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nas davė nurodymus savo am
bazadoriams, kad jie kietai
laikytųsi kas liečia vakarie
liucijos, kurių priedangoje čių teises praeiti per sovietų
Kremliaus agentai yra pasi zoną prie Berlyno pasilikimą
ruošę sukurti visą eilę naujų vakariečių kariuomenės Ber
«kubų».
lyne ir saugumą garantuotą
Sunkias dienas gyvena ir susitarimu tarp Amerikos. An
Brazilija. Šių sunkumų pati glijos, Prancūzijos ir sovietų
didžioji priežastis yra susmu vyriausybės. Šitas derybas už
kęs ekonominis gyvenimas, la mėgsti yra nutarę Kennedy ir
bai nuvertintas pinigas. São MacMillan sivo susitikime
Paulo gubernatorius švenčių Bermudo saloje praėjusią sa
sveikinime priminė, kad atei vaitę
nantys metai bus sunkūs eko
— Amerikos Valstybių Or
nominiai ir politiniai Krašto
politinė padėtis dar nėra tvir ganizacijos-(OEA) numatytas
tai nusistovėjusi. Sunkiu k±aš 22 d. sausio mėn. susiiynkitui ekonominiu inomėiitu po
litiniams agitatoriams lengva garsioje vietovėje Punta del
yra minias kursty i ir vesti į Este Prieš kurį laiką Koium
biją buvo pasiūlusi, kad šis
aventiuristinius žygius
Pasaulis yra pasida’inęs į susirinkimas svarstytų sank
du frontus: į laisvąjį demo cijas (bausmę) prieš Kubą.
kratinį fronią paremtą krikš Tačiau bet kokių Kubai sank
čioniškais pagrindais, ir ko- cijų taikymą dagumas Ameri
muništinį, kur žmogus yra kos valstybių nepritarė. To
partijos ar valstybės aklas dėl dabar Kolumbija numaty
tam susirinkimui kitą darbo
įrankis ir verga .
tvarkės projektą pasiūlė Bū
Nors šiems dviems frontams tent re'kalauti Kubos, kad ji
nemaža įtakos turi ekonomi vykdintų Amerikos abiejų kon
niai interesai, tačiau savo pa tinentų v Istybių nutarimus ir
grinduose šiandieninis pasau kad nutrauktų ryšius su ko
lio politinis išsirikiavimas yra munizmu.
pagrįstas dviem ideologijomis:
krikščioniškąja ir bedievišką
— Egipto diktatoriui Nasse
ją, materialistine. Komuniz riui savo vidaus ir užsienio
mo atstovai savo ideologijai politikos nepasisekimus nori
pergalę nori užtikrinti, gin pridengti kitais žygiais Pir
klu. Todėl vadinami «milita moj eilėj, pradėjo akciją prieš
ristai» ar «karo kurstytojai» prancūzas ir jų tariamą špio
kyla ne iš vadinamo kapita nažą. Šiomis dienomis Nylo
listinio, bet komunistinio iron slėnyje konfiskavo tris pran
,to.
cūzų mokyklas. Pažymėtina,
Į Naujus Metus pasaulis į- kad šita akcija prieš prancū
žengia apsuptas didelių pavo žus supuola su gavimu įvai
jų, netikrumo ir karo grės rių reikmenų aviacijai ir ka
mės ženkle.
ro laivynui iš Sovietų Sąjun
gos. Kremlius vėl atkreipė
ypatingo dėmesio j Egiptą Y— Š. Amerikos ir Anglijos ra gandų, kad Maskva norėtų
ambazadordai Maskvoje gavo gau i*bazes Viduržemio jūro
įsakymą iš savo vyriausybių je. Ypač svarbu tos bazės,
švenčių metu neišvykti iš kai iš Maskvos gretų iškrito
Maskvos, nes betkuriuo mo Albanija. Šiam pavojui konmentu gali būt pradėtos dery trabalansuoti Prancūzija turi
bos su Kruščiovu ir užsienio didelės strateginės vertės ba
reikalų ministeriu Berlyno zę Bizertos uoste, ir kur gali
klausimu. Ambazadoriams yra kontroliuoti visą Viduržemio
suteiktos gana plačios teisės. jūrą
Jie nori ištirti ką tikrai Krem
liūs mano daryti Berlyno klau
Brazilijos vyriausybė yra
Simu. Vašingtonas ir Londo nutarusi laikytis griežto tau

įžengiant i naujus, 1962 metus
Pradedame Naujus metus ne
tikrumo ir didelių pasaulio
sukrėtimo pavojų ženkle. Pla
taus pasaulio horizontuose
dunkso tamsūs karo ir revo
liucijų pavojaus debesys, grę
siantys žmonijai didelėmis ka
tastrofomis. Šviesesnių pra
giedrulių maža kur bematyti,
nei tarptautinėj politikoj, nei
pavergtoj Tėvynėj Lietuvoj,
nei mūsų gyvenamajame
krašte
Neramumai, karo pavojus
ne tik nemažėja, bet priešių
gai, vi* auga Štai paskutinė
mis dienomis naujų neramu
mų židiniu tapo Viduriniai Ry
tai, kur Egipto diktatorius Nas
seris šiais metais smarkiai
prakišęs vidaus politikoje, gra
sino kaimyninėms arabų tau
toms Ta kryptimi jau nuplau
kė dalis anglų karo laivyno.
Afrika, tai užminuotas karo
laukas kur nuolat, tai vienoj
tai kitoj vietoj sproginėja,
daugumoj Kremliaus banditų
paslėptos granatos. Berlyno
išsprendimo klausimas pasida
rė jau beveik neįmanomas iš
narph ti. Amerikos abiejų kon
tinentų vienybę nuodija į ko
munistų rankas patekusi Ku
bos vyriausybė
Europos širdyje, raudonojo
kolonializmo panaikinimo rei
kalu, kur šimtas milijonų eu
ropiečių t okšta duonos »r
laisvės, beveik nieko, jų iš
laisvinimui šiais metais nebu
vo padaryta.
Liūtų ir tigrų teisė tarpiau
tiniuose santykiuose viešpa
tauja. Tiek .demokratiniame,
tiek komunistiniame frontuo
se tūkstančiai lėktuvų paruoš
ti, apg nkluoti atominėmis bom
bomis, kiekvieną minutę, die
nos ir nakties metu yra pasi
ruošę, gavę ženklą, skristi
priešo žemėn sunaikinimą ir
sėti mirtį.
Didžioji industrija abiejuo
se frontuose dirba karo rei
kalams. Kremlius nuolat gra
sina, kad galįs Vakarų pašau
lį nušluoti nuo žemės pavir
Siaus Pietų Amerikos konti
nentui gręsia socialinės rovo

—
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MASKVOJE REIKALAVO DAUGIAU LAISVĖS
Nuo gruodžio 4 d Maskvo
je vykstančiame 5 me pasau
liniame profesinių sąjungų (ko
munistų įtakoje) kongrese kai
bedamas sąjungos preziden
tas. Italijos darbo konfedera
cijos gen. sekretorius Novel
la pažymėjo, kad šios sąjun
gos nariams — paskirų kraš
tų profesinėms sąjungoms tu
rėtų būti suteikta daugiau lais
vės. Pasak Nevėlios, tie na
riai neturėtų «mechanišku bū
d<i pripažinti paskirus šūkius
ir tikslus» Italijos atstovas sa
.

