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Politinė Apžvalga: Brazilijoje
Šią savaitę finansų ministe- 

ris Carvalho Pinto pranešė, 
kad Brazilijos užsienio skolos 
siekia tris bilijonus dolerių. 
Tik nuošimčių už šią skolą 
kasmet reikia sumokėti 150 
milijonų dolerių Nuošimčių 
mokėjimas sunkina krašto 
biudžetą, nes tai sudaro pen
kiolika nuošimčių viso biu
džeto.

Šitos skolos, anot finansų 
ministério, susidarė del netin 
kamo buvusių finansų minis 
terių administravimo krašto 
finansų.

Brazilija šiuo metu negali 
šios skolos išmokėti, nes tai 
lab^i aosunkinlų jos biudže
tą Vyriausybė prašys, kad ši 
skola būt atidėta tolimesnei 
ateičiai išlyginti.

Finansiniams reikalams su
tvarkyti finansų ministeris siū 
lė dvi priemones: didelį tau
pumą ir kiek yra galima dau 
giau parduoti užsienin savo 
gaminių ar žemės turtų.

Paskutiniu metu buvo gan 
dų, kad Carvalho Pinto pasi
trauksiąs iš vyriausybės. Ta
čiau šiuos gandus paneigė 
tiek pats ministeris, tiek iš 
prezidentūros buvo pareikš
ta, kad Carvalho Pinto pasi
liks vyriausybėje
— Antros apygardos kariuome 
nės vadas Pery Bevilacųua, 
kurios štabas yra São Paulo

— FAC (Antikomunistinis 
Frontas). Tai yra slapta orga 
nizacija, apie kurią šiomis 
dienomis rašė S. Paulo spau 
da. Ši organizacija prieš ko
munizmą kovoja ne vien pro
paganda, bet ir ginklu Kaip 
reikia ginklu kovoti, interio- 
re antikomunistiniu fronto na 
riams buvo suruošti, žinoma 
slapti, kursai Šiam sąjūdžiui 
beveik išimtinai priklauso jau 
nimas ir daugumoje mokslus 
einantis — gimnazijas ir uni
versitetus. Šis sąjūdis yra 
slaptas, bet turi didelio pasi
sekimo Greitu laiku apims 
visą kraštą Sąjūdį iššaukė 
pavojus jėga įvesti krašte ko 
munistinę santvarką.

PASAULYJE
— Prezidento Kennedžio 

mirtis dar vis yra visų kitų 
įvykių pirmoje vietoje. Pašau 
lis taip stipriai buvo sukrės 
tas, kad dar vis neatsipeikė
ją. Krašto saug įmo organai 
tiria, kas buvo tikrasis pre 
zidento žudikas. Tyrinėjimų 
daviniai šiomis dienomis bus 
įteikti’ teisingumo ministeriui, 

mieste, yra perkeliamas į Rio 
de Janeiro. Ten užims gene
ralinio štabo viršininko parei 
gas. Gen Pery Bevilacųua iš
garsėjo ir labai daug šimpa 
tijos ir pagarbos susilaukė iš 
Brazilijos demokratinės visuo 
menės už savo aiškių pažiū 
rų pareiškimą ir aiškios lini
jos krašto politiniame gyve
nime užėmimą. Generolo po 
litika nėra ir nebuvo kurios 
nors partijos politika, bet ben 
dri viso krašto reikalai Gruo 
džio mėn 7 d. pareigas per
duoda savo įpėdiniui gen. 
AMAURI KRUEL, nesenai bu 
vusiam krašto apsaugos mi- 
nisteriui.
— Brazilijos senate gruodžio 

mėn. 4 d. senatorius Arnon 
de Melo šaudamas i savo as
menini priešą senatorių Sil
vestre Pericles, mirtinai su 
žeidė senatorių J<-sė Kairala.

Jau 15 metų kai senatoriai 
Arnon de Melo ir Silvestre 
Pericles turi nesuvestų sąs 
kaitų Abudu nortistai Ala 
goas estado Gaila, kad žuvo 
tas, José Kairala kuris visai 
nekaltas buvo Jis norėjo už- 
sikivirčijusiais puses išskirti. 
Abudu senatoriai yra areš
tuoti.

Pasklidus gandams apie mi 
nisterių kabineto reformas, iš 
prezidentūros pranešė, kad 
tokios reformos artimoje atei 
tyje nenumatomos.

kuniuo yra žuvusio preziden
to brolis Robert Kennedy.

— Svarbiu įvykiu reikia lai 
kyti Venezueloje praėjusį sek 
madienį, prezidento ir parla
mento prezidento rinkimus. 
Kaip jau yra žinoma, teroris 
tų grupės, Fidel Castro ap
ginkluotos ir jo pakalikų va 
dovaujamos, įvykdė visą eilę 
teroro veiksmų Venezueloje, 
kuriais siekė sutrukdyti de 
mokratiškus Tinkinus 1 d. 
gruodžio mėnesio Bet tikslo 
nepasiekė Rinkimai įvyko, 
kuriuose dalyvavo 95 procen
tai turinčių teisę balsuoti į 
prezidentus laimėjo valdžios 
kandidatas RAUL LEONI

Senatorių ir deputatų dau
giausia pravedė irgi vyriau
sybės partija. Astroje vieto 
je krikščionys demokratai Šių 
rinkimų svarba yra didelė- 
Jie parodė, kad 
ir Venezueloje didelė daugu 
ma gyventojų yra priešinga 
komunizmui Komunistams ir 
bendrai kairiesiems patenki 
partija pasiliko paskutinėje 
vietoje.

— ROMOJE gruodžio mėn. 
4 d. pasibaigė antra sesija 
vrsuot nio Bažnyčios susirin
kimo Kita sesija yra numaty 
ta sušaukti 1964 m rugsėjo 
mėn.

— Žiniomis iš Vatikano po
piežius Povilas šeštasis vyks 
Jeruzalėn Kalbama, kad da 
bartinis popiežius ateityje lan 
kysis ir kituose kraštuose.

—- Ateinančią savaitę susi
tiks Anglijos ir Vak Vokieti 
jos užsienio reikalų ministe
rial — R A. Butler ir Gerhard 
Schroeder — jie aptars svar
bias klausimus, liečiančius 
Vakarų buropos vienybę Pa
sitarimai truks tris dienas V. 
Vokietijos sostinėje Bonnoje.

— Kinijos ir Rusijos komu
nistų vienybei atstatyti maža 
vilties Lig šiol dėtos pastan 
gos nedavė lauktų pasekmių.

— Vašingtone Sovietų Ru 
sijos ir JAV specialių ko isi 
jų derybos del kviečių parda 
vimo btigėsi nesėkmingai Ar 
derybos bus' atnaujintos kol 
kas nežinia Atrodo, kad Mas 
kva yra suinteresuota dery 
bas atnaujinti, nes ją JAV 
kviečiai vilioja.

— Venezuelos prezidentas 
pas.ūlė, kad Kuba būtų už 
blokuota ir būtų sutrukdytas 
ginklų siuntimas į kitas Pie
tų Amerikos valstybes komu
nistams ir teroristams apgin 
kluoti. Amerikos aviac ja nuo 
spaliaus mėnesio seka Kubos 
laivų judėjimą Pietų Ameri
kos kryptimi Tačiau ši kon
trolė nėra pakankama gink
lų kontrabandai

— Amerikos Va'stybių Or
ganizacijos speciali komisija 
vyks į Venezuelą ištirti ar 
teroristų vartojami ginklai ti 
krai yra prisiųsti iš Kubos ir 
ar pats terorizmas yra Kubo 
je suplanuotas ir Fidel Cas
tro agentų vadovaujamas.

— Šiomis dienomis Brazili 
ja pasirašė su Vakarų Vokie 
tija prekybos sutartį kuri 
yra palanki Brazilijai. Vak 
Vokietija yra pasiryžusi in 
vestuoti nemaža kapitalo Bra 
zilijon Vokietija yra rimta 
konkurenbė JAV. Vak. Vokie
tijos industrialai projektuoja 
visą eidę naujų industrijų ati 
daryti Brazilijoje.

