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j v ie i r s /1» j L a u r e jr v. r a il ė id u i
Didžiojo Džiaugsmo Šventė BRANGUS TAUTIEČIAI

Šiuo sveikinu Jūs, Jūsų Organizacijas ir Vadus su 
Šventomis Kalėdomis ir užstojančiais Naujais 1964 Me
tais bei linkiu sveikatos, laimės ir sėkmingai sulaukti 
Lietuvos išsilaisvinimo iš po svetimo jungo.

« A. Polišaitis
Konsulas

Štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą. kurs bus 
visai tautai: Dovydo mieste šiandien jums gimė Išgaryto- 
jrs, kurs yra Kristaus Viešpats. tLk. 2, dO...

Vieni daugiau, kiti mažiau kartų atšventėme Kalėdas. 
Kas metą linkėjome viens kitam «Linkimų Švenčių», ir, iš 
tiesų, gal jas gana smagiai praleidome. Bet ar buvo mūsų 
džiaugsmas tikrai kalėdiškas? Ar mes tikrai džiaugėmės, kad 
mums gimė išganytojas, viešpats Kristus? Ar mes 
kada nors tikrai supratome, gyvai pajutome, ką tai reiškia, 
«mums gimė Išganytojas. Viešpats Kristus?»

Ką tai iš tiesų reiškia, labai gražiai parašė vienas di 
džiausiąs mūsų laikų teologas kunigas Karolis Rahaneris.

Tikrasis Kalėdų džiaugsmas yra, šis: «Dievas atėjo Jis 
yra su mumis. Todėl viskas yra kitaip, negu mums atrodo...

«Kai -ištariame žodį «Kalėdos», tai mes pasakojame jog 
Dievas pasakė mums savo paskutinį, giliausią ir gražiausią 
žodį... kurio jis niekada nebeatsiims, kadangi tas Jo Žodis 
yra užbaigtas, nebepakeičiamas. Tas Žodis yra pats 
Dievas, atėjęs mūsų žemėn, į mūsų tar
pą ir tuo atėjimu pasakęs: «Pasauli, žmo 
gau, aš myliu tave!»

TAIKOS IR MEILES
Visai žmonijai reikšmingų 

gerų ir blogų įvykių eilės at 
žvmėti 1963 metai ei ia galop 
Visus tuos įvykius tarsi už
miršdami skrendame mintimis 
ir širdimis vieni pas kitus 
sveikintis angelųžcdžiais«Gar 
bė Dievui augštybėse ir- že
mėje ramybė geros valios 
žmonėms»

Vis geriau pažindami žmo
nijos praeitį vis labiau suar 
tedarai dabarties žmonės, vis 
daugiau patirdami žmogaus 
išminties vaLių — išminties 
besivaduojančios dieviško ap 
reiškimo šviesa ir pasitikin
čios tik savimi — vis aiškiau 
suprantame, kokia didelė do 
vana žmonijai yra Kristaus 
atėjimas ir jo paliktoji Evan
gelija Be Kristaus atėjimo ne 
tik kad nerastų kelio tobuly- 
bėn bei išganyman ir geriau
sios valios žmonės, o neina 
pirmyn net žemiškas gyveni
mas. Ne iš senovės pranašų 
knygų, o iš gyvenimo galime 
kartoti: «Jeigu Dievas nes a- 
to miesto, veltui darbuojas 
jį statantieji». Dievo pasiunti 
nybės neturį pranašai veltui 
šaukė senovėje, veltui šaukia 
Šiandien: ta ka, taika, taika 
o taikos nebuvo ėr nėra Tiek 
metų šaukta ir šaukiama apie 
žemės rojų be Dievo, o tie ro

Tai yra visiškai nelauktas žodis. Kaip galima ištarti to
kį žodį, žinant, kas yra žmogus, kas yra pasaulis, regint šiur 
pūlingas ir tuščias jų gelmes? Betgi Dievas pasaulį ir žmogų 
pažįsta geriau, negu mes. Ir vistiek jis gimdamas ištarė tą 
žodį: «Pasaulį, žmogau, aš myliu tave!». Šitas kūnu tapęs 
Dievas sako, kad jis nori bendrauti su žmogum akis į tkį, 
širdis prie širdies. Dievas jau yra su mtmis ir, jei mes jo 
nenorim mes beg<alim tik stengtis jo atsikratyti»

Kalėdos reiškia: Dievas atėjo pas tave, paduoti tau ran
ką. atiduoti tau savo širdį, savo meilę, visą save, tokį ma 
lonų, mielą, kaip mažą kūdikį Kalėdos reiškia, kad visaga 
lis begalinis Dievas tiesia į tave savo kūdikiškas rankutes, 
jis nori, kad fru jį priimtum, apglėbtum, mylėtum ir myluo
tum ir juomi džiaugtumės, kaip džiaugiasi motina ir tėvas 
savo naujagimių

Ar tu įtikėsi tai meilei? Ar ją priimsi šiose Kalėdose, 
gyvą, į savo sielą? O gal jas atšvęsi be Kristaus, kaip tie 
Betliejaus gyventojai? Gal pas tave nebus jam vietos kaip 
nebuvo to nesvetingo mies elio užeigose? Taip tikra tiesa: 
milijonai krikščionių ir net katalikų «švenčia Kalėdas» be 
Kristaus. Džiaugiasi gautomis dovanų dovanomis, džiaugiasi 
gausiais valgiais ir gėrimais ir kitomis pramogomis, tik ne
sidžiaugia, kad «mums gimė Kristus, Viešpats», kad mums 
Dievas tarė: «Aš tave myliu». Ir todėl tokių žmonių Kalėdų 
džiaugsmas yra apgaulingas, netikras, seklus, pasibaigsiąs su

Prez. Johnson Jungtinėse Tautose
Gruodžio mėn 17 d. prez 

Johnson Jungtinių Tautų Or
ganizacijoje pasakė kalbą 
prez. Kennedžio pagerbimui 
ypač iškeliant mirusio prezi 
dento pastangas taikos įgy
vendinime.

• Dabartinis prez. yra tęsėjas 
prez Kennedžio tiek vidaus, 
tiek užsienio politikos Mano 

ištuštintais buteliais, galvos skaudėjimu, ir jie pasilieka ne
pajutę koks artimas mums yra Dievas, ir kiek neišsakomos 
laimės tas jo artumas mums neša, Šv. Jonas liudija: «Tiems, 
kurie jį, — Kristų — priėmė, jis davė gabos tapti Dievo vai 
kais» (Jo. 1, 12) Dievo gi vaikai dalyvauja jo laimėje, jo 
džiaugsme, Todėl plačiai atidarykim Viešpačiui savo širdis 
šių Kalėdų proga, kad jis galėtų pas mus apsigyventi, kad 
mes džiaugtumėmės ‘jog mums gimė Išganyto
jas, Viešpats Kristus».

p—--------------------------J. Kidykas, S. J.
j Lietuvos nacionalinė Į 
p'4.Mažvydo biblioteka)

ŠVENTĖS PROGA 
jaus skelbėjai nesiliauja rei
kalavę kitus vis daugiau dirb 
ti, daugiau aukotis ir tiems 
dart o vergams kasmet tenka 
vis dilesnis skurdas, laisvės 
ne daugiau už senovės ver 
gų Linkime visai žmonijai ra 
mybės, o jos vis nėra per 
tuos, kurie atmetę Kristų ir 
jo paskelbtą ramybę tampa 
visokios ramybės griovėjais.

Ar nepasikeistų žmonijos 
gyvenimas, jeigu visi tikintys 
Kristų ir netikintys pradėtų 
nuolankiu protu ir nuolank a 
širdimi skaityti Evangelijos 
mintis. Visi surastų, kad ką 
jie seka ar daro gero, tai jau 
senai paskelbta Evangelijoje; 
Kas yra b.ogo, ten pasmerte 
ta ir pamokyta meilėje, kaip 
tuo blogu nusikratyti.

Kristaus atėjimo šventėje 
ir jo paskelbtos meilės dva
sioje kvieskime vieni kitus 
geron valion, švieson, žmo
nių tarpusavėn meilėm Kie
no širdyse šiandien šventė, 
visus nuoširdžiai sveikinu, lin 
kiu daug džiaugsmo ir Kris
taus palaimos. Teesie garbė 
Kristui ir per tai teateinie 
daugiau ramybės kiekvienam 
žmogui.

