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CARVALHO PINTO IR M R- 
ŠALAS LOTT KVIEČIAMI

VYRAUSYBÉN

Prezidentas Goulart po ple 
bisoito. jis yra įsitikinęs. kad 
dauguma pasisakys už prezi- 
denciailzmą. pertvarkys vy
riausybę Nors finansų minis- 
teriu yra dažnai Santiago Dan 
tas minimas, tačiau paaiškė
jo, kad šiai ministerijai yra 
kviečiamas dabartnis São 
Paulo guberna'orius Carvalho 
Pinto. Šių žinių tikrumą ivir 
tina pats gubernatorius. Car
valho Pinto sutinka įeiti vy- 
riausybėn, bet tik su viena 
r-ąlyga; nori turėti laisvas ran 
kas finansų tvarkyme Kraš 
to apsaugos ministeriu yra 
kviečiamas buvęs kandidatas 
į prezidentus maršalas Lott.

KOMUNISTAI BRAZILIJOJ 
RUOŠĖ REVOL'UCIJA, TAL
KININKAUJANT RUSIJOS IR 

KUBOS DIPLOMATAMS

Į krašto saugumo organų 
rankas yra patekęs ruošto, 
tuoj po Naujų Metų, Brazili
joj sukilimo planas. Sukilimas 
būt turėjęs prasidėti visame 
krašte streikų banga Plane 
buvo numatyta įvest streikan 
susisiekimo priem> nes, elek
tros energijos tiekimo įmo
nes, bankų tarnautojus, indus 
trijų darbininkus. Žodžiu, pa- 
ralizuoti visą kraštą ir tuo

LB JOJE
pa’, metu vadinamos kaimie
čių lygos būtų pradėjusios 
ginklu užpuldinėti miestus.

Rio de Janeire, šiomis die
nomis buvo sulaikytas vienas 
sunkvežimis, kuris vežė gin
klus į Goiaz estadą kaimie
čių lygoms Ten rado kulkos
vaidžių, šautuvų Taip pat ir 
propagandinės medžiagos. Pas 
vieną advokatą komunistą, va 
žiavusį tuo sunkvežimiu ras
tas vieno rusų atstovybės tar 
nautojo laiškutis kaimiečių 
lygų vadui João Julião. Sau
gumo organai turi dokumen
tų, kad Rusijos ir Kubos ats 
tovybės remia Brazilijos ko 
munistų konspira inę veiklą 
ir ją finansuoja. Saugumo or
ganų rankose yra dokumentai 
šiuos faktus patvirtifiantys.

Goiaz estade komunistai yra 
jrengę įliptas komunistų par 
tizanų treinavimo stovyklas, 
kurias finansuoja viena sveti 
ma valstybė ir yra jau įdėju
si dešimts milijonų kruzeirų.

— ROBERTO KENNEDY, 
JAV prezidento bi-olis ir da
bartinis teisingnmo 'ministe- 
ris, Brazilijos prezidento kvie 
timu, šios savaitės pradžioje 
buvo atvykęs į naują sostinę. 
Su prezidentu Goulart kalbė
josi tris valanda». Pasikalbė
jime buvo liečiami politiniai 
ir ekonominiai reikalai liečią 
abudu kraštu. Pasitarimo re

zultatai, išskiriant labai ben
dro pobūdžio pranešimą, ne
buvo paskelbti

— POPIEŽ'US JONAS XXIII 
spaudos pranešimu serga, ne 
pagydoma liga Sulig spaudos 
pranešimų, jam gyventi duo 
darni vieneri metai laiko

— JAV prez KENNEDY ir 
ANGLIJOS ministeris pirmi
ninkas MAC MILLAN yra su
sitikę Ramiajame Vandenyne, 
Bahamų salose, Nassau mies
te. Tarėsi JAV ir Angliją lie
čiančiais klausimais.

— SÃO PAULO miesto ta
rybos atstovas Fernando Pe
reira Barreto pasiuntė tary
bos prezidiumui protestą, ku
riuo kreipiamasi į respubli
kos prezidentą, energingai 
protestuojant prieš svetimša
lių diplomatų revoliucijos kurs 
tymą Brazilijoje ir apginkla
vimą, tuo neva norint Brazili 
jos socialines problemas iš
spręsti. Šitas protestas specia 
liai nukreipi s prieš Sovietų 
Rusijos ambasadą, kurios na 
riai kišasi į Brazilijos politi
nį gyvenimą. Proteste prašo 
ma respublikos prezidento nu 
traukti su Sovietų Sąjunga di 
plomatinius santykius.

— Sausio mėn. 2 d. kalbės 
Kubos diktatorius Fidel Cas
tro Jo kalbos laukiama su ti 
kru susidomėjimu, nes mano
ma, kad gali keisti savo poli-

ŠIO «M. L.» NR. LEIDĖJAI

ė NASTAZIJA IR VINCAS KAVOLIAI

Jie yra kilę iš Rokiškio apy 
linkės. Brazilijon atvyko 1929 
m. Kaip kiekvieno naujo imi
granto, taip ir jų praūžia bu
vo nelengva, ypač leidžiant 
j mokslus vaikus, Vytautą ir 
Valeriją.

Vytau as baigė São Pauly- 
je kunigų seminariją ir da
bar klebonauja Guaianases 
parapijoj, t ão Paulo priemies 
ty, kur stato didžiulę bažny
čią, 50 metrų ilgio ir 25 me 
trų pločio. Vieną bažnyčią, ir 
gi didelę, jau yra pastatęs 
Santa Teresinha parapijoj, 

tiką Sovietų Sąjungos atžvil
giu, kuri jį palaiko taip nepa 
togioje padėtyje, atimant ato 
minius ginklus ir karo lėk
tuvus.

Kuboje dar tebėra keli 
tūkstančiai rusų vadinamų 
technikų specialistų, kurie fak 
tinai yra rusų kareiviai. Rusi 
jai ir JAV Kubos reikalu fsu- 
sitarti dar vis nepavyksta.

— ADHEMAR DE BARROS, 
išrinktas S, Paulo gubernato
rius, Brazilijon grįš sausio 
mėn. pradžioje.

— Amerika ir Anglija yra 
susirūpinusios padėtimi Kon
ge. Bijomasi, kad ten Rusija 
neįsigalėtų ir kad nepadary
tų antrą Kubą. Amerikos vy
riausybė yra pasiryžusi ten 
siųsti karo misiją padėčiai 
ištirti ir, jei bus reikalo, sus- 
tiprln i Jungtinių Tautų Orga 
nizacijos kariuomenės dali, 
nius.

— Kinijos komunistų pasiū 
lymas sušaukti pasaulinę ko
munistų konferenciją Krem
liaus komunistų buvo labai 
šaltai priimtas. Kiniečiai no
rėtų konferencijoj, balsavimo 
keliu išspręsti ginčytinus tarp 
Maskvos ir Pekino klausimus: 
eiti taikaus sugyvenimo poli
tikos keliu, ar neišvengiamo 
karo. Kinijos komunistams la 
bai nepatiko iškilmingas Ju
goslavijos diktatoriaus Tito 
priėmimas. Tuo pat metu, kai 
Tito svečiavosi Kremliuje,

XV METAI

Sto. Andrė vyskupijoje. Vale
rija ištekėjo už tapytojo Vla
do Vijeikio, jie vėliau persi
kėlė į Chicago, įsigijo spaus
tuvę, kur be komercinių dar
bų. ir lietuviškų leidinių iš
leidžia.

Kavoliai gyvena Vila Zeli- 
noje. Jie uoliai remia lietu
viškus reikalus ir dalyvauja, 
sulig galimybių, organizaci
niame gyvenime. Už šio «M. 
L.» nr. išleidimą nuoširdžiai 
dėkojame.

«M.Li» Administracija

Jugoslavijos viceprezidentas 
Kardei j buvo nuvykęs į Indi
jos sostine kalbėtis su Nehru, 
kuris kariauja su Kinija. 
Maskvos ir Pekino keliai yra 
galutinai išsiskyrę.

— Gruodžio 19 d. prie pat 
Varšuvos aerodromo, keleivi, 
nis lėktuvas grįžęs iš Belgijos 
ir rytinio Berlyno, sprogo ore 
ir užsidegė. Žuvo 28 keleiviai 
ir penki lėktuvo tarnautojai.