■
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vo kalba prieštaravo sąjungos
gen. sekretoriui prancūzui
Saillant, reikalavusiam griež
tos vienybės visų narių tar
pe. Komunistinės profesinės
sąjungos istorijoje tai buvo
pirmas atsitikimas, kad vie
nas vadovaujančių asmenų bú
tų pareikalavęs daugiau atsi
palaiduoti nuo Maskvos nu
brėžtos linijos. Novellos kai
bos metu tebuvo vos pora pu
blikos pritarimo pasireiški
mų.
• y

■

—

SOVIETU AKCIJA PRIES ŽYDUS
Sovietinio organo Užvesti da ne tik pasakojimų apie
ja» pranešimu Kirgizijos sosti tai. kiek milijonų rublių nele
nėję, Frunzės mieste, išaiš galiai uždirbo tiulio ir dirbti
k nta nelegali grupė «pramo nio šilko audėjai, bet ir ne
nininkų. kurie privačiai ga mažą skaičių pavardžių (žy
mino ir pardavinėjo tiulį bei dų). Pasirodo, kad pagrindi
dirbtinį šilką. Kaltinamų jų šuo niai privačios įmonės steigė
le sėdi net 54 šios grupės na jai buvo Hazenfraneas ir Epel
riai, šešis metus vedę nelega baumas, jų artimiausieji pa
lią gamybą Jie kaltinami «iš dėjėjai — Natanzonasir Gold
vylioję dorų žmonių pinigus». manas.
Straipsnyje skaitytojas ran
n — •: miw :i nri r mr ~ i—r ir ~rr—'—irr~"—^~~nrr n —■ n ■■ □ — o t— u.

pumo. Priimtą ateinantiems
metams biudžetą numato su
mažinti net iki 40 procentų.
Finansų roinisterisateinančiais
metais tikisi pakelti kruzeiro
ir bendrai Brazilijos finansinį
pajėgumą sustiprinti.
— São Paulo estado gu
bernatoriaus pareiškimu, atei
nantiems metams yra numa
tęs užtraukti 40 milijonų do
lerių paskolą. Didžiausia pas
kolos dalis bus panaudota že
mės reformos pravedimui.

— Brazilijos prezidentas
Jango Goulart vasario mėn.
viduryje vyks Šiaurės Ameri
kon. Šiam vizitui priduodama
didelės reikšmės.

— Cubatão - Praia Grande
tuoj bus sujungti nauju keliu.
Šis kelias turės didelės reikš-

rą kabantį tiltą, kur šventa
dieniais ir sekmadieniais reik
labai ilgai užtrukti, bet galės
vykti tiesiog nusileidus nuo
kalno (Alto da Serra), Praia
Grande linkui. Kelias pajūrin
išeis pro Pedro Taques gele
žinkelio stotį, arti aercporto.

— Brazilijos prezidentas J.
Goulart vykdamas Amerikon
kartu ir vešis su savimi pa
ruoštus vyriausybės planus
neatidėtinų darbų, kuriuos pa
tieks Amerikos prezidentui
Kennedy ir kurių vykdymui
tiKisi gauti dolerių iš Ameri
kos, iš vadinamo fondo alian
ęa para o progresso; .

— Buv. prez. Janio Qua
dros yra numatęs Brazilijon
grįžti vasario mėn. pradžioje.
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MOŠŲ LIETUVA

TURIME SUTELKTI LIETUVIŠKAS JĖGAS
(Pasikalbėjimas su VLIKo sesijoje JAV se dalyvavusiu
Vykd. Tarybos pirm. J. Glemža

VLIKo sesijoje New Yorke
š.m lapkričio 25 26 d d atvy
kęs iš Vokietijos dalyvavo ir
Vykd. Tarybos pirmininkas J.
Glemža. Porą savaičių išbu
vęs JAV se J Glemža pakvies
tas su pranešimais laikėsi
dar Čikagoje ir Detroite, bu
vo nuvykęs ir į Miami Flori
doje. «Eltos Informacijų» re
dakcijos prašomas Vykd. Ta
rybos pirmininkas mielai su
tiko atsakyti j keletą ir mū
sų visuomenei įdomesnių klau
simų Pirmiausiai J. Glemža
paklaustas, kokį jam įspūdį
padarė VLIKo sesija, atsakė:
— Ji buvo gerai paruošta,
o jos programa tvarkingai
apsvarstyta.
— Pirmininke, visuomenei

jau yra žinoma apie sesijoje
svarstytus pagrindinius klau
simus. Kas dar buvo paliesta
vykusiose diskusijose, kokia
me lygyje jos bus vestos?
— Buvo kiek karštesnių dis
kusijų, palietus greta dieno
tvarkęs, bendruomenės ir jau
nimo įjungimo į politinę vei
klą klausimus, be to, ir visų
lietuviškų pajėgų apjungimą.
— Kokios buvo bendrai se
sijos dalyvių nuotaikos? Jei
VLIKo ir jo Vykd. Tarybos
veiklai buvo pritarta, ko dar
buvo pageidauta?
— Sesijos dalyvių nuotai
kos, pasakyčiau, atitiko da
bartinės pasaulinės įtampos
nuotaikas. Gyvenamasis lai-

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Naujus Metus Sutinkant
Jie nuėjo, ir mes dar labiau pasenom.
Paseno ir klevas ties mylimu kapu.
Paseno pasaulis visas Orhcidejos žiedas
Nusviro skausmo ašaros sunkumu.
Paseno širdys, Paseno geismai;
Paseno troškimai laisvės, ir vilčių miražas ... įžengs tuojau vaikelis nešinąs rankutėje
Puokštė gėlių, kaip nekaltas pažas.
įžengs per slenkstį tokį nu'ryptą
Daugelio pėdtj labai sunkių ..
Ir išties rankytę rožinę, mažą.
Išties ir šypsosis vaiko džiaugsmu.
Ir nulinks visos galvos, senos jaunos - .
Nulinks ir bučiuos delną mažytį. —
Ašara nuplaus ne vieną skruostą,
Bet, vaikelis nenorės jos matyti.

