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Kremlius skiria 42 bil
Kruščiovas ir jo visa kom

panija pagaliau surado men
ko derliaus priežastis Anot 
Kremliaus galvočių, plačio
sios tėvynės dirvonams trūks 
ta trąšų. O trąšas gali paga 
minti chemijos industrija.

Anot Kruščiovo, chemijos 
industrijai dabar bus teikia 
ma daugiausia dėmesio. Jai 
bus skiriamos milžiniškos pi
nigų sumos. Pradedant 1964 
m ligi 1970 m, chemijos in
dustrijai stiprinti ir didinti 
bus paskirta 42 bilijonai ru
blių. arba tiek pat dolerių. 
Keletą šim’t ų chemijos 
fabrikų bus padidinti, o apie 
200 naujų statys Milžiniškos 
pinigų sumos verčia kitų sri
čių biudžetą mažinti. Tarp 
kitko nukentės, bus sumažin
tos jai skirtos pinigų sumos, 
sunkioji industrija.

Šiuos planus prie uždarų 
durų svarsto šiomis dienomis 
komunistų partijos centro ko
mitetas. Nėra abejonės, pla
nai bus patvirtinti.

Lee Osvald Tikrai Buvo

Federaliniai JAV saugumo 
organai tyrinėjimus baigė ir 
jų davinius per teisingumo 
ministeriją įteikė prezidento 
paskirtai tyrinėjimo komisi
jai.

Nors visų tyrinėjimo smulk 
menų nežinoma, jos laikomos 
paslaptyje, tačiau geriau su
sipažinę su prezidento nužu
dymo aplinkybėmis tvirtina, 
kad prezidentą nužudė LEE 
OSVALD.

Kai del jo santykių su J. 
Rūbinšteinu, tie patys šalti
niai tvirtina, kad Lee Osvald 
su juo niekad neturėjęs rei
kalų.

Svarbiausiais įrodymais, sau 
gurno pareigūnų tvirtinimu 
esą rasti rankos nuospaudos 
ir švarko keletą siūlų įsteigu
sių šautuvan Policija nusta
tė, kad be pirštų antspaudų 
ant ginklo buvo rastas popie

Komunizmo Infiltracija Pietų Amerikoje
Apie komunistų infiltracijų 

ir jų subversyvinius veiksmus 
Pietų Amerikoje nėra jokios 
abejonės. Štai Venezueloje 
jau kelintas mėnesis vykdo 
mi terorizmo veiksmai, ku 
riuos vyriausybei vis nepa
vyksta užgniaužti. Terorizmu 
bnvo norima sutrukdyti prezi

[onus rubliu chemijai
Kyla klausimas, ar tikrai 

trąšų trūkumas yra Sovietijos 
žemės ūkio krizės priežastis?

Pagr'ndinė žemės ūkio kri
zės priežastis yra kur kitur. 
Tos priežasties arba nenori 
manyti, o jei ir mato, dar ne 
drįsta jos iškelti, nes kartu 
būtų parodymas komunistinės 
santvarkos bankroto. Yra ti
kra, jei žemės ūkis Sovietų 
Rusijoje šiandien būtų priva
čiose rankose, krašto rinka 
būtų perpildyta žemės ūkio 
gamybos produktais, Štai pa 
vyzdys Lietuvoje, kai grįžo 
komunistai, ir kai du pirmuo
sius okupacijos metus dar 
ūkinininkai nebuvo suvaryti į 
kolchozus, turgus ūkininkai 
buvo užpildę visokiais pro
duktais, Visa tai dingo įve
dus kolchozų sistemą, Jei ne 
būtų kolchozų, patys ūkinin
kai ir trąšų problemą natūra 
liu būdu būtų išsprendę Kol 
nebus sugrįžta prie privačios 
nuosavybės, žemės ūkis ne. 
bus pažus.

Prez. Kennedzio Zud'Las

ris, kuriame šautuvas buvo 
įvyniotas, su Lee Osvald pirš 
tų nuospaudomis Yra ir dau
giau įrodymų, irtai gana svar 
bių, tvirtinančių, kad įtaria
masis yra tikrai prezidentą 
nužudęs.

Lee Osvald kaltės nustaty
mo dar neužtenka. Svarbu 
yra susekti siūlus, kas įkvė
pė ir paragino žmogžudystę 
įvykdinti. Kas yra tie. kurie 
suplanavo nužudymą? Reikia 
išaiškinti, ar atentato supla- 
nuotojai yra krašte, ar dirėk 
tyvos» atėjo iš užsienio — 
Maskvos ar Kubos?

Nėra abejonės, kad ir tai 
bus išaiškinta. J. Rubinštei- 
nas, kuris nužudė Lee Osvald 
yra stropiai kalėjime saugoja 
mas. Bijoma, kad nenusižudy 
tų. Jo pareiškimai tardymo 
mo metu turė« įnešti daug 
šviesos į prez Kennedzio tra 
gėdiją. ■.

dento ir parlamento rinkimus. 
Bet nepavyko. Balsavimuose 
dalyvavo 95 nuošimčiai bal
suotojų Ir jų dauguma pasi
sakė už vyriausybės partijos 
kandidatus Balsuotojai turė
jo laisvę balsuoti už ką nori.

Venezuelos vyriausybė pa
davė prieš Kubą skundą Ame

tikos Valstybių Organizacijos 
Tarybai, prašydama, kad ji 
išrinktų komisiją, kuri nuvyk 
tų į Vėnezuelą ištirti, ar vy
riausybės kaltinimai prieš Ku 
bą turi pagrinlo, ar ne. To
kia komisija buvo išrinkta 
penkių narių ir ji jau šian
dien yra Venezueloje.

Venezuelos vyriausybė yra 
suradusi didelius teroristų gin 
klų sandėlius, propagandinės 
medžiagos ir kitų dokumentų 
rodančių, kad ginklai aplink! 
niais keliais yra iš Kubos at
vežti. Komisija neužilgo, išty 
rus visus patiektus davinius’ 
tars savo žodį Jei pasitvirtin 
tų. kad Venezuelos teroriz
mas yra vadovaujamas iš Ku 
bos, kad ir netiesioginiai, tuo 
met Amerikos Valstybių Orga 
nizacija būt priversta imtis 
sankcijų prieš Kubą O tomis 
sankcijomis būtų, penkių Pie 
tų Amerikos valstybių diplo 
matinių santykių nutrauk’mas, 
kurios dar nėra nutraukusios 
Antra, būtų įvesta blokada 
prieš Kubą.

Toliau Pietų Amerikoje ko
munizmo įtaka yrą stipriai 
Jaučiama Bolivijoje Kasyklų 
streikai yra suorganizuoti ko 
munistų Streikminkai yra pa 
grobę Amerikos diplomatinių 
įstaigų du tarnautojus. Tai
yra Venezuelos teroristų pa 
mėgdžiojimas. Bolivijos prezi 
dentas yra prašęs Amerikos 
vyriausybės ginklų, kuriuos 
prieš streikininkus panaudotų.

Komunis ų infiltraciją Uru 
gvajuje rodo šiais metais va
sario mėnesį įvykę streikai, 
kurių metu buvo sugadinta 
telefonų centralinė stotie, ele 
tros stotys, Urugvajus sken
do tamsoje.

Brazilijoje, jeigu spręsti iš
spaudos, iš politikų pareiški
mų, komunistai kas kart vis 
daugiau svarbesnių postų 
ūžimą.

Laimė, kad ir antikomunis
tiniai frontai visur kyla. Ko
munistai mato, kad sukilimų 
ruošimu, žinoma, neatsisako 
nuo sabotažo veiksmų nieko 
nelaimės Gali kartais išpro
vokuoti civilinį karą.

Komunistai tai gerai žino. 
Jie į svarbiausius valdžios 
postus nori įsiskverbti per 
rinkimus. Ir ne savo, bet ki. 
tų partijų sąrašais.

Pietų Amerikos demokrati
ja yra labai gležna ir tas jos 
nesubrendimas gali atidaryti 
kelią diktatūroms

— Dabartinio JAV prezi
dento Lyndon Johnson pa
reiškimu, karinės pajėgos ne 
tik nebus mažinamos bet di 
dinamos.