— Tikimasi, kad Vengrijos 
patriotai sukilėliai 1956 met. 
prieš komunistus ir po to pa 
tekę komunistų belaisvėm 
balandžio mėn. 4 d tautinės 
šventės proga būsią amnes
tuoti.

— Porto Rico universitete 
išrasti va'stai tris kartus stip 
resni už peneciliną.

— Nuo 1962 m. pradžios 
Fed. Vokietijoje, Koelne, vei 
kiąs stiprus radijo siųstuvas 
— Deutschlandfunk — 'Slavo 
programomis pasiekia Rytų 
Europos kraštus. Jis plečia 
mas ir veikia vidurinėmis ir 
ilgomis bangomis. Koine vei
kia kitas siųstuvas - Deutsche 
Welle - trumpomis bangomis 
aprūpinąs žiniomie užjūrio 
kraštus. Šiuo metu-dedama 
pastangų, kad vienas' šią- siųs 
tuvų tiektų programas ir Rytų 
Europos kalbomis Deutschland 
funk siųstuvas numato teraus 
liuoti programas lenkų, eekų, 
vengrų, rumunų ir serbų kroa 
tų kalbomis, tačiau privengia 
siųsti programas rusų k.
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2 pusi,

Ar Chruščiovui Pavyks Vykdyti Jo 
Paskelbtąsias Reformas?

Kontrolė grynai partijos rankose — Kas, pgl, Chruščiovą, 
Sovietijoje gaunama už kyšius

(Elta) Maskvos plenume pa 
skelbtos chruščiovinės refor 
mos partijos, ūkio srity kai 
kuriais požiūriais pasauliečiai 
teikia tam tikrų struktūrinių 
pakeitimų vaizdą. Šveicarų 
sovietikos komentatorius, 
«Neue Zuercher Zeitung» (332 
nr.) primena, kad komunistų 
partija Sovietijoje atitinka te 
ritoriaiiniam principui. Po 
Maskvos plenumo šios tvar
kos bus laikomasi ir toliau. 
Naujovė ta, kad dabar parti
nės organizacijos ir jų vado
vaujamieji organai laikysis 
vadinamo «gamybinio princi
po» ir partijos vadovybėje ša 
kosis j dvi savarankiškas sri 
tis. Pagal plenume, lapkričio 
23 d. priimtą nutarimą (žiūr. 
«Tiesa», 276 nn.), tos dvi par
tinės organizacijos bus:

a) krašto, srities partinė 
organizacija, jungianti komu
nistus, kurie dirba pramonė
je, statyboje, transporte, moks 
lo įstaigose ir mokslinio tyri
mo institutuose ir kitose įs
taigose, aptarnaujančiose pra 
monės gamybą ir statybą, ir

b) krašto, srities partinė or
ganizacija, jungianti komunis 
tus, kurie dirba kolchozuose, 
sovchozuose. bandymų stoty
se, žemės ūkio mokyklose ir 
kitur, kur vykdoma žemės ū- 
kio gamyba. Krašto, srities 
partinėje organizacijoje ati
tinkamai sudaryti komitetai 
vadovauti pramonės ir žemės 
ūkio gamybai.

Sustambinus esamus kai
miškus rajonus — o Lietuvai 
nustatyta 641 rajonas — (jų 
3,000 numatyta likviduoti), šių 
uždaviniu toliau atliks šių 
metų kovo mėn. pradėjusios 
veikti gamybinės kolchozų ir 
sovchozų valdybos. O vieto
je kaimiškų partijos rajonų 
komitetų, dabar įsteigiami ga
mybinių valdybų partiniai ko
mitetai, Gamybinių valdybų 
skaičius numatytas pakelti iš 

ligi šiol buvusio visoje Sovie- 
tijoje 961 ligi 1.500 Partijos 
vietos organe dabar visur 
stebėsime dvi atskirai veikian 
čias partines organizacijas — 
pramonei ir ūkiui.

Pagal nutarimą šių metų 
gruody ir 1963 m. sausy teks 
rinkti naujus vadovaujančius 
partinius organus — juos rinks 
(žinoma, ir Lietuvoje — E.) 
gamybinių valdybų konferen
cijos, taip pat miesto, rajonų 
konferencijos, miestuose, pra 
monės ir žemės ūkio parti
nių organizacijų sričių ir kraš 
tų konferencijos.

Sąjunginėse respublikose to 
liau pasilieka centro komite
tai, tačiau įvedami CK Prezi
diumai — vienas vadovauti 
pramonei ir kitas — žemės 
ūkiui.

Sovietinio gyvenimo stebė
tojai teigia: nuo Lenino dienų 
nebūta tiek gilių reformų par 
tijos struktūroje.

Kokie partijos ir Chruščio
vo tikslai, ko jis siekia dar
bą ir lyg partiją suskaldyda- 
mas, šiuo metu sunku įžiūrė
ti. Ūkiniai sumetimai? Var
giai, nes juk sovietinės siste 
mos sunkumai siejasi su dar
bo pasidalinimo, koordinavi
mo stoka pramonėje ir žemės 
ūkyje.

Be politinės reikšmės, pri
skirtinos naujiems pakeiti
mams, dar Chruščiovas nuro
dė kitą argumentą — kai au
ga Sovietijos pramonė, tai, 
esą, sunku rasti pareigūnus, 
kuriems lygiai būtų artimi 
pramonės ir žemės ūkio klau 
Simai. O dabar vietas taria
mai užimsią žmonės specia
listai, tad, kai kurių radio ko 
mentatorių žodžiais, kraštas 
virs «specialistų valstybe»...

Gal tai reiškia naują valy
mą pareigūnų, kurie bus at
silikę nuo gyvenimo reikala
vimų? Bus daug patvarkymų,

MUSŲ LIETUVA

V. Mykolaitis-Putinas

Kalėdų Šventė
I<š reto žvaigždėta padange aukštai 
Didingai prabilo Kalėdų varpai.
Ir girdi kiekvienas, kam budo širdis, 
Kad užgimė Meilė, prašvito naktis 
Ir pavergė sielas džiaugsminga žinia, — 
Sukniubo ant kelių varguolių minia, 
Sutirpo šalti abejonių ledai
Ir veržėsi guodžiančios maldos karštai.

/' >

Štai žėri šventovė elektros šviesa 
Ir blizga altoriuose aukso varsa. 
Pagautas didybės žiūri ir klausai, 
Kaip muzikos groja ir gieda balsai, 
Bet ne, ne paguodos tai skamba gaida — 
Jos veltui ilgėjos širdis sužeista.

ir, aišku, sudvigubinus parti 
nį aparatą, visas darbas bus 
dar labiau komplikuojamas, 
nors Chruščiovas kalbėjo apie 
reikalą suprastinti partijos 
darbą Taigi, Kalbama viena, 
o veiksmai rodo priešingą 
vaizdą Ar Chruščiovas numa 
no, kad pradėtoji operacija 
partijoje gali sukrėsti visą 
sovietinę sistemą ir net jo 
paties valdžią?

EINAMA PRIE GRISŽTE - 
NIŲ PRIEMONIŲ — štai dar 
viena maskvinio plenumo iš 
dava. Nutarime ptskelbbieji 
teiginiai: «reorganizuoti šaly
je kontrolės sistemų .. sudary 

ti vieningą partinės ir valsty. 
binės kontrolės organą — TS 
KP CK ir T RS Ministrų Ta
rybos Partinės valstybinės kon 
trolės komitetą ir atitinkamus 
komitetus vietose...

KODĖL GRIEŽTINAM A KON 
TROLÉ? Ogi, pagal Chruščio
vą, nesilaikoma parti os nuro 
dymų, prasižengiama partijai, 
valstybės disciplinai. Čia ir 
pavyzdžiai: «mulkinimas, pri 
rašinėjimai, pranešimų klasto 
jimas, vietinis patriotizmas, ko 
rupcija, kyšininkavimas, ma
terialinių valstybės vertybių 
eikvojimas bei grobstymas ir 
pan». Jis pranešė, kad tik 

1962 m gruodžio 22 d 
i

šiais metais teismai sprendę 
bylas dėl 56 mil. rb. pasisa
vinimo.

