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Atsisveikinant Senuosius Metus
1962 m neįvyko įvykių, ku

rie iš pagrindų būt pakeitę 
istorijos eigą ar pasaulio po
litinį žemėlapį. Tačiau buvo 
įvykių, kurių pasekmės bus 
stipriai jaučiamos artimesnėj 
ar tolimesnėj ateityje Vienu 
tokių įvykių reikia !a kyti 
komunistinio fronto 
skilimą. Tiesa, Jugoslav! 
ja jau p ieš keletą metų, dar 
Stalinui Kremliuje sėdint, nu
ėjo savo keliu, tačiau neturė 
jo tokios reikšmės komunisti 
niam ir nekomunistiniam pa
sauliui. kaip Sovietų Sąjun
gos ir raudonosios Kinijos 
ideologinis konfliktas, kuris 
&avo pagrinde turi ir politi
nes priežastis. Kremliaus ir 
Pekino išsiskyrimas suskaldė 
ir tuo pačiu labai susilpnino 
visų kraštų komnnistų parti
jas bei jų įtaką į tų kraštų 
politinį gyvenimą.

Nemažiau skaudus smūgis 
komunistiniam fron ui Kinijos 
karas su Indija. Su ta Indija, 
kurios vyriausybės galvos lai 
kėši tarptautinėje politikoje 
tariamojo neutralumo, bet lak 
tinai visuomet pataikavo Mask 
vai ir rėmė komunistinį 
frontą.

Kinijos įsiveržimas Indijon 
atidarė”visiems neutraliesiems 
akis ir aiškiai parodė, kad 
neutralumas yra nedaugiau, 
kaip tik diplomatinis melas 
ar aplinkybių reikalaujama 
hipokrizija Neutralumo mitą 
sugriovė tie patys, kurie juo 
naudojosi Neutralieji, šiuo at 
veju Indija, už savo neutra
lumą gavo skaudų smūgį 
žandan.

KUBOS įvykiai sukirto 
mirtiną smūgį komunistinei 
propagandai Centralinėje ir 
Pietų Amerikose. Kai Ameri
ka tarė griežtą žodį, arba 
Kubos nuginklavimas arba in
vazija, Kruščiovas nusileido 
JAV reikalavimams, nors ne
kartą buvo sakęs, kas palies
tų Kubą, tas būtų nušluotas 
nuo žemės paviršiaus. Ir Kruš 
čiovas nusigando vadinto po
pierinio liūto, kurį vienu stuk 
telėjimu jis galėjęs sugriauti. 
Dabar jis pamatęs, kad tas 
popierinis liūtas turįs atomi
nius dantis.

Čia minėtų įvykių svarbiau 
šia pasekmė buvo ta, kad po
litinė ofensyva iš komunisti
nio fronto buvo išmušta, jie 

perėjo į gynimosi pozicijas, 
o iniciatyva pateko į Vakarų, 
laisvojo pasaulio demokratijų 
rankąs.

Sąryšyje su šiais įvykiais 
pakeitė savo pozici jas ir nau
jos Afrikos valstybės komu
nistų atžvilgiu. Pavyzdžiui 
Gana, kurios teritorijoje pati 
Sovietų Sąjunga buvo pasta
čius aerodromus, po Kubos 
įvykių uždraudė Gancs aero 
dromuose sovietų lėktuvams 
nusileisti.

Komunistams palankus Al- 
žirijos Ben Bella tuč tuojau 
uždarė komunistų partiją po 
Kubos blokados.

Kaip kiekviena diktatūra, 
taip ir komuni tinė yra tik 
laikinas reiškinys Komuniz 
mo gtlo pradžia jau aiškiai 
jaučiama ir matoma.

Didelės reikšmės įvykis, 
ypač katalikiškam pasauliui, 
yra sušaukimas visuoti
nės Katalikų Bažny 
čios santarybos (su 
sirinkimo) Kad tai yra svar
bus įvykis rodo ir tas faktas, 
kad net komunistų okupuotų 
kraštų katalikų atstovams bu 
vo leista Vatikanan vykti. 
Taip pat dalyvauja keli de- 
sėtkai nekatalikų, kitų krikš 
čioniškų religijų atstovai Ši
tas susirinkimas, kaip patys 
nekatalikai pabrėžia yra svar 
bus žingsnis prie visų krikš
čionių vienybės.

Tikinčiųjų padėtis komu
nistų valdomuose kraštuose 
nėra pagerėjusi. Tikėjimas ir 
tikintieji praėjusiais metais 
dar su didesniu įnirtimu bu
vo persekiojami. Iš kitos pu
sės Maskva daro pastangų 
užmegsti santykius su Vati
kanu. Tačiau kol vyks parse- 
kiojimai apie bet kokių san
tykių užmezgimą yra neįma
noma kalbėti

Afrikoj 1962 m. eilė taute
lių tapo nepriklausomomis 
valstybėmis. Gi komunistų oku 
puotų kraštų padėtis nepasi
keitė. Jungtinių Tautų orga 
nizacijoje nebuvo iškeltas pa 
vergtų kraštų išlaisvinimo 
klausimas, nors daug dedama 
pastangų, kad šis klausimas 
būtų įrašytas ir į JT dieno
tvarkę.

(B. D.)

— Ekvadoro parlamentas 
nori nuversti prezidentą.

— MASKVOS laikraščiai 
talpino dalį popiežiaus kal
bos, kur kalbama apie taiką.

— RUSIJOJE Kalėdų diena 
buvo darbo diena Katalikai 
Rusijoj, išskiriant Pabaltijo 
kraštus, Kalėdų šventes šven 
čia kartu su provoslavais, 
dviem savaitėmis vėliau ne
gu Vakarų, Europoje.

— Komunistų spauda rašy
dama sako, kad Kalėdų šven 
tės yra tik tai legenda Ko
munistai visas tikėjimo tiesas 
ir faktus stengiasi suniekin
ti Nežiūrint komunistų prie
šiškos propagandos Rusijos 
liaudis yra giliai religinga ir 
šventes švenčia su visu gali
mu iškilmingumu.

— EUROPOJE siaučįadi- 
deli šalčiai, Paryžiuje" šaltis 
siekė 15 laipsnių. Šitokios 
šaltos žiemos Paryžiuje nie
kad nėra buvę.

— Iš Kubos šiomis dieno
mis buvo išvežti keli šimtai 
rusų technikų su šeimomis. 
Likusieji bus vėliau išvežti.

— JAV Kalėdų švenčių me 
tu žuvo 800 žmonių. Daugiau 
šia automobilių katastrofose.

— Užsienio spauda rašo, 
kad pavogė Čilės prezidento 
Alessandri valizą su svarbiais 
dokumentais. Tarp tų doku
mentų buvę įvairūs susitari
mai su Amerikos prezidentu 
Kennedžiu. Vyriausybė šios 
žinios oficialiai nepatvirtino.

PADĖKA

Šiuo dėkoju Lietuvių Sąjungos Brazilijoje Pirminin
kui Ponui Kap. J. Čiuvinskui bei Valdybai už suruoštas 
š.m. lapkričio mėn 25 d. mano amžiaus septyniosde- 
šimties metų, konsularinio darbo 40 metų ir 25 metų, 
kaipo Sąjungos Garbės Pirmininko, sukaktuvių proga, 
pagerbimo vaišes, atmininčiai dovanėlę bei dalyvavu
siems Sąjungos nariams ir svečiams su Gerbiamuoju 
Mons. P Ragažinsku priešaky, už atsilankymą bei svei
kintojams už prisiminimą ir linkėjimus

A. Polišaitis
s Konsulas

SVEIKINIMAS

São Paulo Lietuvių Koloniją, Organizacijas ir jos 
Vadus sveikinu su užstojančiais Naujais 1963 Metais bei 
linkiu sveikatos, laimės ir sėkmingai sulaukti Lietuvos 
išlaisvinimo.