Sovietai žvalgosi ties Švedijos pakraščiais
320 tonų mokomasis sovie

tų laivas iš Kaliningrado su 
62 jūrininkų įgula pažeidė 
Švedijos teritorinius vande
nis Įplaukęs apie 100 m. į 
draudžiamą pakrančių zoną, 
jis nuleido inkarą ir išbuvo 
porą valandų ligi a vyko už- 
aliarmuoti švedų pakrančių 
apsaugos laivai ir pareikala
vo apleisti Švedijos teritori

SĄBOTAŽNINKAI JAV KARO 
AVIACIJOS BAZĖSE

Arizonos valstybėje, Wil
liams Air karo aviacijos 
sprausminių lėktuvų bazėje, 
aviacijos leitenantas Ridley 
pastebėjo tikrindamas lėktu
vus. kad sabotažninkai nukir 
to laidus 61 lėktuve, jungiau 
čius lėktuvo ratus. Su nu 
kirstais laidais pilotas nega 
lėtų išstumti ratų ir leistis 
ant pilvo, kas galėtų išprovo 
kuoti sprogimus ar kitas ne 
laimes. Ir kur sabotažninkai 
neįlenda.

— Rio Grande d-o Sul tra- 
balistų partija reikalauja iš 
prez. J Gculart, kad deputa
tas L Brizola būt paskirtas 
finausų ministeriu. Atrodo, 
kad šitas reikalavimas prezi
dentui yra nelengva patenkin 
ti, nes ministério Carvalho 
Pinto pasitraukimas iššauktų 
įvairiuose visuomenės sluoks 
niuose nepalankią reakciją 
Tiesa, kasdien sklinda gan
dai apie galimą Carvalho Pin
to pasitraukimą Bet gandai 
vis lieka gandais.

CHRUŠČIOVAS Į SKANDI
NAVIJĄ IR B RŽElIO 

MINĖJIMAI

Kai Sovietų Sąjungoje atsi 
jankius Danijos užs. reik, mi 
nistėriui suaktualėjo Chruš
čiovo viešnagės reikalas Skan 
dinavijoje ir kai minima apie 
apsilankymą kitų metų birže
lio mėm, ELTOS bendradar
bis Švedijoje mums praneša 
kad kaip tik tuo metu gau 
sūs pabaltiečių telkiniai ir jų 
bičiuliai Švedijoje rengia bir 
želio deportacijų minėjimus.

— Toronto universiteto bi
bliotekos vedėjas — latvis 
Šioje Kanados bibliotekoje 
nuo 1945 m dirbąs istorijos 
mokslų mėgėjas R, Bregžis 
paskirtas bibliotekos techni 
niniu direktorium. Šioje bi 
bliotekoje dar dirba 16 latvių 
moterų. Biblioteka turi apie 
1 mil. knygų, su šalutiniais 
skyriais — apie 2 mil.

— Keisti reiškiniai Latvijos 
kolchozuose. Kai kuriuose Do 

nius vandenis. Sovietų kapi 
tonas teisinosi blogomis oro 
sąlygomis.

Spaudai pareikšta, jog už
sienio žvejybos ir povandeni
niai laivai labai mėgsta žval 
gyti Švedijos pakrančių įtvir
tinimus, ypač Gotlando salo
je. Ta proga pabrėžta milži
niška radaro reikšmė pakran 
čių apsaugai.

belės rajono kolchozuose per 
pastaruosius trejus metus gal 
vijų skaičius padidėjęs 13%, 
tačJiau pieno gamyba sumažė 
jusi net 30%. Apie tai su di
deliu rūpesčiu pranešė Latvi
jos kom partijos CK sekr, 
A. Pelšė. Kitame kolchoze 
grūdų derlius neįtikėtinai že
mas — vos 4,2 cntr. nuo hek 
taro

— Tapytojas A. Savickas, 
neseniai keliavęs Graikijoje, 
Dailininkų sąjungoje Vilniuje 
pasakojo apie šių dienų grai
kų tapybą Dar aptarta jauno 
dailininko V. Ciplijausko pa
rodėlė.

— Vilniuje lapkr. 14—16 d. 
d. vyko archeologų ir etno
grafų konferencija. Buvo ap 
svarstyta, drauge su muzėjų 
darbuotojais ir kraštotyrinin
kais, 1962—1963 m. ekapedici 
jų rezultatai. Esą, buvę tyri 
nėjimai parodę Lietuvoje nuo 
senų laikų gyvenusių žmonių 
aukštą materialinę kultūrą ir 
tų žmonių glaudžius ryšius 
su «Rytų Europos ir kitomis 
kultūromis» (matyt, turima 
galvoje ir Vakarai...). Etnogra 
fų ekspedicijų rezultatai pa
rodę «didelius pasikeitimus 
lietuvių tautos kultūroje ir 
buityje», įvykusius jau bolše- 
vikmetyje.

KLAIPĖDOJE TRŪKSTA 
ŠVIEŽIOS ŽUVIES

Pagal iš Lietuvos atvyks 
tančių pasakojimus, maisto 
produktų tiekimas į parduotu 
ves kai kuriais atvejais būna 
geresnis kaip kituose Lietu 
vos miestuose Tačiau iš ki 
tur atvykusios ekskursijos 
stebisi, kad Klaipėdoje — žve 
jybos uoste — Begalima nusi 
pirkti . .šviežios žuvies.

— 4.000 mokinių vers eiti į 
statybas. Esant dideliam sta 
tybos darbininkų trūkumui 

, Latvijoje, režiminė krašto vai 
džia nusprendė atrinkti iš 
Rygos vidurinių mokyklų 
moksleivių Keturis tūkstan
čius. Šiuos paskutinių klasių 
mokinius, apmokys įvairių sta 
tybos specialybių.

.(ietv.roš nacionalinė 
ivbiblioteka.
; _ '«urteu*-.- - >. Į ~ —ii ' - 1 * —
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Is JAV LB Valdybos Fondo Veiklos

1955 m. lapkričio 19 d. prie 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
buvo įsteigta atskira instituci 
ja Kultūros Fendas, į kurio 
uždavinius įeina — kelti lie
tuvių tautinę kultūrą, tiems 
reikalams telkti reikiamas lė
šas, remti kultūrinės reikš
mės darbus.

Per savo trumpą septyne- 
rių metų tarpą Kultūros Fon
das yra išleidęs 3 vadovėlius 
šeštadieninėms lituanistinėms 
mokykloms; vieną mokslo vei 
kalą ir dii kompozitoriaus Vi. 
Jakubėno kūrinių sąsiuvinius. 
Be to, nuo 1958 m. leidžia tri 
mėnesinį periodinį bendrinės 
kalbos laikraštį «Gimtoji 
Kalba »

Vadovėliai: Š, Jony- 
nienės, Lietuvos laukai, vado
vėlis lituanistinių mokyklų 
V-j im skyriui, išleistas 1959 
m. Kaina 3 dol A. Tyruolis, 
Ten. kur Nemunas banguoja, 
vadovėlis lituanistinių moky
klų VI-jam skyriui išleistas 
1962 m. Kaina 3,50 dol. J. Pla 
čas, Gintaras vadovėlis litua 
nistinių mokyklų VIII sky
riui, išleistas 1961 m Kaina 
4 dol

Visi šie vadovėliai patvir
tinti JAV LB Švietimo Tary
bos, labai gausiai iliustruoti 
(spalvoti ir juodai — baltai), 
kietais viršeliais, popierius ge 
ras, spauda ryški.

Prof. VI. Jakubêno Liaudies 
dainos I sąsiuvinys (24 psl.) 
turi 7 harmonizuetas liaudies 
dainas su fortepionu.

II sąsiuvinyje (36 psl.) yra 
6 dainos aukštam balsui su 
fortspiotnu Kiekvieno susiuvi 
nio kaina po 3 dol. Išleista 
1960 ir 1961 metais.

A. a. prof Vaclovo Bir*iš 
kos monumentalus (jo viso 
gyvenimo didžiausias darbas) 
3-jų tomų lituan stikos moks
lo ir lietuvių kultūros istori
jos veikalas ALEKSANDRY- 
NAS. Tai dokumentinė medžią 

ga apie lietuvius autorius, ra 
šiušius prieš 1865 metus Tuo 
tarpu yra išėję 2 tomai. Šiuo 
se tomuose surinkti duome
nys mūsų senųjų autorių Tre 
čiasis temas turėtų išeiti iš 
eiti iš spaudos 1964 m pra
džioje

Kultūros Fondas, norėda
mas palengvinti šio didžiulio 
mokslo veikalo įsigijimą, su
mažino jo kainą. Kas užsisa 
ko visus tris «Aleksandryno» 
tomus iš karto — mokė, tik 
15 dol Paskiro tomo kaina 
yra 7,50 dol.

Dail. V. Petravičiaus Gulbė, 
karaliaus pati; tai gausiai 
iliustruota liaudies pasaka mū 
sų mažiesiems Kaina 1 25 dol.