VISUR - VAGYS, ŽULI- 
KYSTÉS, KYŠIAI. Girdi, kyši 
ninkavimas įsiveisęs net ir 
centrinėse įstaigose ir parti
niu vadovaujančių narių tar 
pe. Už kyšius, pagal Chruš
čiovą, «iššvaistomi valstybės 
fondai, neteisėtai išduodami 
orderiai butams, išskiriami 
žemės sklypai, skiriamos pen 
sijos, priimami mokytis įaukš 
tąsias mokyklas ir net išduo
dami diplomai» («Tiesa», N 
Chruščiovo pranešimas, 272 
nr.).

Tuo būdu pažeidžiamas par 
tijos autoritetas — dejavo 
Kremliaus valdovas; Dėl to, 
jis ir įsakė ir, aišku, vienin
gai lapkričio 23 d. priimtas 
nutarimas sudaryti tą «vie
ningą kontrolės organą» (svar 
blausia — su organais vie
tose..,).

Taigi, naujas kontrolės apa 
ratas pirmiausiai prižiūrės 
partijos pareigūnus, tiesiogi
niai vadovaujančius ūkiui. 
Chruščiovas čia remiasi ir Le 
ninu (jo «Darbininkų ir vals
tiečiu inspekcija...» ir teigia, 
toad tai — demokratiškiausia 
kontrolės sistema. Žinoma, jis 
nutylėjo, kad toji Lenino <ins 
pekcija» buvo tik pradžia 
Stalino pradėtajai teroro sis
temai. Visi tie kontrolės orga 
nai su jų uždaviniais daugiau 
primena slaptosios policijos 
terorą.

Dabar teks palaukti, kaip 
Chruščiovui seksis vykdyti jo 
paskelbiąs as reformas ir at
kuriam metui praslinkus vėl 
tas reformas pakeisti... nau 
jais pertvarkymais, jis nori, 
dinamišku būdu, vienu ypu 
susidoroti su vidiniai Sovieti 
jos sunkumais ir gelbėti smua 
kantį partijos autoritetą.

Lietuva mano, brangi tėvyne, 
Šalis didvyrių kapuos kur guli 
Kaip aš parvešiu dolerių 

[skrynią,
Kaip jie ten gali pavirsti į nulį.

Dr.* S Aliūnas

Kelionė i Eetlėiu
FULTON OURSLER

Iš Nazareto į Judėjos Bet. 
lėjų buvo septyniasdešimt pen 
klos mylios. Juozapas su Ma
rija, taip pat jos senieji tė
vai, Ona ir Joakimas, turėjo 
keliauti į visuotinį gyventojų 
surašymą.

Kelionė užtruko tris dienas. 
Abi moterys jojo ant rambių 
Galilėjos asiliukų, o jų vyrai 
žingsniavo šalia, laikydami 
pavadžius.

Jie ėjo tuo didžiuoju maldi 
ninku keliu, einančiu iš šiau
rės į pietus. Kelias buvo pil
nas keliaujančių ant asilų ir 
pėsčiomis,, Visi šitie žmonės 
buvo palikę savo namus vien 
dėl to, kad Romos imperato
rius taip liepė. Nors kiti ir ne 
kentė to įsakymo, tačia dau
gumas šitą ekskursi'ą laikė 
tam tikromis atostogomis. Pa
siskirstę grupėmis ir būreliais, 

virė 
apie

anksčiau, jis jau buvo kelia
vęs šituo keliu iš savo gim
tojo miesto, ir kiekviena vie-
tovė jį domino. Apie visa tai 
jis pasakojo savo žmonai. 
Žvelgdamas į derlingus lau
kus ir vaisių sodus, kurie tie
sėsi pakeliui, jis prisiminė, 
ką jam tada ūkininkai pasa
kojo apie būsimą pjūtį. Kai 
sodybos pasiliko užpakaly, jų 
kelias 
lilėjos 

kartu stovyklavo, kartu 
valgį, statė palapines 
liepsnojančius laužus.

Dienos karščių metu kėliau 
ninkai giedodavo drąsias ir 
linksmas Dovydo psalmes Kai 
kurie iš vyrų buvo pasiėmę 
mažas arfas ir žygiuodami 
skambino, pritardami giesmė
mis. Taigi kelionė nebuvo nuo 
bodfi, ir Marija jautėsi gerai. 
Ji savo šviesiai mėlynu švar
keliu buvo taip apsisisupusi, 
kad jis dengė kaklą, lyg būtų 
augšta apikaklė. Vėjas taršė 
jos plaukus. Atrodė ji paba- 
pabalusi, veidas sumenkęs, 
bet akys ramios. Visą kelią ji. 
buvo tyli Nė karto ji nepri f--'- ~ 
sidėjo prie giesmės. Atrodė 
tik klausanti kitų ir kažko 
laukianti...

Juozapas bandė ją sudomin 
ti savo kalba Karią, kiek

sukosi per uolotas Ga- 
augštumas. Raudonas

dirvožemis pasikeitė į kietą 
augs tumų kalkakmenį. Laukai 
dabar atrodė lyg dykuma, su 
kaikur išsikišusiomis juodų 
akmenų nuotrupomis.

— Marija, mieloji, mes jau 
artinamės prie Šilo, — tarė 
Juozapas.

— Ar Silas didelis miestas, 
Juozapai?

— Ne, nedidelis. Tik jo is 
torija garsi. Sinagogos moky 
tojas sako, jog ten Samuelio 
motina ėjo melstis, kad su
lauktų kūdikio.

— O taip! Ir ji buvo išklau 
syta! Mes taip pat turime 
melstis, Juozapai!

— Taip, Marija, turime mels 
tis. . — ir kiek vėliau jis pri
dėjo: — dabar mes atvyksta
me į Gilgalį.

— Giigalis? Aš eęu girdė
jusi šitą vardą. Kas įvyko 
čia, mielasis?

— Daugiau kaip prieš vie
nuolika šimtų metų čia Sa 

muelis teisė mūsų žmones.
—- Tas buvo taip seniai, kad 

šiandien atrodo nepanašu į 
tikrovę.

— Taip Aš manau, kad 
mums, moderniems žmonėms, 
istorija visuomet taip atrodo...

Marija sėdėjo ant asilo, o 
Juozapas vedė jį už kamanų. 
Taip jie praėjo eilę eugštų 
tarpeklių, kur, kaip legendos 
pasakojo, buvo Ašarų Slėnis. 
Juodu juokaudami praėjo pro 
jo niūrius šešėlius. Ona čia 
juodu prisivijo ir jojo šalia 
savo dukters Senis Joakimas 
pradėjo pasakoti iš savo vai
kystės istorijas Vėliau jis kai 
bėjo apie didžiuosius senovės 
įvykius. Jis kalbėjo taip gra
žiai, jog visiems atrodė, kad 
visa tai vyksta šiandien kad 
visa tai taip arti jų. kaip ir 
šios istori ės vietos, kuriomis 
dabar keliavo. Tenai, netoli 
nuo Betelio, Jokūbas karštai 
kalbėjo maldas, o jo tautos 
atsk; lūnai grojo cimbolais auk
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-Okupuotoje
• — 1961 m. Lietuvos centr. 
valstybiniame archyve Vilnių 
je įsteigtas Literatūros ir me
no skyrius, kurio uždavinys 
— rinkti ir saugoti poetų, 
dailininkų, muzikų, aktorių, 
kino ir teatro režisierių, kul 
tūros veikėjų kūrybą (rank
raščius, gaidas, memuarus ir 
kt.) Esą, renkamas ir praei 
ties kūrėjų palikimas. Per 
«Tiesą» (268 nr.) kūrėjai pa
kviesti perduoti saugoti į ar
chyvą rankraščius ir kitą do
kumentinę medžiagą.

— Lapkričio 20 d. Vilniuje, 
operos baleto teatre pasta
čius «Coppelia» baletą, pa
gerbtas baleto solistas Henri 
kas Jagminas — sukako 35 
m, sceninio darbo ir 50 m. 
amž. Spaudoje priminta, kad 
Delibes baleto «Coppelia» 
premjera įvykusi Kaune 1925 
m. Ligi šiol Jagminas atlikęs 
65 vaidmenis baletuose, ope
rose ir operetėse.