— Kolombijos vyriausybė yra 
koalicinė. Ją sudaro visų par 
tijų, išskinan-t komunistus, 
atstovai Šitokia koalicinė vy 
nausybė bū ų reikalinga ir 
Brazilijai Tuomet nereikėtų 
senate šaudytis ir jėgas eik 
voti demagogijai.
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Ka pasakoja atbėgę is Lietuvos Jurininkai

Nesenai iš žvejų laivo «Aly 
tus> pabėgo du lietuviai jūri
ninkai — T. Ž. jie papasako 
jo apie gyvenimą Lietuvoje. 
Štai ką jie sako apie lietu 
vius grįžtančius į okupuotą 
Lietuvą:

«Kurie grįžta gyventi į Lie
tuvą, ten yra laikomi durne
liais, pagautais ant propa
gandos meškerės Tokie grei 
tai nusivilia. Pradžioje jie ge 
rišu traktuojami, neg*u vieti 
niai: gauna be eilės butus,

Prof Dr. JOSÉ FERREIRA 
CARRATO, «M. L.» atsakoma 
sis redaktorius, gruodžio mėnr 
9 d laivu, iš Santos uosto, iš
vyksta keliems mėnesiams, 
studijų tikslais, Europon Lan 
kysis Portugalijoje, Ispanijo

Persekiojamos Bažnyčios Paroda

Belgijos didmiesty Antver
pene spalio 19 — lapkričio 
11 d. surengta sovietų perse 
klojamos Bažnyčios paroda, 
kurioje žymi vieta buvo skir
ta ir Lietuvai Parodą suren
gė «Ostpriesterhilfe» organi
zacija, vadovaujama garsiojo 
«Speckpater» vienuolio Weren 
fried van Straaten. Dabar gy 
vena prie Antverpeno Tonger 
lo pramonstr vienuolyne,

Nuo Rubenso namų iki vieš 
bučio Metropole vos keli šim 
tai m Jame įrengta «Eglise 
Persecutee» paroda

Pirmas paveikslas «marksis 
tinis žmogus» - 80 kg svo
rio: 55 Kg vandens, 14 kg rie 
balų, 0,0872 natrium, apie 5 
kg kitokių elementų. Tai ir 
viskas .. Protas, «sąžinė», — 
medžiagos evoliucijos padaras

Toliau pavaizduotas bolše
vikinis tikinčiųjų persekioji 
mas. einąs iš marksistinės re 
ligijos sampratos Paveiksle 
nupieštas žmogaus įsivaizduo 
tas Dievas j kurį kreipiasi 
varganas žmogus, negalįs ras 

geresnius atlyginimus. Šiau
liuose tokiems pastatyti net 
specialūs namai su «šildomom 
grindim» (centrinis šildymas 
rūsyje). Palangos viloj «Gin
taras», vienas tokių sugrįžė- 
lių buvo paskirtas ūkvedžiu, 
bet vėliau sublūdijo ir pasi
korė. Kitas buvo autobuso šo 
feris. Gautom sąlygom buvo 
tiek nepatenkintas, kad ėmė 
kalbėti prieš komunistus: Už
sienį kovojom už komunizmą- 
Lietuvoj — prieš komunizmą 

je, Prancūzijoje, Vokietijoje 
ir Italijoj, Romoj aplankys, ir 
gal būt apsistos lietuvių ko
legijoje.

Prof F. Carrato lietuviška 
visuomenė labai gerai pažįs 
ta Daug karią yra dalyvavęs 
«Mūsų Lietuvos» įvairiuose 
pobūviuose, tautinėse šventė
se yra pasakęs puikių kalbų 
apie Lietuvą Pažymėtina, kad 
Profesorius yra gerai susipa
žinęs su Lietuvos istorija ir 
dabartine Lietuvos padėtimi. 
Šiuo metu profesoriauja Aseis 
mieste, humanitariniame fa
kultete, kuris priklauso São 
Paulo valstybiniam universi
tetui Dideliam lietvių priete- 
liui ir draugui, Prof J. Fer
reira Carrato linkime laimin
gos kelionės, sėkmingų stu 
dijų Europos istoriniuose ar 
chyvuose ir greito sugrįžimo 
į Pietų Kryžiaus žemę.

«MŪSŲ LIETUVA»

ti išsivadavimo šio žemėje. 
Pagal bolševikų sampratą, rei 
kia išnaikintį tikėjimą — «ma 
šių opiumą». Naikinimas pa 
vaizduotas piešiniais, diagra 
momis, nuotraukomis. Apima: 
Sov S gą. Gudiją, Ukrainą, 
Estiją Latviją, Lietuvą, R Vo 
kietiją, Rumuniją, Vengriją, 
Lenkiją, Čekoslovakiją. Jugos 
laviją. Š Korėją, Kiniją, Š 
Vietnamą, Kubą.

Lietuvos skyrius gana ryš 
kus. Pažymėta.- gyventojų 2. 
900 000; katalikų 2 500.000; de 
portuotų Sibiran 300 000; iš 14 
vyskupų — 2 mirę kalėjime, 
2 doportuoti, 1 izoliuotas; iš 
1646 kunigų liko tik 750. Di
delis arkiv, Matulionio portre 
tas kalinio drabužiuose; taip 
pat arkiv M” Reinio nuotrau
ka. Puiki Pažaislio bažn nuo 
trauka ir Audros Vartų. Dr. 
Gudonio žmona prie jo lavo- 
no; bažnyčia paversta sanita 
rioių reikmenų sandėliu Pa 
žymėta; «Kristus kenčia są
nariuose » Parodoje yra ir 
knygų daugiausia flamandų 
kalba

j Lietuvos nacionaline
į i\ • .Mažvydo bibliotekai
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KOKIOMS KNYGOMS
DĖMESYS KNYGOS 

PLATIMIMO MĖNESY?

Nuo lapkričio 15 d ligi 
gruodžio 15 d. Lietuvoje vėl 
surengta knygos platinimo mė 
nuo Nutarimą tokiam mėne
siui surengti buvo priėmęs 
režiminės Min Tarybos Valst. 
spaudos komitetas ir Komjau 
nimo CK tas Mėnesio paskir
tis ir vėl tarnauti komunizmo 
idėjų plėtimui ir tai neslėp
dami pažymi patys rengėjai, 
(«Tiesa», nr, 266, lapkr. 14) 
Taigi, tenka plačiai pakleisti 
masėse marksizmo-leniniz
mo klasikų kūrinius, platinti 
literatūrą propaguojančią par 
tijos 22 suvažiavimo bei ple
numo nutarimis ir pan. Bū 
šią skiriama daug dėmesio ir 
ateistiniams leidiniams, litera 
turai apie «komunistinę mora 
lę, apie internacionalinį auk 
įėjimą» ir 11 Tik kukliai pra 
bėgomis pastebima, kad bū 
aianti platinama ir mokslinė 
— techninė, žemės ūkio ir 
grožinė literatūra Tad — to
kios knygos laikomos jau pas 
kutinės svarbos leidiniais, Kad 
partija pirmoji suinteresuota 
tokių mėnesių rengimu liudi
ja ir partinio aktyvo dalyva- 
vimos komisijose respublikos 
miestuose bei rajonuose Par. 
tiečiai su komjaunuoliais vi
sur pirmauja.

SOVIETINĖJE SISTEMOJE 
KIEKVIENAS GALI BŪTI 

PALAIKYTAS ŠNIPU

Lapkr. 16 d. sovietams pa
leidus 16 dienų kaip JAV šni 
pą išlaikyta Yale universite
to prof Frederick Barghoor- 
ną, pasaulio spauda kreipė 
dėmesį tiek į energingą JAV 
prezidento reikalavimą paleis 
ti be pagrindo apkaltin ą moks 
liniuką (tai sovietus paskati
no profesorių grąžinti į JAV), 
tiek ir į sovietinio gyvenimo 
bei politikus neaiškumus, tak 
tinius ir kt manevrus. Pagal 
R Hingley komentarą britų 
«Sunday Times», sovietai jau 
bus pradėję rodyti mažiau

MUSŲ LIETUVA

Mūsų Pareiga Stiprinti Laisvės 
Propaganda Pasauly

VLIKo sukaktuvinėje sesijoje
J Glemžos pranešimoIš VLIKo Vykd. Tarybos pirm

(Elta) Lapkr. 23—24 d me 
tinei ir sukaktuvinei VLIKo 
sasijai parneštame pranešime- 
Vykd Tarybos pirm. J Glem 
ža palietė tarptautinę politi 
ką, Europoje vykdomą propa 
gandinj — informacinį darbą 
ir padėtj pavergtoje Lietuvo
je, ypač išryškindamas vado
vaujamą Maskvos ranką bei 
įvairias pavergėjo užmačias 
ir klaidas.

Nurodęs i tarptautinę padė
tį, J. Glemža pažymėjo kad 
pastaruoju metu pasireiškian
ti sambūvio politika tarp Ry

draugiškumo sovietinio gyve 
nimo žinovams ir slavislams, 
kaip eiliniams turistams, ypač 
nemokantiems rusų kalbos. 
Matyt, sovietų įstaigoms ne
patinka, kad vis daugiau atsi 
randa turistų, sugebančių be 
jokio vertėjo pagalbos sueiti 
į ryšius su įvairiais gyvento 
jų sluogsniais Atrodo sovie
tams nepakeliama, kad tieuž 
šiemečiai susidomi ir opiomis 
sovietų gyvenimo temomis.