kotarpis, paskii momentai
skatina žmones ir organiiaci
jas spiestis į stipresnius ir
Iš Lietuvos į Australijos gan la tikima?
didesnius junginius. Į VLIKo
miestą Melburną atvyko p.
— Netikima. Iš siuntinių ir posėdžius atsilankė visų vi
Bernotienė Įdomu pasiklau išeivių atsiunčiamų nuotrau suomeninių organizacijų <iš
syti jos pasikalbėjimo su «Tė kų kiekvienas susidaro sau skyrus seniau pasitraukusias
viškės Aidų» korespondentu: supratimą, kad pabėgėliai ge iš VLIKo grupes) atstovai.
— Kiek kolchozininkas gau riau gyvena.
Tai džiuginantis reiškinys.
na už darbo dieną ir kokios
— Ar Lietuvoje daug kol- Juk pastaraisiais metais pa
kainos ?
chozininkų nešioja rusiškas sauly vykstą įvairūs poli i— Kolchozininkas gauna «vatinkas»?
niai ir kultūriniai kongresai
per dieną pinigais vie .ą rublį
— Beveik visi kolchozinin bei suvažiavimai ieško pasto
ir tris kilogramus grūdais Duo
vesnių formalių ir koncepci
nos vienas kilogramas kainuo kai dėvi tokias vatinkas, jos jų VLIKo vadovybės ir komi
ja vieną rublį; sviesto kilog. 25 kainuoja po 90 rublių
— Ar daug žmonių lanko sijų pranešimuose iigi ieško
rublius, cukraus - 9 rb , sil
ta konstruktyvių formų.
.
,
kių klg. 12 rb., vyriškas kos bažnyčią?
Mano supratimu — pabrė'*
— Mieste daugiau. Kaime
tiumas 500 rbl., batai tarp 70
žė J Glemža — mes turime
ir 100 rbl.. moteriška sukne mažiau.
— Ar atvykusioms ekskur siekti lietuviškų jėgų sutelki
lė 100 rbl.
— Ar krautuvėse galima santams leidžiama laisvai va mo poetinėje, kultūrinėje ir
ekonominėje srityse. Gal lie
gauti prekių be sunkumų?
žinotis po kraštą.
tuviams — o jie iš prigimties
— Neleidžiama.
— Ne visada Cukraus ir sil
patvarūs, nuoseklūs ir kons
kių retai.
- Kokiomis kalbomis dau truktyviai galvoją — gal
— Ar jaučiamas jaunimo nu giausiai kalbama Kaune ir jiems bus lengviau suformu
tautėjimas Lietuvoje?
Vilniuje?
luoti ir pravesti reikalingus
— Sukomunistėjimas jaučia
— Kaune — lietuviškai, o planavimus. Į darbą įjungtos
mas, bet ne nutautėjimas.
Vilniuje daugiau rusiškai.
visos jėgos. Nežiūrint grąsi—
Ar
Lietuvoje
laukia
karo?
nimų sunaikinti pasaulį, ieš
— Komunistinė propaganda
skelbia, kad JAV ir kitur žmo
—, Karo nenori, bet laisvės koma pastovumo To ieško ir
nes badauja. Ar tąja pro pa trokšta.
antroji pusė — sovietai. Tas

Žinios Iš Moters, Atvykusios iš Lietuvos

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

Penki Epizodai
(pabaiga)
— Galėsime pasprukti nuo
visokių svečiu! Cha, cha. cha.
— jupiterišku juoku kvatojo
si vyras ir pakėlė šampano
taurę.
— Į mano, žaviausios pašau
lyje, žmonelės sveikatą!
Ji taipogi pakėlė taurę, bet
staiga lyg kas nusmelkė pa
širdį. Ji neramiai apsidairė.
Aplinkui buvo nepaprastai
šviesu... Ant stalo mirga nedagertos vyno ir šampano tau
rėš. Kampe, dirbtiname mede
lyje automatiškai užsižiebia
ir- vėl užgęsta švieselės. Ten
guli dėžės dovanų. Pro pla
čias terasos duris dvelkia
Brazilijos nakties drėgmė. Ta
bako dūmai, plonais melsvais
posmais, slenka lauk į did
miesčio žiburiais mirgančią
tamsą.

—- Ko susimąstei, brangio
ji, — klausia vyras.
— O nieko... nieko... taip,
gal nuvargau .. ,
— Na, aš einu jau miego.
Tu irgi neuždelsk.. — Jis pa
lietė lūpomis jos dailią šu
kuoseną.
r
Vaiva liko viena. Ji dar nu
gėrė šampano ir užsirūkė ei
garetę, atsilošdama minkšto
je sofoje, ir primerkdama tam
sias akis.
— Vaiva, dukrele, ar lau
žei šį vakarą aplotkėlį?...» —
girdi ji balsą. Jį įsiklauso,
bet neatsimerkia. Balsas jai
rodosi toks švelnus, bet toks
tolimas. «Vaiva, ar prisiminei
savo artimuosius?. » — Ji no
ri atsakyti ir paklausti; bet
lūpos sustingusios ir ji nepa
jėgia atmerkti akių.
«Dukrele, ar prisimeni ma

ne tėvą?... Vaiva, ar prisi
meni?!..»
— Mama!... Ma... — ji surin
ka ir pati išsigąsta savo bal
so. Ji apsidairo Nejaukus šal
t s perbėga jos visu kūnu. Ap
linkui niekas neiasikeitę: ji
čia pat ant sofos., kampe
mirga švieselės. . ant stalo
krištolas... bet, ir vėl kažkas
nusmelkia paširdį. Ji prisime
na. kad šį vakarą ji pamiršo
k-ad šį vakarą ji pamiršo ap
lotkėlį. Ir susigėdusi pati sa
vęs, ji nuleidžia akis. Bet,
kas tai?!...
'
Ant Vaivos kelių guli baltu
mu žėrintis aplotkėlis, ir vie
nas jo kamputis nulaužtas. Ji
vėd užsimerkia, nes mano,
kad pasivaideno Bet pirštai
nesąmoningai paliečia šilki
niai švelnų aplotkėlį. Ji žiūri
begaliniame nustebime, ir iš
girsta tolimų varpų skambėji
mą skelbiantį Dangaus Sū
naus užgimimą Ji priglaudžia
aplotkėlį prie lūpų ir karštos

j ems sunkiai vyksta ir kom,
partijos 22 sis suvažiavimas
juk paskelbė programą tik
2o čiai metų Reiškia, neran
dama tvirtų pagrindų
— Sesijoje pranešimus bu
vo padariusios ir įvairios ko
misijos. Kuo reiškiasi infor
macijos komisijos d; rbas, nu
matoma jį plėsti? — Iš priimtų sesijoje rezo
liucijų seka, kad VLlKas nu
mato propagandos ir informa
cijos darbą plėsti. Vykd. Ta
ryba norėtų parengti eilę ia
formacinių leidinių
— Tamstai atsidūrus New
Yorke teko pasimatyti ir su
kitų lietuviškų organizacijų
vadovais, pvz , su Laisvosios
Lietuvos Komiteto ir PET lie
tuviško padalinio pareigūnais
Kaip Tamsta vertini jų dar
bą, ar jų talka naudinga VLI
Kui?
— LLK ir PET lietuvių de
legacija artimai b^ndradar
biauja su VLIKo prezidiumu.
— Kokį įspūdį Tamstai, Pir
mininkai, padarė pasimatymai
ašaros užtemdo žemiškos lai
mės džiaugsmą.
«Mama.. Mamyte!... Ar ga
li man atleisti?.. » šnabžda
Vaiva
Už lango ištryško fontanai
Įvairiaspalvių ugmų, palydi
mų duslių sprogimų, o Vai
vos akys tematė motinos at
laidžią šypseną, ir ji tegi dė
jo jos švelnų balsą šnabždan
tį: - Ramybė ir taika geros
valios žmonėms žemėje..

