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Chruščiovas apie chemijos pramones plėtimą
Gruodžio 9 d Maskvoje pra
sidėjus sovietų kom partijos
CK plenumo sesijai. N. Chruš
čiovas ilgoje kalboje teisino
kviečių pirkimą Vakaruose,
išryškino planus žymiai iš
plėsti chemijos pramonę ir ta
proga apkaltino Staliną ir Mo
loto vą pardavus užsieniui k vie
čius, kai Sovietijos gyvento
jai badavę Ypatingas Krem
liaus valdovo dėmesys skir.
tas chemijos pramonei. Pagal
Chruščiovą per septynerius
metus numatyta pastatyti 200
naujų chemijos įmonių. Nauji
investavimai į tą pramonę
sieksią 42 miliardus ruolių.
Kad patenkinti Sovietijos var
totojų poreikius Chruščiovo
nuomone 1970 m tektų ga
minti nuo 225 ligi 257 milionų
tonų javų, .0—25 mil. tonų
Hbėsoe, 115 —135 mil tonų pie
no. Kremliaus valdovas prlpa
žino, kad dirbtinų trąšų ga
myboje sovietai gerokai a silikę. Pvz , jei JAV se vienam
hektarui tų ferąšų panaudoja
ma 229 kg, tai Sovietijoje
— vos 62 kg Kadangi 1970
m. Sovietijos gyventojų skai
PENKt RYTŲ VOKIEČIAI Į
LAISVĘ TURKIJOJE

čius gafrįs pasiekti 250 mil,
tai reikią ieškoti priemonių
juos visus aprūpinti Chruščio
vas, kalbėdamas apie preky
bos ryšius su Vakarais nuro
dė», kad Sovietai esą pasiren
gę Vakaruose pirkti chemijos
įmones ir įvaikius gamyklų
įrengimus, tačiau jis griežtai
priešingas Vaka ų statomoms
sąlygoms bei pa ipelnymui.
Vakarų spauda Chruščiovo
planus komentavo: esą jei jis
tieksiąs vykdyti visus su che
mijos pramone susietus pla
nus, teks sustiprinti bendra
darbiavimą su Vakarų kraš
tais Visi sovietiniai eksperi
mentai tenka vertinti kaip
pastangas nuslėpti sovietų ne
sėkmes žemės ūkyje Jei jie
norėtų Vakarų kreditų, tai tu
retų atminti kad politikoje
vyrauja dėsnis — veltui nielae neduodama Britų «Daily
Telegraph» pažymėjo: jei pri
menamos sovietinės nesėk
mės, kodėl nedrįstama naro
dyti į valstybės planavimą
bei valstybinę nuosavybę —
juk jie ni ku būdu nesuderi
nami su sėkmingu ūkiu!

nus, per mažai kovojančius
su nepageidaujamomis nuotai
komis. Esą daugelis latvių
partiečių į tuos reiškinius žiū
ri pro pirštus, manydami kad
«liekant s» išnyksiančios sa
vaime.

Gruodžio 1 d į Bosforą at
plaukus Rytų Vokietijus lai.
vui < Volkerfreundschaft», iš
jo iššoko į vandenį ir motor
laivių buvo nugabenti įkrau
tą penki rytų vokiečiai, iš jų PABALTIEČIŲ PROTESTAS
dvi moterys. Visi keturi krei
Ženevos parodoje
pėsi į turkų įstaigas ir prašė
Tarpt. Raud. Kryžiaus su
jiems suteikti azilio teisę.
kaktuvinėje
parodoje Ženevo
Prieš kelias savaites panašiu
būdu iš sovietinio laivo pasi je, Šveicarijoje, istoriniame
skyriuje primintos trys Pabal
šalino 21 lenkas turistas.
tijo valstybės ir jose veiku
- NEDUODA RAMYBĖS sios Raud. Kryžiaus organi
LATVIŲ TAUTINĖS NUOTAI zacijos Kuriam laikui pras
KOS. Ne tik Lietuvoje ir Es linkus buvo ištrintos kai ku
tijoje, bet ir Latvijoje reži rios tų Valstybių datos Pasi
mui sunku susidoroti su lat rodė, kad tai buvo įvykdyta
vių tautinėmis nuotaikomis. raud. Kinijos delegatų žygių
Komunistinius vadus labiau «dėka*. Kiniečiams buvo už
siai pykdo tai, kad tas latvių kliuvę, kad parodoje buvu
«nacionalizmas» susilaukiąs sios paminėtos «nešančių»
vis naujų impulsų iš Vakarų valstybių datos Nors pabal
pasaulio. Esą radijo laidomis, tiečiai ir protestavo prieš tas
laiškais, nelegaliai ateinan neteisingas «korektūras», ta
čiais spausdiniais, siuntiniais čiau jos ir liko neištaisytos.
ir kitais būdais iš Vakarų Parodos kituose skyriuose vis
skleidžiamos
nepageidauja dėlto buvo priminta Pabaltijo
mos nuotaikos ir jos esančios valstybių nepriklausomybės ir
- nukreiptos prieš sovietų įves okupacijų laikotarpiai.
tą tvaiką «Ciną* dienraštis
jau kelius kartus (panašiai
— K Donelaitis šių dienų
kaip vilniškė «Tiesa») polemi Lietuvoje jau vadinamas «de
zavo su tomis «nacionalistinė mokratinių realistinių lietu
mis» nuotaikomis, drauge pa vių literatūros tradicijų kūrė
bardamas ir partinius orga ju>. Jubiliejaus proga Vilniaus
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KODĖL CARVALHO PINTO
PASITR AUKĖ IŠ VY
RIAUSYBĖJ?

PERMAINOS VYRIAUSYBĖJE
Sausio mėn • bus pakeistas
ministerių kabinetas, išskiliant kariškas ministerijas.
Numatomi pakeitimai palies
penkias ministerijas. Spauda
praneša, kad São Paulo estą
dui rezervuotos dvi ministe-

universitete surengta moksli
nė konferencija. Absolventai
ir studentai skaitė mokslinius
darbus apie poeto kūrybą.
Buvo surengtas koncertas,
VILNIUJE ATIDARYTI
NAUJI RESP. BIBLIOTEKOS
RŪMAI

Tėvo pavyzdį pasekė ir
sūnus Algis, kuris Rua Silva
Bueno, 2511, Sacomã, turi di
dėlę
dažų krautuvę.
PREKYBININKAS STASYS
SALDYS YRA ŠIO «MŪSŲ
Saldžių šeima yra jautri
LIETUVOS» NR.
lietuviškos kultūros reikalams,
LEIDĖJAS
ypač spaudai. Jie remia ir
platina spaudą. Jie priklauso
SALDŽIŲ šeima, Lietuvoje
tu,lietuvių grupei, kurie sa
buvo įsikūrę Žemaitijos sosti  vo biudžete tarp kdtų reikalų
nėje
Telšiuose, kaip deset
kai tūkstančių kitų, karo me neužmiršta tain tikrą procen
tu artėjant viską naikinan tą skirti lietuviškos kultūros
čiam raudonajam slibinui, reikalams. Prekybininkui St.
pasitraukė Vakarų Vokietijoj, Saldžiui už šio «ML.» nr. iš
o karui pasibaigus, Lietuvai leidimą nuoširdžiai dėkojame..
esant okupuotai, išplaukė į
«Mūsų Lietuva»
rijos kurias užimsią konser
vatorių grupės atstovai.