— Lapkričio 18 d. Vilniaus 
operos—baleto teatre pasta
tyta Mozarto opera «Visos jos 
tokios*. Spektaklį dirigavo 
operos fleitistas L. Survila ir 
pirmą kartą pasirodė jauna 
dailininkė D. Osaitė. Šalia se
nesnių solistų V. Česo ir I. 
Ylienės, operoje dainavo jau
nosios jėgos: V Daunoras, E. 
Kaniava, V. Noreika, T Slan- 
kauskaitė, L. Šalčiūtė. Operą 
režisavo J. Gustai is.

— Mokslų akademijos eko
nomikos instituto dir. Kazys 
.Meškauskas gruodžio 20 d. gy 
nė disertaciją ekonomikos 
mokslų daktaro laipsniui įgy
ti. Tai, bolševikmečio metu, 
antras ekonomistas, paruošęs 
disertaciją ekonomikos moks, 
lų dr. laipsniui įgyti.

— Rašytojų klube Vilniuje 
lapkričio 22 d. kalbėta apie 
lite-atūrinį Vilnių. Apie Vii- 
niaus literatūrines tradicijas 
amžių bėgyjo kalbėjo litera
tūros tyrinėtojas VI. Abrama- 
vičius.

MÍSIJ LIETUVA

Lietuvoje
— Lapkričio 20 30 d.d. Mask 

voje vyko Sovietų S-gos jau
nųjų kompozitorių kūrybos ap 
žiūros baigiamieji koncertai. 
Baigiant apžiūrą, joje pasiro
dė ir du jauni lietuviai kom
pozitoriai — A. Bražinskas ir 
F. Bajoras. Valst universite
to aktų salėje buvo atliktas 
A. Bražinsko koncertas forte
pijonui su orkestru (fortepijo 
no partiją atliko pianistė S. 
Bieliuonytė). F. Bajoro kūri
nys buvo įtrauktas į lengvo- 
sios bei instrumentinės muzi 
kos koncerto programą Ta 
proga į Maskvą buvo išvykę 
kiti jauni lietuviai kompozito 
riai ir Vilniaus konservatori
jos studentai.

— Lietuvos mokslininkaida 
lyvavo Rygoje, lapkričio 29 
d. pasibaigusioje Pabaltijo 
mokslininkų kon'erencijoje. Ji 
laikoma tradicine ir be lietu
vių dar dalyvavo apie 300 I at 
vijos, Estijos, Rusijos federa
cijos, Baltarusijos ir kitų res
publikų mokslininkų.

CHRUŠČIOVO MÉN. UŽDAR
BIS — 70 000 DOL.

Kad tarp Maskvos ir Peki
no vis gilėja lūžis, tai įrodo 
ir Raud. Kinijos spauda. Pvz. 
neseniai kinų spaudos agen
tūra «Naujoji Kinija» paskel. 
bė būdingą straipsnį —- «Mo
derniuoju revizionistu» išva
dintas ne tik Tito, bet ir 
Chruščiovas. Dar daugiau, jis 
laikomas ir «kapitalistų drau
gu». Kinai teigia, kad Krem 
liaus valdovas nedalyvavęs 
jokioje komunistų revoliucijo 
je. Esą, Chruščiovas atstovau 
jąs sovietų vadovaujamų 
sluogsnių interesus, o jo mė
nesinis uždarbis, pagal ap
skaičiuotą valiutą, siekiąs maž 
daug 70.000 dol. Jis neatsto
vaująs ir darbininkų, be to jis 
esąs šešių vilų ir namų savi
ninkas.

STIPRINAMI PUOLIMAI
PRIEŠ VATIKANĄ

Lietuvos režimas straips-

B Brazdžionis

Kalėdų Varpai

Kur tu, sesuo gera, kur jūs, draugai, likimo1 
į vakarus ar šaltą šiaurę nunešti?
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo, 
kur mus visus nuves žiemos takai balti?

Tartum Kalėdų baltos gėlės, baltos eglės 
pražydo Jėzaus šventei kloniuos ir kalnuos, 
kažkur prie židinio susėdus šeimai bėglio 
apie kūčias mama dukrelei taip niūniuos:

«Mūsų parapijos bažnyčios prakartėlės, 
kur gimė Kristus, tu, mažyte, nežinai... 
Ten nuo altoriaus krito rožės Teresėlės, 
o čia aplinkui - sniegas, uolos ir kalnai .»

Ir širdį liūdną spaus kančios kaip ledo pančiai, 
ir kaip šešėlis — tiesis juodas ilgesys,
ir niekur Krenteno kalnuos neradus ramsčio, 
zigzagais širdį vienuma plėš ir raižys.

Ir atminty atgis bernelių šventos Mišios, 
ir kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus, 
ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus, 
varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus.

Tik neateis sesuo, nei jie, draugai, likimo 
bangos į nežinią bedugnę nunešti, 
tik nenutils varpai Dangaus Taikos gimimo, 
ir bėgs pavasariu žiemos takai balti...

niais, nuotraukomis deda pas
tangas įrodyti tariamai arti- 
mus Lietuvos dvasininkų ry
šius su buv. nacių okupacine 
valdžia, su lietuviais partiza
nais, šnipais ir pan. Vilniuje 
leidžiamas iliustruotas žurna
las «Švyturys* (21 nr) pas
kelbė per du pusi, paveiks
luotą reportažą «Firma — šv. 
Tėvas, Johann Kipp ir Co. ad

1962 tu gruodžio 22 d.

ma, kad J. Kipas buv. Jėzui
tų gimnazijoje germanizavęs 
lietuviškąjį jaunimą. Kitomis 
nuotraukomis įtaigojama, kad 
lietuviai dvasininkai prisidė
ję prie partizanų veiklos, kai 
kurių šeimų išžudymo.

— Vilniaus «Tiesa» lapkri 
čio 29 d. (280 nr.) paskelbė 
Romoje viešinčio Lietuvos 
žurnalisto L. Galdiko pasikal 
bėjimą su Bažnyčios vis. su
sirinkime dalyvaujančiu Kau
no arkivyskupijos ir Vilkaviš 
kio vyskupijos valdytoju kan. 
dr. J. Stankevičium. Paklaus
tas apie įspūdžius, Stankevi
čius pasisakė, kad Roma jam 
padarius didelį įspūdį. Kanau 
rinkas, pagal «Tiesos» kores
pondentą, labai giriąs popie
žių ir manąs, kad susirinki
mas turėsiąs dilelį poveikį 
taikai sustiprinti. Dėl ligos 
negalėjęs dalyvauti Telšių 
vyskupijos apaštališkasis ad
ministratorius vysk. Petras 
Maželis, tačiau, Stankevičiaus 
žodžiais, tikimasi, kad jis į 
susirinkimą atvyks vėliau. 
Pats kan. Stankevičius, «kaip 
teologijos klausimų specialis
tas», dalyvaująs visuose su
sirinkimo posėdžiuose. Lietu
viai draugiškus santykius Ro 
moję daugiausia palaiką su 
vengrais dvasininkais, prade
da arčiau susipažinti su len
kais, vokiečiais (lietuvių ne
mini). Baigdamas, kan. Stan
kevičius dar pridūrė, kad Lie 
tuva jaučiamas labai didelis 
susidomėjimas, tad jie (ketu
ri iš Lietuvos atvykę — E.) 
turį progos pasakoti «tiesą» 
apie Lietuvos gyvenimą, dar
bą ir pamaldas. Girdi, net ir 
(sutikti) lietuviai apie Lietu
vą turėję «keisčiausias pažiū 
ras ir skleidę fantastiškiau
sius prasimanymus». /

— Lapkričio mėn pabaigo
je Minske didelė Lietuvos pra 
monės darbuotojų grupė daly
vavo vad. įrankininkų konfe
rencijoje. Jiems buvo aiškin
ta apie įrankių gamybą, pra
monės vystymą ir jos pers
pektyvas Sovietijoje.

resas: Vatikanas — Lietuva». 
Vienoje nuotraukoje pavaiz
duotas arkivyskupas J. Skvi
reckas laiminąs prez. A. Sme 
toną (esą, ark. Skvireckas 
laiminęs ir vokiečių karius...), 
kitose parodomi kunigai: Ylius 
J. Lelešius, Tėvas Kaz Čepu 
lis, dar paskelbta Popiežiaus 
rašto Lietuvos Prezidentui, 
1927 m., fotokopija, aiškina

siniam veršiui.
— O ten. — prakalbėjo su

simąstęs Juozapas, — Amosas 
paskelbė pranašystę apie 
Mesiją!