Širdimi su Jumis Kristuje 
vysk. Vincentas Brizgys

kraštas — kalbėjo preziden 
tas - norėtų vieną kartą 
ant visados pabaigti su viso
kios rūšies šaltu karu Po to 
visas jėgas nukreipti kovai 
su badu, ligomis, analfabetiz 
mu Sudaryti palankias sąly
gas atsilikusiems kraštams 
progresuoti

NATO SUSIRINKIMAS 
PARYŽIUJE

Iš Pranešimo Žurnalistams

Gruodžio mėn. 17 d. baigė
si Paryžiuje Šiaurės Atlanto 
Organizacijos ministerių tary 
bos pasitarimas

Iš nutarimų bendros politi
kos nutarė ir toliau Vakarams 
palaikyti santykius su Sovie
tų Sąjunga, žinoma apginant 
Vakarų teises, ypatingai kas 
liečia Berlyną.

JAV užsienio reikalų minis- 
te«*is Rusk pabrėžė, kad yra 
reikalinga stipri karinė -jėga 
atominiais, moderniais gink
lais apginkluota

Toliau kalbėjo JAV krašto 
apsaugos mmisteris McNama 
ra pažymėdamas, kad Ameri 
ka turi didelę apginkluotą jė 
gą. visuomet pasiruošusią pa 
sipriešinti staigiam atominiais 
ginklais puolimui ir tuo pa
čiu momentu galinčiai kirsti 
smūgį a gal. sunaikinant So
vietų Sąjungą

Taip pat priminė JAV karo 
ministeris apie galimas komu 
nistų vieti io pobūdžio provo 
kacijas, užpuolimus. Tokiems 
konfliktams iškilus komunis
tai tuoj pradėtų derybas no
rėdami už nuolaidas šį tą lai 
mėti. Nato ir tokiais atvejais 
nesvyruos, nežiūrint, kad tai 
galėtų sudaryti pavojui karui 
kilti, atremti komunistų pro 
vo kacijas.

Toliau krašto apsaugos mi- 
nisteris pareiškė, kad per pas 
kutinius du metu karo avia
cija, atominiais ginklais ap
ginkluota padidėjo visu šim
tu procentų Toliau parodė 
BKaičius atominių ginklų Tarp 
jų yra 500 karo lėktuvų stra
teginės oro komandos žinio
je, kurie bet kurį momentą, 
poros minučių laikotarpy ga 
Ii pradėti veikti, jiems skir 
tus priešo teritorijoje uždavi 
nius vykdinti Prie to dar rei 
kia priskirti įvairias grupes 
povandeninių laivų atominiais 
ginklais apginkluotų, kurie ir 
gi bet kuriuo momentu gali 
pradėti veikti. Ligi 1967 m. 
Amerike turės dešimts kartų 
daugiau, negu šiandien atomi 
nių ginklų bazių raketoms 
iššauti Šitos)* bazės bus 
išskirstytos ir apgintos nuo 
galimo priešo Užpuolimo. To
liau kalbėjo Anglijos ir Vaka
rų Vokietijos karo ministe
rial Tiek Vokietija, tiek An 
glija yra įsijungusios į ben
drą gynimosi planą ir savo 
ginkluotas pajėgas yra paruo 
šę šio momento uždaviniams.

Prancūzijos krašto apsau
gos ministeris pranešė, kad 
šiomis dienomis buvo paiLa- 

(pabaiga 6 pusi.)
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LAURINČIUKAS KALBĖJO 
APIE JAV IR JOS 

PROPAGANDĄ

Vilniuje tris dienas vyko 
vad lektorių — tarptautinin 
kų seminaras — dalyvavo 
įvairūs agitatoriai, skaitantys 
paskaitas tarptautinės pade 
ties klausimais. Kaip JAV gy 
venimo «žinovas», o dabar 

' vėl Lietuvon grįžęs ir paskir 
tas LKP CK ideologinio sk- 
sektoriaus vedėju, buv. «Tie
sos atstovas J. Tautose A 
Laurinčiukas kalbėjo apie 
«buržuazinę propagandą JAV 
reakcinės politikos tarnybo
je». Jis, aišku, puolė politiką 
krašto, kuriame jam teko dau 
giau metų laisvai ir patogiai 
gyventi. Apie tarptautinę po- 

pūtiką kalbėjo iš Maskvos at
vykę keli propagandininkai.

LIETUVOJE JAU PER 
200.000 KOMJAUNUOLIŲ

Pagal lapkričio mėn. pra
džioje suvestus duomenis (plg 
«Komjaunimo Tiesą», nr. 219 
lapkr. 7) dabar Lietuvoje kom 
jaunimo organizacijai priklau 
so 200 340 narių. 1959 m sau 
šio 1 d. komjaunuolių skai
čius siekęs 122.343, o 1962 m. 
sausio 1 d. — 159.619 Ta pro 
ga pasigirta, kad į tą organi
zaciją priimami «geriausieji 
— patys geriausi gamybinin
kai, visuomenininkai, tikrai 
galintieji j odyti pavyzdį vi
siems» Tuo tarpu tas pass 
laikraštukas ne kartą yra kė
lęs aikštėn silpną komjaunuo 
lių drausmę, minėjęs chuliga 
nizmo reiškinius ar nurodęs į 
atvejus, kai vaikinai ar mer
ginos atiduoda nario kortelę 
ir atsisako būti tos, jaunimą 
komunistinėje dvasioje auklė 
jančios organizacijos nariu.

IR LIETUVAI PASAKOTA 
APIE IZRAELIO 

«NEIGIAMYBES»

Vilniaus «Tiesoje» (nr. 257) 
perspausdintame J> Ivanovo 
st-r. apie Izraelį pasakojama 
apie, anksčiau Vilniuje gyve

nusius žydus vėliau nusivy
lusius jiems nuvykus kurtis į 
Izraelio valstybę. Esą naujai 
atvykę siunčiami į pasienio 
rajonus ar į tolimus kibucus 
(paaiškinta, kad tai maždaug 
kolchozai), kur esančios «bai 
sios sąlygos». Žmonės gyveną 
barakuose, be jokių patogu
mų... (čia nieko nepriduriama 
apie sovietiškuosius kolcho 
žus ir milionų kančias Sibire 
ar poliarinėse srityse — E.) 
Pagal Ivanovą. Izraelio žval
gyba ypač domisi atvykusiais 
iš Sovietijos. Kai vilniečiai 
žydai atsiradę Izraelyje, tai 
Izraelio habitachonas (saugu 
mo organai) patiesę didelį 
Vilniaus žemėlapį ir klausinė 
ję apie Vilniaus įmones, trans 
portą, karinius dalinius Apla
mai, straipsnio tikslas — nūs 
tatyti žydus emigrantus prieš 
emigravimą į «išsvajotąją 
žemę».

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
EUROPOS ŽENKLAS -

VINJETĖ i

Kaltų Draugija Vokietijoje 
išleido 10 ir 40 Dpi Europos 
vinjetę — ženklą, kuria for
ma seka šių metų Europos 
(CEPT) pašto ženklą Vinjetė
je matyti šių metų Europos 
simbolis perkirstas spygliuo
tos vielos pyne (geležinės už 
dangos simbolis), jo lone Pa 
baltijo valstybių žemėlapio si 
luetas ir žoažiai: ^ESTI-ES 
TLAND—ESTONIA, LATVIJA 
— LETTLAND-LATVIA. L’E 
TUVA - LITAUEN — LITHUA 
NIA. Apačioje: FREIES BAL 
TlKUM FREIES EUROPA: 
Ženklas įvairių rūšių Kom 
plektų kaina 0,50 — 1 DM Ga 
Įima gauti 20 ženklų lapą už 
DM 5. - .(Baltų Draugijos na 
riams DM 3, — ). Ženklus iš
spausdino Firma Hildegard 
Weiser Frankfurte

Valstybinė < Versandstelle 
fur Sammlermarker Frankfurt 
am Main» (prie centrinio paš 
to Frankfurte) kuri filatelis 
tus aprūpina Vokietijos paš- 
ženklų naujienomis, pasklei

MUSŲ LIETUVA

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Nakties Sonetas
Viskas nutilo. Sustojo laikąs 
Smilksta dūmų plonytė gija. — 
Į akis pažvelgė ilgesys kaip vaikas — 
Sunkiai nusviro sidabruojanti galva.