Niekas nežino, niekas tą
šventą Kalėdų naktį negalė
jo suprasti, kas įvyko ano se
no Kalno viršūnėje.
O atsitiko štai kas. Senoji
akmeninė širdis, netikė:ai pri
kelta Betliejaus žvaigždės si
dabru skambančių spindulių,
ir tylios vėlių maldos niekaip
negalėjo nurimti. Giliausios
žiemos šaltyje, ji staiga pajų
to šilimą, kuri ją taip suvirpi
no, kad rodėsi ji sutrupės į
tūkstančius akmeninių ske
veldrų.

su jaunosios kartos atstovais
New Yorke? Ar iš jo galima
tikėtis šviežio kraujo Lietu
vos laisvinimo bare?
— Lietuviško jaunimo gre
tose JAV se yra gabių ir lie
tuviškiems reikalams atsida
vusių. tik jiems, kaip ir ki
tiems reikia arčiau susipažin
ti ir daugiau sekti lietuviškus
reikalus Dabar dažnu atveju
išeina ta p, kad profesiją įgi
jęs jaunuolis į ją pasineria ir
nebekreipia didesnio dėmesio
į lietuviškos veiklos aplinką.
Tuo tarpu reikėtų gi visiems
nors vieną — dvi vai. per sa
vaitę paskirti lietuviškiems
reikalams Tai jau sudarytų
milžinišką jėgą.
— Sieteli New Yorko sun
kios ligos prislėgtas gyvena
buv VLIKo pirmininkas, Ne
priklausomybės Akto signata
ras Stp. Kaminskas. Gal jį te
ko aplankyti? Kokia jo savi
jauta, ar tenka laukti antrojo
jo atsiminimų tomo?
— Profesorių ir draugą St.
Kaminską aplankiau. Jis guli
ar sėdi kėdėje, vaikščioti dar
negali Tebetęsia atsiminimų
rašymą Jam dirbti sunku, nes
trūksta šaltinių. Jo atsimini
mų dalis greit turėtų patekti
į spaustuvę?
— Tamstai su pranešimais
teko lankytis Čikagoje ir De
troite Ar pranešimai priimti
su dėmesiu?
Mano pranešimai Čika
goję ir Detroite susilaukė dė
mesio. Buvo patiekta daug
paklausimų pavergtosios Lie
tuvòs, Europos ir Vokietijos
reikalais.
— Tamstai susitikus su įvai
rių miestų lietuviais išeiviais
ir su jais išsikalbėjus, kokius
teko patirti įspūdžius? Pvz ,
ar «lietuviškos Čikagos’ žmo
nės dar gyvai domisi lietuviš
kąja veikla, laisvinimo klau
simais? Kaip atrodo jų įsikū
rimas svetimoje žemėje?
— Visi išeiviai lietuviškais
(pabaiga 3 pusi)
«Ramybė ir taika žemėje!»
— gaudė himnai visomis Se
no Kalno bedugnėmis, him
nai angelų, žmogiškųjų šir
džių ir benamių vėlių. Ir ak
meninė širdis niekaip negalė
jo suvaldyti savo begaliniai
audringų dūžių. Ji prabilo —
— Koks gaudėsyU - stehė
josi žmonės savo trobelėse,
susigužusiose prie kalno pa
pėdės.
— Kalno griūtis mus sunai
kins! — įšaukė išsigandę vai
kai ir moterys.
Bet niekas nepalietė nei su
sigužusių trobelių, nei vaikų
išsigandusių Širdžių.
Senas Kalnas tik atsiduso,
ir iš jo ledinių akių nuriedė
jo dvi labai skaidrios, milži
niškos ašaros. Jos atsimušė
į šaltą ledyno slenkstį ir sus
tingo.
Iš tų ašarų, šiandieną žm
nės gamina krištolo indu- ir
brangiausias taures, kuriose
slypi gražiausi linkėjimai ra
mybės ir taikos!
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Petras Vaičiūnas

Dr. Antanas Milius

Kas Yra Apokaliptinis Slibinas ir Kokie jo,
Bendradarbiai ir Veikimo Budai
(tęsinys
Pietų Afrikoje toli nuo mies
tų gyvenančios zulų tautelės,
pasirodžiusią jų namely gy
vatę, mano esant įsikūnijusio
kokio mirusio giminaičio dva
šią. Užtat tokios viešnios ne
žudo tik stengiasi dažniau
šiai su burtininko pagalba ją
išprašyti
Aut senovės egiptiečių pa
minklų dažnai randamo” iškal
tos arba išpieštos gyvačių fi
gūros. Tai gali kiekvienas įsi
tikinti aplankęs senovė? egip
tiečių šventyklas^ faraonų ka
pus, obeliskus ir t.t. Egiptie
čiai vaizduodavo gerąsias ir
blogąsias gyvates. Pirmąsias
piešdavo kylančias į viršų,
antrąsias gi — šlliaužiančias
žeme. Egiptiečiai teikė gyva
tems ir aukštesnį simbolizmą.
Jiems gyvatė yra kuriančios,
tveriančios jėtios, kurios su
tvėrė visatą, simbolis Farao
nai vartoja galvai pridengti
savo rūšies kepurę pavidalu
gyvatės, kuri turėjo simboli
zuoti valdovo dievišką kilmę.
Pastebėtina, kad pagal egip
tiečių galvojimą vienos gyva
tės vaizduodavo dievybės sa
vybes, kitos gi reiškė blogio
bei piktosios dvasios pasireiš
kimą (Pig Paul Brunton. EI
Egipto Secreto, op. c. psl. 270
etc.)
Egiptiečių aiškinimu pirmo
ji galia, kuri perskrodė tam
sų bedugnės paviršių buvo
- tveriančioji dieviškoji jėga,
kurios tipas geroji gyvatė,
nors ir panaudodama tūkstan
Čius skirtingų formų savo ju
desiams atlikti, tačiau visuo
met pasilieka ta pati Pana
šiai visata pasireiškia daugy
be įvairių formų ir būtybių,
kurių gi esminė prigimtis pri
klauso nuo vienos kuriančios
ir palaikančios dvasios. Perijodiškai išmaino savo seną
kailį į naują, kaip ir pasauly

