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1964 metai — taikos metai?...
Taikos idėjos Naujų Metų 

pradžioje yra stipriai pabrė. 
žiamos JAV prezidento John 
son, kuris yra pasiryžęs nau
jų kelių ieškoti taikai įgyven 
dinti ir tuo būdu taikos ofen- 
syvą išmušti iš komunistų 
rankų, kurie visomis progo
mis skelbiasi taikos pionie
riais. Prezidentas mano, kad 
po 15 metų nervų arba šalto
jo karo, būtų neprotinga ne
ieškoti būdų ir priemonių tai 
kon vedančių. Ypač, kad šiuo 
momentu pasaulis stovi ant 
atominės bedugnės krašto.

Šie metai, anot prezidento 
bus sunkaus darbo metai ir 
nebus pasitenkinta vien kok- 
telių ruošimu. Prez Johnson 
pasikeitė Švenčių proga tele 
gramomis — sveikinimais su 
Nikita Kruščiovu, kur reiškia 
mos viltys JAV ir Rusijos su 
artėjimo ir tarptautinių pro
blemų išsprendimo

Bet kas šiandien gali tai
kingais Kremliaus norais pa
sitikėti Juk tiek tarptautinių 
sutarčių Sovietų Sąjunga yra 
sulaužusi jėga pavergusi vi
są eilę kautų. Lig šiol dar nė 
ra davinių tikėti Kremliaus

ATIDĖJO ŽH ÉS 
NUSAVINIMO DEKRETO 

PASIRAŠYMĄ.

Respublikos prezidentas J. 
Goulart atidėjo keliol’kai die 
nų žemės nusavinimo prie fe 
deralinės vyriausyoės kelių, 

■ geležinkelių ir tvenkinių de 
kreto pasirašymą

Atidėjimo priežastys yra 
daug protestų iš įvairių kraš 
to kampų ir antra, šiairefor- 

< mai ir nusavinjmui vyriausy
bė nėra pasiruošusi nei tech 
niškai nei finansiniai.

Šis dekretas turi daugiau 
politinio tikslo, parodyti, kad 
vyriausybė nori pravesti re
formas ir tuo būdu sužvejoti 
daugiau balsų būsimuose rin 
kimuoseI
IŠKILMINGAS POPIEŽIAUS

POVILO VI SUTIKIMAS IR 
PRIĖMIMAS ŠV. ŽEMĖJE

Popiežiaus pagerbimas pa
kelyje į Palestiną ir jo sutiki 
mas buvo tikrai iškilmingas, 
nuoširdus, dalyvaujant šim
tams tūkstančių žmonių, ko 
kio' nėra turėjęs joks kitas 
pasaulio valdovas. Popiežius 
aplankė visas žymesnes šven 
tas vietas. Trijų Karalių die
ną aukojo šv. mišių auką Bet- 
lejuje, prakartėlėje, kur Kris 
tus gimė,

Tarp kitų faktų ypač vertas

diktatorių gera valia, be ku
rios taika yra neįmanoma.

Kai iš okupuotų kraštų ati
trauks mongolus su visais 
tankais ir visus politrukus ir 
leis daisvai apsispręsti, lais 
vais balsavimais išrinkti vy 
riausybę, pasirinkti kokia pa 
tiktų, valstybės santvarką ta 
da pasaulis patikės Sovietų 
gerais, taikingais ne rais.

Taika be laisvės yra neį
manoma. Taika paremta per 
sekiojimu baime, koncentra 
cijos stovyklomis, kalėjimais, 
durtuvais, bet kokios rūšies 
teroru, negalima vadinti tai
ka. bet vergija. Tokios vergi 
jos jungą, anapus geležinės 
uždangos neša milijonai

Kremlius po taikos priedan 
ga nori išgauti esamos padė
ties, pavergtų kraštų vergijos 
įamžinimą. Kremliaus skelbia 
ma taika yra klastinga ir pa
vojinga. Jos tiKslas u?slopin
ti pavergtų kraštų bet kokias 
išsilaisvinimo viltis. Šiandien 
reikia daugiau negu bet ka
da budėti. Kremliui taikingi 
šūkiai, tai tik patogus išeina 
masis taškas raudonajam im
perializmui plėsti.

dėmesio, tai nuoširdus susiti 
kimis su Konstantinopolo or 
todoksų bažnyčios vyriausia 
vadovybe, su kuria Popiežius 
kalbėjo kartu kaikurias mal 
d&s. Bažnyčių suvienijimui 
kelias jau yra atidarytas

Popiežių iškilmingai išleido 
ir sutiko visa Italijos vyriau 
sybė, su prezidentu prieša
kyje

KIEK LIETUVOJE ŽVEJŲ 
IR MEDŽIOTOJŲ?

Vilniuje įvyko žvejų ir me
džiotojų draugijos susirinki 
mas Pagal «Tiesoje» paskelb 
tus K. Balinsko duomenis 
(plg «Tiesos» nr 242, spalio 
15 d.) šiuo metu pavergtoje 
Lietuvoje esą daugiau kaip 
35 000 žvejų ir medžiotojų.