— Deputatas L? Brizola,
gruodžio mero. 26 d. Galeão
aerodrome užpuolė ir apdau
žė žurnalistą Nasser. Minėtas
žurn listas per spaudą nuolat
atakuoja deputatą Brizolą Šis
pamatęs aeroportę žurnalistą
nesuvaldė nervų iš pykčio ir
puolėsi ant jo. Deputatas ir
žurnalistas susikibę pargriu
vo žemėn ir voliojosi. Susi
rinkusiai miniai buvo tikras
teatras, ir nežinia kaip būt
baigęsis jei ne policija, kuri
susikirčijusius išskyrė Tuo
pačiu lėktuvu ruošėsi abudu
skristi Brizola į Porto Ale
gre. o David Nasser į_ Vira
Copos D Nasser dabar dar
žiauriau atakuos dep, Brizolą.

Gruodžio 4 d Vilniuje, da
lyvaujant partijos ir valdžios
pareigūnams ir Maskvos bei
k tų respublikų svečiams, įvai
rių Sovietijos bibliotekų ats
tovams, atidaryti nauji respu
blikinės bibliotekos rūmai.
Knygų fondas siekiąs beveik
dvie ų milionų tomų. Ta pro
ga pasigirta, kad tas k ekis
aštuonis kartus viršijąs nepr
Lietuvon knygų fondus Žino
ma. neskelbiama tai. kiek to
je ir kitose bibliotekose ras
tume pa tinės bei propagan
dinės «literatūros» tiek lietu
vių. tiek įvairiausiomis Sovie
— Pirmą Kalėdų dieną «gė
tijos respublikų kalbomis
dos mūro» durys buvo atida
rytos vakarų •' berlyniečiams
— Iš Vilniuje įvykusio K vykti į rytinę zoną savo gi
Donelaičio gimimo 250 ųjų me minių aplankyti Tam tikslui
tinių jubiliejaus komiteto po
buvo reikalingas gauti iš va
sėdžio paaiškėjo, kad šalia karų Berlyno valdinių įstaigų
kitų pareng mų, dar paruoš leidimas. Į rytų Berlyną buvo
ta>s jubiliejinio paštų ženklo nuvykę apie šimtas tūkstan
projektas ir Donelaičio gyve čių vokiečių Rytiečiams ko
nimui ir kūrybai skirti sten munistai nedavė leidimo į va
dai numatyti pasiųsti į Kali karinę zoną pereiti. Vienas
ningrado (buv Karaliaučiaus) jaunuolis, norėjęs peršokti
srifcį. Nutarta vietoje, kur gy per mūro sieną ir pabėgti į
veno K Donelaitis, pastatyti vakarus komunistų policijos
paminklinį akmenį.
buvo nušautas viršuj «gėdos
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

METAI

tolimus užjūrius — Brazilijon
Čia pradžioje, atvykus tuščio
mis rankomis, reikėjo išgy
venti kiekvieno naujo imi
granto rūpesčius, nedateklius.
Bet lietuvis nepalūžta sunkio
se dienose. Ieško progų ir
galimybių geriau įsikurti. Ir
St Saldys gerai vteur apsi
dairęs. ryžosi prekybon mes
tis. Pasirinko Lapos apylin
kę, kur Rua Doze de Outu
bro atidarė rūbų krautuvę,
kur ir šiandien sėkmingai pre
kiauja Čia galima nusipirkti
įvairių rūšių drabužių medžią
gų ir ki.ų prekių.

BRAZILIJOJE

Dvi pag indinės pasitrauki
mo priežastys finansų minis
tério iš vyriausybės. Pirma,
tai neturėjimais reikalingų są
lygų atstatyti krašto finan
sams. Vyriausybė darė išlai
das. kurios nebuvo pramatyztos finansų ministerijos pla
nuoee Be to. prieš ministerį
buvo pradėta kompromituo
janti akcija, tikslu jį išstumti
iš finansų ministerijos
Antra priežastis, tai didė
jantis finansų ministério au
toritetas, kuris neužilgo savo
šešėliu nu atėjo nustelbti ir
pačius didžiausius autoritetus.

METAI

mūro» ir sužeistas krito va
karų zonon. Šis įvykis abie
jose «gėdos mūro» pusėse su
kėlė didelio pasipiktinimo

— Vak Vokietijos ministe
ris pirmininkas L. ERHARD
gruodžio mėn 27 d. išvyko į
JAV. Kadangi prezidentas
Johnson yra išvykęs į savo
tėviškę Dalias estade, tai į
ten tiesiog nuvyko ir Vak. Vo
kietijos vyriausybės delegaci
ja Vienas svarbiųjų kelionės
tikslų yra užtikrinti JAV pre
zidentui, kad Vokietija arti
mai bendradarbiais su JAV.
Taip pat nori patikrinti, kad
sulig Geaevos susitarimu, Ben
droš Europos Rinkos nariai
vis liberalesnę žemės ūkio
politiką kas liečia industri
jos produktų, bei javų impor
tą iš JAV. Europa neuždarys
durų ir kitų kraėtų gami
niame.
Pasikalbėjimuose su prez
Johnson bus paliesti šie klau
Simai: 1 Derybos tarp Rytų
ir Vakarų, ypač kas liečia
Berlyno ir Vokietij< s suvieni
jimą; 2 suorganizavimas ^Eu
ropos karinių pajėgų ir jų
apginklavimas atominiais gin
klą s.
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Atvykusieji Apie Tautinius Polinkius Lietuvoje
Lietuvoje daug «šiaudinių» komjaunuolių — Lietuvoje
tebemėgiamos lietuvių liaudies dainos, prisimenama
sava kariuomenė, 1 etuviškas radijas
(Elta) Neseniai iš Lietuvos
atvykę ELTOS atstovui Vaka
ruošė pasakojo būdingų smulk
menu apie komunistų organi
zacijas, komjaunimą, tautinius
lietuvių polinkius Į pirmąjį
' klausimą' ar tautiniai (vad
nacionalistiniai) nusiteikusių
žmonių partijos nariai vadi
narni išdavikais, dabar atvy
kę atsakė:
— Ne Į partijos narius žiū
rima pagal jų elgesį. Po Ven
grijos sukilimo lietuviai nusi
seikę daugiau remtis savo
jėgomis ir galima realia kitų
pagalba. Taip pat teigiamai
a'sakoma, kad lietuviai pa
iriotai panaudodami savo pri
klausymą partijai gali vieno
kiu ar kitokiu būdu padėti
*avo tautinės laisvės reikalui.
— Kaip žiūrima į jaunuo
lius, kurie įstoja į komjauni
mą tam, kad būtų lengviau
priimti j universitetus ar ki
tas mokslo įstaigas ir gauti
kitokių privilegijų?
— Esama mokyklų, kur 96%
klasių mokinių yra spaliukai,
pionieriai ar komjaunuoliai.
Tai jau virto šablonu, nes juk
ir 99% «balsuoja» už komunis
tus Esama buvusių bažnyčios
patarnautojų, kurie nors ir
vir/o komjaunuoliais, bet yra
susituokę bažnyčioje, liko ka
talikais, baigė mokslus ir ūžė
mė vadovaujančias vietas.
— Kuo galim i aiškinti, kad
š.m. lapkričio mėn paskelbta
Lietuvos spaudos bei patvir
tinta lapkr pabaigoje kom
jaunimo suvažiavime, jog kom
jaunimui priklauso daugiau
kaip 200 000 jaunuolių? Ar
adaug jų laikytina įsitikinu
siais nariais ar jų daug at
puola?
— Tai daugumoje «šiaudi
niai» komjaunuoliai. Idėjinių
komjaunuolių tėra mažas nuo
šimtis — jų dau urnai tūri