(pabaiga iš 2 pusi.)
reikalais domisi, tačiau jie
labai užimti kasdieniniais rei
kalais. Lietuviai visur įsikū
rę neblogiau už kitus Vis
dėlto pastebėtina, kad tas įsi
kūrimas vienu ar kitu būdu
atima daug jėgų. Dėtinos pas
tangos daugiau lietuvių įjung
ti į lietuvišką veiklą
— Būnant Čikagoje Tams
tai. Pirmininke, atrodo; teko
apsilankyti ir ALTos įstaigo
je lietuviškų dienraščių re
dakcijose. Ką galėtumėt pa
sakyti apie ALTą, lietuviškus
laikraščius?
— ALT atlieka JAV se dide
lį darbą siekiant atstatyti Lie
tuvos nepriklausomybę. Būda
mas Čikagoje apsilankiau ir
lietuviškų laikraščių redakci
jose ir susipažinau su jų reiš
kiamai vykdomu lietuvybės iš

senos formos sunyksta ir jų
vietoj atsiranda naujos. Gyva
tė yra automotricinė: neturi
rankų, kojų ir kitokių išori
nių sąnarių judesiams atlikti,
kaip ir tveriančioji jėga yra
autndinaminė, kuri kuria b v
jokių tarpininkų bei įrankių
pagalbos Apskritai senovės
tautos turi daug įvairių gyva
tės simbolizmų kurie vaizduo
ja ir dieviškumo pareiškimus.
Darant išvadą, reikia kons
tatuoti, kad daugelio tautų re
Ilginio gyvenimo simbolis yra
slaptingas ir reikšmingas.
Taip pat žydų ir krikščioniu
raštuose gyvatės pavidalu at
žymimas piktosios dvasios
klastingumas ir kenksmingu
mas ir pirmoji Šv. Rašto Kny
ga tvirtina, kad pražūtingas
pirmiesiems žmonėms demo
no kūninis pasireiškimas įvy
ko gyvatės pavidalu; ir pas
kutinę Dievo Įkvėptoji Knyga
— Šv. Jono Apreiškimas vadi
na piktąją dvasią didžiuoju
slibinu, senąja gyvate, velniu
ir šėtonu. (Pig. Apr! 12,9).
Be to, labai svarbu žinoti,
kad Dieviškasis Išganytojas
irgi buvo, Apreiškimo Knygos
žodžiais išsireiškiant didžiojo
slibino arba senosios gyvatės
gundomas Tuo Viešpats mus
perspėja, kad reikia būti kiek
vienam pasiruošusiam kovai
su šėtonu ir, ypač šventieji
ir šventosios dažnai turi atiai
kyti smarkius didžiojo slibi
no puolimus Jie tarsi auksas
ugnyje yra šėtono išbandomiKaip jau buvo minėta, tamsy
bių kunigaikštis reikalavo net
pirmuosius Kristaus Evangeli
jos pionierius — Apaštalus
griežtai persijoti. Visa laimė,
pagal Dievo Apvaizdos sutvar
kymą piktasis negali gundyti
virš mūsų valios jėgų
į/
(B, D.)

laikymu.
- Ką dar galėtumėt pasa
kyti?
— Šia proga noriu pareikš
ti nuoširdžią padėką ALTos
vadovybei ir ALT Čikagos
skyriui, Organizacijų Centrui
Detroite ir Lietuvių Socialde
mokiatų Sąjungos centrui bei
kuopoms už man suteiktą ga
limybę padaryti pranešimus.
Taip pat padėka priklauso vi
siems mano bičiuliams, mane
globojusiems ir labai paleng
vinusiems per trumpą buvimo
JAV se laiką daug pamatyti
ir aplankyti eilę vietovių.

Motinos žodžiai
Jei saulę pasiekčia — ir ją čia jums dėčiau...
Tiktai neatimkit man manojo vaiko!...
Be vaiko, ak kurgi rankas aš padėčiau,
Kurios tą mažytį apglobusios laiko?...
Jei jūs man atimsite kūdikį mano.
Man lūpos be vaiko kaip lapai ims vysti..
Ir manosios akys — ar bus gi jos mano.
Kai jom nebeliks kam žvaigždynais nušvisti?...

Jei motinai vaiką išplėšit iš rankų.
Išplėškit ir širdį iš josios krūtinės,
Jos vieton įritinkit akmenį trankų,
Kad joj nebeliktų raudos nuolatinės...

Ko tylit? Nežinot kur gailestį dėti?
Gal meilės nematot stipresnės už laiką?...
Neduokit vandens man. paliepkit badėti,
Tik motinos širdžiai palikit jos vaiką!
1956 m.

VOKIETIJOS VAIDMUO IR REIKŠMĖ
URTarnybos nuomone Va
karti Vokietijos vaidmuo so
vietinio ir laisvojo pasaulio
santykiuose vis labiau įgauna
lemiamos reikšmės.
Sovietai mato Vakarų Vokie
tijoje neperžengiamą užtvarą
jų kėslams toliau i Vakarus
stumtis Nuėjus niekais sovie
tų pastangoms neprileisti prie
Vokietijos
apsiginklavimo,
Maskva savo žygiais Berlyno
reikaluose viliasi susprogdin
ti NATO arba mažų mažiau
sia pasėti nesantaiką tarp NA
TO va! tybių. Berlyną sudorojant sovietai siekia sukel
ti sum'šimą ir p'sitikėjimo kri
zę visoje Vakarų Vokietijoje,
sovietai noii tuo būdu prikišdami įrodyti, kad Vokietija
savo sąjungininkais pasitikė
ti negali ir kad nėra jėgos,
kuri sovietų įsiviešpatavimą
pasaulyje sudrausti galėtų.
Visam rytų vakarų reikalų
kompleksui Vokietijos laiky
sena tokiose sąlygose įgauna
didžiausios svarbos.
Per visą eilę metų mes dė
jome pastangas kad Vokieti
ja savo politikos pagrindan
padėtų pavergtųjų tautų išsi
laisvinimo pradą.
Berlyno krizei iškilus, atsa
kingiemsvokiečių sluogsniams
dar aiškiau pasidarė, kad vo
kiečių tautą varginančios pro
blemos siauroje vokiečių plot
mėje išvis neišprendžiamosSprendimai galimi tik plačiu
europiniu arba pasauliniu mas
tu Tokiu būdu pažiūros tarp
atsakingų vokiečių sluogsnių
ir mūsų daugeliu atvejų pri
artėja.
Visoje ėilėje konfidencialių
pasikalbėjimų vokiečiai mums
patikino, kad jie griežtai nu
sistatę status quo nepripažin
ti ir visomis jėgomis priešin
tis sovietų užuomačioms jų
siūlomą taikos sutartį Vaka
rų Vokietijai užmesti... Ten
ka tik linkėti, kad vokiečiai

ištvertų ligi galo.
Vokietijos federalinė vyriau
sybė jokiu atveju nesuintere
suota, kad „tremtiniai nutautę
tų ir paskęstų vokiečių juro
je. Šiems užsimojimams įgy
vendinti, Vokietija paskiroms
tautoms nesigaili sudaryti tin
karnas materialines sąlygas.
Tuo pačiu reikalu šia pras
me yra pasisakyta ir viešuo
se debatuose Bundestage.
Mūsų Bendruomenė Vokieti
joje jau gavo patikti, kad tai
nėra tik tušti žodžiai.

SUVALKAI — SENOJI JOT

VINGIŲ VIETOVĖ
Toji Vietovė Buvo Išnaikinta
Pradžioje 13-to Šimtmečio

Suvalkų miestas įsikūrė ga
na vėlai — vos 1715 metais,
o už penkių metų gavo lais
vojo miesto teises. Bet jam
nebuvo lemta išaugti, nes
šiuo metu Suvalkuose buvo
priskaitoma vos pora desėtkų tūkstančių gyventojų.