Susipynė rankos, kaip du vijokliai 
Laukiniai, vėjo pasėti smiltyje — 
Lupos žaidė šypsena, šlamėję žodžiai — 
Balta gėle pražydo naktyje.

Niekas nežino,
Niekas nenumano,
Ko ieško žiedas nakties vidury —

Tik TU —
Nubloškęs mus už okeano — 
Jo paslaptį užgniaužęs saujoje turi.

dė apie «Freies Baltikum» žen 
klus firmos Weiser prospek 
tą Tuo būdu Pabaltijo lais
vės šauksmas primintas šim
tams t-ūkstančių Vokietijos pi 
liečiu Pabaltijo valst Euro
pos ženklus — vinjetes gali
ma gauti adresu: Baltisehe 
Gesellschaft in Deutschland 
e V., 8 München 15, Les- 
singstr 5 (Bundesrepub. Deuts 
chland) Baltų Draugijos na 
riai gauna nuolaidą

SĖKMINGA EGZILINÉS
SPAUDOS PARODA

BONNOJE

Lapkričio mėn 15—19 d d. 
Bonnoje surengta egzilinės 
spaudos paroda turėjo sėkmės 
ir gausiai lankyta Jos atida 
ryme dalyvavo Fed Vokieti 
jos kanclerio įstaigos ir kt. 
žinybų pareigūnai, pariamen 
to kai kurių pasiuntinybių ats 
tovai ir kt J Kairio rūpes
čiu lietuviai spaudoje buvo 
išstatę per pusantro šimto 
spaudos vienetų. Apie parodą 
plačiai rašė ir paskelbė nuo 

traukų Bonnos ' dienraščiai 
«Gen Anzeiger» lapkr. 16—17 
dd. rašė apie emigrantus, tu
rinčius šaknis dviejuose pa
sauliuose. «Bonner Runds 
chau» (lapk 16) nurodė, kad 
esą aišku, jog egzilų spauda 
gali būti laikoma ne tik kaip 
politikos ginklas bet ir kaip 
jungtis tarp įvairiose pasau
lio dalyse išsklaidytų įvairių 
tautyb ų gyventojų

URUGVAJUS TEBEPRIPAŽĮS
TA LIETUVOS PASIUN

TINYBĘ

Naujam Užs R. Vi eminis- 
trui dr, Espiell pagerbti tie 
tuvos Atstovas l rugvajuje A. 
Grišonas savo rezidencijoje 
lapkričio 20 d. buvę suren
gęs priėmimą, kuriame daly
vavo dauguma šios ministeri 
jos aukštųjų pareigūnų ir nė 
maža įvairių valstybių diplo
matinių atstovų, jų tarpe JAV 
Kanados ir kt reprezentaitai.

Urugvajus su pilnomis tei
sėmis tenepripažįsta Lietuvos 
Pasi iLitii j bę ir jos pareigu

1963 m gruodžio 21 1 

nūs A. Grišoną ir K. Čibiras 
jau 17 metų įrašo į oficialius 
diplomatinius sąrašus.

LIETUVOS SPAUDOJE APIE 
PREZ J. F KENNEDY ’

MIRTĮ

Pavergtos Lietuvos spauda 
apie tragišką JAV Prezidento 
mirtį pranešė lapkr. 23 d. ry
tą. Lapkr. 24 d «Tiesoje», 
«Komj. Tiesoje» ir kt laikraš 
čiuose paskelbtos N Chruš
čiovo, L. Brežnevo, Ninos 
Chruščiovienės ir A. Gromy
ko užuojautos, pažymėta, kad 
Sovietų S gos visuomenė «nuo 
širdžiai užjaučianti» preziden 
to mirtį.

Paskelbtos prezidento nuo
traukos, vaizdai iš Dalias ir 
Chruščiovo su Gromyko atsL 
lankymas JAV ambasadoje 
Maskvoje. Lietuvoje leidžia
ma spauda lapkr. 24 d. tepąs 
kelbė Tass prisiųstą ir vilniš 
kės Elkis pateiktą neilgą ne
krologą. Be biografinių žinių, 
dar pažymėta, kad Kennedy 
buvęs «realiai mąstąs valsty
bės veikėjas su plačiu politi
niu horizontu». Pagal fassą 
Kennedžio politiką rėmę «pa
žangieji amerikiečių tautos 
sluogsniai ir kartu piktai puo 
lė «pasiutusieji reakcionie
riai».

SUKAKTUVINĖ METINĖ
VLIKO SESIJA

Lapkričio 23—24 dd. New 
Yorke buvo susirinkusi meti
nė VLIKo sesija — jos metu 
paminėtas ir VLIKo veiklos 
dvidešimtmetis. Sesijoje pa 
gerbtas jos išvakarėse tragiš 
kai žuvusio prezidento J. F. 
Kennedy atminimas. Sesiją 
pasveikino Lietuvos atstovas 
J: Kajeckas, sveikino ALT ir 
kitų veiksnių, visos eilės or
ganizacijų atstovai, Buvo VLl 
Ko, V. Tarybos, kontr. kom., 
Konsolidacijos komisijos, Tau 
tos Fondo, Lietuvos Delegaci 
jos P ET Seime pirmininkų

(pabaiga 3 pusi.)

Simas Sužiedėlis

Karaliaus Mindaugo Dilemos
«Aidsi» 1963 m Nr. 6

(tąsa)

Valstybės jungėsi ir skel
dėjo. Lietuva nesudarė išim
ties ir nepranoko savo laiko, 
nepakartojusi tų pačių istori 
nio vyksmo tarpsnių. Yra duo 
menų, kad buvo sujungta Min 
daugo tėvo dar anksčiau, bet 
suaižėjo. Mindaugui teko jung 
ti iš naujo. Jungėjas visada 
susilaukia didesnio pasiprie 
šinimo iš savo giminių, nes 
atima viltį būti tuo pirmuoju, 
vyresniuoju. Užtat Mindaugo 
rungtis su brolvaikiais buvo 
aitri ir atkakli Kiekvienas gy 
nė savo dalį, o Mindaugas — 
valstybės nedalumą.

Lietuvoje jis nepakentė jo 
kio pasipriešinimo Visi ture 
jo paklusti, jei ir paliko savo 
žemėse, kaip Nalšėnų kuni
gaikštis Daumantas, visą lai 
ką tykojęs Mindaugo kulnies 

Mindaugas jį siuntinėjo karo 
žygiam į rusų žemes. Čia lai 
kėši jau kitokio nusistatymo. 
Išvyttem savo sūnėnam ir jų 
dėdei žadėjo užkariautas ru 
sų žemes palikti ir teikti pa 
ramą Jie ten galį būti sričių 
kunigaikščiais Lietuva neda
lijama. Tik Vytautas Didysis 
ir rusų žemėse elgėsi taip, 
kaip Mindaugas buvo daręs 
Lietuvoje: kunigaikščių sava
rankumą naikino, Šiuo atžvil
giu Mindaugas ir Vytautas su 
artėja, nors juos skiria 200 
metų. Lietuvos valstybės ne- 
dalumas ir vėliau buvo išlai
kytas. Rusų istorikų mėgia
mas dvigubas Lietuvos—R įsi 
jos valstybės vardas yra nie
ku nepagrįstas.

Klaidinga taip pat pažiūra, 
kad lietuvių veržimąsi į ry 
tus nulenkė vokiečių riterių 
puldinėjimai. Kai tie riteriai 

kurdinosi latvių ir prūsų že
mėse, lietuviai į rytus jau bu 
vo nusikreipę; Viena data čia 
yra būdinga — 1236 metai.

Tie metai žymi Mindaugo 
iškilimą Tais pačiais metais 
įvyko gar-ios Šiaulių kauty
nės. Lietuviai suklojo pelkėn 
gerą būrį vokiečių riterių, ka 
lavininkų, su pačių jų magis
tru Po to smūgio kalavinin- 
kai susijungė su kryžiuočiais, 
bet šie buvo įsikraustę į Prū 
siją vos prieš penkeris me
tus. Buvo pats metas neduoti 
atvangos. Bet čia sulaukiame 
visai priešingo istorijos|posū- 
kio; lietuvių karo žygiai nuo 
Baltijos pamario nukreipiami 
į Rusijos plotus. Tai liudija 
kronikų skaičiai. Ligi Šiaulių 
mūšio per 36 metus kroniko
se sužymėta 42 lietuvių karo 
žygiai: 23 į Lavoaiją (prieš 
vokiečius), 15 — į rusų že
mes, 4 — į Lenkiją. Po tų 
kautynių, Mindaugo valdymo 
laiku, 27 metų laikotarpyje 
lietuviai kovojo 25 kartus su 
rusais, 8 — su lenkais ir tik 

5 — su Livonijos vokiečiais. 
Kokia čia buvo Mindaugo po
litika?

