongresas prieš pilietinį ka nacizmas. Turint galvoje, kad
rą. Papildomai tenka praneš vyriausias pasaulinio komu
ti, kad lapkr. 22 d tame kon nizmo vykdytojas yra Sovie
grese kalbą pasakė VLIKo tų Sąjunga, kalbėtojas siūlė,
URT valdytojas d r. P. Karve kad laisvojo pasaulio valsty
lis. Pakartotinu kungreso da bės pastatytų sąlygą Sovietų
lyvių pritarimu di*. Karvelis Sąjungai atitaisyti skriaudas,
savo kalboje pasiūlė sovieti Maskvos agresijos aktais pa
nį komunizmą patraukti į darytas, leis'i tautoms už ge
Tarptautinį Teismą, kaip kad ležinės uždangos laisvai apsi

JAV užsienio reikalų minis
tėrija lapkričio 20 d dr, M.

Halina Didžiulytė Mošin*kienė.

E>enki Epizedai
(tęsinys)
— Taip... senas .. ir toks ne
laimingas, visų apleistas .. —
šnabždėjo ligonė. — Aš neno
rėčiau dar apleisti Stasio. Jis
lygiai toks vienišas liktų...
— Tikrai tikrai pasveiksit,
tetute brangioji Aš kas vaka
rą meldžiuos už jus... —• karš
tai įtikinėjo mergaitė, ir jos
vaikiškos akys buvo pilnos
vilties spindulių.
Iš lauko dvelktelėjo leng
vas vėjas atnešdamas tolimų
varpų skambėjimą, kuris nu
traukė pasikalbėjimą. Ligonė
įsiklausė.
— Varpai?... Vidurnakty?...
— Tetule, tai Piemenėlių
Mišioms skambina. Juk Ka
lėdos!
— Kalėdos?... Kūčių vaka
ras... be Kūčių stalo .. niekas

nepasirūpino...
— Aš šį tą padariau, kaip
mokėjau. Yra aguonų pieno
ir šližikų, bet dėdė nieko ne
norėjo ragauti..
— Bent anlotkėliu pasida
lintume... — Iš ligonės akių
pasriuvo gailios ašaro?.
Bet tuo pat momentu puste
Įėjo stipresnis vėjas ir išstu
mė vielinį tinklelį. Į kambarį
įskrido didžiulė balta plašta
kė. Ji pakilo iki palubės, ir
pastebėjusi prie lovos lempe
lės šviesą, krito atsimušdama
į šilkinį gaubtuvą
Viskas įvyko taip staigiai,
kad Irutė pašoko sumojavusi
rankomis, bet plaštakė priglu
do prie ligonės krūtinės.
— Palik, negązdink... — pa
prašė pastaroji.
Ir čia pat Irutė mato kad

Taruliui atsakė į jo laišką, ia
šytą Valstybės departamentui

spręsti ir priverti gerbti pa jeigu sovietai neišsižada siek
grindines žmogaus teises ko ti pasaulinio viešpatavimo. Ko
munistų valdomuose kraštuo mūnistų partijai turėtų būti
se. Jeigu sovietai šių sąlygų laisvajame pasaulyje tos pa
nepildytų, boikotuoti juos ir čios sąlygos ir tie patys teisi
nutraukti bet kurį bendradar niai nuostatai taikomi, kaip
biavimą su jais. Dabartinė ko nekomunistinės partijoms suegzistencija toliau netęstina, v.enituose kraštuose.
tai ne plaštakė, bet plonytis
baltas aplotkėlis. Ji išsigando.
— Te...te ..tetulyte... tai ne
plaštakė, tai aplotkėlis! — su
riko — Aš pašauksiu dėdę!
— Aplotkėlis?.., — Silpni
paštai palietė švelnų lyg šil
ką aplotkėlį. Irutės lydimas
atskubėjo Stasys.
— Stasy... iš kur radosi ap
lotkėlis?... Lyg iš dangaus at
siųstas įskrido. . Juk šiandie
ną Kūčių vakaras! Laužkime,
prisiminkime visus, kurie su
mumis nebegali dalintis Šven
ta Duonele...
Jie laužė aplotkėlį. o var
pai vis galingiau gaudė stebu
kllngai kvapnioje naktyje: «Ra
mybė ir taika geros , valios
žmonėms žemėje!.. »
Ir staiga ligonė atsisėdo.
-- Aš nebejaučiu skausmų!.
Kaip lengva a’suoti!.., Stasy,
aš pasveiksiu!
Stasys apkabino žmono- pe

čius ir priglaudė jos gal^ąj;
prie krūtinės. Džiaugsmo aša
ros plovė abiejų skruostus.
Tuo tarpu Irutė įsižiūrėjusi
i langą, pastebėjo lyg lengvą'
permatomą debesėlį šmekštc
Įėjusį pro prasisklaidžiusią
užuolaidą.
4.
Šiaurys gailiai kaukė kami
ne įpusdamas prigęsusias ža
rijas.
Senutė Morta dar labiau įsi
( supo j vilnonę skarą, ir atsi
lošė minkštame fotelyje. įsi
žiūrėdama j žiburiuojančias
kibirkštis. Ji buvo vienui vie
na dideliame kambaryje aps
tatytame senoviniais baldais.
Vienui viena, apsupta atsimi
nimų ir didelių portretų, ku
rie žiūrėjo j ją iš juodų rė
mų ty'ūs ir kantrūs.
Čia jai šypsojosi vaiko vei
delis didelėmis nustebusiomis
akutėmis, ilgu kakleliu iš jū
rininko bliuzelės ištysusiu.