A. Polišaitis
Konsulas

— Kubos belaisvių išpirki
mas iš Fidel Castro atsiėjo 2 
milijonus 900 tūkstančių dole 
rių. Už šią sumą Fidel Cas
tro gavo vaistų, medicinos 
įrankių. Amerikon grįžo 1113 
belaisvių, kurie ten pateko 
nepavykusia s invazijos metu.

— Grįžusieji iš Kubos be
laisviai tvirtina, kad partiza
niniu karu Fidel Castro yra 
neįmanoma nuversti, nes tu
ri stipriai apginklui tą kariuo 
menę. Reikia reguliarios, ge
rai apginkluotos kariuomenės.

— POPIEŽIUS Kalėdų šven 
čių metu pasakė kalbą kvies 
damas pasaulio valdovus tai
kiu būdu išspręsti ginčytinus 
klausimus.

— JAV prezidentas sukvie. 
Ėė^kariuomenės vadus pasita
rimui svarstyti Amerikos gy
nimo problemoms.

VISI PRISIDĖKIME!

Ateitininkų Federacijos są
jungų centrų valdybos, viene 
tų (kuopų, draugovių, skyrių, 
korporacijų) vadovybės ir ats 
kiri ateitininkai prašomi TUO
JAU siųsti savo pageidavi
mus Nepaprastajai konferen
cijai: rūpimus ir svarstytinus 
klausimus, priimtinus nutari
mus. keltinas idėjas, naujų 
veiklos būdų ir priemonių 
siūlymus ir kt Visa tai SKU
BIAI reikalinga galutinam 
darbotvarkės sudarymui. AFV 
tai turi padaryti 1963 metų

KAZYS RUTKAUSKAS

ŠIO NUMERIO LEIDĖJAS

Kazys Rutkauskas yra gi
męs 1968 metais Vilkaviškio 
apylinkėj Rūdos kaime. Į Bra 
ziliją yra atvykęs dar tik 19 
metų jaunuolis, tai yra 1927 
metais ir apsigyveno São 
Paulo mieste.J

Jau būdamas Lietuvoj ge
rai pramoko siuvėjo amato, 
o čia Brazilijoj tai gerai iš
vystė šį darbą, kad dabar 
yra didelės siuvyklos savinin 
kas su keliais pagelbininkais. 
Jo siuvykla randasi labai ge
roj vietoj, būtent ant Aveni
da São João, 864.

Jis siuva vyriškus ir mote
riškus rūbus, vartodamas vie
tinio ir užsienio išdirbimo me 
džiagas Kainos yra labai pri 
einamos, o lietuviams jis yra 
pasiryžęs siūti rūbus su dide
liu papiginimu. Jis yra giliai 
susipratęs lietuvis ir ilgame
tis «Mūsų Lietuvos» skaityto
jas. Tą savo patriotizmą įro
dė darbu, štai išleisdamas šį 
«M.L.» numerį. Ačiū jam.

Dėkinga «ML.> 
Administracija.

pradžioje. Adresuoti: Ateiti
ninkų Federacijos Valdyba, 
916 Willoughby ave., Broo 
klyn 21, N.Y.

SAUSIO 10 — paskutinis ter 
minas parinkti kandidatus į 
Nepaprastos konferencijos ats 
tovus ir pranešti visiem na
riam vardus ir pavardes.

VASARIO 1 — paskutinis 
terminas iš pasiūlyių kandida 
tų išrinkti Nepaprastos kon
ferencijos atstovus. Renkama 
susirinkimuose arba kores- 
pondenciniu būdu. Galimi ir 
abu būdai drauge. Uždarais 
vokais balsuoja tie nariai, 
kurie negali dalyvauti susi
rinkime.

(pabaiga 6 pusi.)
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Ka Patyrė Agitatoriai/ Apklausinėje Kolchozininkus
Pripažino: žmonės trokšta privačios nuosavybės: vis dar 

laikosi «religinių prietarų>, nepaisoma kolchozininkų 
nuomonės

(Elta) Komunistinių parei
gūnų Lietuvoje vykdomas pro 
pag-andinis, agitacinis darbas 
vis vyksta su kliūtimis, vis 
ieškoma naujų būdų jį page
rinti, nusiskundžiama nesėk
mėmis. Dabar, kaip pabrėžia 
«Komunistas» (11 nr.) Lietu
vos komunistiniams agitato
riams jau nepakanka traukti 
žmones į politinio švietimo 
tinklą, versti juos klausyti 
paskaitų. Tas darbas — vadi 
namas politiniai — masiniu —- 
pasirodo, būtų veiksminges
nis, jei tie tūkstančiai agita
torių, propagandininkų glau 
džiau bendrautų su eiliniais 
žmonėmis, žinotų, kas jiems 
neaišku, ką jie dar nepakan 
karnai supranta. Reikia pa
siekti eilinius žmones — nu
tarė LKP CK propagandos ir 
agitacijos skyrius ir jau atli
ko kai kuriuos bandymus.

Taigi, tie «ideologiniai dar 
buotojai* buyo pasiųsti į kol
chozus, jiems buvo pavesta 
stebėti kolchozininkų gyveni 
mas, poilsis, dalyvavimas vi
suomeninėje veikloje.

Jiems buvo pavesta išaiš
kinti, kaip vyksta kom. pro 
gramos ir kt. dokumentų pro 
pagavimas ir pan. Tie parti 
niai pareigūnai dar turėjo 
stebėti, kaip kinta kaimo bui 
tis, kiek dar gajos esančios 
vad privačias ivininkiškos ten 
deneijos, koks religingumo 
laipsnis, kaip kovojama su 
«buržuazinėmis atgyvenomis» 
ir pan.

Dabar tie partiniai stebėto
jai nudžiunga, patyrę, kad 
kaime vykstąs pakitimas, kad 
kiaulių šėrike teigianti, jei 
«nebus turtingas kolūkis, tai 
ir kolūkiečiams geriau ne
bus». Jiems vietoje ištyrus 
paaiškėjo, kad toji kom. pro 
grama ar įvairūs nutarimai 
toli gražu nepasiekią eilinių 
žmonių ir jie dažniausiai tų 
dokumentų nesuprantą. Štai, 
Biržų raj. «Suostų» kolchozi- 
ninkė M. Vokietjenė pasisa
kiusi: «Viskas programoje pui 
ku, bet dėl nuosavų namų, 
karvių, tai neaišku. Kalba, 

kad prie komunizmo juos 
atims, o kaip bus iš tikrųjų, 
niekas mums nepaaiškina».

Čia agitatoriai jau daro iš
vadą — dar ne visi kolchozi 
įlinkai suprantą net pačią ko 
munizmo sąvoką. Tai ir rodo 
kad Lietuvos kaimiečiai vis 
dar pasiilgę privačios nuosa
vybės, agitatorių žodžiais, pas 
juos pasireiškiančios «priva- 
Čiasavininkiškos tendencijos». 
Dar blogiau — tų pareigūuų 
nuomone, pas tuos kolchozi
ninkus pasireiškianti «priešiš 
kos propagandos įtaka». Ko
kiu būdu ir iš kur į Lietuvos 
kolchozus skverbiasi «priešiš
kos idėjos», partinis žurnalas 
nepaaiškina.