įtaką tėvai, vyr karta okupa
cine padėtis bei diktatūra, ey
venimo nenormalumai Jie vi
si žino, kad tikrovė kitokia,
juk jie daugumoje apsišvietę,
lanko ar Jankę įvairu s mo
kyklas. Tačiau atvirai jie ven
gia kalbėti apie jų ar krašto
tikrovę, nes prisibijo galėsią
sau pakenkti
— Ar pastebimos tautinės
— nacionalistinės tendencijos
tarp komjaunuolių, rašytojų,
ūkininkų ar darbininkų? — to
liau buvo paklausti neseniai
iš Lietuvos atvykę
— Taip, tokios tendencijos
pastebimos ir su jomis oku
Kaunas — Senamiestis, ledų kalnas.
pantui kovoti sunku Jauni
mui ir kitiems stengdamasi
primesti įvairius moralinius
Juras, iždininkas — S Kas
Nerimą Narutė
nusikaltimus, ištvirkimus, chu
paras ir nariai: prel. J. Gu
tauskas ir F. Senkuvienė. Ats
liganizmą.
Žiemos Pasaka
tovybės adresas: Lietuvių Na
— Kokiomis formomis pasi
O
bal
os.
šarmonėliais
pasipuošę,
mai, 2, LabrokeGardens, Lon
reiškia tautiniai polinkiai? Ar
bkužmarštyje likę žiemos,
don, W. 11.
studijuojamos praeities Lietu
Šaltos,
kvapą
užimančios.
vos kultūros ir kt> apraiškos,
JAV NEPRIPAŽĮSTA
Sutino ir brokado arnotais rėdytos,
jos teigiamai vertinamos?
Kristalais, stalaktytais nusagstytos.
LATVIJOS ĮJUNGIMO Į
— Taip, mėti a uos lietuvių
Šiaurinės žiemos.
SOVIETŲ SĄJUNGĄ
liaudies dainos, šokiai, papro
Baltam pusnies važy —
čiai. Komunistinės dainos pri
Viduržiemis prie vartų išlipa
Ryšium su lapkričio 18 d.
vačiuose pobūviuose ir ties
lr baltumu sulygina laukus ir kelią.
visame pasaulyje iškilmingai
iškilmių stalais nedainuoja
Ir snaigių kibimą patiesia ant takelių
paminėta Latvi> s neprikJau
mos Tai atliekama, kai ten
Žvaigždėtais mezginiais užskleidžia trobų langus.
somybės 45 m sukaktimi, Lat
ka pasirodyti choruose Giria
Ir paslaptim karaliaus šerkšno pasakoje
vijos atstovas Vašingtone Dr.
mi Lietuvos pastatai (juose
Slepia sodų.
A. Spekke gavo JAV Valst.
jau dabar įsitaisę sov etiniai
Ir taip šiandien atrodo:
Sekretoriaus Dean Rusk laš
politrukai), prisimenamas ar
Ne sodas ten viduržiemio legendoje palikęs,
tą su nuoširdžiais sveikini
paminimas buvęs, laisves Lie
Tik nuostabi, kažmkada sapnuota, nebaigta
mais latvių tautai. Sekt ete
tuvos laikais, maisto perte
Šiaurinės žemės pasaka.
rius pa ikino, kad JAV vy
klius, linksmos - laisvos ge
riausybė atsisako pripažinti
gūžint s, subatvakariai, sava
prievartinį Latvijos įjungimą
daina, muzika, kariuomenė,
į So J etų S gos sudėtį Jif pa
valdžia, dar ir du lietuviški
žymėjo kad amerikiečių tau
universitetai, dveji tik ketuta remia ir su pasigėrėjimu
viškai programas tiekę radio
seka latvių tautos prisirišimą
fonai, tvarkingos laisvųjų Lie tė užuojautos telegramas nu
TAUTOS FONDO
prie laisvės ir pasiryžimą ją
tuvos ūkininkų sodybos.
ATSTOVYBĖ LONDONE
žudytojo JAV prezident naš
atgauti Tie latvių tautos bruo
lei Jacqueine Kennedy ir
žai, pagal JAV užs enio poli
Patvirtintoji Tautos Fondo tikos vadovą, turėsią prisidė
LIETUVOS LAISVĖS
naujajam prez dentui Lyndon
Atstovybė Didžiojoje Britani ti prie eventualius latvių tau
KOMITETO UŽUOJAUTOS
B. Jo nson.
joje pasiskirstė pareigomis: tos teisių atstatymo.
LLK pirmininkas V. Sidzi
Atstovybės pirmininkas — <.
kauskas lapkričio 22 pasiunVJčinskas, sekretorius — Z.

Simas Sužiedėlis

Karaliaus Mindaugo Dilemos
«Aidai» 1963 m Nr. 6

(tąsa)
Nesunku buvo priimta bi
zantišką kryžių, kuriuo Min
daugą puolė Danila. Mindau
@o valstybėje buvo - gyvento
jų, krikštytų Rytų Bažnyčio
je. Rytietišku krikštu butų
pasiekęs savo valstybėje re
liginio vieningumo. Tuo me
tu dar nereikėjo gąsčioti, jog
tai bus rusiškas krikštas. Ne
buvo dar vieningos rusų tau,
tos nei bendro Rusijos var
do. Bažnyčių skilimas. įvykęs
prieš 200 metų, savo tikėjimo
skirtybėm žmonių masėje taip
pat nebuvo dar pakankamai
išryškėjęs Jei Mindaugas bū
tų priėmęs Rytų Bažnyčios
krikštą, kaip padarė jo sūnus
Vaišvilkas, nebūtų atrodę ne
nuoseklu ir neišmintinga Ry
tietiškoji krikščionybė vistiek
buvo augštesnė kultūros pa

kopa.
Bet tuo krikštu Mindaugas
nebūtų išsprendęs degamo
klausimo vakaruose ir šiaurė
je. Čia visu Baltijos pamariu
kurdinosi vokiečių riteriai, at
sikėlę skelbti vakarietiškos
krikščionybės. Po ta danga
slėpė troškulį plėsti Vokiečių
imperiją. Vokiečių riterių kar
das, paimtas už ašmenų ir iš
keltas augštya, išreiškė jų
kryžiaus politiką Kalavijas
ir kryžius buvo sutapę Kas
norėjo nuo to dvigubo puoli
mo atsiginti, turėjo bandyti
juos perskirti.
Tas reikalas lietuviam bu
vo aštrus, lyg dvi ašmenis ka
lavijas, nes savo pagrinde tu
rėjo dilemą: ar priimsi krikš
tą. ar nepriimsi, vistiek būsi
vergiamas. Tai rodė likimas
užkariautų ir krikštijamų lat