Pabaltijo valstybių teisinių sta
tušo klausimu, dėl kurio bu
vo kilę neaiškumų ryšium su
Atstovų rūmų Rules Commi
ttee. Laiške pabrėžiama, kad
Valstybės departamentas nie
kad nėra pareiškęs būk kuri
nors Pabaltijo valstybė būtų
buvusi tr dicinė Sovietų Są
jungos dalis Jungtinės Ame
rikos Valstybės kaip nepripa
žino, taip nepripažįsta sovie
tų įvykdytos Lietuvos; Latvi
jos ir Estijos aneksijos. Jų di
plomatinės atstovybės toliau
pripažįstamos Amerikos ir ei
Us kitų valstybių
Laiške toliau dėstoma, kad
Valst. departamentas Atst rū
mu Rules Committee informa
yęs, kad Jungtinės Amerikos
Valstybės nepripažįsta dabar
tinio status quo ir sovietų
viešpatavimo sovietinio bloko
kraštuose JAV vyriausybė
pripažįsta ų kraštų tautoms
teisę į tautinę nepriklausomy
bę į savo pačių pasirinktą
vyriausybę bei pagrindines
žmogaus teises ir laisves
LENKIJOS GYVENTOJŲ SKAI
ČIAUS AUGIMAS MIESTUOSE
Profesinių s gų organas
«Glos pracy» lapkričio 6 d,
n ry paskelbė duomenis apie
tai, kaip gyvena lenkai. Esą.
žymiai auga miestų gyvento
jų skaičius pakilo 9,4%. o mies
tų gyventojų — 33,3%. Mies
tai daugiausia išaugo Lenkijos
šiaurės ir vakarų vaivadijo
se. I960 m. miestų gyvento,
jai sudarė 47,3% visų krašto
gyventojų ir gyvenamo ploto
jie buvo užėmę 50,8% Kokios
gyvenimo sąlygos Lenkijoje,
gali paliudyti tai. kad I960 m
vienam kambariui teko 1.16
gyventojas. Statistikos cuome
nimis kiekvienas plotas didės
nis kaip 4 kv. mtr. laikomas
jau kambariu (jais laikomos
ir virtuvės). Menkos gyveni
mo sąlygos būdingos ne visa
me krašte — žemiau viduti
nio lygio gyvenamąjį plotą tu
ri gyventojai kai kuriuose di
dėsniuose miestuose, kaip

(pabaiga 3 pusi)

Priešingoje sienoje, jaunuo
lio galva išdidžiai pakelta,
šviesiu plaukų pluošteliu nu
kritusių ant kaktos Šviesio
se akyse dega užsispirimas ir
drąsa.
O ten, ant stalo, tarpe gė
lių vazonėlių, mielas šypsan
tis veidas, dvelkiantis nepa
prastu gerumu kurio net se
natvės raukšlės ;iep jėgė už
maskuoti.
Kad ir nusigręžusi nuo jų,
senutė matė visus tuos vei
dus. Ji nesiskyrė su jais, ji
skubėjo į juos visu ilgesiu
vienišo žmogaus)
įsižiūrėjusi į smilkstančius
nuodėgulius, senutė susimąstė.
...«Jie sėdasi prie Kūčių sta
lo šešiese. Iš galo sėdasi tė
vas. Greta jo vyresnis sūnus
Vincas, tas. kuris dingo karui
praūžus Ji pati, motina, sėda
si greta Vinco Jinai labai nu
vargusi nuo ruošc s, bet lai
minga, nes stalas pilnas ir jie
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Dr. Antanas Milius

Kas Yra Apokaliptinis Slibinas ir Kokie jo
Bendradarbiai ir Veikimo Budai
(tęsinys

Savotiškai paslaptingas da
lykas piktosios dvasios reiš
kimasis gyvatės pavydalu Pir
mutinis velnio kūninis pasiro
dymas ant žemės įvyko gyva
tės formoje Pagal Pradžios
Knygos nurodymą gyvatė y
ra klastingiausias gyvis (Plg.
Gn. 3. 1:) Sėd et serpens erat callidior cunctis animanti
bus terrae, quae fecerat Do
minus Deus —, gyvatė buvo
gudresnė, suktesnė už kitus
Viešpaties Dievo žemėje su
tvertus gyvius). Iš kitos pu
sės jai klastingumas yra bū
tinas, nes jinai palyginant su
kitais gyviais libiau nuskriaus
Gyvatė sparnų skraidymui
neturi; ji judėjimus atlieka
be palekų ir be kojų. Dėl to
jai reikia visa apsigynimo ir
puolimo strategiją su k once ntruoti galvoje: savo dantų nuo
d jose ir smegenų gudriame
ir apsukriame veikime.
Dėl savo vargingos padė
ties ant žemės gyvatė nelie
ka ir be tam tikros kompen
sacijos Jai priseina šliaužti
dulkėse ir per purvą, tačiau
iš kitos pusės ji gali susivy
niojus tūnoti mažame kampe
ly ir Dudriai pakėlus galvutę
apžvelgti supančią aplinką
A priori gyvatė nėra jau vi
sais atžvilgiais pasibjaurėti
nas šliužas. Kadaise izraeli
tams keliaujant per tyrus,
kur nuo užpultų piktų gyva
čių įkandimo įvyko daug mir
čių. Mozė įsakė pagaminti
bronzinę gyvatę ir iškelti ant
stulpo, ir visi, kurie po įkan
dimo į tą bronzinę gyvatę pa
žvelgdavo pagydavo.
Pranašas Izajas vizijoj ma
tė prie Viešpaties sosto du
šešiasparnius Serafinus. Ebraiškai seraf reiškia degąs ir
taip pat gyvatę. Žodį seraf
slibinui pavadinti vartoja pats
Izajas. Galimas daiktas, kad
vardas serafin — aukščiausia
angelų ierarchija kyla iš se