O kaip už birželio mėn.kai 
nų pakėlimais (už kolchozinę 
pieno ir mėsos gamybą), jų 
atgarsiu kolchozininkų tar
pe? Vilkaviškio raj. «Žalgi
rio» kolchozininkė M Šuopie 
nė atsakiusi, kad tokių prie
monių reikėję žymiai anks
čiau. Tad agitatoriai jau da
ro ne visai malonią išvadą — 
jau anksčiau reikėję stiprin
ti kolchozus, ligšiol per silp
nai ugdyta kolchozininkų ini 
ciatyva.

Agitatoriai dar nusiskundžia, 
kad tie vargšai koichozinin 
kai «dar ne visuomet» supran 
tą, jog jie pilnateisiai savo 
žemės šeimininkai.. Be; kaip 
jie tai supras, jei tas pats 
«Komunistas» čia pat nurodo, 
kad kolchozuose nesą pilnos 
demokratijos, kad su kolcho 
zininkais nesitariama, jų nuo 
monės nepaisoma.

Toliau komunistiniai propa 
gandininkai susirūpinę, kodėl, 
jų žodžiais, «dar kai kurių 
žmonių sąmonėje laikosi reli 
giniai prietarai». Pasikalbėję 
su eiliniais kolchozininkais, 
jie nustebo jų dažnais aiški
nimais, kad netikintis vistiek 
nebūsiąs geras žmogus Tie 
agitatoriai vėl prieštarauja, 
teigdami, kad dvasininkai, tai 
tokie patys žmonės kaip ir 
kiti ir juos smerkiant negali
ma smerkti religijos. Tačiau

A. Jakštas

Nauji Metai
Tai ne paukštis atplasnoja, 
Ne mašinos sukas ratai, — 
Tai ateina, atduloja 
Vyt senųjų Nauji Metai. 
Nesuprasi, ką jie lemia, 
Neįspėsi, ką jie žada;
Ar kraujuosna murdys žemę, 
Ar žmones gramzdins į badą.

tikrovėje juk religija smer
kiama. Pasirodė, pasikalbėjus 
su eiliniais žmonėmis, kad jų 
didžiausia dalis tikinti iš tra
dicijos. Anot Vilkaviškio raj 
«Arminų» kolchozininko P. 
Gaisrio: «Visi mes katalikai, 
norim, kad ir vaikai tokie 
būtų..,» Kolchozuose apšilau 
kę agitatoriai dar teigė, kad 
«užkietėjusių fanatikų» yra 
senesnio amžiaus žmonių tar 
pe, o buv. «buožės, banditai» 
(buv. laisvieji ūkininkai, par
tizanai, pogrindžio dalyviai) 
savo tikėjimu išreiškiu nepa
sitenkinimą dabartine san
tvarka Lietuvoje. Kokios ga 
lotinos išvados, keliuose ra
jonuose pasikalbėjus su kol 
chozininkais? Religingumo 
klausimu, pasirodo, išvadą ne 
pavykę padaryti, nes, girdi, 
čia reikalingi moksliškai pa 
grįsti tyrimai.

Taigi. Vilniaus ar Kauno 
agitatoriai važinėja po kol 
chozus, atlieka tiriamąjį dar 
bą, o kaip atrodo jų pokalbiai 
su žmonėmis, geriausiai pa 
vaizduoja Jurbarko raj. ' Ge
gužės Pirmosios” koichozinin 
kė O. Gureckienė: "Žiūrėk, 
kad atvažiuos, broliuk, toks 
pasipūtėlis, išsiris iš savo ve 
žimo — lyg pasisveikins, pas 
kui, bespoksodamas kažkur 
žmones per galvas, paklaus 
apie reikalus ir vėl išdums”.

— «Tiesos» atstovas L. Gal 
dikas savo pirmame, ilgesniu 
me straipsnyje iš Romos (276 
nr.) teigiamai įvertino popie
žiaus Jono XXII! kalbą, apra 
gė iškilmes, ta proga užkabi
no Vak. Vokietijos «revanšis- 
tus», rėmėsi italų komunistų 
laikraščio «Unitą» teiginiais, 
pagaliau, nurodė, kad Vatika
nui didelį poveikį turįs «deši
nysis sparnas su pagarsėju
siais reakcionieriais» iš kar
dinolų, prelatų tarpe Dar jis 
puola kard Otaviani, su ku
rio palaiminimu, girdi, susi
rinkimo metu organizuojami 
«šmeižiški išpuoliai prieš Ta 
rybų Sąjungą ir kitas socia
listines šalis» Esą, melu ir 
apgaule buvusi paremta pa
roda, skirta «nelaimingai baž 
nyčiai komunizmo šalyse» Pa 
gal Galdiką, italų spauda kas 
dien minėjusi apie Lietuvos 
dvasininkų dalyvavimą susi
rinkime. Piktai atsiliepta ir 
apie JAV kard. Spellmanną, 
kuris raginęs remti Kubos 
užėmimą, o tuo tarpu, teigė 
Galdikas, Sovietai pasauliui 
parodę taikingumo pavyzdį 
(įsteigę puolamąsias raketų, 
bombonešių bazes Kuboj< ?

EJ.

— Gruodžio 1 d. Sovietijo- 
je buvo atžymėta Afrikos die

na. Per Vilniaus radiją aiš
kinta, kad į Afriką išveža
mos «Komunaro» gamyklos pa 
gamintos staklės — jos paten 
ka į Sibirą, Ghaną, Maroko, 
Mali ir Etiopiją. Afrikoje turi 
paklausą lietuviškos gamybos 
suvirinimo agregatai bei da
žymo aparatai, be to, dar 
siunčiami ir elektros skaiti 
kliai, kranu, šlifavimo sta
klės, sausieji elementai. Lap
kričio mėn buvo išsiųsti į Su 
daną — dažymo aparatai, su
virinimo agregatai — į Soma
lį, į Togo respubliką ekspor
tuoti Šiauliuose pagaminti 
dviračiai vaikams «Ereliukai» 
ir «Kregždutės». Kitais metais 
į Afriką numatoma išgabenti 
dūmų siurbliai, staklės ir nau 
jas gaminys — laboratorinės 
elektrinės krosnys, be to — 
gręžimo staklės, kompreso
riai (užtvankų statytojams), 
baldai Gvinėjos respublikai

— Vilniaus radijo lapkričio 
28 d. pranešimu, kai kuriuo
se Lietuvos rajonuose esama 
ūkių, kurių gamybiniai rodi 
kliai esą aukštesni net 3-4 
kartus Pagal Lietuvos žem
dirbystės mokslinio tyrimo ins 
tituto specialistų paruoštą že 
mių ekonominio įvertinimo 
balų schemą, aukščiausiai įver 
tintos Joniškio raj. ūkių ga 
mybinės galimybės — 57 ba
lais (100 balų sistema), blo
giausios žemes — Varėnos ra 
jone, 20 balų. Esą, Lietuvos 
vidutinis įvairaus dirvožemio 
vertingumas prašoka viduti 
nišką Sovietų S gos žemės 
ūkio naudmenų vertingumą, 
vertinamą 34 bala s. Visoje 
Sovietijoje aukščiausiai verti 
narnos Krasnodar© krašto že
mės — jos atitinkančios 100 
balų

- 1935 m, lapkričio 11 d 
Kaune mirė Mykolas Sleževi 
čius (gimęs 1882 m. vasario 
21 dieną).

— Iš 1858 m. Kauno guber
nijoje veikusių 426 malūnų 
234 buvo varomi vandens jė
ga, 155 vėjo ir 36 arkliais, t? 
1 bvvo garinis.