Kadaise Suvalkai buvo lie
tuvių giminės jotvingių cen
tras Neseniai atlikti iškasinė
jimai, kuriuose dalyvavo ir
švedų mokslininkai, užtiko
pėdsakus jotvingių sodybos ir
pilies. Iš tų liekanų matyti,
jog toji giminė jau4-tamšimt
metyje po Kristaus buvo at
siekusi gana aukštos kultū
ros.
Bet jotvingių giminę išnai
kino lenkai ir kryžiuočiai pra
džioje 14 to šimtmečio. Jų so
dybos buvo sudegintos, o spė
ję išsigelbėti jotvingiai išbė
giojo į Baltvyžio girias, Gar
diną, Baltstogę ir kitur.

Ilgą la ką pietinė Suvalkija
pasiliko tuštuma. Tik pabai
goje 17-to šimtmečio ten pra
dėjo kurtis tarpe miškų ir
ežerų atskiros sodybos, ku
rių gyventojai užsiėmė me
džiokle ir žuvinikyste. Kiek
vėliau, prie Vigrių ežero įs.
teigė karmelitų vienuolynas,
o paskiau miestukas, pavadin
tas Suvalkais.
Bet 1837 metais visame ta
me miestelyje buvo vos
mūriniai pastatai, vienas tai
mokykla, o antras - bažnytėlė
PIRMIEJI PAŠTO ŽENKLAI
LIETUVOS VARDU

ARTIMIAUSI BENDRI
MŪSŲ UŽDAVINIAI

Lietuvos vardas pašto žen
klų pasaulyje pradėtas minė
ti 1918 metais spalių 9 dieną,
a) Lietuvos išsilaisvinimui kai vokiečių pašto įstaigos,
užsitęsiant, susidaro pavojus, tuomet vokiečių okupuotoje
kad atsidūrę tremtyje ir dau Lietuvoje, siunčiamuosius laiš
gumoje gražiai svetimuose kus pradėjo perspausdinėti už
kraštuose įsikūrę mūsų tautie rašų Litauen.
čiai gali pasiduoto abejingu
Gi carinės Rusijos valdy
mui mūsų tautiniams reika mo metais Lietuvoje ėjo ru
lams.
siški pašto ženklai, o Mažojo
Metams bėgant, priauga nau je Lietuvoje — vokiški žen
ja jau tremtyje susiformuojan klai.
ti karta, kuri Lietuvos laisvės
nėra išgyvenusi ir apie mūsų
ŠYPSENOS
problemas tik iš pasakojimų
miglotą vaizdą turi.
Ne ten pataikė
Padėčiai gelbėti mes turi
Per neapsižiūrėjimą ūkinin
me pašaukti talkon skaitliu
kas
pakliūva į vaistinę ir pa
gus būrius šviesuomenės ir
prašo 3 svarų vinių, Vaisti
idealistiniai nusiteikusio jau
ninkas; pasijutęs įžeistas to
nimo.
kiu užsakymu, pastebi:
— Vinių mes čia nepardavi
nėjame
ATITAISYMAS
Ūkininkas: Tai ką parduoda
te?
«M. Lietuvos» Nr. 50, straips
Vaistininkas: Durnius...
nyje «Sovietiniai atlyginimai
Ūkininkas: Matyt, verslas
ir kainos», įsiterpė korektū
gerai eina, kad tik vienas už
ros klaida. Turi būti 1 kg. bufeto belikęs...
baltos duonos kaštuoja 30
Visada kalėjime
KAP., NE .30 RB.
— Mano vyras neišeina iš
kalėjimo...
— Kokia gėda!
— Visiškai ne, Jis yra kalė
jimo direktorius.
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Visi Dalyvaukime
«Musu Lietuvos» Šventėje - Naujuju Metu Sutikime
Vila Zelinos Gimnazijos Salėje
v

Pradžia paskutine šių metu diena:
18 vai. Sofijos Žymantienės trijų

-

veiksmu Komedija

“PINIGĖLIAI”
Veikalą reiisuoja mokytoja HALINA DlDŽIULYTĖ - MOŠINSK1ENĖ
(VAIDINIMAS

VAIDINA:
Pagrindinę komedijos veikė
ją turtuolę
Žlibinskienę
ONA SINKEVIČIENĖ,
se
nosios emigracijos atstovė,
daug kartų įvairiose rolėse
pasirodžius kolonijos scenoje
senimui ir jaunimui pažįsta
ma, kaip viena iš pačių ge
riausių artistų.

PRASIDĖS

PUNKTUALIAI)

VINCAS BILEVIČIUS scenoje
pažįstamas iš visų moksleivių
ateitininkų pasirodymų. Re
gis ne vienas žiūrovas pasi
justų nemaloniai, jei scenoje
nepamatytų «Vincuko» Kome
dijoje jam teko jauno diplomvot muziko Žlibinsko rolė.

Raudonauskį advokatas VIN
CAS TŪBELIS, vaidinęs Seno
Malūno mokyklos pasirody
muose, jaunimo šventės see
noje «Kudirkoje» ir visuose
pasirodymuose maloniai pra
džiugino žiūrovą savo origi
naliu rolės išpildymu.

IRENA KLIŠYTE atvejų atvė
jais gražiai pasirodžiusi įvai
riausiose rolėse, iš visų meis
triškiausiai jai sekėsi sukurti
tarnaitės tipą. < Pinigėliuose*
ją matysime tarnaitės Magda
Ienos rolėje

i

Raudonauskienę IRENASKUR
KEVIČIŪTĖ, vaidintojos kelia
pradėjusi Vila Belos popie
čių scenoje.

ALEKSANDRAS VlNKŠNAITIS
Kalėdų Senelio Uniformoje
«Pinigėliuose» vaidins Žlibinskienės teismį patarėją Sūrinskį. Manome, kad joks p. Vinkš
naičio pristatymas yra nėr ei.
kalingas. Publikai jis yra ge
riau negu pažįstamas, kaip
pagrindinis jaunimo švenčių
artistas, kiekvieną kartą reiš
kęs ne mažiau, kaip pusę
veikalo.

JONAS BAGDŽIUS mūsų sce
nos veteranas, daugelį kartų
režisavę ir vaidinęs įvairiau
siuose lietuviškuose pastaty
muose, sunku būtų surasti ki
tą labiau scenoje pažjstamą
asmenį, kaip p. Bagdžius Šį
kartą jis vaidins p Koraitį.

20 vai. prasideda
ŠOKIAMS
Daugelis šeimų užsakė stalių
kus visiems svečiams, kuriuos
jie buvo PRATĘ KVIESTI Į
SAVO NAMUS.
L.K.B. Choras ir Moksleiviai
ateitininkai turės savo grupinius stalus.

Šiemet visi susipratę Lietu
viai Naujuosius metus sutin
ka kartu.