Trečią kelionės rytą paga
liau visiems palengvėjo šir
dis. Dar prieš vakarą visi ti
kėjosi pasiekti savo kelionės 
tikslą Juozapas visą dieną 
rūpestingai stebėjo savo žmo 
ną. Naktį būdėdamas. jis gir
dėjo ją giedant per miegus. 
Jis nesiliovė meldęsis, kad 
tik jie laimingai pasiektų 
Betlėjų.

— Betlėjus!
Nuskambėjo šauksmas, ir 

visa keliautojų minia vėl pra 
dėjo giedoti Dovydo psalmes. 
Nors ir pavargę, tačiau links 
mi, kiti net šoko kėlio dulkė 
se. Tačiau Juozapas, kada pa 
mate mažo miestelio baltus 
stogus ir žalumą, labai susi
rūpino. Jis paėmė Mar’jos 
ranką, ir jiedu valandėlę žiū 

rėjo į Betlėjų kartu. Ten da
bar krito auksinė šviesa ant 
baltai nutinkuotų namų žalio
se atšlaitėse, kur tingiai ska- 
beno žolę avių kaimenės.

Tai buvo jų giminės protė
vių miestas. Marija atsiminė 
dabar tą seną pasakojimą, 
kaip vieną dieną turtingasis 
Boazas vyko šituo pačiu ke
liu ant kupranugario ir pama 
tė vargšę mergaitę, bevaikš- 
čiojančią po jo žemę. Pjovė
jai jau seniai buvo nuvalę 
laukus, bet ši grakšti, tačiau 
alkana mergaitė rinko var
pas, paliktas ant dirvos. Tai 
buvo Rūta. Rūta ir Boazas! 
Jie buvo Juozapo ir Marijos 
protėvių tarpe.

Valandėlę jie ilsėjosi ant 
kelio, žvelgdami į giedrą gam 
tos vaizdą, augštus kalnų iš
kyšulius, kviečių laukus, aly
vų kuokštus, fygas ir kitus 
medžius, savo stipriu žalumu 
siekiančias dangaus mėlynę 

ir kamuoliuotus debesis.
— Puikūs medžiai, ar netie 

sa? — paklausė Marija. Tuo 
ji norėjo palengvinti susirūpi 
nusiam Juozapui. Ji žinojo, 
kad jis turėjo staliaus akis ir 
pažino visus medžius iš tolo, 
lengvai pavadindamas vardais.

— Ar tai šitie, kuriuos ker 
ta laivams statyti?

— Taip, mano mieloji! Jie 
naudojami stiebams ir laivo 
viršūnei. Viduržemio jūra pil
na šitų medžių, atgabentų iš 
Betlėjaus.

Taip kalbėdami jie pradėjo 
kopti keliu tiesiai į miestą. 
Juozapas pagaliau pastebėjo 
įsitempimą savo žm< nos vei
de ir rankose. Jos pirštai bu
vo pabalę «Gimdymas visai 
arti*, vienas sau pagalvojo. 
«i\š ją paguldysiu lovon tuoj, 
kai tik bus galima. O dabar 
turiu laikyti jos mintis užim
tas kitais dalykais».

Jis pradėjo kalbėti apie di

delę garbę tų vyrų, kurie vai 
dė šį jų protėvių miestą. Iš 
čia Saulius išėjo jieškoti sa
vo tėvo jaučių ir padėjo ka
ralystei pamatus. ČiaJesė bu 
vo pasistatęs savo palapinę, 
o čia jo jauniausias sūnus Do 
vydas ganė avis Dovydas —- 
poetas, kareivis, karalius — 
gulėjo ant šitų pačių žolėtų 
atšlaičių ir klausėsi giedan
čių ryto žvaigždžių...

Staiga prie jų priėjo vienas 
nepažįstamas keleivis ir įsi
terpė į susirūpin; šio Juozapo 
kalbą. Jis švelniai paėmė Juo 
zapą už rankos ir tarė:

— Tenai, ar matai? — jis 
rodė piršku, — kur žydinčios 
alyvos susijungia su keliu, 
yra mažas akmeninis pasta
tas su balto tinko stogu...

— Taip, aš matau! — atsa
kė Juozapas ir žvilgtelėjo į 
nepažįstamąjį tokiu žvilgsniu, 
kuris reiškė, kad jis turi ir 
kitų dalykų, kur reikia matyti.

— Tai, ką tu matei, yra la
bai retas reginys pasaulyje. 
Viduje to pastato yra akmuo, 
žibančiai nulygintas moterų 
bučiniais per tūkstančius me
tų. Moterys ten, mano bičiu
li, verkia ir liūdi...

— O ko jos verkia?
— Tai ten vargšės Rache

lės kapas!
Juozapas net sudrebėjo iš

sigandęs. Jis nuvedė šalin sa 
vo asilą nuo šito nepažįsta
mojo. Buvo užmiršęs, kad ten 
įvyko didelė tragedija. Čiami 
rė Rachelė, gimdydama Ben
jaminą...

Pagaliau jie įžengė į Betlė
jaus gatvę Keleivių grūdima
sis buvo toks didelis, kad jie 
vos galėjo pajudėti. Niekas ne 
atsakĄ Juozapui, kaį klausėme 
lio į viešbutį Vienas net juoke 
si iš Juozapo, užsiminus šitą 
reikalą. Penkias užeigas jie 
aplankė, visur buvo pilna ke
liautojų. (B. D.)
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Betliejus ir Žmogaus širdis
VYTAUTAS PIKTURNA

Nepaisant to, kad žmogus 
yra Dievo paveikslas ir paties 
Dievo sukurtas, tačiau, besi
naudodamas laisve, — didžiau 
šia Kūrėjo jam duota dovana, 
iškrypo iš tiesiojo kelio ir ta 
po savo įgeidžių vergu

Laimė, kad Dievui pagailo 
savojo kūrinio ir todėl Jis 
pats atėjo paklydusio gelbėti.

Į žmonių tarpą Jis atėjo 
žmogaus prigimtį priėmęs ir 
užgimė Betlėjaus apylinkėse 
aną naktį, kurią mes Kalėdo
mis vadiname.

Tą Dievo meile ir Jo visa
galybe įvykusi Dievo Sūnaus 
įsikūnijimą šv. Jonas evange 
listas šitaip nusako: «Pradžio 
je buvo Žodis, ir Žodis buvo 
pas Dievą, ir Žodis buvo Die 
vas .. Tas Žodis įsikūnijo ir 
gyveno mūsų tarpe» (1,1-4).

Tas pats šv. Jonas, rašyda
mas pirmiesiems krikščionims 
savo pirmąjį laišką, kuris yra 
lyg jo evangelijos lydraštis, 
tą Dievo įsikūnijimo vyksmą 
šitaip nusako: Jėzus pasirodė 
kūne ir mums apreiškė die
viškąjį gyvenimą (1,1 ir 4,2).

Gi šventasis Povilas, kalbė- 
mas apie Kristaus įsikūnijimą 
rašo: «Jis, esme būdamas Die 
vas, nelaikė pasisavinimą bū
ti lygus su Dievu, tačiau nu
sižemino ir prisiėmė tarno pa 
vidalą, pasidarydamas pana
šus į žmones ir išorine iš vaiz 
da rastas kaip žmogus (P 2,6).

Tas Išganytojo įsikūnijimas 
yra giliausia mūsų tikėjimo 
paslaptis, kurios net ir po &p 
reiškimo mūsų protas nea
pima.

Tačiau tos tiesos išpažini
mas yra mūsų išganymo są
lyga: «Kas tiki į jį, tas netei
siamas, o kas netiki, tas jau 
pasmerktas, nes netiki į vien 
gimusio Dievo Sūnaus vardą» 
(Jon. 3,18).