Kelionė i Eetlėiu
FULTON OURSLER

(pabaiga)

Bet Juozapas vistiek atkak
liai jieškojo. Pagaliau įsiver
žė pro vienas duris į vieną 
smuklę ir pasiprašė, kad jam 
leistų pasikalbėti su pačiu 
šeimininku.

— Mano žmona serga, — 
skundėsi Juozapas. — Ji turi 
gimdyti...

Savininkas buvo storas ir 
šiurkštus, su milžinišku pil
vu. Jis turėjo taukinį pagur
klį, pakilimus paakiuose ir 
taukuotas garbanas. Susidėjęs 
rankas ant pilvo, jis žiopsojo 
į šiuos keturis nazariečius. 
Juozapui atrodė, kadbetkoks 
pasigailėjimas buvo dingęs iš 

jo mažų akių. Valandėlei jis 
nieko nesakė. Paskui pridėjo 
savo nutukusius pirštus prie 
burnos ir kimiai sušuko:

— Sara!
— Jo žmona buvo tokia pat 

stora, kaip ir jis. Ji atšlepsė
jo iš kito namo šono.

— Ko tu nor>? — ji paklau 
s ė tokiu pat balsu.

— Žiūrėk į šią moterį.
— Kurią?
— Į jaunąją, ne į tą seną ..
— Aš ją matau...
— Ar ji tikrai tuojau gim

dys, ar jos vyras tik išsigal
vojo priežastį, kad gautų 
pastogę?...

Sulipusi žmona kiek pasi
lenkė priekin.

—- Šita, — ji pagaliau sšta 
rė dar kimesniu iš baimės 
balsu. — Ji gimdys tuojau Aš 
žinau, aš gimdžiau dešimt

— Prašau, — maldavo Juo
zapas, — dėl Dievo meilės, 
pasigailėkit!

— Ar jūs nematote, — mur 
mėjo Sara, — kad namas per 
pildytas? Visas Betlėjus per
pildytas; Nė vienos laisvos lo 
vos nėfra visame mieste. Bet 
ji, žinoma, negali gimdyti kū 
dikio čia ant grindų. Mes tu
rime, ką nors daryti, Gabrieli!

— A? — atsakė šeiminin
kas paklusniai.

— Juk dar yra viena šilta 
ir patogi vieta, kur nieko ne- 
įleidome..

— Kur? Sakyk tik kur? — 
ištarė Gabrielius.

— Tvarte!
— Tvarte! — liūdnai sude 

javo Juozapas, o Ona apka
bino savo dukterį Mariją, ku 
ri labai dėkingai žvelgė į 
smuklininko žmoną

— Jūs esate labai maloni,
— ji ištarė. — Tvartas tikrai 
šiltas. Bus kaip namie. Aš 
dažnai esu miegojusi su avi
mis ir ožkomis...

Ji atsisuko į Juozapą ir 
tarė:

— Šitie žmonės nuoširdžiai 
rūpinasi... Ten mes galėsime 
būti vieni.

Ji greifai pasisuko į smu
klininko žmoną ir paklausė;

— Jūs daugiau niekam ne
išnuomosite tos pastogės?

— Ne, — lėtai atsakė Sara
— aš jums padėsiu Dievas 

tai žino, mes, moterys, turi 
me viena kitai padėti.

Tvartas buvo erdvioje olo 
je, kuri tęsėsi po visu užei
gos namu. Juozapas laikė Ma 
riją už rankos, vesdamas suk 
tais akmeniniais laiptais že 
myn. Laisvoje rankoje jis lai 
kė žibintą, kuris metė ant 
šiurkščios sienos padididintus 
Onos, oakimo, Marijos ir jo 
paties šešėlius.

— Kur mes ją paguldysi- 
me? — klausė sumišusi Ona.

Paskui juos dusdama ėjo 
storoji Sara, klupdama ant 
laiptų, o po jos smuklininkas 
Gabrielius, dūsaudamas dar 
garsiau Abu jie nešė šviežių 
šiaudų glėbius. Jie paklojo 
lovą prie vidurinės sienos, 
kuri buvo šiltesnė ir ne taip 
drėgna Paskui jie atnešė pa
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Sovietai Daugeliu Požiūriu Atsilieka Nuo Vakaru
Turi mažiau gyventojų, lengviau pažeidžiami, atsilieka p a- 
monėje ir kt. srityse — Sovietija žymiai priklausoma nuo 

užsienio rinkų

(Elta) Jei sovietai pastaruo 
ju metu linkę kelti daugelyje 
sričių tariamą savo pranašu
mą, tai įvairūs informaciniai, 
statistiniai duomenys kalba 
priešingai. Pvz admirolas E. 
Bioerklund ištyrė kai kuriuos 
informacinius šaltinius, «Sta
tesman’s Yearbook», «Wliitac 
ker's Almanack», <J. Ta tų 
1961 m liepos men. staisti- 
ką», pagaliau, visą eilę politi 
nių ir mokslinių Vakaruose ir 
Sovietijoje išleistų leidinių. 
Jis priėjo iš ado : Sovietų 
Sąjunga dar žymiai atsilikusi 
nuo Vakarų, ji — įvairiose 
srityse — dar aiškiai silp 
niau pasireiškia Visą eilę tų 
silpnesnių Sovietijos pusių jis 
.Neue Zuercher Zeitung* (300 
nr) paskelbtame sir ipsnyje.

SOVIETŲ SĄJUNGA TESU
DARO 7 4% PASAULIO 

GYVENTOJŲ.

Pasiremiant statistiniais duo 
menimis, matyti, kad Sovietų 
t ąjunga gyventojų skaičiumi 
tesudaro vos 7,4% — tai skai 
čius, kurio nemini nei sovie
tiniai propagandistai, nei so 
vietinė literatūra Tiesa, pra- 
i ešime apie priimtąją kom. 
pa tijos programą (1961 m. 
■ Pravda») nurodyta, l ad ko 
monistinis blokas, raud Kini- 
;ą įskaitant, sudarąs trečdalį 
pasaulio gyventojų. R. Kini
jos gyventojų skaičius nuro
dytas 790 mil , tuo tarpu jis 
tikrumoje siekia ligi 670, o 
jei neskaityti kai kurių pasie 
mo srič'ų kinų ar sovietų pu 
sėje, tai jis kristų ligi 640 
mil Taigi, jei pačios Sovietų 
Sąjungos gyventojų skaičius 
dabar gali siekti ligi 221 mil., 
o Rytų Europos satelitai gy
ventojų dabar turi 117 mil., 
tai rytų blokas iš viso gvven 
tojų turės apie 978 mil.

O VAKARAI TURI APIE 
1.100MIL GYVENTOJŲ. «Prav 
da” nurodo, kad Vakaruose 
gyventojų esama 541 mil. Ti-

krovėje, {skaičius Britų Bend 
ruomenės kraštus, bet išsky
rus sąjungines valstybes Azi 
joje ir P. Amerikoje, tas gy 
ventojų skaičius siekia netoli 
1 100 milijonų. Jei neskaityti 
Indijos ir Pietų Afrikos Sąjun 
gos, tai Vakarai gyventojų tu 
ri daugiau už Sovietus su vi
sais savo satelitais — Vaka
rai 490 mil. gi Sovietai su sa 
telktais per 338 mil Tuo būdu 
sugriaunamas mitas apie skai 
čiumi pranašesnę Sovietų Są 
jungą — atrodo, daugiausia 
čia remtasi žymiai didesniu 

Ar ž>inai... kad São Pauly Vila Formosa bažnyčios bokšte yra 47 varpai 
kurie sveria 18 toneladų.

sovietų karių skaičiumi an
trajam karui pasibaigus.