Pagal sovietinę sampratą 
«špionažas» ne kas kita, kaip 
dėmesys krašto išorinei aplin 
kak Kiekvienas užsienietis, 
nebūdamas kurčias ar neby
lys, gali būti sovietų apkaltin 
tas šnipinėjimu E Crankshaw 
«Observer» savaitrašty nuro 
dė, kad profi, Barghocin pa 
vyzdys gaL reikšti ir naują 
sovietinį apskaičiavimą — at 
baidyti sovietinius intele«ktua 
lūs nuo ryšių su Vakarų pa
saulio lankytojais Tačiau tai 
atbaidys ir vakariečius moks 
liniukus ir šiaip tyrinėtoji: s 
vykti į Sovietiją ir, . rizikuo 
ti savo gyvybe ar laisve Tie 
įvykiai dar liudija, kad so 
vietų totai tarinis, poli inio 
tipo režimas negali sutikti su 
tikraisiais kultūriniais mai- 
i ais.

tų ir Vakarų pavergtiesiems 
drumsčia aiškią galvoseną ir 
tisų kelią Kai kur pradeda
ma viltis evoliuciniais klyst 
kelia s Pamirštama, kad vi
sos istorijos bėgyje rusų vai. 
dovai savo tautą ir užkariau 
tus kraštus tvarkė teroro prie 
menėmis ir jie niekuomet ne 
buvo suteikę evoliucijos gi. Ii 
mybių, ypač jų pavergtosioms 
tautoms. Ir pastarųjų meių 
įvykiuose (Berlynas. Lenkija 
Vengrija) Maskvos o kūpant. i 
naudojo brutalią jėgą.

Pavergtųjų kraštų egzilams 
Europoje ir kitur, ypač Vak.
Vokietijoje šiuo metu susida
ro vis platesnių galimybių iš
kelti ir protestuoti .dėl savų
jų kraštų okupacijos ir išnau 
dojimo Gaila tik, kad dėl emi 
gracijos i užjūrius visos tau
tybės stokoja pajėgų Lietu
viai šią spragą ypač jaučia

Auga susidomėjimas paverg 
taisiais Vykd. Taryba nepra
leidžia progų Lietuvos intere 
sus reikšti ir iškelti. O tokių 
progų pasitaiko vis dažniau. 
Susidomėjimas pavergtaisiais 
kraštais auga. V. T. rūpinasi 
įvairiom institucijos parūpin 
ti dokumentacinės medžiagos 
Lietuvos pavergimo klaupi 
mais Jaučiamas trūkumas au
toritetingos lietuviškos įstai
gos, kuri tokią medžiagą ruoš 
tų. Buvo dedamos pastangos 
tokį institutą steigti Bonnoje, 
deja, buvo susilaukta kliūčių, 
ypač paaiškėjus tinkamų ben 
dradarbių stokai. Panašus ins
titutas dabartinėmis sąlygomis 
turėtų veikti JAV-se.

Iš atvykstančiųjų iš Lietu
vos. ypač iš moksleivių bei 
studentų, tenka patirti, kad 
krašte nepakankamai pažįsta 
mi išeivijos darbai ir aplamai 
Vakarai, ir daug kas matoma 
kreivame veidrodyje;

1963 m. gruodžio 7 d.

B. Brazdžionis

Viešpaties Rankoj ‘
Kai juodi šešėliai žemę klojo 
Ir tamsa pradėjo dangų siaust, 
Tavo rankoj rožės nebijojo 
Vakaro nežinomo, tamsaus.

Kai naktis juoda pikta pamotė 
Raškė nuo dangaus visas žvaigždes, 
Kaip našlaičiai bėgome ieškoti, 
Viešpatie, aušros maldoj Tavęs.

Viešpatie, ir šiandien Tavo rankoj, 
Tartum paukščiai žydinčiais sparnais, 
Mūsų naktį šviesios viltys lanko, 
Kad širdis nemirtų po kalnais...

INFORMACINIAI — PROPA
GANDINĖ V. TARYBOS

VEIKLA

Toliau nurodęs į Europoje 
leidžiamus keliomis kalbomis, 
ELTOS biuletenius (jų parei 
kai avimas vis didėja) J Glem 
ža pažymėjo, kad VLIKo spau 
da jaučiamas susidomėjimas 
ne tik Lietuvoje, bet ir sate
litiniuose kraštuose.

J. Glemžos žodžiais, pasau
lis dar per mažai žino apie 
mus, tad propaganda svetimų 
jų tarpe turi pasi eikšti ne 
tik per biu etenius, bet turi 
būti vedama visų ir visais ke 
liais. Vis dėlto pastebimas 
noras daugiau patirti apie pa 
vergtą Lietuvą. Pvz šia s me
tais buvo daugiau užklausimų 
iš dpa (Vokietijos spaudos 
agentūros) ir kitų politinių 
bei spaudos įstaigų ir biurų. 
Prašyta suteikti informacijų 
bei straipsnių įvairiais klausi 
mais (bažnyčios ir religinė 
padėtis, trėmimų statistika, 
Lietuvos gyventojų nuostoliai 
nacių ir sovietų okupacijų 
metu, ūkio padėtis Lietuvoje 
ir kt.). Reikalavimai buvo 
patenkinti. Taip pat buvo pa

ruošta plati dokumentinė me
džiaga STasburgo Europos 
Tarybos komisijai — praneši
ni ti apie padėtį Lietuvoje ir 
kt, Pabaltijo kraštuose. Toji 
medžiaga buvo panaudota.

Tenka pastebėti, kad lietu
vių spaudoje statistinė ir ki
ta medžiaga iš Lietuvos gy
venimo dažnai pateikiama su 
skirtingais ir kartais nepati
krintais duomenimis Tai klai
dina ir užsieniečius, siekian
čius tokią medžiagą panau
doti.

Radijo programa VLIKo te
momis plečiama. Ruošiami 
įvairioms progoms pritaikinti 
pranešimai svetimomis kalbo
mis ir pranešimai lenkų kal
ba per FREE EUROPE radijo 
stotį Muenchene

Nors lietuviškos transliaci
jos trukdomos, tačiau jos gir
dimos ir klausomos.

PADĖTIS PAVERGTOJE 
LIETUVOJE - KAI KRAŠTO

ÚKIS VERČIAMAS
TARNAUTI MASKVAI

Paskelbtas «žengimo į ko
munizmą» periodas praktiškai 

(pabaiga 3 pust.)

natini) Piiis
K. Mekas «MOKSLAS IR GYVENIMAS» 1960 m Nr. 4

Tai vienas seniausių ir žy
miausių kovų su kryžiuočiais 
dalyvis ir liudininkas Tačiau 
apie šios pilies įrengimus, be 
kai kurių me raščių duomenų 
ir poros XIX a. graviūrų bei 
XVI1I-XIX a senamiesčio 
planelių, tikslesnių žinių ma
žai turėta., 1930 m nugriovus 
lūšnas, kurios buvo užgožu- 
sios pilies griuvėsius, ir pa
šalinus apie 2 m storio griu
venų ir sąvartų klodą, paaiš
kėjo, kad daugiau negu du 
trečdaliai pilies aikštės su bu 
vusiais mūrais yra Neries nu 
nešti. Žemės paviršiuje išliko 
tik pietinė pilies kiemo dalis, 
pietryčių bokšto liekanos ir 
rytinės kiemo sienos dalis su 
vartų anga, Be to visu ilgiu 
atsidengė pietinė kiemo sie
na, pietvakarių bokšto pama
tai ir vakarinės sienos frag
mentas Atsidengė pietryčių 
bokštą puslankiu juosusios, 
bet tuomet dar nežinomos pas 

kirties, murinės sienos vir
šūnės.