Kultūros Fondas platina ir 
JAV ir Kanados lietuvių an
trajai tautinių šokių šventei 
paruoštą ir atskiru leidiniu iš 
leistą Mūsų šokiai tautinių šo 
kių aprašymų knygą. Kaina 
3 dol.

Užsakymus kartu su atitin
kamos sumos čekiu ar pinigi 
niu ordeiiu ir aukas prašome 
siųsti Kultūros Fondo iždinin 
ko adresu:

JAV LB KULTŪROS 
FONDAS

Chicago 8, Illinois

LIETUVOS VYČIŲ NAUJA 
CENTRO VALDYBA

Lietuvos vyčių jubiliejinia 
me seime Bostono rugpiūčio 
14 —18'išrinkta nauja centro 
Valdyba, Pirmininkė — Helen 
Shields (Elena Šaulytė iš Phi 
ladelphijos), vicepirmininkai 
— Bernice Kavadaras (Wor
cester, Mass), Jerome E Ve- 
nis (Boston, Mass.), sekt. Ag 
nes Timonis (Philadelphia, 
Pa.), fin sekt Rita Pinkus 
(Worcester, Mass ), ižd. Albert 
Kassel (Chicago, 111), iždo 
globėjai — Eleonora Larin 
(Chicago) ir Robert S, Boris 
(Detroit Mich.), buvęs pirmi
ninkas. Sudarytos dar įvai

MUSŲ LIETUVA _____

B Brazdžionis

Kur Ta Vėlu Rudeni Eini...
Rūškana. Sutemę Nesiblaivo 
Žemėj klykia paukščiai alkani. 
Nepažįstamas, nežinomas keleivi, 
Kur tą vėlų rudenį eini?

Vėtros. Lietūs Lapai blaškos, gėlės...
O tėvų senos pirkelės židiny 
Gabijos šventos vis dega žiburėlis — 
Kur tą vėlų rudenį eini?

Grįžk pro sentėvių kapus, pro augštą kryžių, 
Vėl žaliuos beržai pakluonėje jauni 
Grįžk, kur knygnešiai tremtiniai mirt sugrįžo, 
Kur tą vėlų rudenį eini?

Alksim, lauksim, vargą vargsim, krisim, 
Bet tėvynė bus gyva širdy, 
Gyvas bus Rūpintojėlis mūsų — Kristus.,. 
Kur tą vėlų rudenį eini?

Lietuviai'lsleidziami i Užsieni Pagal Patikimumą Partijai
Ką papasakojo neseniai iš Lietuvos atvykę apie keliavimo 

sąlygas Lietuvoje, apie radijo klausymą — Kokie 
Lietuvos klausytojų pageidavimai?

(Elta) Neseniai atvykę iš 
Lietuvos ELTOS atstovo buvo 
prašyti suteikti kiek informa
cijų apie keliavimo sąlygas 
Lietuvoje ir vykstant į sateli 
tinius kraštus, dar apie radi 
ją bei jo klausymą Lietuvoje. 
Pirmasis klausimas buvo: 

rios komisijos. Lietuvos vy
čių pirmininko pareigos pir
mą kartą per 50 metų atite
ko moteriai.

POPIEŽIUS PAULIUS VI 
LAIMINA AMERIKOS 

LIETUVIUS

Šv. Tėvas Paulius VI ypa
tingoje audiencijoje.rugpiūčio 
14 d priėmė dr P. Vileišį ir 
prel V. Mincevičių Nuošir
džiai prisimindamas lietuvius

— Ar lietuvis gali laisvai 
keliauti savo respublikos ri
bose? Ar esama sunkumų pa 
tekti į k’tas Pabaltijo respu
blikas ir į rytų bloko sateliti 
nius kraštus?

— Savo respublikos ribose 
lietuviai gali keliauti laisvai, 

ir jų didvyrišką prisirišimą 
prie bažnyčios, Šv. Tėvas su 
teikė ypatingą palaiminimą 
JAV lietuviams, kartu siųsda 
mas geriausius savo linkėji
mus.

Išvakarėse tie patys lietu
vių atstovai buvo priimti Va 
tikano valstybės ypatingiems 
bažnyčios reikalams sekreto
riaus arkiv, A. Samore, su ku 
riuo jie tarėsi aktualiaisiais 
lietuvių tautos reikalais.

1963 m gruodžio 14 d 

panašiai ir pačioje Sovietų 
Sąjungoje, gi daromas skirtu
mas norint išvykti į sateliti
nius kraštus (Lenkiją, R. Vo
kietiją ir pan). Lidimai išvyk 
ti į satelitinius kraštus duo
dami vietos milicijos organų, 
be to, reikalingos ir vizos. 
Žinoma, visur daug formalu
mų bei biurokratizmo.

— Įdomu, ar gyventojai ban 
do išsikelti į rytinę Vokietiją 
ar Lenkiją ar persikelti pas 
savo gimines Vakaruose? Ar 
jiems tai pavyksta? O kaip su 
laikinai užsienin išvykstan
čiais?

— Taip, jie bando, bet tai 
ne visiems pavyksta. Tiesa, 
menininkai ar sportininkai at 
vyksta į Vakarų kraštus, ta
čiau tų kategorijų keliautojai 
išleidžiami pagal jų gabumus 
bei patikimumą bolševikiniam 
EHetuvos režimui.

— O ar išvykstant iš gyve
namos vietos Lietuvoje — to
liau buvo klausinėjami nese
niai atvykę iš Lietuvos — ar 
reikalinga pranešti apie išvy
kimą?

— Taip, išvykstant iš savo 
gyvenvietės mėnesiu ar ilges 
niam laikui tenka išsiregis
truoti Apylinkės Taryboje ir 
su savo pasu registruotis 
viešbučiuose.

— Kaip Lietuvoje žiūrima į 
vad pažangiųjų iš Vakarų at
vykimą svečiuotis?

— Į juos mažai kreipiamas 
dėmesys.

— Dar kiek apie radiją bei 
jo klausymą Lietuvoje? Ar pa 
vergtosios Lietuvos gyvento
jai klausosi programų lietu 
vių kalba iš Vakarų radijo 
siųstuvų?

— Taip, klausosi. Daugiau 
klausomasi lietuviškų, kaip 
kitomis kalbomis valandėlių. 
Klauso ir viešai, nors, aišku, 
vengiama skleisti girdėtas ži
nia*.

—Kokiais Vakarų radijo pra 
nešimais daugiau domimasi?

(pabaiga 3 pusi.)

Kauno Kilis
K. Mekas «MOKSLAS IR GYVENIMAS» 1960 m. Nr. 4

(pabaiga)

Ankstesnis priešpilių sienų 
pastatymas, pakartotinai pas
tebėtas jų atskirais tarpais 
atstatinėjimas, vėlesnis kiemo 
sienų atsiradimas ir 1291 m. 
Veliuonos pilis rodo kad XIII 
a. antrojoje pusėje mūrinių 
pilių statyba jau buvo ne tik 
prigijusi, bet nuolatos prakti
kuojama, ugdoma. Tai patvir 
tina gerai išsilaikiusios tokios 
pačios mūrijimo technikos 
Medininkų ir Lydos pilys. Ir 
šių pilių tikslaus statymo lai
ko rašytai šaltiniai nenurodo, 
bet XIV a. pradžioje jos jau 
minimos. Tenka tikėtis, kad 
XIII a. statytų pilių liekanų 
dar bus rasta ir kitose Lietu
vos vietose.

Po pirmojo 1362 m. įvyku
sio sugriovimo sekė visa eilė 
šios pilies atstatymų ir su
griovimų. Pirmą kartą lietu 
vių atstatyta pilis metraščiuo 

se minima 1376 m, vėliau m> 
nimi 1384, 1385, 1391, 1394, 
1398—1400 mm atstatymai. 
Sprendžiant iš metraščių, išei 
tų, kad piliavietėje turėtų bū 
ti bent kelių atstatytų pilių 
pamatai. Iš tikrųjų gi, išlikų, 
šioje piliavietės dalyje yra 
tik vieni, visai iš naujo atsta 
tytos pilies pėdsakai. Tai ro
do, kad po pirmojo atstaty
mo, visi vėliau minimi buvo 
tiktai daugiau ar mažiau ap
griautų mūrų ir įrengimų re
montas, stiprinimas, bet ne 
pilna to žodžio prasme atsta 
tymas. Kitur santakoje neras 
ta pilies liekanų, vadinasi, pi 
lis visą laiką buvo toje pa
čioje vietoje.