SILPNOJI PUSÊ - 48 PA
VERGTOS TAUTOS Stambi 
Sovietų silpnoji pusė tai 48 
pavergtos tautos, kurių dau
gelis nenoriai kenčia paver
gėjo jungą. Nėra jokia pas
laptis, kad jei 40% Sovietijos 
gyventojų verčiami kalbėti 
rusiškai, vis dėlto jie dau
giau vertina tautinę, ne rusų, 
kalbą, tai Kremliaus valdo 
vai negali jaustis ramūs.

ATSILIEKA IR GYVENIMO 
LYGIS IR PRAMONĖ Nors 
Sovietijos gyvenimo lygis pas 
taraisiais keleriais metais ir 
yra pakilęs, tačiau, palyginus 
su Vakarų kraštais, jis vis 
dar per žemas Vakarų spe- 

cfalistai abejoja, ar galimas 
įvykdyti Chruščiovo noras 
per ateinantį dešimtmeti gy
venimo lygį kasmet kelti po 
virš 3%.

Svarstant sovietų gyvenimo 
lygį, ekonomistai ir moksli 
ninkai linkę lyginti Sovietijos 
ir JAV brutto socialinį pro
duktą, jo kilimą ar smukimą, 
Tas socialinis produktas (ki
taip tariant, bendroji visų 
prekių bei patarnavimų ver
tė) Vakaruose yra dvigubai 
didesnis kaip Sovietuose, ir 
visą jų bloką įskaitant. Tie
sa, sovietai savo socialinio 
produkto metinį augimą laiko 
lygiu 8.6%, tuo tarpu, kai jis 
tikrumoje turėtų būti žemes
nis. Amerikiečių metinis au- 

nis augimas siekia apie 4%, 
o Maskvos propagandistai jį 
nuvertina ligi 2,2%. Jei sovie 
tų valdovai kalba 8,6% au
gantį socialinį produktą ir 
septynmečio laikotarpyje 10% 
kylantį žemės ūkį, tai Vaka
rų ūkio žinovai, prisimindami 
buvusių penkmečių nesėk
mes, abejoja tais sovietiniais 
teiginiais bei gražiais prana
šavimais. Dabartinė Sovietų 
S gos pramonės gamyba su
daro apie 45% amerikietiško
sios pramonės (pagal sovieti
nius duomenis — anie 60%). 
Tai reiškia, kad dar pras
links nemaža laiko, kol bent 
pramonės požiūriu abi didžio 
slos valstybės sugebės susi
lygti.

VAKARAI STIPRUS PRA
MONĖJE IR BE AMERIKOS. 
Jei pažvelgti į statistinius lei
dinius, galima įsitikinti, kad 
Vak. ir Pietų Europos NATO 
kraštų pramoninis pajėgumas 
nėra žemesnis už JAV pra
monės lygį. Pagal J. Tautų 
1960 m metraštį ir statist, me 
tų ketvi tį (1961 m. rugpiučio 
mėn) matyti, koks Vakarų ka 
rialai svarbių gaminių pro
dukcijos pajėgumas, ją paly
ginus su Rytų, sovietiniogblo- 
ko gamyba. (Čia neįeina Va
karų sąjungininkai Azijoje, 
P. Amerikoje ir R. Kinija). Pa 
^lyginamieji skaičiai rodo:

Elektros energijos pagamin 
ta; Vakaruose — 70%, Ry
tuose — 22%,

Anglies gamyba siekia: Va
karuose — 48%, Rytuose — 
48%.

Geležies gamyba siekia: Va 
karuose — 60%, Rytuose — 
39%.

Plieno gamyba siekia: ’Ka
karuose — 58%, Rytuose — 
31%.

Gamt. dujų gamyba siekia: 
Vakaruose — 83%, Rytuose 
- 14%-

Naftos gamyba siekia: Va
karuose — 37%, Rytuose — 
19%.

klodę, pagalviuką ir užklotą.
Tada Gabrielius ir Sara 

juos paliko, nes prekyba vir
šuje jų laukė Jiedu prie du
rų abu stabtelėjo ir pasakė:

— Viešpats tebūnie šią nak 
tį su jumis!

Kai jų žingsniai nutilo, visi 
keleiviai pasijuto kiek ra 
miau Pagaliau jie liko vieni. 
Ona padėjo Marijai nusireng
ti. Paskui ji nuėjo viršun 
jieàkoti indų ir šilto vandens. 
Tuo tarpu Juozapas stovėjo, 
nežinodamas ką daryti.

— Kodėl mes neturim jokio 
ženklo iš dangaus? — j s kiau 
sė pats savęs. — Kur yra an 
gelas? Kodėl Ona nesiskubi
na grįžti?

Ona tuoj sugrįžo su vande 
niu. Ji išsiuntė Juoiapą ir 
Joakimą pro užpakalines du
ris, prašydama pasilikti ten, 
iki ji pašauks Lauke buvo 
su, Nakties oras buvo tamsu 
drėgnas ir vėsus.

Tuo tarpu Ona su senos 
moters išmintimi liepė Mari
jai negulėti ant šiaudų, bet 
atsikelti ir vaikščioti. Marija 
paklausė. Ji vaikščiojo tvar 
te tarp mykiančių asilų ir 
braunančių avių, kvėpuoda
ma aštrų prakaitų, avižų ir 
šieno kvapą

Ir Juozapas sunkiai žings
niavo ten ir atgal tamsoje už 
tvarto. Nuolat jis suveržinėjo 
ir atleidinėjo savo nudėvėtą 
diržą ant iš kelionės suteptų 
drabužių. Jis apčiupinėjo tar- 
belę, kurioje buvo jo pinigų 
atsarga, spėliodamas, ar pa
kaks už viską apmokėti. Va
landos slinko labai pamažu. 
Joakimas atsisėdo ir tuoj už
migo B-et Juozapas vis vaihš 
čiojo. kaip žmogus, slogučio 
slegiamas, lauKdamas ir mels 
damasis .. Pagaliau staiga jis 
išgirdo garsą — pirmą kūdi
kio verksmą..

Nykioje šviesoje jis atsi

klaupė šalia šiaudų guolio, 
kur Marija gulėjo išbalusi ir 
silpna, bet su atviromis aki
mis ir mažute, drąsia šypse
na savo vyrui.

— Matai! — ji pratarė.
Juozapas klūpojo Marija 

iškėlė rankas, laikydama sū
nų, suvystytą į bobutės Onos 
vystyklus Pakėlusi jį pagar
biai augštyn, ji laikė savo 
rankose pasaulio likimą, be
siilsinti jos delnuose.

Ir tą patį pirmąjį momen
tą, Juozapas pajuto savo šir
dyje kažką nepaprasto Jis 
suprato kad šis naujagimis, 
kurio veidas nebuvo raudo 
nas nei raukšlėtas, bet švel
nus ir baltas, turįs tokią sti
prią nekaltumo ir skausmo iš 
raišką, atėjo į pasaulį nieko 
iš jo gauti, bet viską jam 
atiduoti..