vių, kuršių, prūsų. Krikštas
neapgynė jų nepriklausomy
bės. Bet iš to nebuvo galima
daryti išvados, kad buvo be
reikšmis ir negalėjo ginti, jei
buvo vartojamas pulti Vaka
ruose krikščionybė ir karališ
kas vainikas buvo kaip tik
tos priemonės, kurios jungė
tautas ir išlaikė jas nepri
klausomas. Ar Mindaugas tai
suprato?
Neturime duomenų, kiek pa
žino savo laikus, bet jo elg
sena rodo buvus išmanų ir
gerai orientuotą valdovą Ma
tyti, nestigo nė gerų patarė
jų ir pagelbminkų. Jais gale
jo būti tie patys vokiečiai.
Nereikia manyti, kad vokie
čių riteriai sudarė tokią jau
uždarą ir tvirtą grandinę, jog
niekas iš jų neskyrė krikščio
nybės nuo politikos arba ne
siekė asmen nės naudos tar
nauti Mindaugo valdoviškam
dvare. Mindaugui sidabro ne
trūko, ir dovanom nebuvo
šykštus-Jo žmona turėjo pa
žinčių su Rygos pirkliais, rite

riais ir vienuoliais. Savo vyrui
buvo gera talkininkė — iš
mintinga, savaranki, valdoviška.
Taikūs ryšiai užsimezgė su
Livonijos magistru Andriejum
atvykusiu Rygon 1247, Jis
atstovavo taikos su Lietuva
šalininkam, įsitikinęs, kad ge
ruoju daugiau laimėsiąs. Ry
gos arkivyskupas Albertas
buvo karo žygių skatintojas.
Jis krikštijo pas jį atbėgusį
Mindaugo brolaitį Tautvilą, rė
mė jo teises į Lietuvą. Min
daugas, anot vieno rusų liūdi
jimo. magistrą gundęs tą brol
vaikį nudėti. Andriejus galė
jęs iškelti savo pasiūlą: kam
teptis krauju, jeigu galima
pasitepti šventais aliejais.
Krikšto reikalu abudu tarė
si Lietuvoje po Varutos ap
siautimo Besitardami sulygo:
Mindaugas krikštijąs! ir vai
nikuojasi, tarpininkaujant Li
vonijos magistrui, o šis už
paslaugą gauna žemių Magis
tras Andriej. s tas šv.esus ano
meto riteris, kuriam rimtai

rūpėjo ir krikščb niška misi
ja. apsilenkė su krikšto pa
pročiais: dovanos įteikiamos
krikštatėvio, ne krikš asūnio.
Iš Mindaugo jis jau buvo
ėmęs dovanų sidabru, ir už
tai savo brolių riterių palai
kytas savanaudžiu Tačiau
jiem neatrodė savanaudišku
mu, kai Mindaugą privertė
užrašyti dalį Žemaičių. Užra
šyta tos žemės, kurių Mindau
gas nebuvo dar užvaldęs. Vė
lesni kitų sričių užrašai laiko
mi vokiečių riterių falsifika
tais.
Mindaugas krikštijosi irau
ge su žmona, variu Morta,
dviem sūnum — Rikliu ir Rn
peikiu, ir nemažu būriu Min
daugo apl’nkos žmonių. Įsteig
ta pirmoji Lietuvos vyskupi
ja Rygos arkivyskupas norė
jo ją lenkti savo valiai, bet
Mindaugas kietai užsispyrė ir
išsirūpino, kad priklausytų tie
siog Romai. Tai pirmoji sava
ranki Lietuvos bažnytinė pro
vinciia.
(B. D)
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Nerimą Narutė

Piemenėlis
Esu karalius aš!
/
Mano čia visi miškai ir pievos,
Palaukėje pražydę jievos,
Ankstyvos mėlynos žibuoklės
Ir pirmosios krauju prisirpę žemuogės.
Tai man tiktai vienam težinomos
Tos vietos:
Auksiniai piedestalai — pamiškės kelmai
Ir aksominės samanėlių klaupkos —
Šventoje miško pilyje
Mano visi grioveliai ir klanai:
Aš juos peršoku, išbraidau,
Užuovėja — skarotos eglės skėtis,
Ir minkšta gelumbe išklotas
Miško laitas — karštam vidurdienyje pailsėti.
Man gieda vyturėlis anksti rytą,
Pirmieji saulės spindulėliai
Bučiuoja mano kojas,
Kai peršti jos
Nuo degančios pievų rasos.

ųnis Kinai paskelbė, kad so
vietai varo kurstomąjį darbą
kai kuriose Kinijos provįnci
jose ir pagiąsino susitvarky
ti su diversantais. Sovietai
paskelbė, kad kinai naikina
kazachų tauteles. Pasak so
vietų kazachai kišama tūks
tanč’iais į kalėjimus, o kifeipa
bėga pas rūstis Per paskuti
nius 12 mėnesių esą atbėgo į
Sovietų Sąjungą 60 000 asme-

nų. Apie 40.000 asmenų kinai
sukišo į kalėjimus ir stovy
kias. Pekinas paskelbė doku
mentus, kuriuose kalbama a
pie sovietų subversyvinius
veiksmus Kinijoje ir priedo
nurodė kad jau kinų kantry
bė išsekusi Per Pekino radio
Chruščiovas išvadintas tiro
nu Kinų laikraščiai skelbia
kokias teritorijas cari tinė
Rusija pasigrobė iš Kinijos.
Kinai nurodė, kad Lenkijoje
po Stalino mirties buvo sti
prių tendencijų atsiskirti nuo
Maskvos. Maskva atkirto, kad
tt i biaurus šmeižtas Maskvo
je Komsomolskaja Pravca pa
rašė, kad, būk, keturi pabė.
gė’iai iš Kinijos papasakojo,
kad Pekino valdžia persekio
ja gyventojus už prorusiškas
tendencijas Eaą vieno kaimo
400 gyventojų buvo pasiųstai
koncentracijos stovyklą už
prielankumų, Rusijai Kinai
aiškina, kad patys gyvento

kaip jūs nepasikeitėte, nors
neregėjau jūsų ketverius me
tus Vis čia buvo svetimų žmo
nių, mes samdėme darbiniu
kus — visą laiką troba buvo
pilna balsų, o jūs nepasirodė
te. Ar jūs atleidote man, kad
nemačiau jūsų išvykstant kad
nevažiavau drauge? Kam gi
jūs tada nuvežėte mane į Ii
goninę su sulaužyta ranka,
kodėl jūs nepasiėmėte manęs
pakelėje? Kodėl aš sugrįžau
į tuščius namus? Bet gal bū:
to ir reikėjo, kad likčiau čia
ir laukč'iau jūsų kad jūsų
grįžimas nebūtų toks ba sus,
koks buvo mano, kada pas
veikusi parėjau namo Grižau
penktadienį, o sekmadienio
rytas išgelbėjo daugelį. Ach,
kodėl jūs negalėjote užtrukti
tas tris dienas, nagais įsika
binti į sieną, į geležis ir su
laukti. Kodėl negalėjote išbėg
ti į mišką, kaip Stasys, kodėl
nebuvote Kaune, kaip Vytau
tas ir Stepas?
Dabar į trobą įeina Stepo
nas ir sėdasi prie Danutės —
dvynukai sėdi šalia vienas

kito, panašūs ir jauniausi iš
šeimos. Jo balti marškiniai
prasegti, ir kakle didelė tam
si dėmė,
— Oh, kas iš to, kad tu bu
vai ne Žemaitijoje, kad tu bu
vai mieste ir tavąs nesugavo,
— sako motina — Kokios
gležnos jūsų rankos, jūs vai
kai, moksleiviai, ir jūs pakė
lėte prie pečių šautuvus, plė
šėte iš rusų tankus, gyaėte
fabrikus. Ir mirėte Taip, ta
vo žaizda sausa, žemė nu va
lė kraują tėviškės žemė —
juk dėl jos užmiršote, kad
žmogus greitai miršta Tu juk
dar nieko nežinojai apie tėvą
ir seserį, tai nebuvo tavo pa
įritės kerštas. Ar tau nešalta
gulėti po ta žeme su šitais
plonais marškiniais? Juk aš
nežinau, kurioje vietoje tu
guli, nors ir aplankiau jūsų
bendrus kapus. Ar neišardė
dabar jų tie žvėrys, ar lei
džia jums ramiai ilsėtis?
apsižvalgo, kad priešais
ją sėdi Vytautas, sėdi jos vy
riausias sūnus, gydytojas —