Per ilgą pirmosios pilies 
egzistavimo laiką žymiai pa
sikeitė, patobulėjo pilių šie 
nų griovimo ir iš viso kovos 
technika ir taktika. Gindami 
savo ir puldami kryžiuočių 
pilis, lietuviai įgijo didelį pa 

tyrimą, kurį panaudojo atsta 
tydami sugriautąją pilį, pri
taikydami ją naujiems reika
lavimams. Dėl to ne tik Kau 
no atstatytoji, bet ir kitos žy 
miai anksčiau XIV a Lietu
voje statytos pilys — Vil
niaus Gedimino kalno, Trakų 
pusiasalio, Liškiavos, Naugar 
dūko — sienų storiu, įrengi
mais, mūrijimo technika iš 
pagrindų skiriasi nuo XII a. 
pilių.

Apie 1376 m. atstatytosios 
pilies 3 5 m storio ir apie 10 
m. aukščio sienos išmūrytos 
ant 136 i m. sugriautų kiemo 
sienų liekanų, o jų kampuo
se buvo pastatyti masyvūs 
bokštai Bokštai, kiemo sienos 
ir apsauginis griovys sudarė 
pagrindinius atstatytos pilies 
sustiprinimus. Buvusių prieš
pilių sienos buvo panaudotos 
apsauginio griovio šlaitams 
sustiprinti. Priešpilių aikšte
lės, padengus jas žemėmis, 
buvo performuotos į apsaugi 
nio griovio šlaitus. Visais įren 
gimais, visom s konstrukcijo 
mis tai buvo būdinga XIV a, 

antrosios pusės aptvarinio 
(kastelinio) tipo pilis. Ją kry
žiuočiai nuolatos puldinėdavo, 
apgriaudavo todėl ji buvo 
vis remontuojama bei stipri 
narna. Kelis kartus ši pilis 
ėjo iš rankų į rankas, kol 
1398 m. lietuviai vėl pastoviai 
ir visam laikui joje įsitvirti 
no. Ypač svarbų vaidmenį ji 
atliko ruošiant žemaičių suki 
limus prieš kryžiuočius ir ren 
giantis lemtingajam Žalgirio 
mūšiui. Didžioji dalis šiuo me 
tu žemės paviršiuje esančių 
mūrų yra šios pilies liekanos.

Mažiausiai tikėtu fortifika
ciniu radiniu tenka laikyti 
XIV a priešpilį - barbakaną 
(koponirą) Tai gana sudėtin
gas, didelių gabaritų, vien 
paraku šaunamiems ginklams 
pritaikytas įrengimas. Jo pa 
grindą sudaro pietryčių bokš 
tą puslankiu juosianti, pama
tuose 5 m, storio, buvusi 12— 
14 m. aukščio mūro siena. 
Jos lanko diametras turi apie 
40 m. Siena statyta apsaugi
nio griovio dugne Pietinėje 

ir šiaurinėje jos lanko dalyse 
išmūrytos po tris x formos 
šaudymo angos, Ties šiauri 
nėmis angomis, tarp pietryčių 
bokšto ir sienos, pastatyta 
12x4 m. cilindriniu skliautu 
dengta galerija Ji 7x2 m. po 
žeminiu praėjimu sujungta 
su bokštu ir per bokštą su 
pilies kiemu. Antroji galerija 
ties pietinėmis šaudymo an
gomis, dėl nežinomų priežas
čių, nebuvo įrengta. Tenka 
manyti, kad barbakanas bu
vo planuotas dviem aukštais 
Žemai esančios galerijos skir 
tos pabūklams. Virš galerijų 
buvusi aikštelė, kurią rytinė
je kiemo sienoje esantieji var 
tai jungė su pilies kiemu, bu 
vo numatyta šauliams. Visas 
įrengimas skirtas flankuoti 
apsauginį griovį ties rytine 
ir pietine kiemo sienomis Ži
nių, kada šis įspūdingas, pas
kiausią pilies stiprinimo eta 
pą vaizduojantis įrengimas 
buvo statytas, neturima, taip 
pat nežinoma, ar jis bent kar 
tą buvo panaudotas pilies gy
nybai. Viena aišku, kad tuo
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3 pusi’

(pabaiga iš 2 pusi.)

— Senimas daugiau domisi 
išlaisvinimo temomis, pana
šiai ir jaunimas, b,et šis dar 
sū malonumu pasiklauso ir 
vakarietiškos muzikos.

— Ar gyventojai reiškia pa 
geidavimus, kad kai kurios 
radijo programos, pranešimai, 
jų turinys turėtų būti kei 
čiami?

— Jie mano: griežtai veng
tina per didelių tuščių vilčių 
puoselėjimo išlaisvinimo .rei
kalu. Janimui reikėtų, daugiau 
vakarietiškos bei Amerikos 
lietuvių gyveniihą vaizduo 
jaučios, programos. Dabar at
vykusių nuomone, populįariąu 
sios esančios Amerikos Bal
so lietuvių kalba valandėlės. 
Kitų vėl nuomone, ,to A. Bal
so programos,,pęr (Įaug stan
dartinės, nepritaikytos Lietu
vos žmonėms bei jii sąlygoms 
Iš pageidavimų dar pasiūlyta 
— duokite daugiau progia 
mos jaunimui (Lietuvos pra
eitis, tradicijos ir pam); pasi
kalbėjimus su atbėgusiai^ iš 
Lietuvos ir pan.

— Kaip su bolševikų vykdo 
mu transliacijų trukdymu?

— Jis įvairus nors apjamai 
dideli trukdymai būna beveik 
visuomet, tad ir blogas girdi 
mumas Tie radijo pranešimai 
geriausiai girdimi vakarais.

KOMUNISTINIAI ŠVIEČIAMI 
IDEOLOGINIAI DAR-

BUO roJAI

Metams einant į pabaigą 
Viln.uje rengiama visa ’ eilė 
kursų pagerinti;pramonės ir 
žemės ūkio gamybinių parti
nių komitetų, ideologinių dar
buotojų teoretinėms žinioms. 
Tai atliekama visose Pabalti
jo respublikose, Jau , ir, < taip 
gerokai «ideologiniai» išmankš 
tinti darbuotojai dabar vėl tu
rės semti žinias apie i vad. ko ; 
munizmo statybą,, apie Soyie-.,

tų Sąjungą bei jos užsienio 
politiką, pasaulinį komunistę 
nį judėjimą ir pan. įvairiuose 
kursuose savo kvalifikacijas 
turės kelti kolchozų ir sov- 
chozų valdybų partinių komi
tetų sekretorių pavaduotojai, 
o atskiri kursai dar rengiami 
partijos miestų, rajonų komi- 

■■ tetų sekretoriams, įvairiems 
lektoriams, politinio švietimo 
kabinėtų vedėjams, taigi, žmo 
nėms, kurie, atrodytų, galėtų 
mokyti «komupistinių, tiesų» 
ir kitus?

S. Nėris

Aš pákviéstaü mažąjį paukšteli 
Į namelio šilumą pro langą ... 
Dagilėli, nebturiu namelių, i • A r <■. 

Svetima padangė mane dengia.

Žvarbūs lietūs raižo tartum peiliai, 
Dargana rudenė — klampios pelkės 
Dagilėli, ko taip čypsi gailiai? 
Àr netekęs draugo, ar išalkęs

Sibiro jau taigos vėjai kelias, Ų' 
Greit supu* ledinių snaigių pusnį 
Be pastogės — permirkę plunksnelės 
Kur nakvosi, kur tu svečias būsi?

ATĮ3ILIEKA ŲAŪG LIETU
VOS PRAMONĖS ĮMONIŲ

Pavergtos Lietuvos prof są 
jungų tarybos pirm. P, Dobro. !-■ 
volskis «Tiesoje» (nrr-(272, 
lapkr. 21) nusįskuodė,. kad 
Lietuvoje nepatenkinamai, me 
chanizuojami sunkieji ir daug 
darbo reikalaujantieji proce-' 
sai. Pagal Dobrovolskį, per
šių metų 9 mėnesius 13% pra kiškyje įvykus p amoninės— 
monės įmonių Lietuvoje neį- gamybinės zonos partinei kon 
vykdė bendrosios produkcijos ferencijai paskelbta daug duo 
išleidimo^ •l-r*.4 darbo našumo menų hpie išryškėjusius tru
ksimo planų. Prie tokių atsi kumuS'bei apsileidimus (plg. 
liekančių įmonių priskaitytos: - ’Tiesą»/ nr. 270/ lapkr 19) 
Vilniaus «Žalgirio* staklių ga■ 1 Susirūpinimą kelia tai, kad 
mykla, grąžtų ir skaičiavimo trys stambios pramones įmo- 
mašinų gamyklos, Kauno bal -M® 
dų kombinatas, «Raud Spalio» 
avalynės fabrikas ir kt.