Kristus tapo žmogumi tam, 
kad mums amžinąsias tiesas 
bei dieviškąjį gyvenimą ap-

Daautė Giedraitytė

Kalėdoms Atėjus
Nublaškė vėl lapus nuo medžių vėjai, 
Ir sniegas apdengė laukus, 
O kur gi būčiau aš nuėjus, 
Jei šiąnakt grįžt galėčiau j namus?

Į koplytėlę gal, ar į bažnyčią, 
Baltaisiais laukais su varpeliu linguočiau. 
Už vieną poterį tenai, prie Jo prakartės 
Visas savas dienas svetur aš atiduočiau.

Nors ir nepuoštų juodo skliauto 
Menui s baimėje kažkur užklydęs, 
Gal patylom-miškeliu Kūčias neščiau, 
Ir brolis džiaugtųsi mane išvydęs.

Nublaškė vėl lapus nuo medžių vėjas, 
Ir apnešė tenai pusnim laukus 
Kiek džiaugsmo būčiau aš turėjus, 
Kalėdom parkeliavus į namus!
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reikštų ir savo kančia mus 
išganytų.

Tik Kristaus nuopelnu mes 
esame ’išrinktoji giminė, ka
rališkoji kunigystė, šventoji 
tauta, įsigytieji žmonės, kad 
skelbtumėm dorybes to. kuris 
mus pašaukė iš tamsybių j sa 
vo įstab ą šviesą (1 Petr 2 9).

Tokiu būdu su pagrindu 
šventasis Povilas mus ragina: 
«Kitados jūs buvote tamsybė, 
dabar gi esate šviesa Viešpa 
tyje. Elkitės kaip šviesos vai 
kai, nes šviesos vaisi i pasi 
reiškia visokiu gerumu, teisy 
be ir tiesa» (Efez 5,8); «Žiū
rėkite, kad jūsų nieks neap
gautų pasaulio išmintimi ir 
tuščia apgaule, kuri remiasi 

žmonių padavimu, pasaulio 
pradž’amoksliu, o ne Kristų 
mi, kuriame esminiai gyvena 
visa dievystės pilnybe» 
(Kol 2,8).

Kristus atėjo mus į šviesą 
ir gyvenimą išvesti, tačiau <sa 
vi e j’», kaip liudija Jo moki
niai «Jo nepriėmė» (Jon, 1,11)

Kiekvienos Kalėdos prime
na mums didįjį Dievo meilės 
apsireiškime, bet taip pat ir 
žmogaus antikristinį nusitei
kimą.

Betlejiečiai Marijos ir Juo
zapo nepriėmė, nes buvo sa
vanaudžiai: naudojosi proga 
pasipinigauti, kada daug žmo 
nių, pildydami Romos impera 
toriaus įsakymą, suėjo į mies

— VISIEMS «J.A» SKAI 
TYTOJAMS LINKIME DIDE 
LIG ŠVENTOSIOS NAKTIES 
DŽIAUGSMO.

— ŠV. KALĖDŲ proga nuo 
širdžiai sveikiname mokslei
vius ateitininkus, tėvelius ir 
visą lietuvišką jaunimą.

Ateitininkų Valdyba

— Šį šeštadienį 19 vai. 15 
min. Vila Zelinos bažnyčioje 
bus rarotų mišios ir bendra at 
kų kalėdinė Komunija ’ Po mi
šių agapė ir atsisveikinimas 
su Laimučiu ir Romu.

— Kalėdų pirmą dieną 15 
vai gimnazijos salėje moks 
leiviai ateitininkai rengia šei 
mynišką eglutę, nar.ams ir 
tėveliams.

— Visas lietuviškas jauni
mas Naujųjų Metų sutikimui 
renkasi j Vila Zelinos Gimna
zijos salę

telį užsirašyti; Marija ir Juo
zapas nedaug tegalėjo pasiū 
lyti už nakvynės vietą, todėl 
«užeigoje vietos nerado» ..

Nuo ano meto ligi šių laikų 
Kristus tuo pačiu pagrindu iš 
pa.-aulio vejamas: žmogus tik 
save Dievu telaiko, todėl ne
priima net ir amžiną gyveni
mą duodančio Išganytojo, ka 
da Ji tenka Aukščiausiu Val
dovu išpažinti.

(B. D.)

Karalaitė Eglutė
(pasaka)

(tąsa)

— Aš liepsiu iškirsti tas eg 
les, iš jų sukrauti didelį lau
žą ir jame tave sudeginti, - 
sušuko dar pikčiau karalienė, 
ir jos gražios akys virto pik
tomis gyvatės akimis.

Burtininkė nusikvatojo ir 
tarė:

— Jei tu jas liepsi iškirsti, 
karalaitė tuojau numirs, o tu 
susirgsi nepagydoma liga.

Karalienė baisiai nusigan
do, iš karto pasikeitė ir jau 
maloniu balsu kalbėjo:

— Tai ką aš turiu dabar 
daryti? Ar nėra kokio burto, 
kuris karalaitę vėl gražia pa
darytų? Sakyk, aš tau duosiu 
visko, ką tik tu nori, tau pu
sę karalystės užrašysiu, tik 
padaryk, kad Eglutė atgautų 
vėl pirmykštį grožį...

— Šviesiausioji karaliene, 
— tarė kiek patylėjusi burti
ninkė, — džiaukis, kad taip 
pasidarė. Gražios mergaites 

yra visos puikuolės, beširdės, 
išdidžios Tu auginsi kuprotą, 
biaurią karalaitę, bet jos šir
dis bus daugiau verta, negu 
visų šalių karalių turtai. Ta 
geroji širdis pagarsės plačio
se karalystėse ir daug varg 
šų iš visų šalių keliaus pas 
ją paguodos ir suraminimo. O 
jei atsiras jaunikaitis, kuris 
pamils jos gerąją širdį ir ją 
ves, tai pirmąją vestuvių die
ną nudžius tos visos aštuo- 
nios eglės, ir karalaitė vėl 
taps tokia graži, kokia ji ir 
gimė...

Karalaitė Eglutė augo labai 
negraži ir buvo visada sle
piama nuo svečių, kurie be
veik kasdien lankydavusi ka 
raliaus rūmuose. Neturėdama 
nei draugų, nei- artimesnio 
ryšio su t vais, kurie ją tik 
vos ne vos galėjo pakęsti, 
jieškojo artimumo ir draugų 
gamtoje. Tose aštuoniose eg
lėse paukšteliai krovėsi sau 
lizdelius. Karalaitė Eglutė vi

sus juos globojo. Visada at
nešdavo jiems mąisto. Ten 
kai kada slapstydavusi ir zui
kučiai. Ir jiems ji negailėda
vo skanių kopūstėlių, saldžių 
jų morkų ir visko, ką tik jie 
mėgo. Atbėgdavo iš pamišfcės 
ir gražiosios stirnutės, ir gud 
rios laputės, ir kiti žvėreliai. 
Visus Eglutė globojo, visus 
maitino, su visais draugavo. 
Ir pasklido po visą kraštą 
gandas apie nepaprastą ka
ralaitę. Žmonės ėmė keliauti 
j Eglutės šalį pasižiūrėti, kas 
ten dedasi. Ir kas tik ateida
vo, visi grįždavo su brangiau 
siomis dovanomis, kurias ji 
lygiai taip pat dalino, kaip 
paukšteliams duonos trupinė
lius. t/isi džiaugėsi, dėkojo 
jai, nors tarp savęs Kalbėda
vo, kad tokios negražios mer 
gaitės dar niekur pasaulyje 
nebuvo regėję. Kai Eglutė bu 
vo dvylikos metų, mirė kara
lius, jos tėvelis. Netrukus po 
to mirė ir karalienė. Tada te 
ko užimti sostas. Dėljosbiau 
rios išvaizdos kitų šalių kara 
liai ir karalienės nedalyvavo 
Eglutės karūnacijos iškilmėse 

ir atsisakė palaikyti bet ko 
kius ryšius, skelbdami, kad 
jiems nedera buvoti kartu su 
kuprota karalaite Bet Eglu
tė už tai ant jų nepyko. Ji ži 
nojo. kad niekas iš žmonių 
nenori su ja bendrauti Ji įsa 
kė uždaryti karališkąją pilį ir 
sostą perkelti prie tų aštuo- 
nių eglių Ten ji įsikūrė, ten 
gyveno, iš ten valdė karalys
tę, kuri vis labiau garsėjo 
vargšų globojimu.