raf, kuris taip pat reiškia ir
gyvatę. Genezės gyvatė juk
ir buvo Serafinas — žaibuo
jąs Liuciferis. Su tokiu teigi
mu iš dalies galima sutikti,
žinant, kad Liuciferis kadaise
priklausė aukščiausiai ange
lų ierarchijai, buvo vienas iš
Serafinų
Išganytojas nemėgo gyva
čių. Jis suteikė apaštalams
galią nepatirti nuoskaudų nuo
nuodingų gyvačių (Plg. Mrk
16.18) ir piktos valios rašto
žinovus klastingus bei veid
mainius pariziejus vadino gy
vačių veisle Tačiau Dieviš
kasis Mokytojas nurodė sa
vo mokytiniams vienu atžvil
giu pas: mokyti iš gyvačių:
<Estote prudentes sicut ser
pentes» (Mt. Lo.16) (N. B. Šio
je vietoje autorius vartoja ter
miną gyvatė — lotyniškai —serpens. Mūsų kalboje varto
jamas žalty» nepilnai atatinka šėtono savybėms pavaiz
duoti, nes žaltys neturi nuo
dų — yra nepavojingas).
Daugumoje krikščionių kraš
tuose gyvatės simboliu pavaiz
duojamas blogis ir piktoji dva
šia. Senovės civilizacija ir pri
mityvios tautelės ypačiai cen
trinėje Afrikoje pa kirsto gy
vates j dvi rūšis Vienos yra
dieviškos, kitos gi pavojingos
ir blogos
Afrikoje Indijoje ir tarp
druidų Centrinėje Amerikoje
yra aiškių davinių apie gyva
čių kulto egzistavimą. Didžiu
lės astekų šventyklos sienos
buvo Meksikoje papuoštos iš
kaltomis gyvatėmis Tamsia
odžiai Indijos kilmės dravidai
ypač akinuotę gyvatę laiko
dieviška
būtybe,
nors
kitas gyvačių rūšis be pasi
gailėjimo žudo Akiuuotes gi
gyvates dravidų kunigai lai
ko šventyklose: maitindami ja
sias pienu ir cukrumi Jos re
Ilginėse ceremonijose užima
tam tikrą vietą Tos gyvatės
pasidaro gana apsukrios Išgir
dusios šventyklos flautos bal

1961

Leonardas Andriekus

Piligrimas
Iš savo ilgesio pilnos pastogės
Tavęs ieškoti, Kristau, išeinu —
Man sakė, kad guli sušalęs nuogas
Tvartelyje, išklotame šienu.
Nesuprantu, kaip Tu gali kentėti šaltį.
Jei vėją, speigą ir pūgas valdai,
Bet aš ugnelei kibirkšties einu išskelti
Per žemę, pasipuošusią ba tai

Tavęs tvartely nesušildys mėnesiena,
Ir apšarmojusios eglaitės nepaguos •
Drebėsi mano pavergtoj tėvynėje ant šieno
Nuo šiaurės vėjo, speigo ir pūgos.
Spragės pastogėje ledinės žvakės Bus vėpūtiniai, bus gili žiema..
Ir viskas pildysis, ką motina pasakė,
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.

Man gaila, kad guli sušalęs, nuogas
Tvartelyje išklotame šienu —
Iš savo ilgesio pilnos pastogės
Tavęs ieškoti. Kristau, išeinu.

są, tuojau prisistato kunigams
Žinoma, joms yra išimti nuo
dingieji dantys Padvėsusią to
kią gyvatę įvynioja Į maršką
tarsi žmogaus kūną sudegini
mui Indijoj yra kaimiečių, ku
rie tam tikros rūšies gyva
tėms prie urvų deda maistą,
jas laikydami dvasinių pasi
reiškimų laidininkais. Toks su
pratimas remiasi labai seno
mis tradicijomis, kurios pri
imamos be jokios diskusinės
kritikos. Jųjų šventyklų šven
toje vietoje altoriaus centre
iškalta gyvatė Toji vieta silp
nai lempomis nušviesta, ir ten
jokiam Kitos religijos išpažynėjui nevalia įžengti.
(B, D.)

(pabaiga iš 2 pusi.)
Varšuvos mieste, Lodžės, Kiel
cų ir Liublino vaivadijose ir
kaimo vietovėse Lenkijos ry
tinėse vaivadijose Pagal gy
ventojų surašymo paskutiniug
duomenis gyvenimo sąlygos
gyv. ploto požiūriu perl G me
tų esančios pagerėjusios.
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vaidmens mobilizuojant darbi
ninkus, kitaip tariant pajun
giant juos nustatytų normų ir
planų vykdymui.
Straipsnyje taip pat pabrė
žiama, kad daugelyje profsąjungiĮ rinkimai vyksta gru
biai pažeidžiant demokratijos
principus, rinkimuose karto
jamos praėjusių metų klai
dos. O tos klaidos tampa aiš
kiomis toliau skaitant Pilelio straipsnį.
«Dėl profsąjunginių organų
budrumo stokos, dėl nepakan
kamo darbo su kadrais vietos
komitetų pirmininkais buyo
išrinkti žmonės, kuiie nesusi
dorojo su patikėtomis pareigo
mis. silpnai kovojo su valsty
binio turto grobstytojais, dar
bo drausmės laužytojais.»
Iš šios ištraukos matyti ir
sovietinių profsąjungų tikslai,
jų vaidmuo partijos politiko
je Profesinės sąjungos yra tik
prievaizdas, kuriam pavesta
ta raginti darbininkus, o ne
organizacija, kuri domėtųsi
darbo žmogaus buitimi, jo gy
venimu.
Staipsnyje taip pat pateikia
ma pavyzdžių, kurie rodo,
kad vis dar esama drausmės
pažeidėjų, apgavikų ir suk
čių. Vilniaus statybos tresto
darbininkų profsąjungos komi
teto buvęs pirmininkas Gavri
tenkov ne tik kad nekovojo
prieš grobstymus, bet pats už
sukčiavimą, profsąjungai pri
klausančių lėšų iššvaistymą ir
pasisavinimą patrauktas atsa
komybėn.

AKTORIAUS JUBILIEJUS

Vilniaus dramos teatro ko
lektyvas pažymi aktoriaus VIa
Sovietinėje Lietuvoje vyks do Jurkūno penkiasdešimts me
ta profesinių sąjungų v^dovau tų sukaktį Dar besimokyda
jančių organų ataskaitos ir rin mas Švenčionių gimnazijoje
kimai Ryšium su tuo respu Jurkūnas su pasisekimu daly
blikinės profesinių sąjungų ta vavo operetėje «Malūnininkas
rybos sekretorius Pilelis iš ir kaminkrėtys». Nuo to laiko
spausdino ‘Tiesoje» straipsnį, su scena jis jau nebesiskyrė.
kuriame pažymi, kad pr fsą- Įkūrus «Vr idylos» teatrą jis
jungų darbe dar daug trūku dalyvauja jame kaip profesio
mų, jos nekovoja prieš grobs nalus artistas.
Vladas Jurkūnas sukūrė vi
tymą, kuris vis dar pasitaiko
Lietuvos įmonėse. Pilelis nu są eilę įsimenančių vaidme
siskundžia, jog profsąjungos nų, paruošė nemažą skaičių
f
vis dar neįgyjo pagrindinio jaunų aktorių.