Lietuvos valstybės apyauš
ryje pavojingiausi priešai bu
vo ne germanai, o slavai. Pie 
tų slavai, vadinami rusenai 
arba rutėnai (vėliau rusai, uk 
rainiečiai. gudai), nuo Dniep
ro spraudėsi į šiaurę prie Ne 
muno. Vieną lietuvių gentį, 
jotvingius, Volinijos kunigaikš 
čiai buvo bebaigią vergti ir 
naikinti. Susidarė net priežo 
dis: «Prastai elgies. Romane, 
lietuviaiis ardamas». To Ro
mano našlė sutarė būti taiko
je, ir toje sutartyje Mindau
gas pirmą kartą paminėtas. 
Tačiau jos sūnus Danila (Da
nielius), Mindaugo amžinin
kas, jotvingius žudyte žudė, 
o savo karinėm išvykom šie 
kė Naugarduką Nemuno augš 
tupy. Čia buvo vienas iš Min 
daugo valstybės židinių.

Šią grėsmę didino nebaig
ta Mindaugo kova su brolvai 
kiais. Da«ni1a buvo vedęs Min 
daugo brolaitę, Dausprungo 

dukrą.- Pas savo seserį prisi 
glaudė išvyti broliai Tautvi
las ir Eidvydas. Su Danila dė 
josi Mindaugo nušalinti Žemai 
čių kunigaikščiai Vykintas ir 
Erdvilas. Pagaliau su Volini
jos kunigaikščiu sudarė są
jungą Livonijos kalavininkai; 
Po Šiaulių kautynių buvo pra 
ėję 13 metų, ir jie vėl atkiuto.

Mindaugas atsidūrė didelė
je grėsmėje. Jo sūnus Vaiš
vilkas gynėsi Naugarduke, 
Mindaugas — vienoje savo pi 
lyje Augštaičiuose. Rusų met 
raštis ją vadina Voruta, lietu 
viai būtų sakę Varuta, tačiau 
nežinoma nei tokia pilis nei 
vieta. Tvirta pilis išsaugojo 
Mindaugo gyvybę, betnepaša 
lino grėsmės Toliau nebuvo 
galima apsiginti vien ginklu, 
nes į kovą buvo įjungtas kry
žius. Mindaugas susidūrė su 
rimta ir opia problema: kaip 
krikštyti tautą ir drauge iš
laikyti nepriklausomą vals
tybę.

(B. D)
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pranešimai, diskusijos. VLIKo 
20 tis paminėtas su J. Audė 
no ir St. Lūšio kalbomis Bu
vo įvairių komisijų praneši
mai, priimta eilė rezoliucijų.

PRIEŠ 100 METŲ BUVO 
PANAŠIAI

Šiemet sukanka lygiai šim
tas metų kaip Lietuva ir Len 
kija nepakęsdami maskolių re 
žimo, sukilo, bet Muravjovas 
korikas su kariuomenės ir 
žandarų pagalba tą sukilimą 
žiauriai numalšino.

Vyskupas Valančius tais lai 
kais Prūsuose leidžiamose kny 
gelėse štai kaip rašo: «Mas 
koliai šiandien pasipūtę taria 
si visą pasaulį valdantys Nie 
ko nebijo, dėl to taip ir val
do mūsų kraštą kaip bepro 
čiai, kaip tironys. Štai 1867 
metais maža tebuvo žemės 
vaisių, badas pažiūrėjo vi
siems į akis. Užtiko ta pati 
nelaimė mūsų kaimynus prū
sus Bet štai kas dedasi: Prū 
sų vyriausybė davė savie 
siems pustrečio milijono do
lerių pašalpos, o mūsų vyriau 
sybė, bado neveizėdama, iš
lupo du milijonus tris šimtus 
tūkstančių rinkliavų — kon 
tribucijų. Ir kam? Aišku, sa
viems reikalam-?. Argi čia ne 
matoma, jog mus valdo bai 
sūs neprieteliai.

Prisistebėkite, rašo vysku
pas, rusų burliokams, kurių 
daug pas mus atvarė (tas 
pat ir dabar. Red ), ar numa
no ką apie Viešpatį? Ar mo
ka poterių? Ar žino, kad yra 
Dievo įsakymų... Dėl to jie 
vagia plėšia ir užmuša žmo 
nes, kaip tikri bedieviai ir 
jūs būsite tokie, jei į masko 
liūs pavirsite, ko neduok, 
Dieve.»

Jei caro laikais jis tautos 
mylėtojas vyskupas Motiejus 
Valančius taip rašė, ką para
šytų dabar, jeigu iš kapų at
sikeltų ir pamatytų, kokiais 
negirdėtais žiaurumais tie pa 
tys rusų burliokai kankina

___________  MOŠŲ LIETUVA

Pavergtųjų Seimaslr Ju Svoris Tarptautinėje Politikoje
Min. V Sidzikauskas apie PET veiklą — Svarbi, naudinga 

organizacija kovojantiems už Lietuvos išlaisvinimą
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(Elta) Lapkričio 23 d. VLI
Ko sesijai LLK pirmininkas 
V. Sidzikauskas nušvietė Pa
vergtųjų Europos Tautų Sei
mo veiklą. Savo pranešime 
jis nurodė, kad patekusiųjų 
bolševikinėn nelaisvėn Cen 
tro ir Rytų Europos valstybių 
politiniai tremtiniai daugiau
sia susitelkė Jungtinėse Vals 
tybėse. Čia jie rado patogiau 
šias ir palankiausias savovei 
klai sąlyvas, politines ir kul
tūrines organizacijas.

Geros valios amerikiečiai 
1949 m New Yorke įsteigė Eu 
ropos Laisvės Komitetą ku
rio tikslas padėti Centro ir 
Rytų Europai nusikratyti bol 
ševikinės priespaudos Šio Ko 
miteto parama naudojasi Al 
banijos, Bulgarijos Čekoslo
vakijos, Estijos Latvijos, Len 
kijos, Lietuvos Rumunijos ir 
Vengrijos egzilai

Kurį laiką Sovietų paverg
tos Europos egzilai veikė kas 
sau, o vėliau tarpusavis ben
dradarbiavimas nuvedė į Pa
vergtųjų Europos Tautų Sei
mo sudarymą.

Seimo uždavinys yra reikš
ti tikrą jį sudarančių tautu 
valią, veikti ir kalbėti už bol 
ševikų nutildytas savas tau 
tas, kovoti už pavergtųjų vals 
tybių nepriklausomybės ir lais 
vės atstatymą. Todėl labai 
dažnai Pavergtųjų Seimas yra 
vadinam s h ažosiomis Jung 
tinėmis T.ut mis 

mūsų tautiečius: pilni kalė ji 
mai. pilnas Sibiras. . o kiek 
išžudytų . ir už ką? Bet kaip 
buvo anais laikais, kurie ca 
rui ir jo pastatytam Muravjo
vui pritarė arba padėjo pa
vergti Lietuvą, yra nemažai 
ir mūsų laikais, kurie garbi
no Staliną arba dabartini 
Kruščiovą

Pavergtųjų Seimo organiza 
cija yra sudaryta pagal Jung
tinių tautų pavyzdį. Kas me
tai Seimas renkasi sesijai tą 
pačią dieną, kai Jungtinės 
Tautos pradeda savo darbą. 
Seimo būstinė yra Jungtinių 
Tautų būstinė — NewYorkas. 
Seimo nepaprastos sesijos ar 
konferencijos vyksta ir Euro 
poje. Seimas turi savo dele- 
gatūras Londone, Paryžiuje, 
Bonnoje, Romoje, Stockhol- 
me. Buenos Aires, Rio de Ja 
neiro, Montevideo ir Austra
lijoje, o savo atstovus dar ir 
Kopenhagoje, Beirute Kolum 
bijoję, Japonijoje Filipinuose 
ir Naujoje Zelandijoje.

Pavergtųjų Seimo nuostatai 
reikalauja, kad jo nariai — 
tautiniai komitetai ir tautinių 
delegacijų nariai būtų savų 
valstybių piliečiai. Lietuvos 
delegaciją Pavergtųjų Seime 
nominuoja Lietuvos Laisvės 
Komitetas. Vienuolika delega 
cijos narių gyv-naJAV, pen 
ki — Europoje.