Ieškant pirminio piliavietės 
paviršiaus, 3 5 m gilumoje, 
virš žmogaus neliestų geologi 
nių fo -macijų, aptiktas seniau 
si as šioje vietoje 0,3—0,8 m, 
storio kultūrinis sluoksnis. Ja 
me gausu anglių, perdegusių 
židinio akmenų, gyvulių kau
lų lipdytų ir žiestų molinių 
puodų šukių, rečiau paeitai 
kančių metalinių ir stiklinių 
dirbinių, buvusių pastatų ar 
tvorų basliaviečių Šio sluoks 
nio sudėtis ir jame rasti dir
biniai rodo, kad prieš' mūri
nių sustiprinimų pastatymą, 
nuo IV—V iki XII-XIII a., 
čia pastoviai gyventa dides
nės bendruomenės, Neabejoti 
na kad su šiaurine piliavie
tės dalimi Neris sumikinone 
tik pilies liekanas bet ir dalį 
senojo kultūrinio sluoksnio, 
kuriame turėjo būti daug au 

ir žymiai senesnių žmonių gy 
venimo pėdsakų Matyti, kad 
Įirmieji medžio ir molio su
stiprinimai buvo statyti ne 
plikame lauke, bet senoje gy 
venvietėje. Mažiausiai prieš 
1500 m. pačioje santakoje įsi 
kūrusias sodybas tenka laiky 
ti Kauno užuomazga Gali bū 
ti, kad jau senoji gyvenvietė 
vadinosi Kaunu, kurį 1140 m. 
mini arabų geografas Ibn Id- 
risi. Netenka abejoti, kadse 
nosios bendruomenės įsikūri
mą ir vystymąsi lėmė santa
kos geografinė padėtis, van
dens ir sausumos kelių kryž
kelė, turėjusi didelę strategi
nę reikšmę.

Tyrimai atskleidė naujų duo 
menų ir apie senuosius Kau
no pilies sustiprinimus. 1930 
m. per pilies kiemą kastoje 
bandomoje perkasoje buvo 
aptiktas apie 2 m. storio deg 
to molio gabalų klodas. Spren 
džiama, kad pilies kieme deg 
to molio yra 1500—2000 m3 
Molio gabalų šonuose išlikę 
atspaudai rodo, kad žalias 

molis buvo plūkiamas tarp 
medžio klojinių. Į plūkiamą 
molį, matyti, įrengimams su
stiprinti, dėta žabų. Vis la
biau įsitikinama, kad ši di
džiulė degto molio masė su 
sidarė vienu metu iš sugriau 
tų ar sugriuvuttų molinių su
stiprinimų, čia buvusių prieš 
mūrinės pilies pastatymą. Pa
žymėtina, kad degto molio ga 
balų didesni kiekiai randami 
ir piliakalnių pilyse — Vil
niaus Kreivojoje, Seredžiaus, 
Veliuonos, Jurbarko. Taigi, to 
kių sustiprinimų statymo tra
dicija, matyti, plačiai buvo 
paplitusi. Bet kokie tie susti
prinimai buvo, ar molis tarp 
medinių klojinių sudarė tik 
užpildą, ar jis išdegė atsitik 
tinio gaisro metu, ir kiti su 
molio įrengimais susiję klau 
simai, tenka tikėtis, paaiškės 
toliau tiriant pilies kiemą.

Didelę pažintinę reikšmę 
turi 1362 m kryžiuočių su 
griautos pilies liekanos. Tai 
pirmas istoriniuose šaltiniuo
se minimas šios pilies sugrio 

vimas. Metraštininko Vygan
do Marburgiečio liudijimu 
1362 m. Ordino žygyje daly
vavo kuo ne visa Vakarų Eu. 
ropa. Kauno gynėjai, kaip 
matyti itš Vygando kronikos, 
parodė retą didvyriškumo, ko 
vingumo pavyzdį Visa {gula 
išskyrus 36 bajorus, kuriuos 
kryžiuočiai paėmė į nelais 
vę, gindama pilį žuvo. Iš mi
nimo Vygando aprašymo nu
manu, kad gynėjų pasiprieši
nimą galutinai palaužė ne 
priešų jėga, bet pilies kieme 
sukeltas gaisras.

Seniai visus domino sužino 
ti, kokia buvo toji 1362 m pi 
lis. kokie jos įrengimai, kiek 
gausi turėjo būti jos įgula, 
kad ištisas tris savaites galė
jo atlaikyti dieną naktį truku 
sį kryžininku puolimą.

Maža ka bendra su tikrove 
turėjo Narbuto sukurtasis Kau 
no pilies vaizdas. Tyrimų iš 
davoje paaiškėjo, kad 1362 
m. pilis turėjo dvejas mūri
nes sienas . Vienos sudari ne
taisyklingo keturkampio for-

2



3 pusi. MUSŲ LIETUVA 1963 m. gruodžip 7 d-

(pabaiga iš 2 pusi.) dar auga gaminančio sąskai- 
ton ir sudaro daug stabdžių 
pačiai gamybai.

Diskusijose persvarą tūrėjo 
partiniai biurokratai ir centra 
lizacijos šalininkai. Partija 
pabūgo paleisti iš savo rankų 
vadžias. Tad visa gamyba 
buvo dar labiau sukoncentruo 
ta sudarant Vyriausią Liau
dies Ūkio Tarybą ir ūkio tvar 
kymas išimtinai buvo paves
tas partijai

Pažvelgus į svarbesnes Lie 
tuvos gyvenimo sritis tenka

Pranas Vaičaitis

Norėjau as Deimanto Grudus Pagriebti
Norėjau aš deimanto grūdus pagriebti 
Nuo žemės, o paėmiau rasą tiktai, 
Norėjau aš laimę ant svieto pasiekti, 
O teko man usnys ir dagių pluoštai.

Norėjau prikalbint prie darbo doringo, 
Prie darbo svarbiausio žmonių kuo daugiau. 
Norėjau ištarti jiems žodį širdingą, 
Bet širdis atšalusias, ledą radau.

m jų buvo net 41 489 asm),

komunizmo įvykdymo nepri
artino ir pačios partijos lūpo
mis tą įvykdymą perkėlė į ki 
tą 1970 -1980 metų laikotarpį. 
Sovietų vyriausybei sudaro 
vis daugiau rūpesčio mažai 
kylanti pramonės produkcija 
(bendrai atsilieka planai bui
tinėms reikmėms gaminti). 
Nuo 1958 m. visai nekyla grū 
dų gamyba ir labai mažai ky 
la gyvulininkystės produktų 
gamyba, tuo tarpu gyventojų 

. skaičius kasmet padidėja po
15 asmenų tūkstančiui. Nuo pastebėti, kad nepaisant mil 
1959 m. sausio mėn. buvusių žiniško «planavimo ir apakai 
208 mil. gyventojų Sovietu tos darbuotojų* skaičiaus (1959 
S-je, 1963 m. sausio mėn gy
vento jų skaičius pasiekė 223 - kaip matyti iš sovietinės span 

‘ mil. Lietuvos gyventojų meti- < 
nis prieauglis pagal sovietų 
apskaičiavimus kiek mažesnis 
už bendrą fcovietijos vidurkį 
ir 1962 m. sudarė 12,1 asme 
nų vienam tūkstančiui (prieš
kariniais metais buvo 10,1 — 
10 5).

Okupantas įvairius nedatek 
liūs pirmoje eilėje verčia iš
lyginti okupuotiems kraštams. 
Jeigu praėj vasarą Maskva 
pastebėjo, kad grūdų derlius 
bus toažesnis už lauktąjį der 
lių, tai bematant buvo mobili 
zuoti varovai paskatinti grei
tomis kulti javus ir vežti į 
valstybinius aruodus, visiškai 
neatsižvelgiant į darbų eilę 
ir- pan. Jau spalio mėn pa 
baigoje vyr. varovas Sniečkus 
pasigyrė, kad grūdų prievolė 
atlikta su kaupu ir buvo pri 
statyta 140 tūkstančių tonų 
(1962 m. buvo 180 tūkst. tonų). 
Nepagalvota, kad toks didelis 
grūdų išsėmimas iš žemės 
ūkio gali labai nuostolingai 
pasireikšti kitose žemės ūkio 
šakose (pvz. gyvulių ir paukš 
čių ūkiuose

Maškvos šiuogsdinose vyko 
diskusijos dėl ūkio politikos. 
Buvo nuomonių bei spaudimo, 
kad tiek pramonėje (prof Li- 
bemano pasiūlymai), tiek že 
mės ūkyje reikėtų suteikti 
daugiau savistovumo ir ini- 

z ciatyvos patiems tvarkyto
jams ir sumažinti labai išbu
jojusį biurokratizmą, kuris vis

dos ir į ką nurodo įvairių įs
taigų viršininkai, visur maty 
ti daug chaoso ir netvarkos.

1960 m. lapkričio mėn Lie
tuvoje buvo:

kolchozų - 1912 — turėjo: 
žemės naudmenų 2756 9 t ha 
traktorių — 10 137 
elektrifikuota - 836

sovchozų ir valst. 
228 — jie turėjo: 
žemės naudmenų — 619,4 t. ha 
traktorių — 7 700 
elektrifikuota — 209 (92%)

Ar gali būti naudingas že
mės ūkiui toks nelygus darbo 
priemonių ir įrengimų pas
kirstymas?