RINKIMAI PROFSĄJUNGOSE

\

visi drauge. Štai atbėga ir jau
niausiąs Jurgiukas. Jis užsi
repečkina į gale stalo stovkn
čią aukštą kėdutę, ir jinai pa
glosto jo susitaršiusią galvutą.. Čia pat atskuba ir jų pa
, žiba, duktė Vaiva Jos juokas
skamba, kaip skardus varpe
lis. Ji šaukia Vyriausią brolį
Liudą paskubėti.
Štai jie visi prie stalo. Tė
vas pakila, sukalba maldelę,
ima aplotkėlį ir laužia su ja,
paskui su vaikais. Jos nuvar
gusį veidą plauna džiaugsmo
ašaros, ir laimė sprogdina
krutinę...
Bet štai ir vėl Kalėdos. Jie
sėdasi prie stalo tik penkie
se Jurgiuko nebėra — ji pas
klibėjo Dievas pasišaukti..
Jie laužia aplotkėlį, bet da
bar, jos skruostais rieda skaus
mo ašaros, ašaros motinos ne
tekusios sūnaus. Skausmas
sprogdina krūtinę.

Laiko srovė neša gyvenimą
tolyn, metai kaip nuvytę la
pai krenta.
Karas! Karas! Paskutinį kar
tą jie sėdasi keturiese prie
stalo. Nebėra Liudo. Jis žu
vo keršto sunaikintas. Ji ma
to žemės gauburėlį sausų la
pų užklotą, ten ilsisi jos sū
nus ..
Karas! .. Karas!..
Morta mato, kaip užsilieps
noja juodas nedegulis. ir jos
akys neramiai seka ugnies
liežuvius
...«Dabar jie sėdasi lik dvie
se prie stalo. Jis ir ji — tė
vas ir motina, Prieš juos gu
Ii laiškas Jame duktė siunčia
sveikinimus ir aplotkėlį, ir
rašo, kad apie brolį Vincą iki
šiol ji neturinti žinių...
Jie laužia aplotkėlį Ji pri
siglaudžia prie vyro kruti
nes. o jis glosto jos pečius ir
prašo: «Neverk, Morta, aš

esu dar su tavim, tu ne vie
na...» Ir jie sėdi abudu. įsižiū
rėję, kaip gęsta židinyje ug
nelė Jis apgaubia jos pečius
skarą Artinasi pusiaunaktis,
bet varpai tyli. Jų širdys be
dieviškos rankos išplėštos!..
Bet jis pasilenkęs jai niūniuo
ja: «Tyli naktis, šventa nak
tis...»
Ir vėl metai skuba Jie abu
du vis labiau linksta prie že
mės vis dažniau lanko ka
pus savo artimųjų. Jie vis
dažniau kalbasi sa jais .. Jų
tiek daug nuėjo į anapus...
Dabar ji liko vienui viena,
apsupta vien atsiminimų, įsi
klausiusi į vėjo kaukimą ka
mine.»
Senutė Morta pasirąžo kė
dėje ir įsižiūri į langą.
Lauke siaučia pūga Ir ji ke
liasi nuo fotelio ir palengva
prisiartina prie lango. Švie
sos kvadrate ji mato pašėlu

sį snaigių šokį. Jos šoka tai
susimesdamos į krūvą, tai iš
sisklaidydamos pavėjuj.
Bet štai ji mato pro sniego
šydą švieseles Devynios švie
seles artinasi į ją Ji įsižiūri,
ir mato savo artimųjų šypsan
čius veidus. Jie visi stovi už
lango, ir kiekvieno ranka tie
šia jai aplotkėlį...
— Aš tuoj, tuoj... Aš einu
pas jus... — šnabžda senutė
Morta, ir ji dabar pastebi,
kaip jai moja Jurgiukas, Liudas ir jos vyras .
Morta žengia žingsnį, bet
galva ima svaigti Ji susver
di ir suklumpa ties stalu, kur
stovi jos vyro atvaizdas tarp
gėlių vazonėlių. Ji nesąmonių
gai ištiesia į jj ranką, bet ne
bepasiekia ...
Mirštančios ausyse skamba
varpai, o stingstančios lūpos
taria! «R mybė ir įtaika . »

5.
Vaiva juokėsi klausydama
savo vyro linksmo pasak-ojim©.
— Dar niekada tokių sma
gių Kūčių neturėjome! — pa
galiau ji atsikvėpė.
— Tikrai. Atrodo, kad ir
svečiai buvo labai patenkin
ti, — patvirtino vyras.
— Gal ne veltui užtarnavau
tokią puikią orchidėjų dėžę
nuo ponios X.
— O, nėra abejonių!
— O tu, ar patenkintas ma
no dovana? — Vaiva smalsiai
pažvelgė vyrui į akis.
Jis pabučiavo žmoną į ka
klą. Puikesnės negalėjai su
galvoti. Juk mano viso gyve
nimo svajonė išsipildė, turiu
dabar nuosavą automobilį!
— Tai dabar, kai tik pano
rėsimą galėsime šmukšt ir
dumti.. — juokėsi žmona.

(B. D.)

~
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LIETUVIU JAUNIMUI UZ LIETUVOS
Mielas mūsų jaunime Jums
tenka augti ir bręsti labai
reikšmingų kontrastų laikais.
Iš vienos pusės Azijos ir Afri
kos tautos, dar niekad netu
rėję, savų valstybių, mažai kul
turingos ir stabmeldės, mūsų
laikais kuria savas nepriklau
somas valstybes, jieško tikro
jo Dievo, labai sparčiai sie
kia kultūros ir civilizacijos.
Iš kitos gi pusės mūsų sena
Lietuva ir eilė kitų valstybių
bei tautų pateko vergijon už
jas mažiau kultūringų okupan
tų, tuose pavergtuose kraštuo
se labai jau nukentėjo kultū
ra, o ypatingai žiauriai ir ne
kultūringai persekiojamas ti
kėjimas, brutaliu būdu prime
tamas žmogų degraduojantis
materijalizmas. Mūsų laiko
žmogaus protui bedievybė ne
patiekia įtikinančių argumen
tų, prieš tikinčiuosius reikia
naudot' teroro priemones: ati
mamas darbas, tarnyba jauni
mas šalinamas iš mokyklų, ti
klotieji kalinami, tremiami
vergų darbams į Sibirą.