" ‘ .... 19 3 m gruodžio 14 d.
“ " —-i~-' ~~~ j

kieti ją. Gibraltarą, Kanadą i 
eilę Afrikos uostų Vaitkevi
čius tarnavo kaip mechani
kas o Vibrys daugiausia kaip 
vairininkas. Nuo praėjusio pa 
vasario jiedu <Alytaus» tanki 
niame laive sukinėjosi Kana
dos artumoje - apie NewfoUnd 
landą ir Halifaksą. «Alytaus» 
uždavinys, buvo aprūpinti ge
riamuoju vandeniu visų žve
jų laivų grupę, kuri plaukio 
jo netoli Kanados krantų. 
«Alytus» atplaukdavo į Hali- 
'faksą"’paimti vandens ir vėl 
grįždąvo :prie savdl bazės. 
Kai laivas stovėdavo uoste, 
galima buvo išeiti į miestą 

( grupėmis — po -3 ar daugiau.
Grupėms visada skiriami pb- 
rlitiškąi/patikimi» Vadovai' Mih 
tis pasilikti Kanadoje yra gy 
ya visų sovietinių jūrininkų 
galvose, tik. niekas nežino 
kaip Be to, visiems yra pri- 
pompuota, kad pabėgusius 

; grąžina atgal. Kuo tas' kve 
pia — visi žino: mažiausia 15 
ih kalėjimo arba mirtis. Toz 
dėl mažai kas rizikuoja, Mi
nimiem dviem lietuviam pasi
taikė proga sužinoti pabėgį 
mb procedūf-ą ir jà pasinau-

KUBOS STATYBININKAI
VILNIUJE

Lapkr. 19 d. atvyko ir ke
lias dienas Vilniuje viešėjo 
penkių Kubos ’ statybininkų 
grupė. Ji važinėjo po Sovieti 
ją i’ sushažjs a su stambia
plokšte statyba Žinoma, jie 
tegalėjo; pagal Vilniaus parti 
nę spaudą parekšti «susižavė 
jimą Vilniuj,e vykdomo •. pro
jektavimo darbų užmoju, kū
rybiniais sprendimąįs.»

DEJAVO DEL TRUKUMŲ RO
KIŠKIO BIRŽŲ PRAMONĖJE

Lapkričio mėn.’ vidury Ko

Rokiškio žemės ūkio 
mašinų gamykla, «Biržųalus» 
ir Biržų statybinių medžiagų 
įmonė neįvykdo darbo našu
mo kėlimo užduočių, esanti 
blogą gaminių ir statybos ko 
kybė. Dar nusiskųsta, kad Ro 
kiškio žemės ūkio mašinų 
Įmonei planuojami tokie ga
miniai, kurie neturi paklau
sos. Trūksta specialistų Pvz, 
lininių audinių fabrikui '< Siū
las» reikia apie 50 60 audėjų 
ir verpėjų, o tuo tarpu leng
vosios pramonės valdyba ža- 
dauti duoti vos 4- 6 -specia
listus. imonėnjjs per. keletą, 
metų nepavyko gauti nė vie 
no specialisto su aukštuoju 
išsilavinimu.

.Į f ,. 1 2 \ * fl

Kai? lietuviai pabégo ís 
sovietima laivo

Kaip jau buvo rašyta Kana 
dos uoste Halifaxe jNmS , du 
lietuviai drąsuoliai, tarnavę 
'«Alytaus»" íàivé, 1 priĖlaušan- . 
čiam sovietinio žvejybinio lai- -‘Alytaus» laive tarnauja 
vyno «Otilijai, pabėgo j Uis. .lr dau?iau U^uV'l ~ maž' 
ve ir pe/'.Kanad/s "ištaigas M'1“8 Rusė ru-8-ų- Ile‘u' 
paprašė politinės globos. Ka- viM' Visi turi vienas kitosau- 
nados imigracijos inUiL .Guy g°tls- Kapitonas - rusas, po 
Favreau, po ilgokų saugumo l'trukas taip pat. Dar pa 
jstuiĮtų tyrinėjimų;' pasiralS^ bėS*m0 ^vakarėse' pastarasis 
leidimą apsigyventi Kanadoj. 
Tiedu drąsuoliai yra s Albinas 
Vibrys ir Jurgis'vaitkevičius. Ibu™„atpJa"!!?!
Atsakingos, Kanados lietuvių 
įstaigos galėjo palaikyti ryšį 
ir teikti pagalbą. «TŽ» atsto 
vas turėjo su jais platoką pa 
sikalbėjimą kuris čia ir at
pasakojamas. 1 ' ;

KAIP ATĖJO MINTIS BĖGTI?
Abu Jūrininkui dar jauni vy ' nesijautė perdaug ti- ,

rai apie 30 m amžiaus. kH:'veikė' baimė - ar kąr- 
Sovietiniame laivyne jiedu ' tam negrąžins? Nemalonus bu . 
tarnavo ilgus metus ir apląn vo susitikimas imigracijos pa 
kė daug kraštų Turkiją, Vo- (pabaiga 4 pusi,} .......

bėgimo išvakarėse pastarás^1 
pasakojo, kad iš «Baltikes»

Chruščiovas į JAV,j pabėgom 
vyr. mechanikas, bet jam bu
vę blogai.

' i - • ’• : ■ u :

PASIKALBĖJIMAS SU 80- 1 
t ..VIETŲ-ATSTOVAIS '
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Kai abu drąsuoliai atsidūrė 
imigracijos ministerijos globo
. : t i : Į. ! ! ' , 1 ' ..

metu, kada jis buvo statomas, 
visi pagrindiniai pilies susti
prinimai — kiemo sienos ir 
bokštai -- dar tebebuvo. Re
miantis rašytais, šaltiniais ir 
radiniais, galirųa spėti, kąęĮ , 
barbakanas statytas 1560— 
1580 m laikotarpyje.,,

Vykdant? šios pilies , mūrą 
konservavimo ir piliavietės , di prietęmyję. Tos prięblan- 
tvarkymo darbus paaiškėję dos neįstengią prašviesti nei 
duomenys verčia pakeist; kai archologų kastuvai nei istori 
kurias istorikų tarpe įsivyra- kų ,rausojimas skurdžių rašto 
vusias nuomones. Pirmiausia, liekanų Negalima susidaryti 
kad mūrinių pilių Lietuvoje / ryškesnio vaizdo ne kokiu bū 
paplitimu, mūrinės statybos du Mindaugas iškilo Praei 
tradicijų prigijimu tenka lai- ties danga atsiskleidžia ūmai, 
kyti ne XIV, bet XIII a. Kau jp Mindaugas pasirodo jau 
no pilies gynybinių įrengimų valdovo soste 
ruošimas baigės» ne Žalg rio , 
mūšiu, bet XVI-XVII avižiu
mi. Be to, tyrimai atskleidė, 
kad Kauno pilis iš kitų lietu 
vių pilių tarpo išsiskirią ne 
tik savo vaidmeniu ir strate
gine reikšme kovų su kry
žiuočiais metu, bet ir tuo, kad 
ji yra seniausias Lietuvoje 
žinomas architektūros pàmink 
las. turįs didelę reikšmę mū 
rinės statybos, mūrinių 
raidos pažinimui.

■■■• Karaliaus Mindaugo Dilemos
I Į , G m 5 'f /.

<■ l i ii;' c • «Aidai» 1963 m Nr. 6' 1 J :

Musų tautos istorijoje Min
daugas pasirodo kaip, pragie
drėjimas, ūkanotą rytmetį. Li- 
gi jo dienos viskas tebeskenr

Dauguma dstorikų tai aiški 
na Lietuvos valstybės gimi 
mų, jos užuomazga Valstybės 

.lopšį, sakoma, dažnai nutvies 
kia skaidri prošvaistė. Ta min 
tis yrą giliai įaugusi ir mu
myse Pasidžiaugiame ir pasi 
giriame savos valstybės 700 
metų amžiumi Bet ar nebu 
vo tas ąmžius dar . senesnis? 

... Valstybės kilimo pe-jemia 
p ų nas asmuo, koks iškilus 

bebūtų. Valstybę daigina 
brendusi tautos sąmonė.

vie 
jis
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Simas 'Sužiedėlis jo giminių, sričių kunigaikš
čių ir-Įnėt didikų Tačiau ne 

' ‘' sakoma, kad. Lietuvą neturė 
” jo vyriausios valdžios.