Derliai Lietuvoje dar nepa 
siekė prieškarinių ir jų vidur 
kiai siekia tik apie 9 dvg 
cnt nuo ha Geriau vystoma 
gyvulininkystė tačiau didelės 
grūdų prievolės stabdo nor 
malu gyvulininkystės augimą

Palyginus sovietinės statis
tikos išvedamus žemės ūkio 
naudmenų laukininkystės ir 
gyvulininkystės brutto pro 
dukcijos davinius ir pervedus 
į rublius išeina, kad 1961 m 
vienas ha davė: Moldavijoje 
— 368 rb, Latvijoje — 259 
rb., Lietuvoje — 233,7 rb , Es
tijoje - 224 7 rb RISER (Ru 
sijos Fed.) — 117,3 rb. Tad 
matyti, kad aukštesnę produk 
ciją turi buvę nepriklausomi 
kraštai, jų gi ūkis, kaip ir vi 
sos Rusijos ūkis vėliau buvo

(44%) 
ūkių

O vis dėlto šiandien dar mintys man mena, 
Kad svieto žmonelių širdies vidury 
Gražiausi jausmai, supratimai gyvena. 
Kaip brangūs žemčiūgai giliam vandeny.

tektų nirmoje 
pamokinti ūki-

ūkininkavimo

pagrindiniai sugriautas. Išva
da: Maskvai 
eilėje savus 
ninkauti.

Pramonėje
vaizdas nedaug skiriasi nuo 
žemės ūkio Juntama Mask
vos vadovaujamoji ranka — 
iki 1980 m ji pasirengusi pra 
lenkti labiausiai pasaulyje iš 
sivysčiusių kraštų technikos 
lygį ir užimti pasaulyje pir 
mąją vietą pagal produkcijos 
gamybą (skaitant vienam gy
ventojui) Tuo tarpu paverg 
tos Lietuvos sovietinė spauda 
pati tose viltyse randa daug 
trūkumų

Tarptautinė padėtis nėra 
nusistovėjusi ir netenka nusi 
minti dėl pasitaikančių šeše
tų Lietuvos kelyje į laisvę. 
Mums patiems tikint laisvos 
Lietuvos rytojumi juo patikės 
ir kiti Mūsų pareiga susti
printi mūsų siekius pavergta 
jai Lietuvai, laisvės propa 
gandą visuose pasaulio žemy 
nuošė, o 
traukti į 
veiklą.

visus tautiečius į 
tėvynės laisvinimo

- RUOŠIAMAS. REFOR
MUOTI ROMOS KURIJĄ Rųg 
sėjo 21 d , susirinkus visiems 
Romos kurijoje dirbantiems 
kardinolams, vyskupams, ku
nigams ir pasauliečiams, Šv. 
Tėvas Paulius VI pasakė is
torinę kalbą apie žymias atei 
ties reformas kurijoje. Pus
valandį trukusioje kalboje di 
dėlė dalis buvo skirta kuri 
jos pagyrimui, įvertinimui bei 
padėkai už bendradarbiavimą 
Bažnyčios administravime. 
Pats išdirbęs 30 metų šioje 
kurijoje, Paulius VI priminė- 
kad ji tur nti ilgą istoriją, ha 
čiau dabar pastebima senste- 
lėjimo žymių. Prisimindamas 
kad kurija susilaukia nemaža 
kritikos, popiežius pabrėžė, 
kad teisingų kritikų atžvilgiu 
negalima likti kurtiems, bet 
tinka jomis pasinaudoti ir to 
bulintis Vienas pagrindinių 
priekaištų — perdėtas centra 
Ūžavimas Tiek vyskupai, tiek 
vienuolynų augštieji viršinin
kai, darydami sprendimus daž 
nai yra varžomi įvairių kuri
jos formalumų, ypač prisitai
kant prie vietos ir aplinky
bių sąlygų

Prisiminęs šimtmetinėje kū 
rijos istorijoje Siksto (1588 
m ) ir Pijaus X (1908 m) pa-

darytas reformas, Paulius VI 
pabrėžė, kad ir vėl esąs bū
tinas reikalas reformuotis, 
Naujieji amžiai pateikia nau
jus reikalavimus: suprastinti, 
decentralizuoti, praplatinti ir 
prisitaikyti prie dabarties są
lygų. Šv. Tėvas kvietė tas re 
formas pravesti pačią Romos 
kūriją. Jis tik nurodė kryp
tį, kuria tos reformos turėtų 
būti vykdomos. Kai dabarti
niu metu kurijoje dirba dau- 
giausia italai, ateityje turėtų 
būti laikomasi tarptautinių 
principų. Visi kurijos pareigu 
nai turėtų pereiti ekumeninį 
pasiruošimą Nepažeidžiaut vi 
suotinės Bažnyčios teisės ir 
tvarkos, numatoma duoti dau 
giau teisių vyskupams, kurie 
atskirais atvejais savo "pačių 
vyskupijose gali daug sėk
mingiau išspręsti atskiras pro 
blemas nei Romos kurija. Baig 
damas, popiežius priminė, jei 
Vatikano santaryba ras reiká 
lo kaikuriuos atskirų vysku 
pijų valdytojus palik J tiesio
giniame ryšyje su popiežiumi, 
Romos kūrija neturėtų tam 
rodyti nepasitenkinimo. 
Tėvo mintis turėtų savo 
grindinių patarėjų grupę, 
darytą iš įvairių kraštų 
kupų, jau rado praktiško pri 
taikymo santarybos 4 kardi 
nolų paskyrime moderatoriais. 
Belgijos kardinolas Suenens, 
Armėnijos kard. Agagianian, 
Čikagos kard. Meyer, Boloni 
jos kard. Lercaro kaip tik ir 
sudaro sautarybos vadovauja 
mąjį komitetą.

Šv. 
pa 
su 
vys

— PAGALBA MISIJOMS. 
Vyskupas Fulton J. Sheen, ti 
kėjimo platinimo direktorius 
JAV, pasiūlė Vatikatno santa- 
rybai projektą, kad būtų su
daryta tarptautinė vyskupų 
komisija su centru Romoje. 
Šios naujos iniciatyvos tiks
las — pagelbėti misijoms. Ne 
turtingesni misijų kraštai bū
tų pavedami turtingesnių kraš 
tų vyskupijoms, o taip pat 
smulkesni vienetai būtų pas 
kirstomi tarp atskirų para
pijų

mos pilies kiemą, antrosios 
e damos apsauginio griovio 
dugnu, 18 30 m. atstume nuo 
pirmųjų, iš visų pusių juosė 
kiemą, sudarydamos vadina
muosius priešpilius Priešpilių 
sienos stovėjo 5-6m žemiau 
už kiemo sienas. Sprendžiant 
iš likusių kiemo ir priešpilių 
sienų dalies, kiemas turėjo 
mažiausiai 4000-5000 m2, prieš 
piliai 6000 -7000 m2. Visų kie 
mo sienų ilgis buvo 270—300 
m', priešpilių sienų ilgis 400 — 
450 m Bendras kiemo ic prieš 
pilių sienų ilgis 670-750 m 
Šie minimalūs sienomis ap 
saugoto ploto ir sienų ilgio 
duomenys padeda suprasti, 
kiek žmonių pilis galėjo su 
talpinti ir kokios įgulos reikė 
jo visų sienų apsaugai apgu
limo metu

Apie sienų aukštį, jose bu
vusius įrengimus, jų mūrijimo 
techniką, apie tai, kaip pilis, 
ir sienos atrodė, sprendžia