Žiema Lietuvoje

Kinams Kirs Pusãi Per Kinkas?

Kinų ir sovietų tarpusavio
barniai pradeda įgauti vis aš
iresnes formas Kinai nedaro
jokių nuolaidų ir nesirengia
paklusti sovietams. Sovietai
ne t k kad sutraukė kariuonfenę kinų pasienyje, bet ir
rengiasi politiniams ėjimams.
Lapkričio 7 ir 15 d. Maskvo
je susirenka nepaprastam po

sėdžiui komunistų partijos va
dai. Vakariečiai patyrė, kad
svarbiausias suvažiavimo pun
ktas bus nutarimas išmesti
Kiniją iš komunistų sąjūdžio.
Sovietinė s nauda šia krypti
mi jau pradėjo akciją
Sovietams jau įsipyko kinų
nepaklusnumas ir nesiskaity
mas su Maskvos direktyvo

Nelė Mazalaitė-Krūminienė

Kūčių Vakarienė
(tąsa)
Dabar bereikia tiktai viską
Rudėti ant stalo, galvoja ji, ir
sukrausto valgius ir indus Pri
sitraukia dar vieną suolą —
šeši žunonės gali čia laisvai
sėdėti prie šito etilo, ir ji
kiekvienam paskiria vietą,
prisimena kiekvieno vietą Už
dega didžiąją lempą, į ugnį
dar prideda pagalių, ir visa
troba švyti, nėra nė vienos
tamsios dėmės Tuomet iš
spintos išima užpernikščią
plotkelę ir padeda viduryje
stalo. Ir atsisėda pati laukti
Už šventųjų paveikslų kvepia
pušų šakos, kvepia trapus
šienas ir staltiesė, ir valgiai
— ant suolo murkia katinas,
o po stalu alsuoja šuo Yra
labai ramu, tiktai spragsi u g
nis ir už lango šlama sniegas
— ji žiūri į duris ir laukia. ,
— Laikas, — mano ji, —
laikas pradėti šventąją Kūčių

vakarienę Kur jie taip ilgai
gaišta?
Pirmasis įeina vy as Kazi
miera*» Vindašius. ir sėdasi
šalia jos Ji linguoja galva ir
neatsižiūri į jo veidą, p”otin
gą ir gerą, neatsižiūri, nors
jų vaikai galėtų vaikų turėti
— Širdis nepražilsta nei raukš
lėjasi. — yra pasakęs jis, kai
svetimieji stebėjosi jų meile.
Taip, dabar jis atsisėda, ir
tuojau įeina Danutė Ji liek
na kaip lino stiebelis ir be
pertraukos šypsosi Ir ji. ir tė
vas abu jie be pertraukos šyp
sosi. Ir ji. ir tėvas, abu jie
pavargę ir sudulkėję.
— Aš nesistebiu, kad jūs
pavargę, — sako motina, —
kad jūs apiplyšę ir beveik ba
si — juk iš Sibiro toks ke
lias. Bet ar mano ašaros ne
nuplovė iūsų dulkių, ar ma
no vaitojimai nenudžiovino jū
sų prakaito? Dieve mano,

jai nekenčia rusų, nes tai ro
do atsitikimas Daireno uoste,
kur kinų minia apdaužė ru
sus, juos apspiaudė ir iškoliojo.
Kinai numato suskaldyti ir
vadinamą tarptautinę žurnalis
tų sąjungą. Sovietai suorgani
zavo trečiąjį pasaulinį žurna
listų susitikimą kuris buvo
palankus sovietams.
Sovietų «Komunist» nurodė
kad kinai ATik( s ir Azijos
naujose valstybėse varo antisovietišką propagandą, prieš
kurią sovietams tenka imtis
kontrapriemonių ir «šviesti»
spalvotuosius pagal Maskvos
liniją, nes Pekinas juos su
klaidina.

V. SIDZIKAUSKO VIZITAS
TA IVANE (FORMOZOJE)
Pasibaigus Azijos Tautų An
tikomunistinės Sąjungos kon
ferencijai Saigone, naujasis

(pabaiga 4 pusi.)
ir pasididžiavimas ir džiaugs
mas apima ją.
— Kaip gerai kad t>u pa
klausei mūsų ir pasitraukei
laiku Tu buvai laimingescis
už Stepą ir birželyje išlikai
nuo kulkų, tačiau jie būtų su
radę dabar tave, būtų sura
dę. Tu nenusinešei tuščių dęl
nų ten, kur tave priglaudė,
tu sugydai žaizdą ir išpjauni
pavojingą mirusį kaulą. Tu
tvirtini mane ilgesyje ir sve
timoje žemėje, kad grįžęs ga
lėtum nešti paguodą ir gydy
ti sužeistą žemę Kaip gerai,
kad tu paklausei ir pasitrau
kei laiku Bet Stasys to jau
negalėjo padaryti Kur jis da
bar gaišta? — klausia ji nėra
miai ir žiūri į duris. — Jis ne
suspėjo ir, galimas daiktas,
kad jis ir nenorėjo suspėti.
Jis kalbėjo, kad čia turi Lik
ti vyrų, kurie būtų teisėjais
savo žemės pardavikams ir
slapta baime svetimiems atė
jūnams «Mes būsime tokie, ku
rie krinta kaip plyta nuo kiek
vieno namo, kuri prasiveria,
kaip slaptas Liūnas.
(B. □.)
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CAROT€f
Žodis rarotos yra iš lotynų kalbos, ir reiškia rasoti. Ad
vento maldose dažnai atsiranda šis prasakymas: rorate coeIi, tai yra rasok dangau. Tą patį randame giesmėse, kaip
pavyzdžiui:
< Rasok dangau iš aukštybės
Debesys lykit lietumi teisybės
Tegul sukepus žemė prasižioja
Ir išdaigina mums išganytoją.»
Tai reiškia, kad žmonės trokšta ir prašo išganymo, nes
pažadėtas išganytojas atneš pasauliui meilę, kuri yra taip
reikalinga žmogui kaip vanduo augalams.