Volinijos sutartis pirmcn vie . . .,
Kaip ..tąd. yra buvę, ju Lie ton' iškėlė 'Živibutą Jis gale- jęs labai garsėti. «Miųdaugo 

tuvos valstybe? Ar jos prad. Jo būti vyriausias Lietuvos jėga didelė» — pastebi tas 
męnys priklauso, j 
prasiveržimui, ar tik labiau 
sušvinta jo valdymų ir kara
lišku vainiku? .

M.INDAUpO vardas pirmą 
kartą suminimas taikos sutar 
tyje su Volinija dabartine l k 
raina Ši sutartis (1'219) išvar 
dina 21 Lietuvos kunigaikštį, 
bet iš ' jų išskiria vyresniuo
sius: Živibutą,-Dausprungą su 
broliu Mindaugu ir JDaujotą 
su jo broliu Vi ligai lą, .Istori
ką^ nevienoda sverįa tą ku
nigaikščių gausą, Vieniem yra 
įrodymu, kad Lietuva nebuvo 
dar vieningą Kiti įžyelgia jau 
buvus valstybinę jungtį. Šie 
remiasi tuoj kad Visi kuni
gaikščiai atstovavo tik 'pen
kiom guminėm. Ta sutartis'be Mindaugas'atsistojo savo té serėnų Tokių1 dalybų,'lyg pa 
to, < nesiskiria nuo vėlesnių vo vietoje, • kaip, jo valdžios veldimo ūkio, būta ir kitųd^e’".' 

ir žemių paveldėtoms. Tikraikraštuose. - 
tėra žinomi 1236 metai, pa (B Ô1 1 ! 1 ’ r
ženklinti garsių Saulės — Šiąu ; , j : U. r ’ '>/

lių kautynių, kai Mindaugas ----~—-

juu vienas derasi su Volinija 
(>'-’! ! * • ' ' 1•’

Volinijos metraštis (Ipati
jaus) pažymi, kad Mindaugas 
savo valdžioje suvienijęs, vi
sas lietuvių žemes ir prade

- '.A > L ’ . . ' 1 I U-! 1 _ 12 ■' ‘ _
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Mindaugo kuhfgaikštis’ bet hit kur daū- metraštis , , 
giau nesuminėtas Nepaliko Jėga stiprėjo kovoje, kur^ 
žyniės nei kiti vyresnieji, iš- nebuvo švelni, nei gailestin- 
skyrus Minda'Ugą J o tėviškė 
paveldima žemė; vadinama •’ 
Lietuva, buvo pietvakarių 
Augštaitijoje tarp Nemuno ir " 

n Neries ■; i ■ ■■ i: ■
Dar Mindaugo tėvas buvo 

galingas Lietuvos kunigaikš: 
tis, padavimų vadinamas Rin 
gaudu bet jokio rašto nevar 
dinamas, Vienas ano melo liu lio .Dausprundo du sūnūs — 
dijimas tepastebi, kad jis ne- Tautvilą ir , Eidvygą ir taip 
turėjo sau lygaus Po jo mir pat. jų ,dėdę Vykintą, savo 
ties abu žinomi.sūnūs — Daus svainį {išginė /į rusų žemes, 
pru.ngas ir Mindaugas, —ga Rungdamasis ' suj gimidáí-,J. 
limąs daiktas, liko dar jauni, čiaiš, Mindaugas jungė savo 
jeigu pro juos prasiskverbė > tėvo valdas, išsidalytas: bio- 
Živibutas„Nėra žinios, kada lių ir brolėnų,5svainių ir 1 sé

Jėga stiprėjo kovoje, kur

ga. Mindaugo valstybė augo 
kraujo 1 pumoje, kaip ąžuolas 
Žalčių karalienės pasakoje 
Ten broliai nutvoję žaltį, čia 
Mindaugas kirtęs broliam ■ To
kie buvo trys broliai kuni-' ' 
gaikščiai ■■-A V.isimantas, Eidi-“’ 
vilas ir , Sprudeika Mindau
gas juos nužudęs. Savo brd- ;

D

to, t nesiskiria nuo vėlesnių 
laikų,.pav Algirdo ar Vytau
to. Ir tada senu papročiu su 
tartys būdavo sudaromos di 
džiojo Lietuvos kunigaikščio,

1
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PRIŠKALĖDINIS
SUSITELKIMAS>

Gruodžio mėn. 18 19 ir 20 
:t dienomis, 20 vai., Ateitininkų
; ramovėje, Tėvas Kidykas ves

jaunimui prieškalėdinį susite! 
kimą. Kviečiame visą São 
Paulo lietuvišką jaunimą da
lyvauti.

RAROTŲ MIŠIOS

Kaip pabaiga susitęldmo 
Vikarams, Gruodžio 21 dieną, 
20 vai. bus mūsų jau tradici- 

' nės Rarotų Mišios. Po mišių 
bus ramovėje Agape. Šiose

i . i

MUSU PASAKOS
D u Puodeliai

Du molio puodeliai — ru- 
džius ir balčius — susitarė 

į išėjo j miestą pasilinksminti.
> • j Taip ir eina puodeliai šali

gatviu. Žiūri — rūsys atviras, 
o rūsyje — pilna statinių.

— Matai, drauguži? — tarė 
rudžius — Tenai statinės rau 
donojo vyno Eime pasivai- 
Siusime.

— Gerai. — pritarė balčius.
Ir abudu puodeliai įėjo j 

rūsį. Prisimaukė vyno, bet per 
kraštus jiems nubėgo. Kai išė 
jo iš rūsio, tai kojytės jau

(pabaiga iš 3 pusi.)

>- talpose su sovietiniais atsto
vais — «Alytaus» laivo kapi
tonu ir atstovybės sekretorių 

> ; ; iš Otavos. (Pastarasis mokėjo 
lietuviškai ir greičiausia bus 

. buvęs Vašingtono sov. pasiun 
tinybės sekret. Red ). Su so- 

, t . vietų atstovais pabėgusieji kai 
, ; , . bėjo rusiškai. Pasiuntinybės 

atstovas klausė kodėl abu jū 
, rininkai pabėgo, siūlė apsi

galvoti ir kvietė grįžti į lai 
vą; esą nebus baudžiami Abu 

. / drąsuoliai laikėsi tvirtai, ne- 
. . . sileido į ilgas kalbas ir papra 

šė kapitoną visus jų likusius 
..daiktus laive perduoti tė

vams. Kapitonas pokalbio me 
tu nervinosi -- jų rankos, ku 
riųmis traukė iš kišenių ru
siškas cigaretes aiškiai dre
bėjo ir pabėgusiųjų prašymą

. ' žadėjo išpildyti. Šio susitiki
mo būtų išvengę, bet imigra
cijos pareigūnai rekomenda
vo neatsisakyti, nes kitaip 
sovietai esą kaltintų kanadie 
čius pagrobimu. Sovietai vis 
dar laukė «Alytus» Halifakse 
išstovėjo visą savaitę Kiti 
soviet, laivai, nesulaukdami 
geriamojo vandens, ėmė arte 

Mišiose ir Agapėje kviečiami 
ir tėvai. Prašom iš anksto už 
sirašyti pas Valdybos Narius.

— Jaunesniesiems vaikams 
Tėvas Kidykas kalbės tiktai 
Gruodžio 20 dieną, 19 vai. 
taip pat ramovėje

KALĖDŲ DIENOS ŠOKIAI

Prasidės 15 vai Visi nariai 
kurie norės atsivesti svečių, 
turės iš anksto pasiimti pakvie 
timus pas valdybos nariu».

KALĖDŲ EGLUTĖ
Visi vaikai ir tėvai yrakvie 

linkčiojo, o galvos pasidarė 
sunkios kaip arbūzai

— Man bloga, — sudejavo 
balčius

— O, nebijok nieko, bičiuli 
— padrasino rudžius, — su 
žmonėmis irgi taip esti.

Rudžius sutvėrė balčių, no 
rėdam-iS su juo pašokti Bet 
kad galvos buvo sunkios, o 
kojos silpnos, tai ėmė abudu 
ir s]1griūvo ant grendymo, su 
griuvo ir sudužo, ir visos šu 
kėlės išsibarstė.

«»»■

ti irgi prie Halifakso krantų

LAISVĖ IR PIRMIEJI '
SUNKUMAI

Kai išplaukė soviet. laivai 
iš Halifakso, pabėgusieji pasi 
juto esą laisvėje, nors dar 
nevisiškoje Reikėjo dar kurį 
laiką pasilikti imigracijos įs
taigų globoje ir gyventi jų 
pastate. Maistą ten parupinda 
vo, bet blogiau buvo su dra>- 
bužiais, nes visKą buvo pali
kę laive. Vėliau jiedu bnvo 
aprūpinti darbu, ir galėjo už
sidirbti bei nusipirkti būtinų 
reikmenų.