,ma iš likusios 0,5-2 m. aukš 
čio antžeminės sienų dalies 
iš tų griuvenų bei kitų geriau 
išlikusių to laikotarpio pilių 
Kiemo ir priešpilių sienų bu 
vusiam aukščiui nustatyti pa
deda ir tų sienų santykis su 
apsauginiu grioviu ir priešpi 
lių aikštelėmis. 1.3-2 m sto 
rio priešpilių sienos, stovėda
mos 6 - 7 m žemiau už prieš 
pilių aikšteles, be abejo ture 
jo dengti, užstoti tas aikšte
les todėl jų (sienų) aukštis 
galėjo būti ne mažesnis 10— 
11 m Kiemo sienų būta 2—2 2 
m storio ir 12-13 m. aukš 
čio. Ne tik kiemo, bet ir prieš 
pilių sienos, kaip tai matyti 
iš Vygando aprašymo, buvo 
pritaikytos aktyviai gynybai. 
Sienų viršūnėje pasieniais iš 
v daus pusės ėjo, lyg tiltai, 
vadinamieji šaulių takai, ties 
kuriais buvo šaudymo angos. 
Pati sienų, kuri yra buvusi 
dantyta taip pat buvo pritai

kyta šaudyti ir stambiems 
daiktams — rąstams, akme 
nims — mėtyti. Išlikusioje 
priešpilių sienų dalyje ir jų 
griuvenose plyių nerasta, va
dinasi, jos buvo statytos vien 
iš akmenų Akmeninės buvo 
kiemo sienos, bet išorėje išil 
gai sienų ties viduriu jos tu
rėjo apie 2 m, pločio plyto
mis dengią juostą Tenka ma 
nyti kad plytomis buvb aprė 
mintos šaudymo angos Visi 
sienų paviršiai, išskyrus ply 
tomis dengtą juostą, buvo nu 
glaistyti, lyg nutinkuoti kal
kių skiediniu, š tolo pilis at 
rodė balta. Baltose jos sieno
se aiškiai išsiskyrė plytų juos 
ta ir vienodais tarpais išdės
tytos šaudymo angos Kiemo 
ir priešpilių vidus, nugh isty 
tų sienų paviršių atšviestas, 
buvo šviesus Pilis neturėjo 
bokštų Jų pėdsakų nerasta 
išlikusioje pilies dalyje, jų 
nemini ir Vygandas pilies su

griovimo aprašyme.
Kiek ilgai ši pilis iki 1362 

m įvykusios su riovimo gy
vavo, kada ji galėjo būti sta
tyta, rodo jos egzistavimo me 
tu priešpilių aikštelėse susi
klostęs 2-4 m štilio atskirų 
sluoksnių klodas. Vieni šio 
klodo sluoksniai yra supilti, 
kiti per ilgą laiką klostėsi sa 
vaime sprendžiant vien iš šių 
sluoksnių klodo apimties ir iš 
jame esančių ilgalaikių sluoks 
nių, galima tvirtinti, kad kie 
mo ir priešpilių sienos staty
tos XIII a. Ypač svarbiais 
tenka laikyti tuos duomenis, 
kuriais remiantis išaiškinta, 
kad kiemo ir priešpilių sie
nos statytes ne vienu metu. 
Minėtame sluoksnių klode iš
liko aišku- pėdsakai, kurie 
rodo, kad priešpilių sienos 
žymiai anksčiau statytos už 
kiemo sienas.Tikslesnės prieš 
pilių sienų statymo datos ten 
ka ieškoti apie XIII a vidu

rį Tai rodo ir didelis sienų 
paviršių susidėvėjimas. Jos Ii 
biau susidėvėjusios už kiemo 
sienas Ankstesnis priešpilių 
sienų pastatymas yra susijęs 
su jau minėtais moliniais su 
stiprinimais. Statant priešpi 
lių sienas, jos buvo derintos 
su dar buvusiais moliniais jren 
gimais. T k po kurio laiko, 
šiems sugriuvus, arba nebepa 
sitikint jų tinkamumu gyny
bai, buvo statomos mūrinės 
kiemo sienos. Kiemo sienos 
greičiausiai buvo statytos dar 
prieš 1291 m, t y prieš Ve 
liuonos mūrinės pili s pasta
tymą. Veliuonoje išliko dvie
jų, ne vienu metu ir ne toje 
pačioje vietoje statytų, mūri
nių pilių pėdsakai. Pirmoji 
1291 m. statyta piliakalnyje, 
antroji 1411 m — «zamkaus» 
pilies kalne Neabejotina, kad 
dėl didelės Neries santakos 
strateginės reikšmės Kauno 
pilis turėjo būti reikiamai su 
stiprinta dar prieš 1291 m

(B D)
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OVMTAÍ
Adventas yra pasiruošimas 

Kalėdoms. Advento laikas yra 
keturios savaitės prieš Kalė
das ir skiriasi nuo kitų die 
nų. todėl yra Bažnyčios pas 
kirtas susikaupimui, maldai ir 
atgailai

*aip žinome išrinktoji tauta 
laukė Išganytojo Kristaus ke 
turis tūkstančius metų, per 
kuriuos meldėsi, aukojo Die 
vui dovanas ir atgailavo, no 
rėdama atsiteisti už nuodėmes 
ir išmelsti Sutvėrėjo pasigai 
Įėjimą ir amžiną gyvenimą.

Dievas leido, kad keli tūks 
tančiai metų atgailos praeitų 
prieš Išganytojo atvykimą, 
tam kad žmogus galėtų pama 
tyti pirmos ir bendrai kiek- 
vienos nuodėmės pasekmę ir 
kaip Dievui šis nusižengimas 
yra biaurus.

Dabar kada Kalėdos yra tik 
prisiminimas Kristaus atvyki 
mo, tos keturios savaitės yra 
panaudotos kiekvienam žmo
gui susitelkti, atgailoti ir tai
syti savo gyvenimą, nes kiek 
vienas turi ydų ir nedorybių, 
kurias reikia kaskart suma
žinti ir net sunaikinti.

Tos ke urios savaitės turi

At-ku Susirinkimas
Pereitą šeštadienį įvyko 

São Paulo Moksleivių At kų 
Kuopos Susirinkimas.

Šit susirinkimo esminę da 
lį išpildė Tėv. Jonas Kidykas, 
kuris buvo pakviestas susipa 
žinti su São Paulo At-kais ir 
taip pat pakalbėti apie Šiau
rinės Amerikos lietuvišką jau 
nimą.

Bendrais bruožais jis kai 
bėjo apie vaikų lankymą lie 
tuviškų mokyklų, apie šven
tes ir pramogas jaunimo su 
rengtas ir apie religinę prak 
tiką jaunuolių tarpe.

Kadangi ši tema yra plati, 
todėl nėra įmanoma viską pa 
sakyti per kelių minučių kal
bą. Kadangi ji yra be galo 
įdomi, tėv. Kidykas pažadėjo 
kada nors vėliau apie tai 
daugiau pakalbėti Apie šią 
veiklą mums yra gena sužino 
ti, nes yra daug dalykų ku
riuos mes galėtume panaudo
ti mūsų akciją padidinti ir pa 
daryti visam jaunimui pri
trauk’esne.

Toliau turėjome valdybos 
pranešimus, kuriuos perdavė 
Irena Šimonytė. Pirmiausia 
pranešė, kad paskutinį šešta

būti vidinio gyvenimo laiko
tarpis. Todėl mes nutraukia
me pasilinksminimus triukš
mingus suėjimus ir daugiau 
laiko praleidžiame maldoje.

Mūsų visas gyvenimas yra 
adventas, tcdėl kad lis yra 
pasiruošimas į amžinybę, ku
ria Dievas paruošė geros va
lios žmonėms, Bendrai kal
bant visas'laikas kuri pralei 
džiame žemėje yra atgailos 
metas, nes mes visuomet ilgi 
mės arba trokštame amžino 
gyvenimo Šis ilgesys gimsta 
iš mūsų meilės Dievui ir no
ro Jam pataikauti. Norėdami 
užsitikrinti ir pasidaryti ver
ti dangaus, mes darome vis
ką ką mūsų širdis nujaučia 
kad yra gera, nežiūrant ko 
reikėtų atsižadėti tam tikslui 
pasiekti.

Todėl, per šį Bažnyčios nu
statytą atgailos laikotarpį ne
reikia vengti gilesn o atsidė
jimo dvasios reikalams, nes 
greit tos keturios savaitės 
prabėga ir jų gale išvystame 
gražią Kalėdų Šventę, kuri 
mums primena džiaugsmą, ku 
ri jausime kai paskutinį kar
tą užmerkę akis, pamatysime 
dangaus amžinybę.

dienį prieš Kalėdas, bus Ra
rotų mišios, pagal lietuviškus 
papročius ir pagal tradiciją 
mūsų tarpe, nes jau ke virti 
metai iš eilės kaip šią šventę 
rengiame ir pagal advento 
dvasią išpildome.

Kalėdų pavakary bus links 
mas pobūvis Ramovėje, ku 
riame dalyvaus At kai ir sve
čiai. Bus dovanų įteikimas ir 
kas norės gauti ir duoti dova 
nėle savo draugams, turės 
duoti vardą iki gruodžio 15 
dienos.
pirmą sekmadienį po Kalėdų 
bus Eglutė, kurioje dalyvaus 
jaunesnio amžiaus lietuviu
kai.

Taip pat buvo pranešta, kad 
gruodžio 15 d po pietų, Ra 
movėję įvyks Koncertas, kuri 
išpildys p. Elviros K Belucci 
mokiniai Pakvietimai galima 
įsigyti pas At kų valdybos 
narius.