Po paskutiniojo karo žmo
nijos dvasios nuotaikose įvy
ko daug kas naujo. Aišku, kad
tos nuotaikos pamažu atims
be karo ginklus iš tironų ir
žmogaus sąžinės bei tikėjimo
persekiotojų. Ar tai įvyks
sparčiau ar lėčiau, praklausys
nuo tikinčiųjų ir laisvę mylin
Čiųjų aktyvumo branginamus
principus skleisti aplink save.
Iš laisvos Lietuvos per įvai
rias vienuolijas lietuviai pa
siekė toli. Dar iš anų laikų
’turime jų ne tik Europoje,

Amerikoje, o Indijoje, įvai
riuose Pietų Amerikos kraš
tuos, Hawaijuose Aišku, kad
šio laiko naujieji sąjūdžiai,
Apaštalų Sosto šaukimas būtų
pasiekęs ir Lietuvą, pažadinę
dar daugiau jaunimo drąsiems
žygiams Lietuvoje augančiam
jaunimui šiandien lemta kito
kiu — tremtinių ir kankinių
keliu nešti Dievą į bedievių
valdomus Europos ir Azijos
plotus.
Visų laikų ir visų tautij emi
grantų bei tremtinių dide ė da
lis svetimuose kraštuose pasi
meta Tik tvirtesnės dvasios,
drąsesni, talentingesni nepra
randa kūrėjų dvasios Nagri
nėdami čia mūsų išeivijos ir
tremtinių dvasios bei charak
terio negalime nekonstatuoti
šiuo metu svetur augančio lie
tuvių jaunimo drąsių ir pla
čių akiračių stokos. Yra gra
žių išimčių, yra energijqs,
idealizmo, talentų, bet' perma
ža drąsos ryžtis platesniems
užsimojimams. Ypatingai ne
normaliai mažas skaičius iš
lietuvių jaunimo pašaukimų
kunigystėn ir vienuolių luo
man Negalima manyti, kad lie
tuvių šeimos būtų Dievo ap
vaizdos planuose išskirtos,
rastos netinkamomis aukštes
niam tobulumo laipsniui, žmo
nijos atpirkimo misijai Prie
žastys yra kitokios: gal perdi
delis paskendimas menkaver
tėse smulkmenose, per kurią
triukšmą siela nes jgeba išgirs
ti Dievo balso paklausant siek
ti di lesnių dalykų menkniekių
sąskaiton
Vysk Vincentas Brizgys
Kauno Koadjutorius.
(B. D.)
/

Stepas Zobarskas

Monsinjoro Suoliukas
(tąsa)
Staiga Baltrūnui ėmė rody
tis, kad, jeigu klebonas būtų
užklausęs, ar aruodai jau taip
greit ištuštėjo, kad tiek maža
dovanų tėra įpylęs. Tada bū
tų palinksmėjusi dailidės šir
dis, ir jis būtų patrigubinęs
savo pyliavą. Bet ne, klebo
nas net neatkreipė dėmesio į
dovanas, kaip jis nesiteikė ap
žiūrėti suoliuko, nors kiekvie
ną kartą, laikydamas mišias,
stojosi ant jo. Na, palauk, se
ni, tu neapkenti manęs, ir aš
tavęs neapkęsiu. Pažiūrėsiu,
katras katrą įveiksime.

Ir dailidės galvoje be palio
vos pradėjo suktis mintis;
kaip atkeršijus nekenčiamam
klebonui. Mušti jo nesumuši,
tai aišku, nes,,kaip tu jo ne
mėgtum, vis dėlto tai yra ku-

nigas ir. be to — senas kuni
gas. Į veidą taip pat nes p jau
si. Užtat dieną naktį nerimo,
širsdamas, kol galų gale ding
terejo puiki mintis, bet jau
tekia puiki, kad dailidė visas
nušvito iš pasitenkinimo Bu
vo kaip tik švento Jono atlai
dų išvakarės. Dailidė prasima
nė reikalą į bažnyčią ir, nu
taikęs progą, kai. visi altoriai
jau buvo išpuošti ir mergi
nos, išdėliojusios gėles ir vai
nikus, išėjo namo, įslinko za
kristijom įsitikinęs, kad nie
kas nemano, susirado suoliu
ką, ant kurio stojosi kunigas,
norėdamas atidaryti taberna
kulio dureles, ir ilgai žiūrėjo
čia į aukurą, čia į gėles, ku
rias galima būtų dar grakšČiau išdrožti, bet negi bepra
dėsi taisyti seną daiktą Vie
tomis aukuro plytos ir dūmų

Linksmu Kristaus Gimimo Švenčiui ir Gausios Dieviškojo
Vaikelio Palaimos
Zigmas Gavelis

DIEVIŠKA GYVYBĖ
Skardžiai varpai bažnyčių bokštuos aidi.
Ir tam aidėjime nuo medžių šei mos krenta.
Kalėdų naktyje varpų aidėjime ir snaigėj
Dieviškos Gyvybės žemėj vardas šventas
Vardu Dieviškosios Gyvybės išpuošti altoriai,
Ir kvepėjimas gėlių, ir degančių smilkylų,
Ir apšarmoję medžiai.ant šventorių stovi.
Ir vėjo maldos snaigėmis pakyla

Dieviškai
Ir bitučių
Ir baltais
Ir tamsus

Gyvybei spindi Piemenėlių Mišios
vaškas nuo žvakučių teka,
drabužiais angelėlis nišoj,
šešėlis krūpčioja nuo žvakių.