Iš anglų kalbos vertė
Liudas Medelis

Jaunimas Dainuoja Lietuviškas, Ne 
Sovietines Dainas

Puola liaudies muziką, nori «mūsų dienų» šokių — Nuo 
instrukcijų, kalbų jau ūžia galva ir kultūros darbuotojams

(Elta) Lietuvoje toliau vyks 
ta diskusijos apie jaunimo 
pramogavimą apie kolchozuo 
se išpildomus šokius, dainas. 
L Pikturna, rašydamas «Lite
ratūroje ir Mene» (42 ar ) tei
gia, kad jaunimo tarpe ug
dant dvasinę kultūrą, tenka 
kurti šokius, < atitinkančius 
mūsų dienų dinamiką» ir. . at 
sisakyti grojimo dūdelėmis. 
Esą, jam nepalikęs Vilniaus 
raj. «Naujojo kel o» kolcho
ze vieno vakaro metu atlikti 
šokiai; Kepurinė, liet kaimiš 
ka polka, liet, liaudies žaidi
mas «Suk, suk ratelį», kaimo 
kapela su Kavecko «Liaudiš
ku valsu» ir pan. Vėl vasarą 
jis stebėjęs tarp Prienų ir 
Birštono buvusią rajonų ir 
miestų kultūros namų direk

torių, meno vadovų stovyklą. 
Esą, sutemus pasigirsdavo 
akordeonas ir būgnas ir sto
vyklautojai šokę polkutes su 
«pritūpimais» ir pan. Piktur
na aiškiai pyksta, nes vietoje 
mechaniškos šokių muzikos, 
jis vis susiduria su liaudies 
muzikantais. Jis agituoja už 
vad įrašų muziką, už jos per 
davimą mechanišku būdu, net 
ir salėse.

Tuo tarpu, girdi, daug jau 
nimo vengia lankytis į vad. 
kultūros namus Jie nesą per 
pildyti, teigia Pikturna, o gat 
vėse šlitinėja jaunuolių gru
pelės, Lietuvoje vadinami «po 
naičiai» ar «stileivos». O koks 
vaizdas tuose kultūros namuo 
se? Nagi, po salę bėginėja 

(pabaiga 6 pusi.)
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OTYSTĖS AIDAS
_ \Z^ JL Jdk

Betliejus ir žmogaus Širdis
VYTAUTAS PIKTURNA

(pabaiga)

Žmogaus galvoje yra vie
tos didžiausioms klaidoms, jei 
tik jos jam pataikauja, bet ne 
Dievui, kuris reikalauja kūdi
kio nusiteikimo ir nuolankaus 
tikėjimo Išpuikęs protas ne
nori kito Dievo pripažinti, 
kaip tik- save patį.

Ne kitaip yra ir su žmogaus 
valia. Ji jau senai vielą už
leido trims pasaulio valdo
vams: pasaulio puikybei ir 
akių bei kūno pageidimui. Gi 
šie užėmė visą žmogaus va
lią ir ją pavertė verge. Tie
sa, ne kartą ji nori iš tos ver 
gijos išsisukti, bet neturi jė
gų, nes jų mokama nuoma — 
šio pasaulio malonumai — jau 
perdaug ją sužavėjo.

Jei Kristus būtų pats vienas 
atėjęs ir nereikalautų vietos 
savo palydovams — astuo
niems palaiminimams — jei 
Jis galėtų apsikęsti su didžio 
sioms nuodėmėm, tai ir Jam 
vietos tokioje žmogaus valio
je atsirastų. Bet kur Užgimęs 
Kūdikis eina, ten tėra alter
natyva: arba aštuooi palaimi
nimai, arba septynios didžio
sios nuodėmės..

Ir taip silpna šio pasaulio 
vaikų valia kartoja Betlejaus 
gyventojų užgimimui vietos 
jieškaačiam Išganytojui duotą 
atsakymą: “Nebėra vietos!”

Bet kol ta nuotaika vyraus 
tol nebus ramybės žemėje ir 
bus žudoma tauta, nes žmo
nėms stinga geros valios, ku

ri yra taikos ir ramybės są
lyga.

Ateitininkija-, kuri pasiryžu
si viską atnaujinti Kristuje, tu 
ri pirmiausiai paruošti vietos 
Išganytojui žmogaus prote, 
valioje ir nuotaikoje, nes tik 
ten su iigesiu laukiama Die
vo Sūnaus teikiama malone 
ir tik ten su giliu tikėjimu 
jimu puolama ant kelių prieš 
Gimusį Išganytoją, kur yra 
pilnas nuodėmės.tragedijos su 
pratimas ir noras naudotis Iš 
ganytojo nešamomis malonė
mis.

E G L U T É

Kalėdų popietyje gimnazi
jos salėje ateitininkai suruo
šė šeimynišką eglutę sau ir 
tėveliams Meninėje progra
moje buvo įscenizuota kalė
diška legenda, sugiedota ke
letą giesmių, pavaizduota gy
va prakartėlė. Antioje pro
gramos dalyje buvo eilėraš
čiai, tautiniai šokiai ir pasi
linksminimas. Gražioje nuo
taikoje praleidęs popietį ir 
vakarą jaunimas subuvimą 
užbaigė kalėdine giesme ir 
Lietuva Brangi. Ta pačia pro 
ga palinkėjo laimingos kelio 
nės į Europą vykstančiam An 
tanui Tylai.

«J. A.» Skaitytojams ir Visam Lietuviškam Jaunimui Linkime 
Laimingu 1963-ju Metu

J. Augustaitytė-Vaičiunienė

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

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

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

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

Kai dvylika paukščių iš bokšto išskrido, 
Mes juos palydėjom ik aukso žvaigždžių, 
Kai metai atskilo, kažkur nusirito, — 
Pripildyti buv m siekimų didžių.

AGAPÊ IR IŠLE STUVÉS

Gruodžio 22 vakare ateiti
ninkai susirinko Advento su
sitelkimui išklausė šv. Mi
šias ir priėmė Komuniją, Kun. 
J. Šeškevičius pasakė mažą 
pamoksliuką Po pamaldų mo 
kykloje visi susirinko prie 

gražiai pi puoštų stalų aga- 
pei. Aga >ę pravedė Irena Ši
monytė. Pirmoji programos 
dalis buvo skirta Adventui, 
j ūmesnės moksleivės pade
klamavo ei’ėraščių, vyresnės 
paskaitė kūrinį apie Kristaus 
gražinimą į Kalėdas. Antroji 
programos dalis buvo skirta 

atsisveikinta su išvykstan
čiais draugais LAIMUČIU IR 
KOMU DOVYDAIČIAIS. Atsi
sveikinant kalbėjo Dėdė Juo
zas ir Moksleivių Ateitininkų 
vardu A Tamaliūnas. Atsimi 
nimui išvykstantiems buvo 
įteiktos dovanėlės ir apdai 
nuoti visi jų padaryti ar ne 
padaryti darbai bei jie pa
tys Abudu išvykusieji buvo 
veiklūs moksleivių ateitinin
kų. Kuopoje jie darbavosi aš 
tuonis metus, buvo gražiai 
susigyvenę su draugais ir 
jiems išvykus jaunimo baruo 
se liko didelė spraga.

Sekmadienio vakare jų pa
lydėti į Congonhas vėl susi
rinko didelis būrys draugų ir 
kai milžinas lėktuvas pakilo 
juos nešdamas į svetimą ša
lį, daugelio akyse sublizgėjo 
ašaros.

ŠATRIJOS RAGANA «SENA
ME DVARE» 126

Viskas praeina — 
štai mintis, kuri man padeda 
daugiausia iškęsti visus gy
venimo nemalonumus. Kieno 
sielos ta mintis yra pagrindi
nis motyvas, nebegaudo lai
mės valandų Kas iš jų, kad 
ir jos praeis? Ir ar galima jo 
mis tikrai gėrėtis, jei anas 
motyvas.nesiliau ja skambėjęs?