Pranešimams pasibaigus, už 
sigirdo muzikos garsai ir jau 
nimas pradėjo linksmą subat 
vakarį.

Pasilinksminimo nuotaikoje 
jaunimui atrodo, kad laikro 
dis sustoja, ir todėl visuomet

Olga Žilytė

ŽIEMA.
Kur sustoja šaltas sniegas, 
Ant plikų šakelių — 
Nerandu grūdelio menko, 
Ant snieguoto kelio

Gelia koją ir snapelį, 
Rieda ašarėlės, 
Kaip iškęsiu,
Aš mažytis, šaltį žiemužėlės.

Pažiūrėk, šalčiu sustingo, 
Ziemužinės rasos, 
Ąš po tavąjį kiemelį, 
Vaikštinėju basas.

Rask vaikelį, man sparnuočiui, 
Menką trupinėlį,
Už jį vieną — tau čiulbėsiu, 
Visą vasarėlę.

MUSU PASAKOS
Trys Račiai

Atleisk man už žodžius 
Kurių tau nekalbėjau...

Aldona-Irena Nasvytytė

Ėjo mišku trys račiai ir 
taip kalbėjo apie savo pilvus:

— Ak, — sako. — kad mes 
galėtume tais savo pilvais 
nusikratyti.

Ir nugirdo jų kalbą senukas.
— Ar jus norite pilvais nu

sikratyti? — paklausė senis.
— Kaip gi nenorėję! Kad 

atsirastų toks žmogus, kurs 
mums tuos besočius pilvus 
atimtų, mes jam labai dėk n- 
gi būtumėm.

— Gerai, aš galiu tai pa
daryti

Tuoj paėmė vienam, an
tram, trečiam, išvertė pilvus 
ir sukabino vieno ant vieno 
ąžuolo, antrojo — ant antro, 
o trečiojo — ant trečio

Eina dabar račiai linksmi, 
pilvais nusikratę, 'ką gi, nei 
valgyti nebereikės nei veltui 
laiko gaišti, nei nešioti tokio 
sunkumo, — tiktai dirbk ir 
pinigus kraukis.

yra per anksti nutraukti sma 
gią kelionę per dainų, žaidi
mų ir juokų nuostabų kraštą.

Nors ir gražios melodijos 
jaunimą vilioja, bet garsiau 
kalba mamyčių supykę bal
sai, kada per vėlai namo su
grįžta Todėl nenoroms reikė 
jo viską užbaigti ir «Lietuva 
Brangi* sudainavę, skirstytis 
namų link.

Nuėjo račiai miestan ir sto 
jo į darbą. Atėjo vakaras, ir 
yra keletas litų. O ^kur juos 
dėsi nedėjęs, — vis į kišenių.

Pabuvo račiai mieste arti 
poros metų ir kad prisirinko 
pinigo — kaip sapne!

Buvo vieną sykį šventė. 
Susiėjo račiai ir sakosi vie
nas kitam, kiek kuris per mė 
nesį uždirbęs. Bekalbinėdanii 
atsiminė ir savo pilvus «Kas 
iš to, sako, kad mes turtingi, 
o kad pilvų neturime? Kad 
mes pilvus turėtume, tai pasi 
valgytumėm sau, atsigertu- 
mėm, ir kaip smagų būtų!... 
O dabar — žiūrėk tik į pini
gus, saugok juos ir dar nau
dos iš jų neturėk! Tuščia jų! 
Eime pilvų ieškoti!» — Eime. 
Ir nuėjo.

Ateina račiai į mišką, žiū
ri — ąžuolai kuone su šakni
mis sugraužti, o pilvai guli 
žemėje susitraukę, sukempė- 
ję, pageltonavę nuo saulės... 
Išsigando račiai: «vis tiek, 
jau. sako prapųolėm. nebe
grįš mūsų pilvai!»

— Nebijokit, atsiliepė iš po 
eglės senukas, — aš jums pil 
vus prigydysiu. Ir tuojau pa
ėmęs prisegtojo kiekvienam 
savąjį pilvą.

Nebežino račiai nei kaip 
džiaugtis, nei kaip» atsilyginti 
tam senukui. «Kol gyvi bū 
sim, sako, nepamiršim tams
tos.»

- TAUTINIŲ ŠOKIŲ RE
PETICIJOS. — Pradedant nuo 
lapk. 30 d kiekviena šešta
dienį, nuo 17 iki 18 vai. bus 
bendra, vyresniųjų ir jaunes
niųjų ateitininkų šokių repe 
tieijos, Vincas Bilevičius, su 
kitų vyresniųjų at kų talką, 
apsiėmė mokyti Tautinius Šo
kius Visi norintieji dalyvau
ti, prašomi atvykti šeštadienį.

ATLEISK
Atleisk man už žodžius, 
Kurių tau nekalbėjau: 
Tik naktimis žvaigždėms, 
Tik girių vėjams,

Tik žydintiems jurginams
Vasarų praėjusių-----
Tik mirštantiems klevams
Rudens alėjų-----

— Visų lietuvių bendroji tė 
vynė yra Lie uva, nežiūrint, 
kas kur gimė ar gyvena. Lie 
tuva visų pirma yra ne žemė 
Baltijos pajūryje, o mes pa
tys, visi lietuviai Užūot buvu 
si paprastu vietovardžiu, Lie 
tuva visų pirma yra žodis pa 
čiai tautai. Todėl palikdami 
Lietuvos kraštą, dar nepaliko 
me pačios Lietuvos Mumyse 
tauta yra įsikūnijusi, ir todėl 
kur esame, ten yra ir Lie
tuva.

Dr. J, Girnius

— Daina, kaip banga Ne
munėly: kas dieną vienos nu
plaukia ir žūna baltose jūro
se, kas dieną vis naujos jų 
vietoj atplaukia Daug naujų 
dainų kas dieną žmonės pra
mano ir užmiršta. Praskamba 
vienos, pranyksta kitos, gims 
ta trečios...

V; Krėvė

/
Parėję namo, pasipjovė tuo 

jautį, prisipirko visokių gėri
mų... Žinoma: pinigų turit, pil
vai yra. Geria, valgo ir rai- 
vosi sau, kaip inkstai tau
kuose.

Praslinko mėnuo. Kad pa 
žiūri — nė skatiko nebėra. 
Ėmėsi račiai vėl darbo, bet 
nė vienas dabar nebegeidė 
pilvų nusikratyti.
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MUSU LIETUVA pusi. 0

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- 
gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

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 Av. 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

4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik{ 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Pa que das Nações 1® vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:

' M ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUOD> NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRU N E GRITÉNAS-
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 - c/lOlįlOZ Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente

Escrítóxio 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 ZULINA - SÃO PAULO

MadeirasHem gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0228 
Enderêço’ Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais
«XMMttMUttUUUMUUUUUUMUMTOUMraiGtfncJncMSr.iOTcroMMUttMSGtXMUM. ’

Agua Rasa 8 vai., 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vaL,
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

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

RIO DE JANEIRO

'Lietuvių radio valandėlė

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

ANTANO IPAVIILONIC
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

postal 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 IRv SIUVIMO -MOKYKLA

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

S I U V É J À Si
POVILAS AMBROZEVIČIU8 
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

•SIU V YKLO JEKLA UROf.
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

8KMÀCJ CAB2K8IEIDÍ
in oya v-tad no yri dundi žinomas gėrimas 

Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO
a'aSH riiurtftir- -lItf- -r- - - n- — «•••••!!............

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
irengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms;

s»’ ::: s:: n ::: n s:; ::: u:::::: d
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 

krautuvė tiktai pas &

lEJCKITCRIO CONTÁBIL

NAJCIME^TC
Irmãos Nascimento

RES. C.«.C. 8P. Nto 1.494

. Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo tūrio pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo
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— Š m lapkričio mėn. 24 
d. mirė Mikalina Magiliaus- 
kienė iš V. Anastazijos, Ve
lionė buvo 62 metų. Nuliūdi» 
me paliko seną 85 metų mo
tiną. vyrą Juozą, sūnų Bro
nių, anūkus ir seseris Palai 
dota Campo Largo kapinėse

— KUN. V KAVOLIUI, Gua 
ianazes klebonui, gruodžio m. 
8 d. sueina 15 metų kai buvo 
įšventintas kunigu Jau 14 me 
tų klebonauja Kun, Vytautas 
yra bažnyčių statytojas .*• an
ta Teresinha parapijoje pas 
tatė didelę bažnyčią ir suor 
ganizavo parapiją. Dar didės 
nę stato, Guaianazes parapi 
joje, 50 m ilgio ir 25 pločio. 
Guaianazes apylinkėje esan 
čius lietuvius kun. Vytautas 
mielai aptarnauja Su lietuvis 
ka visuomene palaiko arti 
mus ryšius, Visuomet daly 
vauja minėjimuose ir šventė 
se Yra «M.L » rėmėjas ir skai 
tytojas Kun klebonui V. Ka 
voltai linkime ilgų ir sekini n 
gų metų.