Vieną dieną, kai Eglutei jau 
buvo aštuoniolika metų, iš ne 
žinomos šalies atjojo trys jau 
nikaičiai pasižiūrėti stebuklin 
gosios karalaitės Pirmasis, ją 
vos pamatęs, sėdo ant arklio 
ir šuoliais pasileido atgal. Taip 
jam nepatiko ši baisi karalie 
nė. Antrasis tarė: — Jūsų Švie 
sybe, aš jojau į čia šimtą my 
lių, tikėdamasis pamatyti la
bai negražią karalienę, kaip 
kitų kraštų valdovai man sa
kė. Bet to, ką pamačiau, įsi
vaizduoti negalėjau-. Atleiski
te, aš turiu kuo greičiausiai 
vykti namo...

Trečiasis, kurio vaidas bu

vo Sidabras, nusilenkė Eglu
tei ir taip prašneko:

— Geroji Šios didžios ša
lies valdove, aš čia neatvy
kau pasižiūrėti, kaip tu atro 
dai, bet patirti, ką tu gero vi 
sietus šios Šalies žmonėms 
esi padariusi Ir kiekvienas 
žmogus, kurį šioje karalystt - 
je su ikau, man apie tave kai 
bėjo kaip apie geriausią žmo 
gų pasaulyje. Aš žinau, kad 
po daugelio metų visos gra 
žiosios karalienė» ir karaiài 
tės taps menkos ir prastos iš 
vaizdus, kad senatvėje ligos 
jas padarys luošomis ir iš
džiuvusiomis, žinau, kad nė 
brangiausi dažai, kvepalai, 
šimtai tarnaičių — niekas jų 
buvusio grožio nebesugrąžins. 
Dėl savo puikybės ir piktumo 
jos bus praradusios širdį, o 
dėl ligų ir senatvės grožį Jos 
nieko netuiės ir bus niekam 
vertes. Todėl aš ne tavo gro 
žio, ne turtų pažiūrėti atėjau. 
Atėjau čia tau nulenkti gal
vą ir padėkoti visų žmonių 
vardu už visa gera, ką tu 
jiems darai . Iš «S. A.»

(B. D.)
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

|4.o - Sala 7-Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienĮ: 
Parque das Nações 1® vali 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 7,45 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
T r e č i ą :2

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101ll02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente rKANAo ČC ČIA. LIDA.

£scritózio Contábil Vila Zelina S/C Itda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co 
mercial - 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 ZELINA - SÃO PAULO

Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52 0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A »

Rio de Janeiro
Serraria < I T A> — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

Agua Rasa 8 val;,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:’
Vila Anastacio 8,30 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

»*♦»»»*<'<' »i< »»»»***»»» »»»♦<

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans

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

ANTANO PAVILONI®
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

postal 4118 - Vila Zelina, Tél. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IRi SIUVIMO MOKYKLA

‘4JF€> F IJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

i 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 d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

liuojama SEKMADIENIAIS 
7 vai. 15 min.

SIUVĖJAS
POVILAS' AMBROZEVIČ1US 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

^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

1KMÃ©# CARRIERI „M1S]
' indoya vanduo yrr -senai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite I

Rua Dino Bueno, 795 a S 35 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 são paul oi;

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.

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

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.

EJC K IT© K 9 C CONTAEIL

NAJCIMEINXÇ !
Irmãos Nascimento

REC. C.R.C. 8P. 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
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

AV; ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

VISI LIETUVIAI NAUJŲJŲ METŲ SUTIKTI 
Vila Zelinos Gimnazijos Salėn

Bus trumpa nuotaikinga programa ir šokiai 
grojant garsiajam «Los Guarachos* orkestrui.

Pradžia 21 vai.
Pakvietimus įsigyti iš anksto.

Minėjimą rengia «Jaunimo Namų Statybos Fondas»

— Šių metų gruodžio mėn. 
16 d. V. Zelinos parapijos kle 
bonijrcs patalpose įvyko lietu 
viškų organizacijų atstovų po 
sėdis, kurio dienotvarkėje bu 
vo svarstoma Vasario 16 to
sios minėjimo parengimas ir 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon
grese, kuris įvyks Montevi
deo, dalyvavimas.

Kadangi sekančiais metais 
sukanka 45 metai nuo Lietu
vos Nepriklausomybės akto 
paskelbimo, tai Vasario 16-ji 
numatoma atšvęsti iškilmin
giau Jau yra gautas leidimas 
vasario 16 d. šeštadienio va
kare atlaikyti pamaldas S. Pau 
lo Katedroje. Iškilmingas Mi
šias atlaikys J E Vyskupas 
Dom Vicente Zioni.

Sekmadienį po pietų bus iš 
kilmingas paminėjimas. Jau 
yra daromi žygiai, kad gauti 
Teatro Municipal, bet tai pa
aiškės kiek vėliau. Nutarta, 
kad organizacijcs padengs su 
rištas su tuo išlaidas.

Minėjimo oficialioje dalyje 
pakviesti kalbėti: sveikinimo 
žodį tarti Lietuvos Konsulas 
p. A, Polišaitis, portugališkai
— dep. ėst. Maria Conceição 
da Costa Neves ir lietuviškai
— kap. Juozas Čiuvinskas.

Meninę programos dalį iš
pildyti pakviesti.- L. K. Ben
druomenės choras ir Mokslei 
viai Ateitininkai.

Taipogi ta proga numato
ma išleisti specialų «Mūsų 
Lietuvos» numerį, ir įteikti 
propagandinius straipsnius 
Brazilijos spaudai ir radio.

Svarstant P.A.L Kongreso 
klausimą, prieita išvados, kad 
į jį gali važiuoti pavieniai as 
menys, jokios ekskursijos ne

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9 o Andvr Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37 0395- 35-5650 - 33-6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

*VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14}

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą.

. Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko^būtų 
susitarta iš anksto.

v KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

— Naudinga Žinia Lietuviams —
Vila Albertina — Tremembė, Av. N. S. Aparecida, 204, 
São Paulo mieste, nuo šių metų, spalib mėnesio, veikia 
įvairių lietuviškų ir vietinių gėrimų fabrikas, būtent:

Guaraná, limonada, laranjada, cerejinha Gioconda 
Champagne, Tubaina ir vėliau lietuviškas Krupninks. 
Atsilankiusieji bus labai nuoširdžiai aptarnaujami ir jų 

pageidavimai patenkinami.
ŠIO FABRIKO SAVININKAS:

LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA: LTDA.
Av. N. S. Aparecida, 204, Vila Albertina, São Paulo.

Visiems linkime laimingos kelionės. Bet kartais 
visaip atsitinka.., tenka sulamdyti automobilis, ar moto
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

■AUTjO MECANICA E FUNILARIA V INA DEL M AR 
kurios Savininkais yra Jonas Razulęvičius ir Andrius

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo
'■ ’ Fone: 93-4486 (recados).
it

Lietuviškas žodis, daina ir muzikà aidi 
tropikų padangėje iš ’ 

RADIO CLUBE SANTO ANDRÉ 

ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 
kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai., vakaro.

Per radijo galima pasveikinti gimtadienio,' vardadienio 
vestuvių ir kitomis progdmis.

Radijui laiškus siųsti šiuo adresu’: cáixa ’postal 4118. 
São Paulo. Fone: 63-5975.

numatoma. Organizacijos ga
li pasiųsti savo atstovus. Dėl 
kelionės kainos ir kt. galima 
gauti informacijų V. Zelinos 
Klebonijoje ir p is p lę Nijo
lę Vinkšnaitytę, Rua Barão 
do Pirai, 367, V. Zelina.

— KŪČIŲ PLOTKELIŲ ga
lima gauti V. Zelinos klebo
nijoje.

— PIRK JAUNIMO NAMŲ 
LOTERIJOS BILIETĄ, parem 
si statybą ir turėsi progos lai 
mėti labai vertingas premijas;

— Šį sekmadienį tuoj po 
šv. Mišių šaukiamas VYRŲ 
BROLIJOS susirinkimas.
V. Zelinoje, mokyklos patal
pose.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI 
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠT1S BRAZILIJOJE. TAI P 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».
Kirinas Ruzgas 1.500 cr. už 

1963 m.
Juozas Lisauskas 1 000 cr. 

už 1963 metus.