Iš pastarųjų metų Paverg 
tųjų Seimo veiklos pažymėti 
ni y-a šie faktai:

1 - usirmkus 88 jam JAV 
Kongresui, Pavergtųjų Seimo 
Generalinis Komitetas lankė 
si Vašingtone Jo nariai aplan 
kė daugiau kaip 40 senatorių 
ir Atstovų Rūmų narių, buvo 
priimti Valst Departamente.

2 Š.m gegužės mėn Pa
vergtųjų Seimas turėjo konfe 
renciją Strasburge Toji kon 
ferencija davė progą bendrau 
ti su laisvųjų Europos valsty 
bių politikais ir parlamenta
rais, o ypač su Europos Tary 
ba ir jos sudaryta Neatstovau 
jamų Valstybių Komisija. Kon 
ferencijai pasibaigus lankytos 
Vakarų Eur< pos valstybių sos 
tinės.

3. Pavergtųjų Seimas darė 
visas galimas pastangas, kad

B Brazdžionis

Kalėdų Varpai
Kur tu, sesuo gera, kur jūs. draugai, likimo
Į vakarus ar šaltą šiaurę nunešti?
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo, 
Kur mus visus nuves takai balti?

t
Tartum Kalėdų baltos gėlės, baltos eglės 
Pražydo Jėzaus šventei kloniuos ir kalnuos, 
Kažkur prie židinio susėdus šeimai bėglio 
Apie Kūčias mama dukrelei taip niūniuos:

— «Mūsų parapijos bažnyčios prakartėlės, 
Kur gimė Kristus, tu, mažyte, nežinai...
Ten nuo altoriaus krito rožė Teresėlės, 
O Čia aplinkui — sniegas, uolos ir kalnai...»

Ir širdį liūdną spaus kančia kaip ledo pančiai, 
Ir kaip šešėlis — tiesis juodas ilgesys.
Ir niekur svetimuos kalnuos neradus ramsčio, 
Zigzagais širdį vienuma plėš ir raižys.

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

Tik neateis sesuo, nei jie. draugai likimo 
Bangos į nežinia bedugnę nunešti,
Tik nenutils varpai Dangaus Taikos gimimo, 
Tik bėgs pavasariu žiemos takai balti..

JAV Prezidentas laikų išleis 
tų p oklamaciją, skelbiančią 
Paverg.ųjų Tautų Savaitę Jis 
organizavo tos savaitės minė 
jimus, ypač New Yorke ir Va 
šingtone Liepos 18 d. Vašing
tone buvo susitikimas su dau 
giau kaip 50 Kongreso narių, 
be to. diplomatų, Valst. De 
partamento ir spaudos atsto
vų Ta proga įteikti Paverg
tųjų Seimo žyminiai — sida
brinė plokštelė, įrėminta tarp 
devynių pavergtųjų valstybių 
vėliavų — senatoriui Keating, 
politiniam rašytojui Edgard 
Mowrer, žinomam žurnalistui 
Roscoe Drummond ir India

nos valstijai.
4. Š m spalio 23 — 31 d. d. 

Vietnamo sostinėje Saigoje 
vyko Devintoji Azijos Tautų 
Anti Komunistinės Lygos Kon 
ferencija. V, Sidzikauskas bu 
vo deleguotas atstovauti joje 
Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimą. Jis turėjo labai gerą 
progą pagyvinti ir suglaudin 
ti Pavergtųjų Centro ir Rytų 
Europos tautų santykius eu 
Azijos tautomis Saigono Kon
ferencija buvo vertinga Azi
jos ir pavergtųjų Centro ir 
Rytų Europos tautų solidaru-

(pabaiga 6 pusi.)

Nelė Mazalaitė-Kruminienė

Kūčių Vakarienė
Kai Marijona Vindašienė 

praveria akis, yra visiškai 
tamsu, tarsi troboje nėra nė 
vieno lango Visą rudenį, visą 
žiemą ji atsibunda šitaip anks 
ti. tačiau ji nepuola prie ne
sibaigiančių šeimininkės dar. 
bU — ji guli ir galvoja. Kar 
tais jai atrodo kad ji yra ru 
gio grūdas, ir nepaleisdamos 
jį spaudžia ir laužo girnos — 
tokios yra jos mintys Kar
tais ji sapnuoja, kad miega 
pasidėjusi galvą ant vinių, ir 
nepabudusi žino, kad tai min 
tys neatstoja nuo jos ir per 
sapną. Ir dabar jai atrodo, 
kad ji guli viduryje vieškelio 
sulaužytomis kojomis ir nega 
Ii pasijudinti. Per ją važiuo
ja geležiniai vežimai, šliaužia 
patrankos, ją mindo gyvulių 
ir žvėrių kojos, o ji guli ir 
žiūri. Ištisas dienas ir savai
tes guli ji, praeina paskuti
nės spalio dienos, krinta lap 
kričio lietus, šąla gruodis, ‘ir 
taip prieina laikas iki šios

dienos.
— Kūčios. — ūmai atsime

na ji. — Šitiek darbo, ir aš 
guliu. Nuo visokių užsiėmimų 
visi skuba į namus, ir namai 
turi būd paruošti

Ji šypsosi, kai galvoja tai, 
ir atsikelia lengvai, be jokių 
skaudėjimų, kurie nuolatos su 
ka jos sąnarius.

Ji užkuria ugnį, paruošia 
veršiukui gėralą, ir dabar ki 
toje lovoje pabunda mer
gaitė.

— Kur teta eini? — sėdasi 
ji išsigandusi. — | tvartus? 
Ne, ne! Aš tuojau keliu.

— Gulėk, — sako Vindašie 
nė, — gulėk, vaikeli. Tu kas
dien prisilakstai. Aš visai 
sveika, einu pati pasižiūrėti 
savo turto.

Ji užsidega žiburį ir apsi 
velka vyro kailinukus Kieme 
pilka šviesa, kaip aguonų pie 
nas — diena jau prasideda, 

ji nusėda ant žemės ir trobe 
šių. Dideli tvartai yra tušti, 
kaip po maro, tiktai pačiame 
gale girdėti, kaip atrajoja 
karvė.

— Jūsų reikia ieškoti eu ži 
buriu, - taria šeimininkė, — 
ieškoti savo namuose. Štai ši 
taip pasilieka po bolševikų 
atsilankymo.

Veršiukas aštriu liežuviu 
lyžteli jos ranką, paskui pra 
deda linksmai čiulpti putrą — 
ir šeimininkė paglosto mažą 
gyvulį jautriai, kaip žmogaus 
kūdikį

— Gausi ir tu, — sako ji 
karvei, ir eina į daržinę pa
šaro

Kokia stipri ji šiandien jau 
čiasi - galvoja ji apie savt 
ir džiaugiasi — tarsi kelios 
vyrų rankos sunkiu kabliu 
plėšia dobilus ir sieną iš kie
tai sumuštų šoninių. Ji pride 
da pilnus užėdžius trupančių 
kvapių žolių juodmargei ir 
nuneša pilną regstį į arklidę, 
Ir čia stovi motina — žiūri 
šeimininkė ir svarsto, kiek 
dienų bėra iki to laiko, kada 

reikės ir čia padėti gyvuliui 
atsivesti kumeliuką.

— Jūs kaip pirmieji gyvu
liai rojuje, — galvoja ji, — 
jūs kaip tie, kurie plaukė No 
jaus arkoje, išgelbėtieji iš 
tvano — iš jūsų turi kilti 
naujos gyvulių padermės ir 
atstatyti mūsų žemės ūkį Tik 
tai reikia išsaugoti jus, tiktai 
išsaugoti.

Tris kartus ji grįžta priešu 
linio ir pripila jiems vandens. 
Paskui eina į vidų ir rūpina
si pusryčiais sau ir mergai
tei Pavalgiusi ji sako:

— Verute, susiruošk eiti 
pas motina. Gali pasilikti te 
nai per visas Kalėdas.