Be to, atsirado gerų žmo
nių, kurie teikė pagalbą Be 
jų būtų buvę sunku, juoba, 
kad išvykti kitur nebuvo ga
lima — vis reikėjo laukti lei
dimo pasilikti Kanadoje. Ne
mažas sunkumas — anglų k. 
nemokėjimas Be jos sunkiau 
kol kas gauti geresnį darbą. 
Vienas jų jau šiek tiek kalba 
angliškai, kitas dar ne. Abu 
yra ne tik žvejai, bet ir auto 
mechanikai; tikisi su tautie
čių pagalba gauti atitinkamą 
darbą.

Dalia Norekaitė

Nerimas
Kai vakaro melankolija užliuliuoja sielą
Ir gęsta dienos rausva žarija
Tartum gėlė pražysta ilgėsio žiedais,
Ir aidi manyje nerimo daina.

Pr siminimų bangos plauna krantą
Ateities spėliojimas šėlsta kaip vilnis 
Praeitis, dabartis, ateitis kaip verpetas 
Sukdamosis meta į krantą mintis.

Po tamsios nakties išaušta vis šviesus rytas. 
Ir ju j prasideda linksma nauja diena. 
Ir vyturys gaivinančios aušros išbudintas 
Pakyla į padanges su vilties kupina daina.

čiami dalyvauti Kalėdų Eg<lu 
tėję pirmą sekmadienį pó Ka 
ledų, Gruodžio 29 \diena, 15 
vai Ateitininkų ramovėje.

FORMATU R OS

Julia Tylaitė ir Antanas Ty 
la. kviečia visus ateitininkus 

i 

į savo mokslo baigimo iškil
mes. Pakvietimai gaunami 
pas VaUybą.

RAMOVĖS ATIDARYMO
NAUJA TVARKA

Nuo šios dienos, ramovės 
raktas narių vartojimui bus 
pas RIKARDĄ TIJŪNĖLĮ. V>si 
nariai, kurie norės ramovę 
atidaryti, turės iš anksto pra 
nešti Irenai Šimonytei, kuri 
praneš Tijūnėliui kokią dieną 
kas galės pasiimti raktą Be 
paskirtųjų iš anksto, tiktai 
Rikardas Tijūnėlis ir valdy
bos nariai galės ramovę ati
daryti.

Šiai savaitei, tvarka bus

(«Mūsų Lietuvos» Išsiuntimas) 
„ 14 d*. — Rik. Mažetis.

n 9 d. — Uždaryta
b 10 d — Uždaryta
n 11 d. — Uždaryta

12 d — Uždaryta
13 d. — J Šimonytė

ŠOKIŲ REPETICIJOS

tokia:
Gruodžio 8 d. — Rik. Petraitis

Kadangi šiuo metu daugu
ma tautinių šokių mėgėjų lai
ko egzaminus, tautinių šokių 
repeticijos prasidės sausio 
mėn. 4 d, 17 vai. ramovėje.

GRUODŽIO MENES O 
SUSIRINKIMAS

Įvyks ateinantį sekmadienį, 
15 d. gruodžio, tuoj po 9 vai. 
Šv. Miš.ų.

PARAŠYSIME MAŽDAUG KĄ 
GALVOJA VYRAI APIE 

MOTERIS:
1. Moteris — gamti s klaida.
2 Gražių moterų galima 

ras i daug, protingų mažiau, 
o tokių, kurios būtų protin
gos, gražios ir geros galima 
sutikti tik išimtis.

3. Moteris — gražus žais
las su kuriuo įdomu tik 
žaisti.

4. Del vyro pasaulio širdis, 
o del moteries širdis pasau- 
lis.

5. Protingas vyras yra vis 
protingesnis už protingą'mo
terį.

Kažin, ar tas yra teisybė? 
Ar visi vyrai taip galvoja? 
Kaip jums atrodo.

Laiškas Mylimai 
p- .

Ka veiki šią baltą dieną?!
Gal kur griaudžiai verki viena?
Norėčiau labai tave aplankyii 
Ir tavo skraisčias akeles matyti...

Ak, toli nuo tavęs vaitoju
Ir vien tik apie tave galvoju, 
Ir vien tik mano akyse švitruoji 
Kaip dangaus žvaigždelė šviesioji.

KA TU MANAI APIE 
«MEILE»? -

«Tikroji meilė yra rami, 
kaip vasaros naktis, gili kaip 
jūra, pastovi kaip kiečiausio- l 
ii uola, brangi kaip auksas, 
tyra kaip ašara, žavi kaip 
muzika ir šviesi kaip saulė.»

«Meilė priduoda sielos gra 
žumą net tiems, kuriems tą 
gražumą gamta atsakė.»

Rytoj juoksis 
rausvos gėlės — 
tai luputės mergužėlės., 
Linksmas juokas 
jos krutinės i 
bus akordais 
sutartinės.
Juokais gims 
aidų dainelės, 
juokais nyks 
skausmu godelės... 
Nes tarp lapų, 
tarp žiedų 
rytoj būsi 
jau ir tu!

Tyrų Duktė

— Ji tupėjo susitraukus ant 
medžio ėakod ir. rodos, ren
gėsi mirti. Plunksnos pasišiau 
šė, virpėjo nuo šalčio ir var 
go, o mažos akys prisimerkė.

iš pasalų prie jos sėlino iš 
alkusi katė. Jos akys hipnoti 
zavo auką, į kurią rengėsi su 
leisti aštrius nagus.

Staiga trakštelėjusi šakelė 
pažadino paukštę. Ji tingiai 
prasimerkė, abejingai žvilgte 
rėjo į priekį ir, pamačiusi 
sėlinančią katę, suplasnojo 
sparnais nuskrido

Paukštė norėjo gyventi, nors 
mirties pirštai glostė jau jos 
papurusias plunksnas.

J, Kuzmickis

3
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MUSŲ LIETUVA pusi. B

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 kàs, caixa Pustai 4118. São Paulo.

..
ALEKSAS KALINAUSKAS

Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio' darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijųjsudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai;

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

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

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Pa que das Nações J® vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą

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

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).

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

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

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente PRANAS & ČIA. LTDA,
Madeiras^em gerai

Escritório Contábil Vila Žolina S/C lida.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

S EDE: Ria México, 98 - 9.o - sala 904 - tone: 52-0229 
Endereço- Telegráfico: « C A BI U N A >

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

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

ANTANO PAVILOI^IC
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 IR4SIUVIMO (MOKYKLA

“JO F II J A*’
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 ------

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIU VYKLO JE&LA URO%
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

lEJCOlTOOlO CONTAEIL

^ÃJCIIMIE^TC
Irmãos Nascimento

RES; C.R.C. »P. 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

Trečią:
Agua Rasa 8 vai,, 'v
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą':
Vila Guilhermine 17 vai. MC.
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 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai, 40 min. i

S I U V É J Ã Si
POVILAS AMBROZfeVIČlUfc 
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Bela

I IRMÃO J CÃKK1ERI
in oya vanduo yrr 4 «mui žinomas gėrimas 

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

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO
fl-»»»:} —— LrA^.|T1„, — ___ — — -.jaą». S!» • • • • ii• • • • •ah-h«:: • * - -v • .

•••«aaaaaatfa bbhb Bfliitaaa aBaaaaaeaaBaaBBaaanaÀÕãwutfBraaaaBaaaaaaB menBBBsaaBB«BBBEnBB«iBBoiii»»winBn eaasaaasanan asanaasa f J

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

RUA COSTA BARROS, 4-C TEL. 63-3285 VtLA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE1

— TĖVAS J BRUŽIKAS te
beguli Santa Casa ligoninėje. 
Bet jo įvestos Mišios lietu 
yiams įvairiose vilose yra 
laikomos įprastu laiku

Šį sekmadienį, gruodžio 15 
dieną, mišios bus Agua Raza 
8 vai. ryto, Moinho Velho 11 
vai., ir Lapos ddžioje bažny 
čioje 4 vai, po pietų.

Tas mišias laikys T. Jonas 
Kidykas S J.

— Plotkelių gaiima gauti 
klebonijoje.

PAIEŠKOJIMAS

Meilutė Gaidukevienė Kons 
taneija, gyv. Lietuvoje, Ute
nos rajone, Norvaišių Taryb. 
ūkyje, ieško savo brolio AN
TANO MEILAUS, atvykusio į 
Braziliją prieš 30 su viršum 
metų Jo paskutinieji adresai 
yra buvę: Caixa Postai 129, 
Ibipora ir S,P.P. Villa Jotahy, 
Ėst do Parana.