— Aukso šulinio neturėsi, 
bet auksinę širdį gali.

Karalaitė Eglutė
(pasaka)

(pabaiga)

Tai pasakęs, Sidabras pasi
lenkė ir pabučiavo jos ap
siausto kraštelį.

— Stokis, kilnusis jaunikai
ti, — tarė susijaudinusi Eglu
tė, — dar niekuomet negirdė 
jau tokių žodžių ir niekuo
met nemačiau tokių teisingų 
akių .. Aš myliu žmones, ku
rie manimi šlykštysi, aš my
liu vargšus, kurie sunkiai pu
rena žemę, kad mes gyven 
tume, aš myliu žvėrelius, 
paukščius ir medžius, kurie 
mane labiau negu žmonės 
supranta, aš myliu gėlytes, 
kurios taip trumpai žydi ir 

taip ilgai nuvytusios stov’. Sa 
kyk, jaunikaiti, kuo aš tau ga 
lėčiau padėti?

— Nieko aš nenoriu, — at
sakė rimtai Sidabras, — tik 
leisk man čia pasilikti ir ma
tyti tavo gerosios širdies da 
romus stebuklus.

— Gyvenk ir būk laimin
gas, — tarė Eglutė.

Jaunikaitis žemai nusilenkė 
ir tarė:

— Būsiu laimingas tavo s'e 
buklingoje karalystėje, nau
dosiuos visais šios šalies tur
tais, tik man bus liūdna, kad 
nelaimėsiu didžiausio kara 
lystės turto — tavo gerosios 

širdies...
Eglutė atsistojo. Jos iškreip 

tas, biaurus veideLs persi
mainė. Ilgos rankos ir kaulė 
ti, sukumpę pirštai suvirpėjo.

— Ar tai gali būti? — ty
liai ji prašneko, lyg save 
klausdama.

— Taip, geroji karalaite,— 
ryžtingai kalbėjo Sidabras, — 
aš klaupiuosi prieš tave ir ne 
sikelsiu, kol tu nepasakysi 
man «taip».

Geroji Eglutė sutiko tekėti 
už Sidabro. Buvo atidaryta 
karališkoji pilis, sušaukti tar
nai ir visos karalystės žmo
nės. Apl nk pilį skraidė pul
kai erelių ir vanagų, skraidė 
daug mažų paukštelių, lakstė 
žvėrys, pakėlė galvutes nuvy 

tę žiedeliai Visi džiūgavo, 
visi linksminosi, nes jautė ne 
paprastą laimę ateinant.

Vestuvių dieną, kaip seno
sios burtininkės buvo prana
šauta, viena po kitus džiūvo 
aštuonios eglės, ir karalaitė 
Eglutė gavo savo pirmykštį 
kūdikišką grožį Sidabras ir 
Eglutė ilgai ir laimingai gyve 
no, valdydami didžiųjų kara
lystę, kurioje žmonės, išmo 
kyti sa o karalienės, vieni 
kitus labai mylėjo Bet la- 
b.ausiai Eglutė mylėjo Sida
brą Ir ateina Kalėdos, visos 
eglutės laukia kad jas kas 
puoštų sidabru. Ima snigti, 
ir sidabrinis sniegas žvilga 
nulinkusiose eglių šakose ..

Alvydas Tautkus

Niekur Jus Negalėsite taip maloniai sutikti NAUJUS METUS? Kaip jaunimo Namu Statybos Fondo Rengia
mame SUTIKIME Vila Žolinos gimnazijos salėje.
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1962 m. gruodžio 29 d MUSŲ LIETUVA’ pusi 5

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).

4 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

g4.o - Sala 7-Tel. 37-0324 
no 14,00 ik‘ 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir temk

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 sekmadienj: 
Parque das Nações 1® val> 
Casa Verde, 17,15 vaL
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 7,45 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią

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/lOljlOZ Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente rrvHiNMO a, i ua,

Esciitóiio Contábil Vila Zeiína S/C Uda.
(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 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2- 

FONE: 63-6005 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229 
Enderêço Telegráfico: « C A BI UN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

ANTANO PAV1LONIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

posta] 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

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

KIRPIMO IRi SIUVIMO MOKYKLA

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Alisiukaitę - 
------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

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

Casa Sprindys & Cia.
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.

EJCKITORB© CONTAEIL

^AJCIMENTC
Irmãos Nascimento

RE«; C.R.C. SP. 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

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.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Litusnia> yra trans
liuojama SEKMADIENIAIS 
7 vai. 15 min.

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOIO VANDENS LINDO Y A

' indoya vanduo yre ^eaai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a -835

1R/HÀCJ CAKIRS ERĮ ™

Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO1,’

r.:::®:”™’.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių^ $
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ATEITININKŲ FEDERACIJOS VALDYBA SIUNČIA 
NUOŠIRDŽIAUSIUS SVEIKINIMUS IR GERIAUSIUS LIN
KĖJIMUS ATEITININKAMS TĖVYNĖJE IR VISUOSE 
PASAULIO KRAŠTUOSE. LINKI SKAIDRAUS KALĖDŲ 
DŽIAUGSMO IR GERIAUSIOS SĖKMĖS NAUJAIS ME
TAIS, DIRBANT MUSŲ DIDŽIAJAM ŠŪKIUI «VISA 
ATNAUJINTI KRISTUJE».

ATEITININKU FEDERACIJOS VALDYBA

PRANEŠI MAS.

Lietuvių Sąjungos Brazilijo 
je Valdyba praneša, kad 1963 
m. sausio mėn. 13 d. 3 vai. 
p.p. įvyks visuotinis narių su 
sirinkimas Vila Belos rūmuose.

Visų tikrųjų narių dalyva
vimas būtinas.

Nustatytu laiku nesusirin- 
kus kvorumui, praėjus pusva
landžiui, bus skelbiamas an
tras narių susirinkimas ir skai 
tysis teisėtu bent kuriam na
rių skaičiui dalyvaujant.

LS B. VALDYBA.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MUSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS 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 

«MŪSŲ LIETUVĄ».

Garbės prenumeratą 2 000 
cr. už 1962 metus: ALEKSAS 
GRZ BAUSKAS.

Atsilygino už 1962 metų pre 
numeratas: Monika Kleizienė, 
Antanas Navickas, Kazys 
Triūbas.

Už 1963 m. užsimokėjo pre
numeratą Aldona Valavičius 
1 500,00 kr., Tęva Meidiecė 
1.000 kruzeirų,

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

LIETUVIS ADVOKATAS

Albertas Pavilaviclus

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 Andor 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 neper dėtą kainą. 
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laikofbūtų 

susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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:

AUTO MECANICA E FUNILARIA VINA DEL MAR
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

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

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 

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

Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 
vestuvių ir kitomis progomis.

Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 
São Paulo. Fone: 63-5975.

ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio mėn 6 d. 15 vai Vi
la Zelinoje, kaip paskutinia
me susirinkime buvo nutarta, 
bus organizacijų atstovų pa
sitarimas Vasario 16 tos ir ki 
tais reikalais. Organizacijos 
prašomos prisiųsti savo ats
tovus. Specialių kvietimų nie 
kam nebus siunčiama.

- ALGIRDAS ŠUKYS gavo 
iš Lietuvos liūdną žinią, mirė 
jo motina Agnietė Šukienė 76 
m amžiaus, keletą metų pra
leidusi Hbire kaipo tremtinė. 
Palaidota gimtosios parapijos 
kapuose — Pajavonyje. Už 
velionę šv mišios bus šį penk 
tadienį, 28 d. gruodžio, vaka 
re, 19,30 vai Vila Zelinoje.