— Bet kaip jūs teta--------
— Nesirūpink, tavo motinai 

būtų liūdna vienai švęsti Aš 
paieškosiu šio to nunešti jai. 
Ir eik netrukdama

Ir kai merga tė išeina. Vin 
dašienė pradeda savo didžiuo 
sius darbus. Nuo aukšto iš 
slaptų užkampių ir atneša bal 
tų miltų ir paruošia kepti Kū 
čių sausainius ir Kalėdų py

ragus Ji neša grybus ir uo
gas, neša šeimininkės rūpes
čių ir taupumo vaisius ir ruo 
šia viską šio vakaro vakarie
nei Paskui prasideda grindų 
plovimas, reikia nušviesti sta 
lą ir suolus, nuplauti langų 
stiklus, kad pro juos galima 
būtu toli matyli.

Ima brėkšti, pamažu prade
da temti, ir ji vis dirba nepa- 
vargdama ir neilsėdama. Pa
galiau ji gali nusiprausti pa . 
ti ir apsivilkti geriausius šven 
čių drabužius Po šito ji tik 
užkabina ant lango užuolai
das, paloja ant stalo šieno ir 
tiesia staldengtę Toji dvelkia 
skrynios ir audeklų kvapu ir 
spindi iš baltumo Paskui ji 
išeina už jaujos ir prilaužo 
eglių ir pušų šakų*

— Kaip gerai, — sako sau, 
— kaip gerai, kad mes gyve
name miške ir toli nuo plen
tų. Kaip gerai, kad ima snig
ti — šitokį vakarą ramiai ga
lima laukti švenčių, niekas 
svetimas neišdrįs artintis j to
kią nuotolių vietą.

(B. D)
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K U
Mūšų kūčios mena puotą, 

vykusią kitados Mokytojo mir 
ties išvakarėse Toje puotoje 
kviečių duona virto eucharis
tinė Aukos Duona Per tris 
šimtmečius po to sėdėjo už 
s alo krikščionys laužė pašvęs 
tą duoną savo agapėse — dva 
sinės vienybės ženklan, vie
nybės tarpusavyje ir su jų 
Mokytoju

Dabar šių puotų niekur ne
berasi pa aulyje, tik pas mus 
ir artimuosius katalikiškus kai 
mynus Kažkas perkėlė jas 
iš amžių glūdumos, iš krikš 
čionybės lopšio į mūsų kraš 
tus ir išlaikė per šimtmečius 
iki mūsų dienų Daug kas iš 
krikščioniškųjų Vakarų ap
gaili, kad jų Kūčios, palygi
nus su mūsų, nebesusiriša su 
pirmine krikščionybe.

Mūsų Kūčios yra vieninte

Paskutinė
Tai atsitiko Betliejuje, auš

tant dienai. Žvaigždė buvo 
beblestanti, paskutinis piligri
mas palikęs tvartą Mergelė 
Marija sutvarkiusi šiaudinį 
guolį ir Kūdikėlis pagaliau už 
migęs. Bet ar miegama Kalė
dų naktį...

Tykiai prasivėrė durys pa
stumtos greičiau vėjo pūste
lėjimo negu rankos, ir a>nt 
slenksčio pasirodė moteriškė 
apsirengusi skarmalais Ji bu 
vo tokia raukšlėta, kad že
mės spalvos veide jos burna 
atrodė niekas kita, kaip dar 
viena prisidėjusi raukšlė

Ja pamačiusi, Marija išsi
gando, tarsi kokios piktos 
įėjusios laumes Laimė, Jėzus 
miegojo Asilas ir jautis ra
miai sau kramtė šiaudus, žiū 
rėjo į artėjančią svetimą mo 
terį ir ją visai nesistebėjo, 
tarsi ją pažinotų iš seno. Męr 
gėlė Marija neišleido jos iš 
akių. Kiekvienas nužengtas 
jos žingsnis atrodė jai ilgas 
kaip amžinybė.

Senė vis artėjo, ir štai ji 
jau buvo prie ėdžių krašto. 
Ačiū Dievui, Jėzus vis dar te 
bemiegojo. Bet ar miegama 
Kalėdų naktį?...

Staiga jis atmerkė blakstie 
nas, ir jo motina labai nuste 
bo, pamačiusi, kad moters 
akys ir jos kūdikio akys bu
vo visai panašios ir spindėjo 
ta pačia viltimi

Senė dabar apsilenkė ant 
šiaudinio guolio; šiuo metu 

c I O S
lė^išk'llmė, sujungianti Pasku 
tinės Vakarienės stalą su Bet 
liejaus prakartu. Paplotėlis ir 
šienas yra tiedu simboliai, 
kurie mena vieną ir antrą. 
Paplotėlis kalba apie Kūnu 
tapusią duoną sienas — apie 
Kūnu tapusį Žodį Šios dvi 
paslaptys — kalėdinė ir vely 
kine — savo esme yra tos 
pačios. Tai, kas įvyko Kris
taus gimimu, turėjo but at 
baigta jo pasilikimu Eucharis 
tijoje.

Mūsų Kūčių centras yra sta 
las (ne eglutė) su plotkeliu, 
šienu, pasninkiškais valgiais. 
Kačių nuotaikos — paprastu
mas, rimtis, pakili maldos ir 
•giesmės dvasia, ne blizgesys, 
žaismingumas. Musų Kūčios 
— šeimos šventė; prie stalo 
dėkojama Dievui už šeimos 
narių sveikatą ir prisimena 
mi visi šeimos mirusieji.

Lankytoja
jos ranka ėmė kažko jieško- 
ti susipainiojusiuose savo skar 
maluose; atrodė, kad ji jau 
nuo amžių laikė ten kažką 
užslėpusi. Marija vis žiūrėjo 
į ją su tuo pačiu nerimu Gy 
vuliai taip pat į ją žiūrėjo, 
bet vis be nustebimo, tarsi iš 
anksto žinodami, kas atvyko.

Pagaliau praėjus ilgam lai 
ko tarpui, senė ištraukė iš sa 
vo skarmaluotų drabužių kaž 
kokį daiktą ir slėpdama ran 
koje, atidavė jį Kūdikiui.

Po visų dovanų, kurias pa 
aukojo išminčiai ir piemenys 
kas buvo ši dovana? Iš kur 
ši moteris atkeliavo, Marija 
negalėjo suvokti. Ji tik žiūrė 
jo į amžiaus sulenktą jos nu
garą, kuri dar labiau išsilen 
kė, kai moteris palinko ties 
guoliu. Bet asilas ir jautis į 
ją žiūrėjo ir vis dar nesiste
bėjo.

Tai truko labai ilgai. Pas 
kui sena moteris pakilo, tarsi 
nusimetusi labai sunkią naš 
tą, kuri ją traukė prie žemės. 
Jos pečiai nebebuvo sulinkę; 
jos galva beveik siekė šiau
delį tvarto stogą; jos veidas 
nuostabiu būdu buvo atgavęs 
jaunystės spalvą. Ir kai ji pa 
sitraukė nuo guolio ir išėjo 
už durų ir dingo naktyje, iš 
kur ji buvo atėjusi, Marija 
pagaliau galėjo pamatyti, kas 
buvo paslaptinga jos dovana.

Jieva (nes tai buvo ji) bu 
vo atidavusi Kūdikiui mažą 
obuclį. pirmosios nuodėmės ir 
daugelio kitų vėlesnių nuode

Laimutės Kalėdinis Sapnas
Vincas Abramikas

Laimutė parėjusi iš moky
klos, pasidėjo savo knygeles 
ir sąsiuvinius iš išbėgo past 
tikti grįžtančiu iš darbo tėve 
lių. Šiandien mergaitė jo la
biau laukė negu ki omis die
ni mis, nes tikėjosi, kad grįž
damas tėvelis bus nupirkęs 
Kalėdų eglutę. Bet ir šiandien 
jis ėjo be žaliuojančiu mede
lio rankose

— Jau rytoj Kūčios, o eglu 
tės ir šiandien nepanešėt — 
ašarotomis akutėmis priekaiš 
tavo Laimutė

— Nenusimint, Laimute, — 
ramino ją tėvelis, — rytoj nu 
važiuosim abudu į miestą ir 
tu galėsi išsirinktį tokią eglu 
tę, kokią tik tau patiks.

Laimutė tuo pažadu labai 
apsidžiaugė ir. užmiršusi sa
vo susirūpinimą, plodama ran 
kūtėmis ir šokinėdama lyg 
ožkytė, bėgo namo pirma 
tėvelio.

Vakare ji nuėjo anksčiau 
gulti, kad rytoj, šventą Kūčių 
rytą, galėtų laiku atsikelti ir 
išsiruošti į miestą.