VIKTORAS TATARÚNAS vie
nas iš pačių produktingiausių
mūsų mėgėjiško teatro atsto
vų. Sunku būtų įsivaizduoti
kokį nors didesnį pastatymą
jei jame nebūtų ryškaus. V.
Tatarūno sukurto tipo. O tų
tipų jis yra sukūręs įvairiau
sių Naujų Metų sutikime jis
vaidins notarą Mikšą.

nuotaikingas pasilinksminimas

GROS OSVALDO GRIGULIO ORKESTRAS «MONTE CARLO»

Įsigykite iš anksto pakvieti
mus ir užsisakykite staliukus
(pas p J. Baužį).

Ponios: Seliokienė, Maželienė, Baltaduonienė, Nadolskie
nė, Valeikienė ir Pilipavičie
nė jums rengia puikų bufetą
— su kumpiais, agurkais, višftiukais, paršiukais, «picomis»
«šoraskais* ir visokiais gėri
mais.

P,P, O. ir M. Matelionytės rū
pinasi salės papuošimu.

Neleiskime save nugalėti egoizmui, perženkime savo

P. MARIJA REMENČIENĖ pa
rengė puikią lietuvišką «Mū
sų Lietuvos» 1962 metų lėlę,
kuria jūs galėsite laimėti pa
rengime.

namu slenksti, dalyvaukime šventėje su visais lietu

«Mūsų Lietuvos* bendradar
biai ir leidėjai rūpinsis sve
čių priėmimu ir tvarka salėje.

viais kartu, gražiai praleisime laika ir paremsim

sayo

laikrašti.
>

Iki Malonaus Pasimatymo
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FABRICA DE MALHAS
Petras
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Šukys

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

Aleksas Kalinauskas

MUSŲ 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
J

no 14,00 iki 18,00 vai.

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
(Aliaiate 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..

PRANAS & CIA. LTD Aí

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 pakvitavima.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo. 698, Penha
AL Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Gaixa nostal 403 — São Paulo
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A >
Rio de Janeiro
Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais,

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“J©PIJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
. lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytoj s
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Alisiukaitę ------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Ir pr enumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Stasio Saldžio krautuvėje,
Rua Clemente Alvares, 137,
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Zell
uos 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
Mašinraščio kursuose, /
Andr. Pupienį, R1 Oratorio.
1224, Mooca,
B. Tubelį ir Kučinską, Mo<
nho Velho
Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai
Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
Io Frontin, 568, ir p. Uršulė
Gaulienė, Rua General Pedra
351.

SIUVĖJAS

POVILĄ 8
Rua
(

A MBROZEVIÕIUS
47 - V. Zelina
V Zetina. 595)

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

VIENINTEL'AI ATSTOVAI

G ARSI O J O'-V Ã N D EN S

Y A

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

indoya vanouo yrf jcudi žinomas gėrimą*
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite'

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.

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

Caixa Postai 3967

—

SÃO

PAULO
EOF
W mus a- - • • •

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

J\aJcimento
Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. 8P. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE^
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Uoliai Liet Kat. Bendruomenės choro choristei,

Stasei

lukoševičiOtei,’ su

Albertu paviloniu

sukuriantiems lietuviškos šeimos židinį, naujame
gyvenimo kelyje linkime daug laimingų ir
saulėtų dienų.
Liet Kat Bendruomenės Choro
Valdyba ir Choristai.

Visiems Skaitytojams ir Spaudos Reikalais
Besirūpinantiems

SILVESTRĄ ŠERMUKŠNĮ gimtadienio ir
vardadienio proga sveikina ir linki daug
ilgiausių metų.
Žmona Ona, sūnus Jonas
dukterys Izabele ir Marija
Žentai ir Anūkai.

— Šį šeštadienį sumainys
žiedus Albertas Pavilonis, sū
nūs Povilo ir Rozalijos Pavilonių. su Stase Lukoševičiūtę
dukterimi Prano ir Marijos Lu
koševičių Jaunasis visą laiką
dalyvauja aktyviai kongrega
duose, didelis ir geras krep
šinio žaidėjas. Jaunoji jau ke
lėta metų uoliai dalyvauja
Liet. Kat Bendruomenės cho
re Nors gimę ir augę šiame
krašte, tačiau abudu jaunieji
gražiai vartoja lietuvių kalbą.

— Vokietijos laikraščiai pas
kelbė pranešimus apie nau
jus dvasiškių persekiojimus
okupuotoje Lietuvoje. Štai
kai kurios antraštės:«Jaunuo
liai akmenimis apmėto dvasiš
LIETUVIU JAUNIMUI UŽ LIETUVOS
kį; «Aaachener Volkszeitung»:
«Dvasiškis akmenimis užmuš
<*»
<♦»
<*» ♦» ■»» e» <•>
<»
(pabaiga)
tys sau kartokime, kad nebū
tas — Griežtesnė kova prieš
tų mums garbės, jeigu kada
RIO DE JANEIRO
— Braz. Liet. Bendruome
Kaip ten bebūtų, mūsų lai nors Lietuvoje katalikams pa Bažnyčias Lietuvoje*; pana
nės valdybos posėdyje gruo
šius pranešimus davė «Triers
Lietuvių radio valandėlė ko jaunimui reikia daugiau su tarnauti turėtų kitataučiai ku
džio m. 26 d buvo nutarta se
che Landeszeitung», «Neue
sirūpinti kaikuriais reikalais,
kantį valdybos, kartu su ta «A voz da Lituania» yra trane už kuriuos atsakomybė tenka nigai.
Tagespost» (Osnabrueck), «Te
ryba posėdį sušaukti 3 d. sau liuojama PIRMADIENIAIS nuo šio laiko jaunimui
Mes patys save išskirtume gernseer Zeitung» ir eilė ki
šio 20 vai. Vila Zelinoje. Vai 20.15 vai. iki 20,45 vai,
iš viso idealistų pasaulio, jei tų. Remiantis pranešimais, gau
Praeis
nedaug
laiko
ir
lie
gu tik iš šalies žiūrėtume, tais iš Romos pranešama t.
dybos tarybos nariams daly LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
tuviai
liks
be
savų
kunigų
kaip
visokios kilmės jaunimas k., kad kun. Kinderis buvęs
vavimas privalomas. Įvairūs
Pietų
Amerikoje.
Australijo