Rarotos Lietuvoje buvo
ankstyvos aršios kiekvieną
Advento sekmadienį ir Mari
jos Nekalto Prasidėjimo Šven
bėję, Dar saulei neužtekėjus,
nakties tamsumoje, žmonės
eidavo į bažnyčią išklausyti
Šv. Mišių.
Šis yra ženklas kad žmogus meldžiasi, atsiduoda, ir
nekantriai laukia Kristaus atė
jimo per Kalėdas. Bažnyčioje
per šias mišias degdavo spe
ciali vadinama rarotinė žva
kė, simbolizuojanti amžiną
Šviesą, kuri ateis į pasaulį,
tai yra Kristų, Žmogų r
Dievą.
Jeigu mes gerai pagalvosi
me, žvakė arba jos šviesa
yra artimai surišta su žmo
gaus gyvenimu. Kai žmogus
ateina į šį pasaulį ir Krikštu
tampa Dievo vaiku, prie jo
dega žvakutė reiškianti Die
vo šviesą, kuri turės degti
per visą jo gyvenimą Prieš
mirtį, kada žmogus rengiasi
į tą didelę ir paskutinę kelio
nę, į ranką jam įdedama žva
kė, kad jos šviesa parodytų
kelią O juk mūsų gyvenimas
kaip žvakės, pradeda tirpti
nuo pat to momento kai jis
užsidega
Todėl ir mes šiandieną ėjo
me į bažnyčią mišių išklau
syti, kada jau buvo tamsu ir
nešėme rankose mažą žvaku
tę. Tuo mes norėjome Dievu»»

>•»

(pabaiga iš 3 pusi.)

Sąjungos pirm; Ku Cheng—
kang pakvietė Australijos, In
dijos, Jordanijos, Korėjos, Li
berijos, N. Zelandijos, Turki
jos ir Pavergtųjų Europos
Tautų Seimo delegatus apsi
lankyti laisvoje Kinijoje —
Taivane Čia svečius sutiko
labai nuoširdžiai. Juos priė
mė .prezidentas Chiang Kai
shek, ministeris pirmininkas
ir syki viceprezidentas i henCheog, užsienio reikalų ir ūkio ministerial, parla cento
pirmininkas Huang, informa
cijų direktorius Shen Jie bu
vo detaliai painformuoti apie

liui parodyti, kad mes jo lau
kiame ateinančio, kad ir mes
norime matyti Jį mūsų tarpe.
Kadangi Jis yra ten, kur ge
ros valios žmonės. Jis išpil
dė mūsų norą ir per Šv. Ko
muniją atėjo aplankyti kiek
vieną, kuri - Jį pakvietė ir ti
krai Jo norėjo Jis atėjo ir
pasiliks tolei, kol mes Jo
Ui išvarysime Mūsų maldos į
dangų kilo prašydamos Dievo
pag Ibos ir malonės visuose
mūsų reikaluose.
Kadangi Kalėdos yra visai
arti, mes prisimename tą di
delį stebuklą tai yra Kris aus
atėjimą į žemę ir įsikūnijimą.
Dabar, kada jo gimimas yra
tik prisiminimas mes jaučia
me dar vieną stebuklą, tai
yra, kad Kristus atnešęs mei
lę į pasaulį mums paveldėjo
ją skleisti Ir todėl kas kar
tą kada mer parodome arti
mui meilę, švenčiame širdy
je, arti prisirišę prie Diovo,
meilės ir ramybės Kalėdas,
kurias tik Dievas gali suteik
ti. Apie Kristaus vaidmenį že
mėje, kaip Dievą ir žmogų,
daug kas rašė ir reiškėsi vi
sais būdais. Bet turi ypatin
gai plačią prasmę tev. But
kaus žodžiai, Šv Pranciš
kaus Varpelyje. Jis sako:
«Kristuje visus stebūklus mes
matome vienu žvilgsniu: am
žinybę laiko tarpe, vasarą
žiemoje, dieną naktyje, dan
gų žemėje ir Dievą žmoguje.

Jodelytė, Irena

Šimonytė,

Danutė Giedraitytė

Kalėdoms Atėjus
Nublaškė vėl lapus nuo medžių vėjai,
Ir sniegas apdengė laukus.
O kurgi būčiau aš nuėjus.
Jei šiąnakt grįžt galėčiau į namus?

Į koplytėlę gal, ar į bažnyčią,
Ba tais laukais su varpeliu linguočiau.
Už vieną poterį tenai, prie Jo prakartės
Visas savas dienas svetur aš atiduočiau.
Nors ir nepuoštų juodo skliauto
Mėnulis baimėje kažkur užklydęs,
Gal patylom miškelio Kičias neščiau,
Ir brolis džiaugtųsi mane išvydęs.

Nublaškė vėl lapus nuo medžių vėjas,
Ir apnešė tenai pusnim laukus.
Kiek džiaugsmo bučiau aš turėjus,
Kalėdom parkeliavus į namus!

Vincas Tūbelis

bus linksma praleisti popietę
tarp lietuviukų, kurie primins
tikras lietuviškas Kalėdas.

J UOKAI
PAREIGA ATLIKTA

Vyras ir žmona išvyko atos
togų. Tuojau buvo parašyti
pažįstamiems ir bičiuliams
atvirukai.
— Tai ar dar ko nors neuž
miršom? Ar jau visiems drau.
gams ir pažįstamiems būsim:
parašę? — paklausė vyras.
— Atrodo, kad visiems, —
tarė žmona.
— Na, tai galim važiuoti
namo.
NIEKO NEPADARYSI
MAŽUMA