Bet ji dar ilgai negalėjo už 
migti Jos galvutė buvo pilna 
visokių minčių, kaip linksma 
bus važiuoti į miestą, kaip ji 
rinksis pačią gražiausią eglu 

mių obuolį.
Ir mažas raudonas obuolys 

naujagimio rankose žėrėjo, 
kaip naujo pasaulio rutulys, 
pasaulio, kuris tik ką buvo 
gimęs su Juo.

J. ir J Tharaud
Vertė J. Tininis

VISIEMS «JAUNYSTĖS AIDŲ» SKAITYTOJAMS 
São Paulo Moksleiviai Ateitininkai Linki 

LINKSMŲ KRISTAUS GIMIMO ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

tę. paskui kaip ją puoš, kaip 
rodys savo draugėms, kaip 
ateis Kalėdų senelis ir atneš 
dovanėlių .

Bėsivaizduodama rytojaus 
džiaugsmus, ji nė nepajuto, 
kaip užsimerkė jos akutės ir 
saldus miegas nunešė ją į sap 
nų karalystę.

Laimutė sapnuoja, kad jau 
saulėtas Kūčių rytas. Tėve
lis jai duoda pinigų, ir ji vie
na važiuoja į miestą eglutės 
pirkti. Eglučių parduotuvėje 
ji randa daug žmonių: vy-ų, 
moterų, paaugusių berniukų 
ir mergaičių, bet taip pat yra 
ten vaikų ir už Laimutę ma
žesnių Visi jie varto krūvoje 
eglutes, ieško gražiau ių Kai 
kurie jų kojomis lipa ant par 
vistusių žalių, lyg rūtos, me
delių, o kiti jiems nepatinka
mas sviedžia negailestingai į 
kampą. Laimutei graudu da
rosi žiūrint į netvarkingai iš
draikytas eglutes Ji galvoja, 
ką kaltos tos nelabai gražios, 
kad už jas yra dar gražes
nių? Kam jas reikia mėtyti 
ir kojomis mindžioti?

Laimutė nė nepasijuto, kaip 
viena į pasienį, negailestin
gai numesta eglutė atsidūrė 
jos rankose Jai to medelio 
taip pagailo, kad ji visai no- 
benorėjo ieškotų gražesnės.

Užmokėjusi pinigus, mer
gaitė išėjo iš parduo’uvės, už 
aidėjo eglutę ant pečių ir 
pėsčia patraukė namų link. 
Ji bijcjo važiuoti autobusu, 
kad žmonių spūstyje, nenu
lūžtų kartais kuri eglutės ša
kutė

— Beširdžiai žmonės, bešir 
džiai žmonės, — išgirsta Lai
mutė lyg iš po žemės einan
tį tylų balsą Geriau įsiklau
siusi, ji supranta, kad tuos 
žodžius kalba ant jos pečių 
nešama eglutė.

— Sakyk, eglute, kodėl tu 
taip skundiesi žmonėm s? — 
paklausė Laimutė.

— Augau savo gimtinės miš 
ko pakraštyje tarp daugybės 
kitų mano sesyčių tokių pat 
žalių eglaičių Grynas ir kve
piantis oras gaivino mano jau 
nas šakeles. Šiltas vasaros 
lietutis prausė žaliuo ius spyg 
liūs. Margieji paukšteliai tū
pė į mūsų šakas ir linksmi 
no mus savo giesmelėmis 
Nebuvo ten nei dūmų, nei pur

N EPĄ MIRŠKITE:

— Dalyvauti rarotų Šv Mi
šiose, kurios bus gruodžio 21 
d 20 vai. Vila Zelinos Šv. 
Juozapo bažnyčioje. Tuoj po 
Šv Mišių Ramovėje bus atei
tininkų ruošiama agapė, į ku
rią reikia užsirašyti iš anksto.

— Taip pat iš anksto rei
klia įsigyti pakvietimus į Ka
lėdų dienos šokių popietę. 
Pakvietimai gaunami pas at- 
kų Valdybos narius.

— Gruodžio mėn 29 d. 15 
vai. at kų Ramovėje yra ren
giama Kalėdų Eglutės progra 
ma, kurią išpildys mažieji lie 
tuviukai ir moksleiviai ateiti
ninkai. Po programos bus 
įvairūs žaidimai ir Kalėdų 
Senelis su dovanomis. Įėjimas 
visiems laisvas.

vo. Tiesa, aš augau pačioje 
palaukėje, kur dažnai užpuo 
le žiaurus vėjai negailestin
gai lankstė mano šakeles. 
Dėlto aš užaugau ne okia 
graži, kaip kitos užuovėjoj 
engusios eglaitės. Bet ar aš 
kalta dėlto?... Bet atėjo žmo
gus ir nukirto mane. Atvežęs 
į miestą, išvertė ant purvinos 
žemės prie šaligatvio, kur iš 
gulėjau daugiau kaip savaitę. 
Pagaliau buvau įmesta par 
duotuvėn, kur visi pirkėjai 
mane mėtė iš vienos vietos į 
kitą. Ir tikrai bučiau buvusi 
išmesta į šiukšlyną praėjus 
šventėms, jei ne tu, geroji 
mergaite, kuri manęs pasigąi 
Įėjai..,

— Nenusimink, mano mielo 
ji eglute, ir neaimanuok taip 
skaudžiai, — kalbėjo Laimu
tė. — Aš mokėsiu tave mylė
ti. Aš myliu visus medelius. 
Tave pastatysiu gražiausioje 
kambario vietoje, papuošiu 
taip gražiai, kad tu atrodysi 
kaip tikra karalaitė Tu spin 
dėsi mano namuose, lyg skals 
ti saulutė, Po tavimi padėsiu 
visokių dovanėlių, ir tu atro
dysi ne tik puiki bet ir tur
tinga. Ateis mano draugės, 
ir mes šoksime aplink tave, 
prisimindamos savo toliu ą tė 
vyne, kurios netekome. Tavo 
žalumas mums primins Lietu
vos miškus, gojelius ir girai 
tęs, kur ėidavom grybauti...

(pabaiga 6 pusi.)
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1963 m. gruodžio 21 d MŪSŲ 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 kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

..Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 
4.0-Sala 7-Tel. 37-0324 

no 14,00 iki 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 

x LENDORIUS

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).

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

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

Trečią:
Agua Rasa 8 valjj
Moinho Velho 11 vat, 
Lapa 18 vai.,
K e tvirtą!: ,
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 va*., 
Vila Bonilha 10 vai.

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

IRSNE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101/102 Rua Coelho Neto 281

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

Escritám CmtáMi Vila Zelina S/C Ūda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

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

FONE: 63-6005 - VILA ZKLINA - SÃO PAULO

PRANAS
Madeirasi e m gerai

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

Rio de Janeiro
Serraria « IT A» — Serra dos Aimorés — Município de Į 

Nanque - Estado de Minas Gerais 1J

& CIA. LTDA
VATIKANO RADIJAS

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

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

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

ANTANO . OAVIILONiO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
(

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 
postal 4118 - Vila Zelina, Tél. 63-4130 São Paulo;

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IRvíSIUVIMO IMOKYKLA

^fOlHJA”
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 --------

RIO DE JANEIRO

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

SIUVĖJAS!
POVILAS AMBROZEVIČIUb 
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOIO VANDENS L INDO Y A

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

»S/ UVYKLOJE*LA UROl
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
p Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir.darbo kokybe ir kaina

Í82MÀOJ CAKR1EKI
indoya vanduo yrr reniai 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 — S Ã O PAUL 0"
.. .. -w» -n - ...........«■•••-“ ~ ® »»»

w *» . • • • • • W ama* • • • • •

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

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

Statybos medžiagos sandas ir įvairių geležinių daiktųHndų bei darbo įrankių ■ctr.. 
krautuvė tifefe®

lEJCRITOKIC CONTAEHL

NAJČIMENTC
A / . ,

Irmãos Nascimento
see. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atima yihus, 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

RUA COSTA BARROS, 4-C TEL. 63-3285 VfLA ALPINA

HA!
ĮĮpĮlĮįĮj
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

— Kalėdų naktį Piemenėlių 
mišių metu giedos Liet. Kat 
Bendruomenės choras, dniguo 
jamas V Tatarūno, vargonais 
grojant L. Šukytei.

— Misijonierius Tėvas J. 
\ Bružikas Kalėdų šventes dar 

turės praleisti ligoninėje — 
Santa Casa Ligonį lankyti ga 
Įima visomis dienomis.