Ir tie varpai kurie bažnyčių bokštuos aidi.
Ir tos žvaigždutės, kurios išmargina naktis,
Ir sustingusi rasos lašelio snaigė —
Dieviškos Gyvybės žemėj paslaptis:
■^*^****t4*I**^^**^*j^X*-X*****X***4****í*>Z4>***I4>I4>I*>44*J**IH*I**J*-0

JAUNIMO NAMŲ -VAJONĖ.
virsta realybe

Šią savaitę buvo pradėti
J AUN1MO NAMŲ statybos dar
bai. Griaunamas mokyklos sto
gas ir rengiama «lage». Dar
bai turi būti atlikti trumpu lai
ku. kad nebūtų sutrukdytos
pamokos Darbams užbaigti
iki penkioliktos dienos vasa
rio dar reikalinga pusė mili
jono kruzeirų Visi dar prie
statybos neprisidėjusieji. pra
šomi galimai greičiau tai pa
daryti.

— Praėjusį sekmadienį įvy
vingiai nubrūžuota, dešinysis
liūto petys įskeltas, bet visu
moje suoliukas tebebuvo dai
lus Ir šitą jo darbą mindo ši
toks klebonas! «Niekai, aš pa
dari u, aš galiu ir sunaikinti»,
pagalvojo dailidė ir ėmė lauž
ti ąžuolinę koją. Nelengva bu
vo. ir ąž olas tvirtai laikėsi,
ir širdį ėmė skaudėti, tartum
ne medį, bet gyvo avinėlio
kaulus būtų sukinėjęs. Vis dėl
to neapykanta buvo stipresnė
už gailestį, ir Baltrūnas išlau
žė vieną po kitos visas ketu
rias kojas, o kad tarnai anks
čiau nepastebėtų, prikalė jas
silpnomis vinimis, kurios nė
mažo vaiko nebūtų galėję iš
laikyti. Po to jis vėl pastatė
suoliuką senojoj vietoj ir, kaip
niekur nieko, atsiklaupė prie
šais altorių pasimelsti.
Namuose dailidė nė žodeliu
neprasitarė nei žmonai, nei
vaikams apie savo išdaigą
«Gražu bus, — mąstė jis, —

ko moksleivių ateitininkų su
sirk kimas Kalbėjo 1 Šimony
tė. Jos ieferatą spauzdinsime
atskirai Vaidyba padarė pra
nešimas Tai buvo paskutinis
susirinkįmas senosios moky
klos patalpose.
- Per Kalėdas moksleiviai
Ateitininkai rengia šeimyniš
ką eglutę.

VISAS LIETUVIŠKAS JAU
NIMAS KVIEČIAMAS DALY

VAUTI «MŪSŲ . UETUVOS*
NAUJŲ ME J Ų SUTIKIME.

kai rūstuolis kunigas stosis
ant suoliuko, o tas — trakš —
ir išsities Sugriūti, žinoma,
kunigas nesugrius, bet jau akiniai tikrai iš pykčio pasb
Kels. Po to tegu siekia abiemrankom, ant pirštų galų pasi
stiepdamas. Šiokį sekmadienį
dar būtų pusė bėdos, bet čia
gi kermošius! Daug kunigų su
važiuos, daug žmonių suplauks
į atlaidus iš aplinkinių para
pijų».
Dailidė suplojo rankom per
kelius ir ėmė ruoštis į bažny
čią Pats skubėjo ir žmoną su
vaikais ragino, kad nepasivė
lintų. Miestely jis kitaip ap
sisvarstė: ko jam eiti eilinių
mišių klausyti, jeigu žino, kad
savas klebonas laikys sumą.
Dailidė ateis laiku, tuo tarpu
pasišnekės su kaimynais ir gi
minėmis. Nė vienas jo neap
lenkia visiems reikalingos jo
rankos: tas prašo lineiką pa
daryti, anas norėtų žiemai va

JAUNIMO NAMŲ STATYBAI
AUKOJO:
PETRAS ŠUKYS 10 0(0 cr,
ŠERMUKŠNIŲ ŠEIMA 10 000
cr., ANGELINA DIRSYTĖ pa
baigė mokėti savo 2 000 cr,
pažadą, Šimoniai vėl įmokė
jo 5.000 cr., GENOVEVA POLEWACZ pažadėjo 6.000 cr.
įmokėjo 2.COO cr , J. BAUŽYS
vėl įmokėjo 3 000 cr, Ona
Paukštienė 2,000 cr , Didžiu
lienė 2.060 er., P. M. 2;000 cr.
Po tūkstantį kruzeirų aukojo
Valiūnienė, A. Miekan, A. Ma
tusevičienė, L. Martins, K. Li
pas, A: Archina J. Albuquer
que. V. Nagy.
žio, kitas vėl mielai pasistaty
tų seklyčioje dailią indaują.
Ir visi kviečia alaus arba deg
tinės išsigerti. Bet prieš mi
šias Baltrūnas nieko negers.
Vėliau.
Suskambėjo varpai, ir išsi
puošęs dailidė nuskubėjo į
bažnyčią savo nuolatinės vie
tos netoli didžiojo altoriaus
užimti Žmona su vaikai* mel
dėsi moterų pusėje Keturių
bažnyčios tarnų lydimas, išė
jo kunigas, ir visais skliau
tais pradėjo ūžti vargonai. Dai
lidė nulenkė galvą ir pakėlė
ją tik tada, kada bažnytinis
choras baigė giedoti paskuti
nius «Pulkim ant kelių» žo
džius. Staiga jo akys sustojo
ties mišias laikančiojo galvK,
tokia balta, kaip laukų dobi
liukas. ir pajuto, keip karštis
nusmelkė per nugarą Tai ne
savasis klebonas, o svečias,
pats monsinjoras I abutis!

(B D.)
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FABRICA DE MALHAS
Petrâs

Šukys

f

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R
Ibitirama ir A v. Zelina).

Aleksas Kalinauskas

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA

Advokatas

UŽSISAKYTI

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4 o - Sala 7 - Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vol.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS
GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda
nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, T’ andar, sala 7. Telef 34-0516
(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus
Rua 24 de Maio, 35 — 3 aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas
pamokas duoda nemokamai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
* Skubiai išsiunčiama 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 pasi mčiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Gamarero. 698, Penha
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.
z
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

5 pusi.