- NAUJUS METUS ŠIEMET 
VISI SUTIKSIME JAUNIMO 
NAMŲ STATYBOS FONDO 
RENGIAMAM NAUJŲ METŲ 
SUTIKIME VILA ZELINOS 
GIMNAZIJOS SALĖJE

Bus trumpa nuotaikinga pro 
grama ir šokiai grojant «Gua 
rachos» orkestrui.

- ATLIKITE SAVO LIETU 
VIŠKĄ PAREIGĄ, ĮTEIKITE 
SAVO AUKĄ JAUNIMO NA
MŲ STATYBAI.

— Šv KALĖDŲ dienoje pa 
maldų tvarka bus kaip sek
madieniais. Piemenėlių mišios 
bus 12 vai. nakties.

— ALBINAS J. BENDŽIUS 
šiais metais baigė São Paulo 
universitete odontologijos fa
kultetą Diplomų įteikimas bus 
29 d gruodžio 21 vai. São 
Paulo miesto teatre Brolis 
Vytautas tą pat fakultetą ke
lis metus anksčiau yra baigęs 
ir turi savo konsultoriją La- 
poj, rua 12 de Outubro.

— LAIŠKAI: Al Grabaus
kui, V, Kūtkai, J. Bagdžiui, 
St. Butrimavitčiui, H. Šimony 
tei, J. Paukščiui. A. Adoma 
vičienei, A. Krutuly tei, L Žu- 
kienei, J. Rinkevičiui, Elz. 
Šlapelienei, P. Radzevičiui, 
Ad. Misiūnienei, I. Skurkevi- 
čiūtei, M. Vinkšnaitienei, A. 
Tatarūnui, A. Dirsytei, M. Ma 
čaitienei, K. Ausenkai, Al. 
Vinkšnaičiui. H Valavičiui, J. 
Mas ulini. Alo Verzbickui, L. 
Adomavičiūtei, M. Šlapkaus- 
kienei, VI Giedraičiui, I. Kli- 
šytei, N. Vorosiląįtei.

— Liet. Kat Bendruomenės 
choristu dėmesiui. Dalis cho 
ii.-tų deT mokslo ar kitų aplin 
kybių negalėjo reguliariai lan 
kyti repeticijų Prasidėjus 
atostogoms prašomi lankyti 
repeticijas, ypač prieš Kalė
dų šventes, pasiruoš i Kalėdų 
šventėms. Ypač bosai prašo
mi atvykti į repeticijas Bu
vusieji choristai, kuriems ap
linkybės leidžia, vėl kviečia
mi choran grįžti.

— Pakvietimų ir staliukų Į 
Naujų Metų Sutikimą (be 
ankščiau skelbtų) galima gau 
ti pas Juozą Baužį.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
— NUO 1832 M.

Australijos lietuviai išleido 
religinės, visuomeninės ir kul 
tūrinės veiklos metraštį Jis 
apima apie 130 m, nes pgl. 
J. Vanago duomenis, pirmie
ji lietuviai į Australiją atvy
kę 1832 m. Australijos Lietu 
vių D-ja buvo įkurta 1929 m 
Nuo 1950 m, atvykus tūkstan 
čiams naujųjų ateivių — lie
tuvių, minėtoji D-ja persior
ganizavo į A. L. Bendruome
nę Pasak «Tėviškės Aidų», 
su didžiąja lietuvių imigraci
ja į Australiją, prasidėjęs ša
kotas lietuvių reiškimasis: nuo 
šūpelės ir kastuvo, per bu- 
šus ir fabriko dūmus, per Sno 
wy River statybas, nuo pala 
pinės, garažo — į religinę, 
kultūrinę, sportinę veiklą.

KELIAMAS AIKŠTĖN SOVIE
TINIS NEOKOLONIALIZMAS

Bonnoje įvykęs, Bundesta
go nariui, baronu von Gutten 
berg vadovaujant, valdančio
sios partijos — CDU/CSU pa 
dalinio ir Pavergtųjų Europos 
Tautų delegacijos Bonnoje, 
pasitarimas, šalia kitų klausi 
mų. nurodė: Vakarai bendro
je pasaulio politikoje turėtų 
pereiti į ofenzyvą Atsakingie 
ji politikai jau įžiūri, kad pa
grindinis rytų vakarų konflik
to klausimas, tai komunistų 
įvykdytas rytų ir vidurio Eu
ropos tautų pavergimas. At
kreiptas dėmesys į Kanados 
min. pirm. Diefenbakerio J. 
Tautose pasakytą kaibą, ku
rioje jis sovietinę sistemą pa
vadino tikruoju vardu — neo 
kolonializmu. Pasisakyta prieš 
sumanymus tarp NATO ir 
Varšuvos pakto valstybių su- 
naryti nepuolimo sutartį — tai 
pakenktų moralei tautų už 
geležinės uždangos. Sateliti
nių kraštų gyventojams nei
giamai atsilieptų ir ūkinių ar 
diplomatinių santykių išplėti 

mas. PasitaMM^R^PMHM|l 
kad spauda dažniau keltų 
tiek vokiečių, tiek vidurio ir 
rytų Europos tautų, laisvo ap
sisprendimo dėsnį.

LIETUVA «KENČIANČIOS 
BAŽNYČIOS» PARODOJE

Gruodžio 8 d. Romoje iškil 
mingai atidaryta Kenčiančios 
Bažnyčios paroda. Ji veiks 
ištisus metus. Parodoje yra 
bendras skyrius ir pavaizduo 
jami komunistų pavergtieji 
kraštai, bažnyčios, tikinčiųjų 
persekiojimas. Šioje parodo 
je Lietuvai paskirtas atskiras 
stendas.

— Jau 1876 1877 m., pasi
naudojus tuo, kad tuo laiku 
vykstančio rusų turkų karo 
metu kiek buvo atleisti cen
zūros varžtai, Petrui Vileišiui 
pavyko išgauti Petrapilio cen 
zūros leidimą išspausdinti pen 
kis lietuviškus popubarius 
spaudinius, cenzūrai pastačius 
tik tą sąlygą, kad jie būtų 
spausdinami ne senais lenkų 
lotynų rašmenimis, bet kai 
kurias lenkų raidyne vartoja
mas raides pakeitus kitomis.

— Kas turi laimę? Tas, ku
ris nuolat veržiasi pirmyn ir 
turi pramatomąją galią. Tas, 
kuris gerai yra pasiruošęs sa 
vo profesijai. Tas, kuris yra 
judrios dvasios. Tas, kuris 
yra pasiruošęs visur, kur var 
gas viešpatauja, ištiesti pa
galbos ranką. Tas, kuris yra 
taktingas. Tas, kuris moka 
įtemptai dirbti. Tas, kuris mo 
ka pagauti progą. Tas, kuris 
yra mandagus, draugiškas ir 
atsižvelgia į artimą. Tas, ku. 
ris padeda kitiems, nelaukda 
mas iš kitų pagalbos ir nežiū 
rėdamas pinigų ar kojdųnors 
malonumų. Tas, kuris tiktai 
tuomet yra patenkintas, kada 
jis jaučiasi tikrai gera pada 
ręs ir niekuomet nepasitenki
na ką nors pusiau atlikęs.

O. Swett Marden
(

— 1896 m. balandžio 5 d. 
Beržiniuose, Biržų valsč., gi 
mė Julius Janonis (mirė 1917 
m. balandžio 17 d).

— Ne su turtais gyvensi, 
bet su gerais žmonėmis.

PARSIDUODA

Sklypas 2.503 mt. geroj vie
toj su 40.000 plytų ir mažu 
nameliu, jau yra elektra, 1 500 
metrų nuo stoties Guąianases.

Smulkesnių informacijų; A v. 
Zelina, 929, V, Zelina,' São 
Paulo.
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— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Rev. Jonas Bružikas, S. J. 
Igreja de São Gonçalo, Pra
ça João Mendes, São Paulo, 
tel. 36 2628, Brasil.
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