— Laiškai: N Nadolskiui, 
Aug. Žemaitaičiui, Gudavičie- 
nei, J. Petrėnaitei, L. Šlape
lienei. A. Pumputienei, kun. 
J. Šeškevičiui, kun. K. Tama- 
šiūnui, A. Catafay, M Joną 
vičiūtei, J. Antanaičiui, Ad. 
Lunskienei, Balčiūnams, K. 
Giedraitienei, J. Masiuliui, 
Ad. Barsevičienei, J. Širbins- 
kui, J. Žemaičiui, R. Lunskiui 
Pov. Vonžadui, Verai Mustei
kytei, I. Kutkienei. A Dirsy
tei, J. Seliokui, I, Didžiulytei, 
J. Rusevičiui, M Katsas, A. 
Sejunui, V. Vaikšnorienei, J. 
Baužiui, A. Lazdauskui, J Jo 
deliui, J. Paukščiui, B Rais 
kui, Pr Zagorskienei, Ad. Mi 
siūnienei

— Gruodžio mėn. 9 d. mirė 
JUOZAS JANKAUSKAS, 62 
m. amžiaus, kilęs iš Daugų 
parapijos, Pagilės kaimo, Aly 
taus apskrities Brazilijon at
vyko 1927 m Nuliūdime pali
ko žmonų, draugus, pažįsta
mus.

— JUOZAS BEGANSKAS 
mirė 18 d gruodžio, 56 m. 
amžiaus kilęs iš Utenos apy 
linkės. Sirgo apie penkerius 
metus Palaidotas Vila Formo 
za kapuose. Nuliūdime pali 

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.

ko žmoną Oną, dukteris Oną 
ir Mariją, sūnų Vincą, du bro 
liūs, motiną, seserį Septintos 
dienos mišios bus 26 d gruo
džio 7,30 vai V. Zelinoje.

— Šv. Juozupo Vyrų Broli 
ja šv. mišias užprašė už prez 
KENNEDY jo mirties 30 die 
nos proga, kurios bus atlai 
kytos gruodžio 23 d. 19,45 
vai. Vila Zelinoje. lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti

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

MIELI SKAITYTOJA!

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

‘ M L”. Administracija

— Liet Kat Bendruomenės 
choras praneša kad norintie 
ji dalyvauti Naujų Mėtų suti 
kime, iš anksto privalo įsigy 
ti pakvietimus pas choristus.

LIETUVIŠKOS RADIJO
PROGRAMOS LAIKAS.

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

PAIEŠKOJIMAS

Meilutė Gaidukevienė Kons 
tancija, gyv. Lietuvoje, Ute
nos rajone, Norvaišių Taryb.

KVIEČIA Į NAUJUS METUS
Dr Jono Basanavičiaus vardo Lietuvių Mokyklos 

Globėjų 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).

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

klientus lietuvius, linki jiems linksmų 
ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 

NAUJŲ METŲ

ūkyje, ieško savo brolio AN
TANO MEILAUS, atvykusio į 
Braziliją prieš 30 su viršum 
metų Jo paskutinieji adresai 
yra buvę: Caixa Postal 129, 
Ibipora ir S.P P. Villa Jotahy, 
Fst do Parana.

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

LAIMUTĖS KALĖDINIS
SAPNAS

(pabaiga iš 4 pusi)

— O kai šventės jau bus 
praėjusios, - kalbėjo toliau 
Laimutė, — kai tavo spy lė
liai parud ios ir pradėk krist? 
ant grindų aš tavęs neišme- 
siu į pasalį šunims trypti, be-t 
sudeginsiu švari j ugnelėj, 
kad toe viena tavo šakelė ne* 
būtų į purvą suminka, kad nė 
vienas spyglelis pasaliuos ne- 
siNarstytų .

Saulutės spinduliai krisda 
mi pro langą, pažadino Lai 
mutę iš miego. Pramerkusi 
akis, mergaitė suprato, kad 
tai sapno butą.

(pabaiga iš 1 pusi)

Sytas su JAV susitarimas lie
čiąs atominės energijos tyri
nėjimus.

Prancūzijos ir Vokietijos 
krašto apsaugos ministerial 

Messmer i* von Hassel pasi
rašė sutartį gaminti Prancū
zijoje naujo tipo karo trans
porto lėktuvą «Transall» Vo
kietija minėto tipo lėktuvų 
gaus 110.

— Maskva praneša kad 
šiais metais karo reikalams 
biudžetą sumažino 600 milijo
nų rublių. Galimas daiktas, 
kad karo reikalams biudžetą 
mažinti verčia žemės ūkio 
krizė. Bet iš kitos pusės ko
munistu pranešimais negali
ma tikėti Partija biudžetą ga 
Ii keisti kada ir kaip nori, 
ŠPoki vieši pranešimai turi 
tam tikrų politinių tikslų

Jei be jokio susijaudinimo 
Kremlius yra tiek tarptauti 
nių sutarčių sulaužęs ir jėga 
tiek kraštų pavergęs, tai me
lagingai paskelbti, kad nu
braukia iš apsiginklavimo biu 
džeto tam tikras sumas, yra 
menkniekis.

(pabaiga iš 3 pusi)

mo manifestacija. Konferen 
cijai pasibaigus, buvo pakvies 
tas į Taipei, Formozą būti 
Laisvosios Kinijos vyriausy
bės svečiu Ten. ir kaip ACEN 
delegatas ir kaip buvęs Ne
priklausomos Lietuvos įgalio
tas ministeris buvo nepa
prastai šiltai priimtas.

5. Rugsėjo mėn Pavergtų
jų Seimo pirmininkas ir Gen. 
Sekretoriaus pavaduotojaslan 
kėši Pietų Amerikoje: Bue
nos Aires juodu pravedė se
minarą apie Maskvos užma

čias pavergtos®
įsų Europos vall:'"’^;''/--: ' - 
tindami tai su komunistų ak
cija Pietų Amerikoje.

Per savo jau dešimtuosius 
veiklos metus Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimas įgijo ne
mažą autoritetą ir svorį tarp 
tautinėje šių laikų politikoje, 
yra reikšmingas ir naudingas 
bendros Oentro—Rytų Euro
pos egzilų veiklos ir kovos 
organas. Tatai ypač jaučiama 
lankantis kituose žemynuose.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas ir mūsų jame dalyva
vimas yra svarbus ir naudin
gas mums lietuviams, kovo
jantiems už Lietuvos išlaisvi
nimą.

AZIJOS TAUTŲ ANTIKO
MUNISTINĖ SĄJUNGA

Pareikštas solidarumas Rytų 
ir Vid. Europos tautų 

vedamai kovai

1955 tuometinis P Korėjos 
prezidentas Syngman Rhee, 
sukvietęs į Seoulą dar 7 Azi
jos kraštų atstovus, įsteigė 
Azijos Tautų Antikomunistinę 
Sąjungą, kurios tikslas; išlais 
vinti tautas iš komunizmo ne 
laisvės, stiprinti laisvųjų vals 
tybių tarpusavio draugingumą 
ir skatinti jų tarptautinį ben
dradarbiavimą, siekti patva
rios taikos pasaulyje, tarpu 
savių Sąjungos narių ūkiniu 
bei kultūriniu bendradarbiavi 
mu kelti Sąjungos tautų gyve 
nimo standartą ir įtvirtinti de 
mokratiją bei Visuotinės Zmo 
gaus Teisių Deklaracijos pas 
kelbtas asmens teises Sąjun
gos kraštų vidaus gyvenime. 

Sąjungos uždaviniams vyk
dyti yra Taryba ir pastoviai 
veikiantis sekretoriatas, o vei 
klai programą priima metinės 
konferencijos. Šiuo metu Są
jungos nariais yra Australija, 
Kinija, Hong Kong, Iranas, Ja 
ponija, Jordanas, Korėja, Ma 
kao, N. Zelandija, Filipinai, 
Thailandas (Siamas), lurkija, 
Vietnamas Šių metų Konfe
rencija Sąjungos nariu priė
mė Indiją.

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

V. Zelina

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.oAndor 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 L1TUANIA*
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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.

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 ŽELI NOS’ LIETU. 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5978 

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

— PARDUODAMAS SKLYPAS 
10 x 40 kv. i-net. Labai gra
žioj vietoj, 3 autobusų linijos 
V. Remedios1 (už Lapa) Praça 
Sta. Hedviges, 3. Teirautis 
ten pat pas Tadą Šablevičių
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