MŪSŲ LIETUVA________________

Ir pr enumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Stasio Saldžio krautuvėje,
Rua Clemente Alvares, 137,
Lapa.
HKun. 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 S.J. prie S
- Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Mendes.
K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 700, arba
PRANAS &, CIA. LTDA.
Mašinraščio kursuose,
Madeiras em gerai
Andr. Pupienį, R1 Oratorio.
1224, Mooca,
SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
B. Tubelį ir Kučinską, Mos
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A >
Rio de Janeiro
nho Velho
Serraria « I T A > — Serra dos Aimorés — Município de
Stočkų Par quedas Nações.
Nanque - Estado de Minas Geraisi
«Mūsų Lietuvos» atstovai
«auTCcannntftfKftGtfftGtfGraTOtfGtfaMTOtfrasGtftuitftfGtítftftftãGCMJtttTOrau ’
Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė
Gaulienė, Rua General Pedra
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
351.
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

SIUVĖJAS
• POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina. 595)

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

1EJCRITCK8©

VIENINTEL AI

ATST< VAI

G ARŠIOJO - V ANDENS

LINDO Y A

IKMÃCJ CAKK1EÍ21 m.
indoya vanotu yrf ^--.idi žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite'
Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967

SÃO

PAULO
•• • •

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

Aadcimento
Irmãos Nascimento
RE6. 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. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»

RUA COSTA BARROS

TEL. 63-32-85

ViLA ALPINA

LIETUVOS NACIONALINI
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

6

ŠIEMET VISI LIETUVIAI DALYVAUJA «MÜSU LIE
TUVOS» RENGIAMAME NAUJUJU METU SUTIKIME

■— BRAZILIJOS LIET. BEN
DRUOMENĖS valdybos posė
dis yra šaukiamas 26 d. gruo
džio mėn. 20 vai.. Vila Žoli
noje. Valdybos nariams daly
vavimas yra privalomas. Yra
visa eilė svarbių reikalų, ku
rių išsprendimas yra neatidė
liotinas.

— KŪČIŲ NAKTJ, Pieme
nėlių mišių metu Liet. Kat
Bendruomenės choras giedos
gražias kalėdines giesmes. Iš
toliau atvykusiems nebus sun
kūmų į namus sugrįžti, nes
autobusai važinės ligi 2 vai.
nakties.
— Mielas skaitytojau, jei
nori, kad «Mūsų Lietuva» ta
ve ir toliau ištikimai lankytų,
atsilygink užsilikusias skolas
ir dalyvauk Naujų Metų suti
kime, tuo prisidės! prie finan
sinių laikraščio reikalų susti
prinimo.
— Laiškai: P. Vancevičiui,
Olgai Kiziliauskaitei gj Sirotkevičiui, A. Savičiui,H, Ichefer, V. Balčiūnui, Valeikienei
Al. Grabauskui, Eug. Bacevi
čienei, K. Navickienei, Aid.
Nadolskytei, F, Slavickaitei,
V. Pundzevičiui, N. Godliauskui, F. Jakučiui, J Masiuliui,
M. Vingriu!, J. Satkunaitei, V.
Vaikšnorienei, K. Baužiui, K.
Čeraukai, L. Bendoraičiui,
St. Franckevičiui, Ad. Šernui,
E. Bendoraitienei, Boguslaus
kui, I. Kutkienei, W. Urbana
vičiui, Valavičiams, J. Skorupskiui, Girdauskui, E. Med
vedevai, A. Azaravičiūtei A.
Talalatei, I. Ambraziejutei, U.
Bendoraitienei, J. Stankevi
čiui, V. Kušeliiuskui, Prel.
Miliauskui, M. Slautienei, VI.
Giedraičiui, J, Ceglauskui, G.
Valeikaitei, J. Juzėnui, Ang.
Juzėnieaei, M Kindurienei,
A Matelionytei, L, Šliktai,
Pr. Raulušaičiui, J. Baužiui,
A. Baužiui, K. Paukščiui, I.

Šimonytei, Pr. Satkunui, St.
Butnmavičiui, M. Jonavičiūtei, J Skurkevičiui, O. Sinke
vičienei, I. Labuckui.

Pradžia. paskutinę šių metų dieną 1 8 vai Vila Zelinos Gimnazijos salėje Meninėje
programoje Čiurlionienės trijų veiksmų komedija «PINIGĖLIAI». Veikalą režisuoja mokyto
ja HALINA DIDŽIULYTĖ MOŠINSKIENĖ. Vaidina geriausi kolonijos artistai. Prašoma nesivėlinti, nes vaidinimas prasidės 6 vai. vakaro punktualiai.
Pakvietimus ir staliukus užsisakykite iš anksto Staliukus galima užsisakyti pas
JUOZĄ BAUŽĮ ar skambinant telefonu 63 5975.

«Músu Lietuvos» Nauju Metu Sutikime Šokiams Gros
Osvaldo Grigulio Vadovaujamas Orkestras «Monte Cario»

— Antanas Stankevi
čius, gyv. rua da Mooca,
3133, mirė gruodžio m. 7 d.
Velionis buvo 61 m. amžiaus,
kilęs iš Kazlų Rūdos. Nuliūdi
me paliko žmoną Marcelę,
brolį Juozą ir seną, 93 m. mo
tiną, Lietuvoje. Trisdešimtos
dienos egzekvijos-mišios bus
8 d sausio, 8 vai. Vila Žoli
noje. Gimmės ir pažįstami
kviečiami atvykti į pamal
das.