Po «Pigmalijono» premjeros
žinovai iškvietė į sceną auto
rių Bernardą Shaw
Jam einant į sceną iš ga
lerijos pasigirdo, balsas:
— Ta pjesė niekam tikusi!
Tai tikra nesąmonė!
Dramaturgas pažiūrėjo į tą
Didis mažame Kūdikyje, ku
Jaunimas nuoširdžiai dėko
rio viską apimantis užgimi ja p p Šišlams už duosnumą, pusę, iš kur pasigirdo balsas,
mas žemę priartiną prie dan kun parodė leidžiant jų na ir ramiai atsakė;
— Visiškai sutinku su tams
gaus ir dangų prie žemės. Ir mais naudotis ir duodant pro
mes patys esame taip arti gos pailsėti tos gražios gam ta, mielas drauge, bet ką gi
dabar gali daryti, jei mudu
Dievo, kad arčiau negalime tos aplinkoje
sudarome mažumą?
būti nes Jo Sūnaus asmeny
— VAIKŲ KALĖDŲ EGLU
je mes e-ame palikuoniai
ABU TEISINGI
TĖ
įvyks Ramovėje 29 d. gruo
kaip ir Jis.»
džio 15 vai Bus trumpa me
Susitiko kartą du garsūs
PRIEŠKALĖDINIS
ninė programa kurioje daly vokiečių kompozitoriai, Wagvaus
jaunesnioji lietuvių neris ir Šumanas, ir. ilgokai
SUSITELKIMAS
kanta.
abu kalbėjosi. Tai davė jiems
Kaip jau buvo ankščiau ra
progos apibūdinti vienas kitą
šyta, pereitą savaitę Ramovė
— Puikus žmogus tas Šurna
je, įvjko religinio turinio kon
nas, — sako paskui Wagneferencijos, pasiruošimui Kalė
i'is. —• Bėda tik, kad jis lai
doms Tas konferencijas pra
ką tyli.
vedė Tėv, Jonas Kidykas, su
O Šumanas apie Wagnerį
pasakė:
riam São Paulo Moksleiviai
— Man jis labai patinka,
At kai ir bendrai visas jauni
tik
jau plepa tai be sustojimo
mas nuoširdžiai dėkoja, nes
tokios pramogos yra ypatin
gai reikalingos besivystan
čioms širdims.
4»
«
Šios paskaitos buvo užbaig
politinę, ūkinę ir kultūrinę tos šeštadienį 21 dieną, mipadėtį Taivane ir apie padė šiomis ir bendra Komunija.
DAINA
tį Kinijos žemyne. Buvo nu Po to įvyko Agapė.
gabenti į Quemoy salą ir iš
’PRAĖJO METELIAI
PRANEŠIM AI
ten į Kinijos žemyną leido
Praeis dar du, trys
propagandinius balionus. Sve
Šiais metais jaunimo VASA.
(O
praėjęs laikas,
čiai-taip pat aplankė žemės ROS STOVYKLA įvyks nuo
Niekados negrįš (2)
reformos parodą ir didžiuo 30 d. gruodžio iki 10 d sau
sius vandens rezervuarus sio. Vasarvietė yra ta pati ku
Nesakyk vėjeli
Taoyne,
ria naudojomės pereitais me
Nesakyk, oi ne,
(Dar nesudainuota
Laisvosios Kinijos aukštie tais, tei yra p p. Šišlų namas
Mūs širdžių dainą (2)
Ubatubos
pajūryje,
vadinamo
ji pareigūnai labai gerai in
Jau buvo pakviestas Kalė
formuoti apie padėtį Centro je «Sete Fontes.»
Praėjo meteliai
ir Rytų Europoje ir tvirtai
Kas yra interesuotas joje dų senelis, kuris prižadėjo a1
Praeis dar du, trys,
įsitikinę kad Azijos ir Euro dalyvauti, gali užsirašyti pas vykti. Bus žaidimai ir dainos.
(Mano
bėrnužėli
pos tautų išsilaisvinimas iš ko Ireną Jurgelevičiūtę iki penk Įėjimas laisvas.
Kas mane lankys (2)
monistinės vergijos yra glau Padienio vakaro, tai yra gruo
Todėl, vaikučiai ir tėveliai
džiai susiję.
džio 27 dienos.
atvykite ir pamatysite kaip

5
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LIETUVA
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■
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

Lietuvi
Klausyk ir remk

ALEKSAS KALINAUSKAS
'

LENDORIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

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

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

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
14 vai. per RADIO NQVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažin kas, caixa Postai ’4118. São Paulo.
------------------- .---------- ——_——----- -— ------ —------ —

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

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

no 14,00 iki 18,00 vai.

T r e č i ą :]

FABRICA DE MALHAS
Petras

Agua Rasa 8 vai;,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

Šukys

■ /
H
gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau j
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone ; 63-4258 Vila Zelina (arti R
Ibitirama ir Av. Zelina).

■

K e t v i r t ą ’.’
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai;,
Vila Bonilha 10 vai.

M KLONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRiTĖNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
IRENE GRITÉNAS
Advogada
ESCRITÓRIO
Praça da Sê, 323 - 10 d 101)102
Fone 33-9951

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)

RESIDE NCI A
Rua Coelho N f •
Fone: 63-3697, V. pjudente

PRANAS & CIA.
Madeirasiot m

(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
merda] - 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

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

IPAVIIL'CNW
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

PLÁSTICOS

gerai

SEDE Rua México, 98 - 9.o< - sala 904 — hone 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A B I U N A »
Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Lida.

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2FONE: 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

VATIKANO RADIJAS
LTDA

V&=-

IB

IS

A

99

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 d a Graça, 381 — casa 6 — Boin Retiro —-—

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.

RIO DE JANEIRO

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

KIRPIMO IRvSIUVIMO (MOKYKLA
(ŽT /«n

Kasdien 20,15 iki 20,50 vaL
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

PU V ILAb AM BKOZEV Ičl'Ub
Rua dos Ciciamos, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą

umrj

VANDENS

LINDO Y A

1RMÃOJ CAKKir'RI row
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

indoya vanduo yrr jenai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados nauderkite!

SIUVYKLOJE LAUROJ

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
j® Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Rua Dino Bueno, 795 a-'835
Telefones: 51-4019 e 51-2223
Caixa Postai 3967

SÃO

PAULO
« Q Bi" SB Si
« •- ■ •

3 HS

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
irengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

1EjF€ KITOKIO CONUBFL

NAJ€IMIEMT€)
Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. SP. N,o 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industriaiines 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

ViLA ALPINA

į
â

LIETUVOS NACIONALINI
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO
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Tai bus linksma ir smagu... kai susirinks
visi draugai į

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ,
VILA ZELINOS GIMNAZIJOS SALĖJE,
kurį ruošia Liet. Kat Bendruomenės choras
Pakvietimus įsigyti ir staliukus rezervuoti r ikia
iš anksto. Nesivėluokite, nes gali pritrūkti
Bus skanus bufetas, šokiams gros puikus orkestras.
DU KARSTAI IŠ VIENŲ
NAMŲ
Gruodžio mėn. 21 d. po
piet staiga, nuo širdies smū
gio, mirė JONAS JASAITIS,
gyv. Quinta das Paineiras,
São Jose dos Campos gatvė
je -tekančią dieną, mirė jau
ilgokai sirgusi velionies žmo
na ON 1 JASAITIENĖ. Nuliū
dime paliko sūnų Vitą Palai
doti Araęa kapuose. Septin
tos dienos šv. mišios egzekvi
jos buvo V. Zelinoje 27 d.
gruodžio, į kurias buvo susi
rinkę daug žmonių
Velionis Jonas Jasaitis bu
vo 56 m. amžiaus, kilęs iš Ši
monių parapijos, Panevėžio
apskrities Nuliūdime paliko
keturias seseris; Liudviką Šia
pelienę, Nataliją Jakutienę,
Veroniką Juškienę ir Oną Ore
feee Ona Jasaitienė—Amile
vičifltė, 50 metų amžiaus, ki
lusi iš Liudvinavo, kur dar
yra gyva jos motina 82 m. am
žiaus Brazilijoje paliko sese
rį Petronėl-ę Katilienę.

— Gruodžio mėn. 28 d. su
mainys žiedus Casa Verda pa
rapijos bažnyčioje JUOZAS
TIJŪNĖLIS su MARIJA MA
TELIONYTE. Abudu jaunieji
yra kurį laiką buvę L K. Ben
druomenės choristai.
Vila Zelinoje — MARIUS
ULYS su LINA BORÇAR. Jau
nasis kurį laiką dalyvavo
Liet,
Kat
Bendruomenės
chore
— Gruodžio mėn 23 d. šv
Teresėlės parapijos bažnyčio
je, Rua Maranhão, 617, su
mainė žiedus advokatė IRENE
GRITÊNAITÊ su EDMUNDO
SPINA Visiems jauniesiems
linkime saulėtų gyvenimo
dienų.

— KALĖDŲ NAKTĮ, per pię
menėlių mišias buvo labai
daug žmonių susirinkę, kaikurie net iš tolimų apylinkių.
Kalėdines giesmes įspūdingai
giedojo Liet. Kat Bendruome
nės choras.

Vaistinės SÃOJOSÉ VILA ZELINOJE
savininkai, švenčių proga sveikina savo draugus,
klientus lietuvius, linki jiems linksmų
ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų
NAUJŲ METŲ
ko apylinkės lietuviai Jauno
sios draugės choristės giedo
jo mišių metu.