Kas turėtų apie šį asmenį 
kokių nors žinių, maloniai 
praSomi pranešti šiuo adresu: 
A. Valavičiūtė, Caixa Postai 
403, São Paulo arba kreiptis 
į Rua Uranium, 236, Brooklin, 
Sto. Amaro, Ėst São Paulo

— Kun.M. VALIUKEVIČIUS, 
Barro Ver nelho parapijos, Ni 
teroi arkivyskupijoje, Rio de 
Janeiro estade klebonas, gruo 
džio mėn. 19 d , kartu su Ni
terói Arkivyskupu Dom Auto 
nio Morais Junior grįžta iš 
Romos.

REIKIA ORGANIZUOTO 
ŠELPIMO *

Kas kart vis daugiau atsi
randa ir lietuvių, ar tai del 
senatvės, ar del ligos pateku 
šių sunkion padėtin, stokojau 
čių maisto, drabužių, buto. 
Jie reikalingi pagalbos. Šią 
pagalbą, maistu ar pinigu, 
vienam ar antram asmeniui 
yra neįmanoma suteikti. Rei
kia visų paramos. Šalpos dar 
bą artimoje ateityje reikia 
organizuoti. Dabar, švenčių 

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
Jbylų 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

proga, kas galėtų, prašomi 
prie šalpos prisidėti pinigine 
auka, kurią galima įteikti lie
tuviams kunigams, arba baž
nyčioje rinkliavos metu, savo 
auką įdėti vokedin, ant jo už 
rašant aukos kiekį, vardą, 
pavardę, adresą.

Kito sekmadienio baž 
nyčios rinkliava bus skirta 
vargšų Kalėdoms Visi prašo
mi, sulig išgalės daugiau pa 
aukoti. Kas drabužių aukotų, 
prašomi įteikti klebonijon

— Gruodžio mėnuo, mokslo 
metų užbaigimo iškilmių mė 
nuo Praėjusį sekmadienį bu 
vo Seselių Pranciškiečių, Vi 
la Zelinoje, pradžios mokyklą 
baigusiems diplomų įteikimas. 
Diplomus gavo virš 200 >mo 
kinių.

— Šį sekmadienį bus diplo 
mų įteikimas Escola Normai 
baigusioms su šia programa; 
18 vai. šv. mišios, 19,30 vai. 
gimnazijos salėje diplomų 
įteikimas.

Seselių gimnazijos formats 
ra bus 17 d gruodžio, antra 
dienį, 8 vai. mišios, vakare 
— diplomų įteikimas.

— Svečias iš Amerikos, v. 
VEBELIUNAS gyvenantis New 
Yorke šiais metais atostogoms 
praleisti pasirinko Braziliją, 
Keletą dienų praleido Guana 
baroje, o apie savaitę laiko 
S Pauly, buvo apsistojęs pas 
Šimonius. Antradienį išskrido 
atgal.

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

MIELI SKAITYTOJAI

Kas dar už “Mūsų Lietuvą» 
neatsilygino už praėjusį lai
ką, prašomi tai padaryti kuo 
skubiausiai! ;

“M L.” Administracija

KVIEČIA Į NAUJUS METUS
Dr Jono Basanavičiaus vardo Lietuvių Mokyklos 

Glooėjų Būrelio narių žiniai.
Pranešame, kad norintieji dalyvauti Naujų Metų 

sutikime, privalo užsirašyti nevėliau, kaip ligi 23 d. 
gruodžio pas šiuos asmenis; Petrą Žarkauską 

Rua Tordesilhas, 484, Lapą; V. Bartkų, R Catão, 1348.
Alfonsą Vidžiūną, Rua Tenente Landi, 346, Lapa;
St. Kubiliūną, Rua Camacan, 625, V. Anastacio:

J. Karpavičių, Av. São João, 233 (prieš centralinj paštą).
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— Liet Kat Bendruomenės 
choras praneša, kad norintie 
ji dalyvauti Naujų Metų suti 
kime, iš anksto privalo įsigy 
ti pakvietimus pas choristus,

LIETUVIŠKOS RADIJO
PROGRAMOS LAIKAS.

Pranešame, kad lietuviška 
programa per F adio ' lube 
de S^nto Andrė sekmadienio 
vakare yra perduodama 7,30 
(19,30) vai.

— Naujų Metų sutikimą ruo 
šia; Vila Zelinoje Liet Kat. 
Bendruomenės choras, Vila 
Anas'acio Dr J Basanavi 
čiaus ^Sokyklos Globėjų Bū 
relis.

- "y
PA IEŠ KO :

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

— Laiškai: M Jurkoniui. S 
Mitrulienei, A. Sejunui, M 
Misevičiūtei, J Rusevičiui. A. 
Balčiūnienei. J. Marcinkevi
čiūtei, V. Balčiūnai, H. Gaiga 
lienei, N Godliauskui. I. Jur
gelevičiūtei, Gudanavičiams, 

Vaistinės SÃOJOSÉ VILA ZELINOJE 
savininkai, švenčių proga sveikina savo draugus, 

klientus lietuvius, linki jiems linksmų 
ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 

NAUJŲ METŲ

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;

V. Kubkai, M Katsienei, A. 
Lazdauskui, J. Juzėnui, B 
Raiskui, V. Rinkevičiui, J Bag 
džiui, S. Butrimavičiui, J. Ra 
zulevjčiui Ąžuolų šeimai, An 
tanaičiams, H. Valavičiui, A. 
Matelionytei.

— Žiemo artėja — nėra ku 
ro Rygiečiai skundžiasi par 
tiname latvių dienraštyje «Ci 
na>, kad esą nepaprastai sun 
ku įsigyti kuro žiemai Pasi
rodė esančios tuščios viltys 
šiai žiemai gauti iš Ukrainos 
vedamas dujas. Tiesa, kai kur 
butuese jau įtaisytos skylės 
vamzdžiams Tačiau kai pa 
kankarnai neturima vamzdžių 
skylės bus neišnaudotos, o 
gyventojai neturi nei dujų, 
nei kuro.

— Nesidomi komunistiniais 
filmais Latvijos komunistų 
organas nusiskundė, kad kol 
chozų ir sovchozų jaunimas 
labai mažai tesidomi komu
nistiniais filmais. Esą dauge
lis jaunuolių per ištisus me
tus nei karto nėra buvę kine

— Pasaulio LB nes Italijos 
Krašto Taryba išrinko naują 
Italijos Lietuvių Bendrūome- 
nės Valdybą Ją sudaro: prel. 
V Mincevičius — pirminin
kas, K. Lozoraitis — vice- 
pirm ir sekretorius, prof dr. 
kun. Zeliauskas SDB — iždi
ninkas. Taryba išsirinko pre-

zidiumą iš
— pirm., prof. dr. Z. Ivinskio
— vicepirm. ir kun Audrio 
BaČkio — sekretoriau .

KĄ RAŠO PROTESTANTAI?

Protestantų «Presbiterian Li 
fe> liepos 1 d, įdėjo Roberto 
McAffe Brown straipsnį apie 
popiežių Joną XXIII, kuris 
štai kaip skamba: Velionis po 
piežius labai aukštai vertina- 
namas. Primenama, kad jisai 
buvo pirmasis, kuris, siekda
mas bažnyčių vienybės, pas
kelbė atskirtųjų brolių termi
ną. Jeigu per tiek trumpą lai 
ką buvo tiek pasiekta page
rinti Klimatą tarp katalikų ir 
protestantų, tai vis dėka po
piežiaus Jono iniciatyvos ir 
vadovavimo,» — rašo tas pro 
testantų žurnalas, pabrėžda
mas, kad jis katalikų Bažny
čią palenkė paslinkti į <ats 
kirtuosius brolius» kiek tik 
galima arčiau, paliekant išti
kimiems savo pačių įsitikini
mams. Laikraštis apgailestau
ja, «kad dabar netekome drau 
go ir brolio » Numato, kad jo 
vardas bus su pagarba mini i 
mas šimtmečiais ir skatina 
melstis, kad ir 11 Vatikano su 
važiavimo sesija būtų vai
singa.

— 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, 970 

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 63-597fi

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 Lėonardą Šukevičių

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUÂNIA»
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33.^78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasitei jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laikojbūtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

SAVI PAS SAVU S!
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 onibūsu 
iki galo Vila Albertina.

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

SKAITYKITE IR 
P L A T I N K I T E V i E 
NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETU VA».
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