.
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•

STEFANIJA ŠVIRAITĘ IR KAZIMIERĄ TAMALIÚNUS

25 METŲ MOTERYSTĖS SUKAKTIES PROGA
Sveikinu ir linkiu d-^ug ilgiausių metų
brolvaikis
Osvaldas Švitra

SVARBUS LEIDINYS APIE
LIETUVĄ
f'

Veikiantis New Yorke Lie
tuvių Tyrinėjimų Institutas
(Lithuanian research Institu
te) ką tik išleido antrąjį to
mą savo serijos «Studia Litua
nica». Tai dr Jono Balio su
daryta bibliografija «Lit ua
nia and Lithuanians» — Se
lected
■ bibliography Išleista
— ADVOKATU! ERNESTUI
PETRAIČIUI, gyv. Eio de Ja leidyk'oje Freder ck A. Praeneiro, Vila Zelinoj, klebonijo ger, New York. Atspausdin'a
je yra siuntinėlis iš Ameri Lietuvių Enciklopedijos spaus
tuvėje Bostone, (190 psi. New
kos.
York 196i)
RIO DE JANEIRO
Čia cituojami parinkti lei
diniai apie Lietuvą ir lietu
Lietuvių radio valandėlė
vius lietuvių ir kitomis kal
«A voz da Lituania» yra trans
bomis. Viso mibima 1.132 lei
liuojama PIRMA DIENI Al S nuo i
dinių pavadinimai. Savaime
20.15 vai. iki 20,45 vai,
aišku, kad tai toli gražu nepilia bibliografija apie LietūLIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
vą ir/lietuvius be. ji duoda
TRANSLIACIJOS
ypač svetimtaučiui pagrindi
nių duomenų apie rūpimus
(Lietuves laiku)
šaltinius tais klausimais Sus
VATIKANO RADIJAS
kirstymas atskiromis sritimis
Kasdien 20,15 iki 20,50 vai. padeda lengviau surasti, tuo
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 29, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.
PAJIEŠKOMAS
MADRIDO RADIJAS
Z domas Giedrimas ir Miką
Kasdien 21,30 iki 21,45 vai. liną Linkauskaitė Giedrįmie25 ir 42 metrų bangomis.
nė. Ieško jų sūnus iš Urugva
Programa pakartojama se jaus. Ką nors apie juos žinan
kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa tieji prašomi pranešti JUOZE
čiomis bangomis.
VIČIUI, Rua Pascoal Morei
ra, 31, Mooca S. Paulo

— MAIRONIO METAI. Atei
nantieji metai bus Maironio
metai, r es sueis šimtas metų
nuo didžiojo Lietuvos dainiaus
gimimo. Lietuviai plačiame
pasaulyje šią sukaktį ruošia
si atitinkamai paminėti.

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

AIMTAISC £ÁV ĮLOMIO

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Pj-of. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

Escritório Contábil Vila Zelina S'/C ltda.

I

labiau, kad pridėtas ir visų
autorių sąrašas. Ta: tikrai ver
tingas leidinys, kuris pravers
netik svetimtaučiui, bet ir lie
tuv’ui kultūrininkui Neturėti
to leidinio savoje biblioteko
je stačiai negalima.
TURISTĖS Į LIETUVĄ JIEŠKOJO PROGOS APKULTI
PALYDOVĄ IS CH'CAGOS

Bet Palydovas J. Mažeika Spė
jo Pasprukti Nuo Įnirtusių
Moterų
Ekskursijai į Lietuvą perei
to liepos mėnesio pabaigoje
vadovavo chicagietis J. Ma
žeika, vienas «Vilnies» šulų.
Bet su ekskursija jis negrįžo
ir paliko tenai Viena turistė
pareiškė jūsų reporteriui:

.Jeigu mes būtumėm pačiu
pę J. Mažeiką šioje pusėje
geležinės uždangos, mes bū
tumėm jį apkūlę, tam mes tu
rėjom rimto pagrindo.»

Toliau ji pasakojo kas su
kėlė tą chicagiškių moterėlių
rūstybę Girdi, būnant Lietu
voje. keliautojus nuvedė ap
rodyti cemento fabriką. Fabri
ko vedėjas nusiskundė, jog
trūksta darbininkų, o darbo
yra daug.
Tuomet J Mažeika šoko
drožti mums prakalbą. Esą,
jūs norite vykti pas saviškiu^
į provineiją Ką jūs ten dary-1
site? Tik baliavosit ir trukdy-.

Horário: das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências

de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co

mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 FONE: 63-6005 - VILA ZULINA - SÃO PAULO

Moterėlės ėmusios zurzėti:
«O gi kam mes sumokėjom
tiek pinigo, jei nė saviškių
negalime pamatyti?»
Didžiuma moterėlių taip už
pyko, kad slaptai susitarė išpliekti jam kailį, kaip tik pa
sitaikins gera proga. Bet J.
Mažeika greitai dingo ir su
ekskursija negrįžo į Chicagą.

Sandara

IŠĖJO DR. P. GAIDAMAVI
ČIAUS «DIDYSI

NERIMAS»

Knyga turi 297 puslapius.
Viršelis V. K Jonyno Veika
le dar yra M K. Čiurlionio,
J. Dagio, A. Mončio E. Beria
cho kūrinių reprodukcijos.
VILNIEČIO AUTOBIOGRAFI

NIS ROMANAS VOKIEČIŲ
KALBA
Neseniai Vokietijoje išėjo
romanas, kuris bent dalinai
liečia mūsų sostinės Vilniaus
gyvenimišką koloritą. (Roman
Gary. «Erste Liebe — letzte
Liebe». Išleido: Verlag Piper,
München, kaina l-,50 DM
1961.)

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1® vali

Casa Verde, 17,15 vai.

Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:

Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA

Lapa 16 vai.,
Paskutinį:

PROGRAMA

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu Mons. P. Ragažinskas, caixa Postai 4118. &ão Paulo.

SIUNTINIAI j visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10,
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko
nemoka. Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.

(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS

site dirbantiems.

Iš Londono Standartiniai paketai Ka ėdoms pigia kaina.
Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.
Turime medžiagų pavyzdžius:
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas,
įteikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą.
Persiuntimas
garantuojamas šimtu procentų:
Importação e Exportação JULIE &DRAGI TIN RAJICLtda
Praca da Sė, 399. 4-tas aukštas, salė 404^
Fone 33-4963 ir 36-8530

Vila Anastacio 8,30 vai..

Kalėdos artėja,
ir Tamsta galvoji, ką pasiųsti ,
Švenčių proga giminėms į
Lietuvą.
Geriausia dovana — angliš
kos medžiagos, kurias galima
užsakyti pas Magdaleną Vinkš
naitienę: R. Barão do Pirai, 65
Vila Ze ina

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