TRANSLIACIJOS
naujuose sąjūdžiuose rykiuo- nužudytas komunistinio dantų
nutarimai bus daromi prie bet
je,
Kanadoje
Dabar
jų
ten
jasi ir eina patraukti žmoniją
(Lietuvos laiku)
kokio atsilankiusio va dybos
permaža, yra net kelios vie prie Kristaus, kurti gražesnę gydytojo, kuris jam įleidęs
ir tarybos narių skaičiaus.
tos neprisišaukią lietuvio ku ateitį ne karų ir su karais ei nuodingas injekcijas, kaijdva
VATIKANO RADIJAS
nigo. Tuose kraštuose besi nančių nuodėmių tvano keliu, aiškis pas jį atėjęs dantis gy
— Laiškai: Valeikams. J.
Kasdien 20.15 iki 20,50 vai.
darbuoja niekeno nepavaduo o nešdami pagarbą ir meilę dyti. Be to. pranešama apie
Stankevičiui, Alb. Pakalniu,
Sekmadieniais 10,30 iki 11
kun. Pavilonio paslaptingą mir
J. Masiuliui, Jakaičiams. J. vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų jami, nepakeičiami kunigai žmogaus žmogui.
tį
ir apie tai, kaip jaunuoliai
peranksti pavargs. Iš dabartį
Skurkevičiui, I Kutkienei. Pr. bangomis.
Šios mintyš tebūna mūsų akmenimis užmušę kun. Lagį.
nio jaunimo tarpo turi ateiti
Zagorskienei, Pr. Sarnauskui,
naujų darbo draugų aniems laiko jaunimo mintys. Jos te
Šveicarų'laikraštis «Die Tat»
A Lazdauskui, F. Slavickai MADRIDO RADIJAS
būna jaunimo organizacijų vei lapkr. 22 d laidoje plačiai ra
padėti
ir
juos
pavaduoti.
Kasdien 21,30 iki 21,45 vaL
tei, A. Mizarienei, Hilda Ichef
klos turinyje Jos teranda vie
Vienuolijos nekuriamos vie tos gerose asmeninėse drau šo tema «Maištingi intelektua
fer, J. V Kušeliauskas, J. Ce 25 ir 42 metrų bangomis.
Programa pakartojama se no žmogaus amžiui, o šimt gystėje. Malda, pokalbiais, lai Pabaltijyje*. Dėstoma, kad
glauskui, P Makuškai, O Sin
kevičienei, M. Vinkšnaitienei kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa mečiams. Kasdieniniuose po pasidrąsinimais raginkite vie nežiūrint visų prievartos pas
kalbiuo e lietuviai klasifikuo ni kitus atviromis akimis ap tangų komunistams nepavyks
M. Kindurienei, L. Dovydai čiomis bangomis.
ja lietuvių sukurtas lietuviš žvelgti ir mūsų tautos ateitį ta Pabaltijo intelektualus pa
čiui. Ir. Ambroziejūtei, Al
traukti į savo pusę, jie vis tę
— Inž Vytautas Butkevičius kiausiomis skaitomos vienuo
Grabauskui,
Boguslaukams,
ir dabartinius žmonijos reika šia pasipriešinimą soviet
šventėm
iš
Paranos
atvykęs
į
lijos .netrukus pakeis savo lūs. Gera mintis, pasiryžimas
Butkų šeimai, J. Tyla, Aid.
São
Paulo,
lietuviškai
radijo
veidą ir dvasią, jeigu ten lai ar tai pasirinkti kunigystę, niam režimui
Černiauskaitei, K. Sinkevičiui
M Vingrienei, V. Tatarūnui. programai paaukojo tūkstantį ku neateis deramas skaičius vienuoliją ar imtis kokio nors
L. Šlapelienei, I. Adomavičių krazeirų. Paranoje, anot sve naujų lietuvių. Naivu Jaukti, drąsaus darbo yra reikalingi
tei, VI, Markevičiui, Br. Ajaus čio, lietuviška programa pe- kad vienuolinių bendruome moralinės paramos Jauni žmo
LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
kui, V. Bogar, K Paukščiui, radijo 9 de Julho yra labai nių pradinį lietuviškumą išlai nės tos paramos turi rasti ir
LENDORIUS
kytų kas nors kitas, o ne nau savo jaunų draugų tarpe. Be
J. Širotkevičiui, Gr. Valeikai gerai girdima.
tei, A. M. Sangalan, V. Tata
Tai pat ir «M L.» paaukojo josjjaunimo kartos.
to draugystės, organizacijos
Pirmą mėnesio sekmadienį:
runienei, St Jurgelevičiui, R. tūkstantį krazeirų.
būtų
menkos
vertės
Daugiau
Kai vieną dieną - gal vi
Parque das Nações 1® vai;
Lunskiui, EI. Galinskaitei, K.
sai netrukus pasikeis laikai šviesos, drąsos, platesnio aki
— Šį šeštadienį sumainys Lietuvoje, ten ir aplinkui tuo račio:
Casa Vetde, 17,15 vai;
Rakauskui. Ir. Kuniškienei, Ši
žiedus
Algirdas
Juškėnas
su
Šia proga visam lietuvių
monytėms, J. Antanaičiui, A.
jau reikės didelio skaičiaus
Antrą :
Amelia
Berbel.
jaunimui
linkiu malonių Kris
Kairiui, A. Žukui, V. Šlapkaus
patyrusių Ir pajėgių darbinin
Bom Retire, 10 vai.
kui, Godliauskams, K. Bau
kų — kunigų ir vienuolių. Iš taus Gimimo švenčių ir daug
Utinga 18,00 vai.,
žiui, H. Varasilai, N. VinkŠkur gaus jų net pats Dievas, Dievo palaimos 1962 metais.
naitytei, M. Matelionytei.
Vysk Vincentas Brizgys
jeigu šio laiko jaunimas tuo
Trečią:
Kaufiiof Koadjutorius
reikalu nesidomės? Nuolat pa
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai
Lietuvi
Lapa 16 vai.,
Klausyk ir remk
Paskutinį:
LIETUVIŠKA PROGRAMA
Vila Anastacio 8,30 vai.,
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadięnį.
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
metro bangomis.
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu Mons. P. RaČia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
gažinskas,
caixa Postai 4118. São Paulo.
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.
ir Tamsta galvoji, ką pasiųsti
Švenčių proga giminėms į
SIUNTINIAI į visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10,
Lietuvą.
15
ir
20
kilogramų,
su
apmokėtu
muitu.
Gavėjas
nieko
Geriausia dovana — angliš
Escritório Contábil Vila Zelina S/C Uda.
nemoka. Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.
kos medžiagos, kurias galima
(REGISTRADO NO C.R.C.)
Iš
Londono
Standartiniai
paketai
Ka
ėdoms
pigia
kaina.
užsakyti pas Magdaleną Vinkš
RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom
naitienę: R. Barão do Pirai. 65
Horário: das 8 às 19 horas
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.
Vila Ze ina
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
Turime
medžiagų
pavyzdžius.
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distralos na junta Co
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas,
mercial - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de
įteikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą. Persiuntimas
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden
garantuojamas šimtu procentų.
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
— VILA ZELINOS LIETUImportação e Exportação JULIE & DRAGI TIN RAJICLtda
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 Praça da Sė, 399. 4-tas aukštas, salė 404,
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
FONE: 63-6005 • VILA ZSLINA - SÃO PAULO
Fone 33-4963 ir 36-8530

SEKANČIĄ SAVAITĘ «MUSŲ LIETUVA» NEIŠEIS. LAIKRAŠ
ČIO LEIDIMAS NORIMA PERTVARKYTI, ŠIUO TIKSLU SAU
ŠIO 8 DIENĄ 19 VAL. 30 MIN. VILA ZELINOS KLEBONIJO
JE ŠAUKIAMAS PASITARIMAS. KVIEČIAMI Į PASITARIMĄ
VISI, KURIE RŪPINASI, KAD BRAZILIJOS LIETUVIAI IR
TOLIAU TURĖTŲ SAVO LAIKRAŠTĮ.

ANTANO PAVILCNI©

Manufatura de «Botões Estrela»

Kalėdos artėja,