— LAIŠKAI: M. Šlapkaus- 
kienei, R Lunskiui, M. Mate- 
lionytei, Mošinskiams, J, Ty- 
laitei, K. Baužiui, N. Vinkš
na itytei, E. Bacevičienei, Re- 
menčiams, J Skurkevičiui, V. 
Navickui, A. Antanaitytei, J. 
Masiuliui, J. Juzėnui, Mons. 
K. Miliauskui, Ad. Misiūnie- 

(pabaiga iš 1 puti)

KOVO 15 — ligi tos dienos 
išrinktų atstovų vardai, pa 
vardės ir adresai pr.siunčia- 
mi AFV.

BALANDŽIO 1 — paskutinė 
diena išsiųsti Nepaprastos 
konferencijos mokestį. MAS 
nariai moka 25 c., SAS — 50 
e, ASS — 1 dol.

BIRŽELIO 7, 8 IR 9 - Ne
paprastoji konferencija New 
Yorke.

nei, Ad. Šernui, O. Sajevičiū 
tei, J. Semitai, Adomui Mi
liauskui, H. Valavičiui, I. Skur 
kevičiūtei, VI. Giedraičiui, V. 
Skurkevičienei, Gr. Gudavi- 
čiūtei, J. Šimonytei, K Navic 
kienei, A Dirsytei, V. Vaikš- 
norienei, J, Paukščiui, Ant. 
Balčiūnienei, J. Stankevičiui, 
S, Bakšiui, A. Lazdauskui.

— PONIOS Vinkšnaitienė, 
Baltaduonienė, Maželienė, Rut 
kauskienė, Gūdavičienė. Mato 
lioni nė, Pilipavičienė ir Za
karevičienė rūpinasi kad sve 
čiai Naujų Metų sutikime bū
tų skaniai pavaišinti.

— Helena Šimonytė su gra 
žiu jaunimo būriu organizuo
ja linksmą programą, kuri 
prasidės 9 vai. vakare, norin
tieji pamatyti prašom nesi- 
vėlyti

— Kūčių naktį, Bernelių mi 
šių metu, į V Zelina buvo su 
važiavę daug žmonių. Buvo 
matyti, net iš tolimų apylin
kių, kaip Sto. Amaro, Brook
lyn Paulista, Sta. Ana ir kitų 
priemiesčių. Mišių metu nuo
taikingai giedojo Liet. Kat. 
Bendruomenės choras vado 
vaujant V. Tatarūnui ir var
gonais palydint L. Šukytei.

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

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.

Staliukus ir pakvietimus galima užsisakyti pas Dėdę 
Juozą, p p Šukių krautuvėje, Vito bare, pas Juozą Bau

žį ar kitus pla&intojus.
Minėjimą rengia «Jaunimo Namų Statybos Fondas»

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

Guaraná, limonada, laranjada, cerejinha Gioconda 
Champagne, Tubaina ir vėliau lietuviškas Krupninke. 
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.

(pabaiga iš 3 pusi)

desėtkas paauglių mergaičių, 
jų viduryje pliaukši delnais 
vadovė (kaip taisyklė, girdi, 
ji vadovauja bent penkiems 
rateliams įvairiose miesto vie 
tose ir negali visur suspėti). 
Kitame kambary sėdi kelios 
kanklininkės, viena siuvinė
ja. Vyrai rūko, laukdami re
peticijos, o dalyvių chorui vis 
trūksta, tad repeticija neį
vyks. Ko skubėti, galvoja jau 
nimas — juk šventės toli, ka
da reiks pasirodyti, o šiaip 
daina juk jaunimo netraukia...

Ne, atsiliepia Pikturna — 
daina lietuviškąjį jaunimą ti
krai traukia, nes jis vakarais 
dainuoja ir prie ežero ar net 
butuose. Tik visa (iš komu
nistinio taško žiūrint — E.) 
bėda esanti ta, kad tos išpil
domos dainos visai ne tos,

— Prof. Ant Stonis, jau ke 
linti metai gyvenąs ir dirbąs 
Čilės sostinėje, Santiago mies 
te, gruodžio mėn. tarnybiniais 
reikalais lankėsi JAV. P. G. 
Stonienė su dukrele po šven 
Čių, ruošiasi aplankyti S. Pau 
ly gyvenančius gimines

- V ir B. AUŠROTAI iš 
JAV, šiuo metu ato togauja 
Brazilijoje Kalėdų švenčių 
metu lankėsi S. Pauly aplan
kydami čia gyvenančius gi. 
mines ir pažįstamus. 

kurios ■ orivapj 
namų repertuaFerf&oWpW 
riant, lietuviškasis jaunimas, 
ties ežeru ar namuose krato 
si vad. socialistinių ar «bro
liškųjų tautų» dainų, jis dai
nuoja.,. lietuviškai.

Iš diskusijų «Literatūros ir 
Meno» savaitraštyje matyti, 
kad Lietuvoje sunkiai vyksta 
komunistinti lietuviškasis jau 
nimas per kultūros namus. 
Ieškoma kaltininkų ir, aišku, 
daugiausia puolami tų namų 
tarnautojai, vedėjai, kurie, 
girdi, gauna algas, bet nieko 
daugiau nenori žinoti, kaip 
tik būti paklusniais tarnauto 
jais (Suprask, tokių namų pa
reigūnai privalo būti ir agi
tatoriais, sugebančiais sumok
ti, ko reikalauja komunistinė 
linija... — E,).

Tas pats I. Pikturna nusis
kundžia, kad Lietuvoje labai 
madingas dalykas — taiatas 
kaitos. Net ir atsakingi kul
tūros švietimo valdybos dar
buotojai Lietuvos kultūros mi 
uisterijoje neseniai pareiškę, 
kad bent 90% jų darbo laiko 
atimančios... ataskaitos. Esą, 
Lietuvos periferijoje, taigi, 
kolchozuose, mažesniuose 
miesteliuose, kultūros darbuo 
tojai norėtų ne tik vadovau
ti, bet — dirbti. Jie tik ir 
prašo: išmokykite mus prak
tiškai dirbti, «nuo instruktažų 
ir kalbų jau mums ūžia gal
va». Dabar jau puolama kul
tūros ministerija, kodėl ji ar 
kūrybinės organizacijos nesi
rūpinančios ateiti į pagalbą 
saviveiklos kolektyvams.

— 1905 m vasario 18 d. 
Lieplaukiuose, Kudirkos Nau
miesčio valse, gimė Petronėlė 
Orintaitė.

— Upytėje XVII amž pra 
džioje gyveno ir siautėjo mo 
kesčių rinkėjas Vladislovas 
Čičinskas (Sicinskis), kuris 
1652 m. pasinaudojo veto tei
se ir kaip Upytės atstovas 
išardė Varšuvos seimą.

Vėliau žmonėse ėmė plisti 
legendos, kad Čičinskas už 
žiaurumą buvęs perkūno nu
trenktas. o jo dvaras prasme
gęs kalnelyje.

— 1610 m Varšuvos sei
mas pavedė generaliniam Že
maičių, o kartu ir Upytės, 
seniūnui pastatyti Panevėžy
je Upytės pavieto teismo rū 
mus. 1614 metais, baigus juos 
statyti, šalia teismo čia įsikū
rė ir pavieto archyvas

Tasai namas yra pats se
niausias mieste (Kranto gat
vė, Nr. 21).

»W »I* *!♦ >!♦ *1* & »X<

— 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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