Verai jos draugės ir Moinho
Velho lietuviai linki laimingo
gyvenimo tikėdamiesi kad
ir toliau su lietuviais užmegs
ti ryšiai nenutruks, bet kiek
aplinkybės leis, visada ir vi
sur dalyvaus kartu.

MIELI SKAITYTOJA!
Kas dar už “'Mūsų Lietuvą»
neatsilygino už praėjusį lai
ką, prašomi cai padaryti kuo
skubiausiai!
‘ M L”. Administracija

prašomi pranešti šiuo adresu:
A Valavičiūtė, Caixa Postal
403, São Paulo arba kreiptis
į Rua Uranium, 236. Brooklin,
Sto. Amaro, Ėst São Paulo

RODOMI PASENĘ FILMAI

Filmai, kinas komunistų lai
komas stipriu «masių auklė
jimo» (suprask, komunietinimo — E) ginklu bei priėmė
ne, tad jai skiriami-ir «Tiesos»
vedamieji. Dabar dienraštis
(nr. 276, lapkr. 26) priminė,
kad nors šiuo metu Lietuvoje
esama 1252 kino įrenginiai
(tikrovėje, tik aparatai ar ga
limybės rodyti filmus — E),
tačiau laiškuose Lietuvos gy
ventojai nusiskundžia, kad ki
nas juos dažnai aplenkia, kad
rodi mi pasenę filmai ar rei
kia klampoti ilgą kelią iki
artimiausio kino įrenginio.
Dažname rajane kino mecha
nikai filmus rodo blogose są
lygose, daug kur neapkuren
tos patalpos ir pan.

— Liet. Kat. Bendruomenės
— Gruodžio mėn. 15 d. choras praneša, kad norintie
Diena iš dienos ^senosios Moinho Velho parapijos baž ji dalyvauti Naujų Metų suti
imigracijos eilės retėja. Tebū nyčioje sukūrė lietuviškos šei kime, iš anksto privalo įsigy
na lengva jiems Pietų Kry mos židinį, šliūbas buvo mi ti pakvietimus pas choristus.
šių metu, JULIUS TAMOŠIŪ
žiaus krašto žemelė.
NAS su VERA DEVEIKYTE.
LIETUVIŠKOS RADIJO
— Laiškai.' K. Lunskiui, M. Jaunoji yra gimusi Sename
PROGRAMOS LAIKAS.
i-eviėiūtci, J. Vepstui, Ad. Malūne, augo be motinos, o
Misiūnui, Skurkevičiams, V, vėliau ir be tėvo, bet išaugo
Pranešame, kad lietuviška
Balčiūnui. J. Antanaičiui, N pavyzdinga lietuvaitė. Lankė programa per Radio v lube
Pupienytei, A. Viakšnaitytei, lietuvišką mokyklą ir gražiai de Srnto Andrė sekmadienio
Šimoniams J Piper, W. Za lietuviškai kalba, buvo sce vakare yra perduodama 7,30
SKATINAMA CHEMIJOS
bielai J. Stankevičiui, J, Jo- nos mėgėja, vaidino, dalyva (19,30) vai.
PRAMONĖ LIETUVOJE
deliui, J. Baužiui, K, Giedrai vo tautinių šokių grupėje,
Pavergtos I ietuvos Liaudies
tienei, Aid Rutkauskaitei, A. gieda lietuviškų pamaldų
PAIEŠKOJIMAS
Ūkio Tapybos Chemijos pra
Lazdauskui, A. Pakalnienei, metu
Meilutė
Gaidukevienė
Kons
monės vald virš pavaduot.
Ad. Lunskienei, Al. Grabaus
Šliubas buvo lietuviškų pa
taneija,
gyv.
Lietuvoje,
Ute

Leop. Kaminskas «Tiesa» (nr.
kui, J. Masiuliui.
maldų metu, į kurias susirinnos rajone, Norvaišių Taryb. 273, lapk. 22) painformavo
ūkyje, ieško savo brolio AN apie chemijo pramonės augi
TANO MEILAUS, atvykusio į mą bei skatinimą. Tokios pra
Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
Braziliją prieš 30 su viršum menės Lietuvoje nebuvo iki
tropikų padangėje iš
metų Jo paskutinieji adresai 1958 m Tik 1959 m pradėta
RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
yra buvę: Caixa Postai 129, Kėdainių chemijos kombinato
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,
Ibipora ir S.P P. Villa Jotahy, statyba (ir ji vis dar nebaig
kiekvieną sekmadienį 7,30 vai. vakare.
Ėst
do Parana.
ta — E). 1960 m. pradėtos
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
^vestuvių ir kitomis progomis.
Kas turėtų apie šį asmenį statyti Kauno dirbtinio pluoš
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
kokių nors žinių, maloniai to ir Vilniaus plastmasių ga
São Paulo. Fone: 63-5975.
—

TIPOGRAFIA BALTICA
LIETUVIS ADVOKATAS

Albertas Pavilavicius
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairią
fbylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.o Andar
Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011
São Paulo

Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS BUMBLIS

Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
suviniojimui popietį iki trijų spalvų (krautuvėms).
Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo.

PRANEŠIMAS
SAVI

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 auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą.
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laikojbūtų
susitarta iô anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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.

myklos, o JoH
didelio paje
šų gamykla. Kaminskas nenu
rodė, kad visos tos vėžio
žingsniu vykdomos statybos
ir gamyklos pirmoje ir 'gamy
klos pirmoje eilėje turės ap
tarnauti visos Sovietijos ūkį.
Paklaustas, ar toji Lietuvos
chemijos pramonė tikia ga
minius žemės ūkiui, Kamins
kas atsakė: pasigirti dar netu
rime kuo. Tiesa, Kaišiadorių
klijų gamykla išleidžia kaula
milčius, naudojamus dirvai
tręšti ir gyvuliams šerti, bet
tai — smulkmenos. Esą che
mijos pramonės perspektyvos
esančios didelės.
LIETUVIŠKI GAMINIAI
MASKVOS MUGĖJE

Maskvoje Sakolnikų parke
vykstančioje liaudies vartoja
mų prekių didmenų mugėje
Lietuvos gamyklos parodė
drabužius, trikotažą, avalynę
ir kt. Pagal mugės direkto
rių, šiemet iš Lietuvos atsiųs
tos prekės geresnės kokybės
kaip seniau.

Sklypai ir namai Vila Zelinoj, Vila Beloj ir apylinkėse
Kreiptis: Rua Ibitirama, 976
V. Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ
jo patiesi batų krautuvėje
Rua B. de Itapetininga, 262,
4-o and, sala 406,Tel 35 8873.

«■WW » » * * <■ * * * *
— VILA ZELINOS LIETU.
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5976
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. met. Labai gra
žioj vietoj, 3 autobusų linijos
V. Remedios (už Lapa) Praça
Sta. Hedviges, 3. Teirautis
ten pat pas Tadą Šablevičių

SKLYPAI ILHABELA

A CAPRI BRASILEIRA
Gražiausias Paulistų pajūris
Sklypai 15.000,00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.
Smulkesnių informacijų
Rua Ibititirama, 976
pas Leonardą Šukevičių

SKAITYKITE
IR
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMER|KOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETU VA>.