— Seselių Pranciškiečių vir 
šininkė Motina M. Gertruda 
ir Seselė M. Leona gruodžio 
mėn. 2 d. atskrido iš JAV į 
São Paulo aplankyti čia dir
bančių seselių

— Lietuvių studentų susi 
rinkimas šaukiamas 22 d. gruo 
džio sekmadienį 15 vai., Vila 
Zelinoje klebonijoje. Lietu
viai studentai yra mielai kvie 
čiami dalyvauti.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
ehoro išvažiavimas 1 d. gruo 
džio į Ambrozevičių ūkį, arti 
Santa Izabel, puikisi pavyko, 
Vieta labai patogi — miškas, 
ūpė maudymuisi. Choristai p. 
Ambrozevičiams už priėmimą 
leidimą naudotis namu, vai
šingumą, nuoširdžiai dėkoja.

— Ruošiasi moterystėm Juo 
zas Tijūnėlis ir Marija Mate- 
lionytė.

— Šį šeštadienį 18 vai, nūs 

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 anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

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

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

šliubas Alberto Grigaičio su 
Ana Janušiene Pleškaite.

— Šį sekmadienį, 8 d. gruo 
džio, 4 vai po piet šaukia
mas Maldos Apaštalavimo Drau 
gijos susirinkimas

— Plokštelių galima gauti 
klebonijoje.

— Buenos Aires ateitinin
kai studentai sausio mėn. Cor 
dobos kalnuose ruošia dviejų 
savaičių stovyklą. Nuo Bue 
nos Aires nuvykimas atgal 
sugrįžimas ir pragyvenimas 
kainuoja 20 tūkstančių kru 
zeirų Suinteresuotieji, norin
tieji daugiau informacijų gau 
ti, prašomi kreiptis pas Irenę 
Šimonytę.

— Šį sekmadienį po sumos 
šaukiamas Vyrų Brolijos su
sirinkimas.

LIETUVIŠKOS RADIJO
PROGRAMOS LAIKAS.

Pranešame, kad lietuviška 
programa per Radio Clube 
de Santo Andrė sekmadienio 
vakare yra perduodama 7,30 
(19,30) vai.

MIELI SKAITYTOJA!

Kas dar už “Mūsų Lietu vą> 
neatsilygino už praėjusį lai 
ką. prašomi tai padaryti kuo 
skubiausiai!

‘ML” Administracija 
f

PA1EŠ K O:

Irenė Mironaitė, gyv 4459 
S. Richmond Street, Chicago 
32, Illinois, paieško Augusti 
no Žemaičio, gyvenančio São 
Pauly.

Julija Vrubliauskienė paieš
ko savo brolio ANTANO TA 
RUČIO, Lietuvoje gyvenusio 
Kaune, Laisvės Alėja, turėju 
šio foto studiją. Po karo at 
vyko į São Paulo.

Gilaus liūdesio valandoje mirus
MIKALINAI MAGILIAUSKIENEI 

jos vyrui, sūnui, dukteriai ir motinai 
reiškiame gilią užuojautą 

Dr. J, Basanavičiaus M los Globėjai

Vaistinės SÃO JOSÉ VILA ZELINOJE 
savininkai, švenčių proga sveikina savo draugus, 

klientus lietuvius, linki jiems linksmų 
ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 

NAUJŲ METŲ

VISI LAUKIA LAISVĖS..

Lietuvoje žmonės vis dar 
laukia ir tiki, kad Amerika 
išvaduos Kurį laiką ta viltis 
buvo tokia stipri, kad dauge 
lis atsisakė eiti į rusų kariuo 
menę, kolchozus ir išėjo į 
miškus Tame laikotarpy žu 
vo daug lietuvių, Rusai vieto 
mis bombardavo iš lėktuvų 
kaip pavyzdžiui prie Šaulių, 
kur paitizanai buvo įsikūrę 
neprieinamuose liūnuose. Ru- 
sai baisiai naikiu ■ partizanus. 
Pavyzdžiui Pajavonio mieste 
lyje trijų partizanų lavonai 
buvo numesti aikštėje ir iš
gulėjo kelias dienas Niekas 
neprisipažino ir rusai juos už 
kasė šaulių pušyne Po kiek 
laiko jie kažkieno buvo slap 
tai iškasti ir nežinia kur pa
laidoti.

Lietuvoje sklinda gandai, 
kad Stalino sūnus Vosylius 
Minske bandė nužudyti Chruš 
čiovą, rinitai nepataikė ir pats 
nusišovė.

— RELIGINĖS PROGRA
MOS BERLYNE Komunistams 
R. Berlyną atskyrus garsiąja 
mūro siena, iš laisvojo Berly 
no televizijos stoties buvo 
pradėta programų serija «Iš 
krikščioniško pasaulio.» Sa 
vaitinės programos, organi
zuojamos paeiliui katalikų ir 
protestantų, pateikia religi

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8~6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, S. Paulo-

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, Av. N. S Aparecida, 204, Bairro Tre 
membė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką 
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA,

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur.

Susisiekimas; iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki galo Vila Albertina.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 7,30 vai. vakare. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

’vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975;

nius įvykius iš viso pasaulio 
Šio mėnesio pradžioje progra 
ma pasiekė šimtąją translia 
ciją.

- KATALIKAI MONTREA- 
LYJE. Pagal gyventojų sura
šymo žinias, iš 2 107 409 Mon 
trealio gyventojų, daugiau ne 
gu pusė, t y 1 641 738 yra ka 
talikų tikybi s.

- Uttar Pradesh, Indijoje, 
dėl potvynių žuvo 237 (bena 
mių 200 000).

— Vakarų Berlyno valsty
bės gynėjo įsakymu buvo iš
kastas lavonas tikrojo ar tik 
tariamojo Heinricho Muelle- 
rio, kuris buvo Himmlerio pa 
vaduotojas geštape ir apie 
kurį vėl atgijo gandai, kad 
jis tebesąs gyvas ir dirbą8 
sovietams.

— Bristolyje, Britanijoje iš 
skerdyklos pabėgusi įšėlusi 
kiaulė sutrempė policininką 
ir laikraščio reporterį, kol pa 
galiau buvo nušauta.

— Tarptautinis Monetarinis 
Fondas skolina Jugoslavijai 
10 715 000 svarų.

— Popiežiaus Pauliaus VI 
karūnavimui paminėti Vatika
nas išleido 4 naujus pašto 
ženklus.

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBL1O

— Aukštoj
Varšuvoje šįmet antrą kartą 
sužydo kaštonai.

— Per tuos metus, kol jis 
ėjo kanclerio pareigas, <Dr. 
Adenaueris gavo dovanų apie 
100 mėgėjų pieštų savo por
tretų, kurių kai kuriuose jis 
nepajėgia atpažinti pats sa
vęs.

— D Britanijoje bedarbių. 
skaičius per rugsėjį nukrito 
16 624, ir dabar bedarbių yra 
485 390.

— Ypatinga pramonėlė: Co4 
chesterin, Britanijoje, į rude
ninę rožių parodą pakviesti 
du aklieji uostyti, kurios ro
žės turi geriausią kvapą...

— Šveicarijoje trečdaliu pa 
keliamos pašalpos ir pensijos, 
dėl to cigaretėms pakeliami 
mokesčiai.

— VENDE-SE uma instala 
ção completa para bar e fri 
gorifico novo.

Rua Dr. Roberto Feijo, 405, 
Vila Zelina.

Sklypai ir namai Vila Zeli- 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: Rua Ibitirama, 976 

V. Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje 

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4-o and, sala 406,Tel 35 8873.

— VILA ZELINOS LIETU- 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5970 

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

SKLYPAI ILHABELA
A CAPRI BRASILEIRA 

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai 15 000,00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.

Smulkesnių informacijų 
Rua Ibititirama, 976 

pas Leonardą Šukevičių

— PARDUODAMAS SKLYPAS 
10 x 40 kv. met. Labai gra
žioj vietoj, 3 autobusų linijos 
V. Remedies (už Lapa) Praça 
Sta. Hedviges, 3. Teirautis 
ten pat pas Tadą Šablevičių

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERfKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETU VA».
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