LIETUVOS AUKŠT, MOKY 
KLOSE - POLANKIS

TECHNIKOS MOKSLAMS

«Tiesa» (nr, 245, spalio 18) 
informavo, kad šiemet į aukšt. 
mokyklų pirmąjį kursą buvo 
priimta 9 120 jaunuolių Žymi 
jų dalis studijuosianti techni 
nes-inžinierines disciplinas

ČEKŲ MENININKAI
PASIRINKO LAISVĘ

D, Britanijoje atsiradę su 
folkloro grupe, šokę įvairino 
se britų miestuose, du čekų

Stiprų lietuvybės ir jos kultūrinių įstaigų palaikymo 
stulpą ir sausio mėn «Mūsų Lietuvos» leidėją

KUN. BENEDIKTĄ SUGINTĄ 
septyniasdešimties metų amžiaus sukakties proga 
sveikiname linkėdami dar ilgus metus gyvuoti ir 

sėkmingai darbuotis lietuvybės židinių išlaikymo darbe, 
o ypač nuoširdus ačiū už «Mūsų Lietuvos» sausio 

mėnesio išleidimą.
ilgiausių Metų!

«Mūsų Lietuva»

Kunigas B Sugintas — Jubilijatas

KUN. B. SUGINTAS

Sausio mėn 3 d. Kun. B. 
Sugintas peržengė 70 metų 
amžiaus slenkstį - pradėjo 
aštuntą dešimtį Kilme yra Že 
mai&ių žemės sūnus. Žemai
tiškumo bruožai, užsispyri
mas, drąsa, stipriai iškyla ju
biliato charakteryje 

menininkai — 26 m. šokėjas 
Richard Renak ir jo sužadė
tinė Nadežda Slukova kreipė 
si į britų organus ir paprašė 
azilio teisės. Jie paaiškino, 
kad trys jų grupė.s vadovai 
esą slaptosios policijos parei 
gūnai ir šie grupės dalyvius 
nuolat sekę. «Šuolis į laisvę» 
įvyko prieš pat čekų šokėjų 
bei dainininkų grupei sugrįž 
tant į Čekoslovakiją

BAPTISTŲ KONGRESAS 
MASKVOJE

Spalio mėn baptistų sąjun 
ga Sovietų S je Maskvoje tu
rėjo kongresą — dalyvavo 
250 delegatų ir apie 200 sve 
čių Apie baptistų sektos pa 
dėtį krašte ir užsienyj kal
bėjo 50 m. amž s-gus sekr. 
Aieks Karevas Pastaruoju 
metu baptistai bovietijoje bu 
vo smarkiai puolami Kongre 
se buvo išrinkta ligšiol vei 
kusi taryba ir paaiškėjo, kad 
visoje Sovietijoje esą 5400 
gektos padalinių

- LIETUVIAI TARPT. KON 
CERTE. Spalio 13 d, Sydnė

Seminariją ir universitetą 
baigė Kaune. Keletą metų 
dirbo Kauno arkivyskupijos 
parapijose

Žinodamas, kad Pietų Ame 
rikoj lietuviams emigrantams 
trūksta religinio patarnavimo 
1931 m vyksta Brazibjon. Čia 
išbūna ligi 1937 m. pradžios 
ir vėl grįžta Lietuvon

Kunigo darbas Brazilijoje 
tuo metu buvo nelengvas. Bu 
vo naujakurystės metai. Dar 
bą dar sunkino lietuviškos 
visuomenės susiskaldymas bei 
neproduktingos tarpusavio ko 
vos Del ištikusios krizės ir 
ekonomiškai verstis, ypač ką 
nors statyti buvo sunku. Ta
čiau ir šiose sąlygose rado 
išeitį. Leido laikraštį, ėmėsi 
bažnyčios statybos darbo; 
Trūkstant lėšų, jų rinkti vy
ko Lietuvon ir į JAV.

Antro pasaulinio karo au
dra vėl išbloškė iš Tėvynės 
į svetimus knaštus. Kelerius 

juje įvyko tarptautinis š< kių 
ir dainų koncertas du trečda 
liūs programos sudarė lietu
viai. Jie pasirodė su choru, 
tautiniais šokiais. Iš kitų tau 
tybių pasirodė olandai ir ju
goslavai.

LATVIŲ GIMNAZIJA VO
KIETIJOJE - VIENINTELĖ

LAISVAJAME PASAULY

Muenstery, Fed. Vokietijo
je baigiama statyti latvių gim 
nazija — vienintelė visame 
laisvajame pasauly Spalio 18 
d. dalyvaujant gausiai latvių 
visuomenei ir vokiečių įstai 
gų atstovams įvyko gimnazi 
jos pas ato pagrindinės dalies 
užbaigtuvės. Latvių 100 moks 
leivių skirto bendrabučio pa 
talpos kaštuosiančios 21250.000 
DM, o pačios gimnazijos pas 
tatas — 2,400 O0Q Gimnazijos 
ir bendrabučio statybą numa 
tomą galutinai užbaigti 1964 
spalio mėn Latvių gimnazija 
Muenstery dabar turi 95 mo
kinius, jų keli iš kitų kraštų. 
Tikimasi dar daugiau moks
leivių iš Anglijos, Švedijos ir 
kt. kraštų. Gimnazija buvo

metus gyveno bendrą tremti- 
ninių gyvenimą.

Gyvenimui susitvarkius emi 
gravo į JAV. Apsistojo di
džiausiame lietuvių centre — 
Chicagos mieste. Čia tuoj pat 
metėsi darban, rinkti aukas 
lietuvių gimnazijoms išlaikyti 
— Vokietijoje Vasario 16 tai 
ir Italijoje saleziečių gimna 
zijai. Yra suorganizavęs rė
mėjų būrelių, iš kurių kas 
mėnuo gimnazijų parėmimui 
pasiunčia apie pusantro tūks
tančio dolerių. Bet tuos dale- 
rius niekas į namus neatneša. 
Juos surinkti reikia belstis į 
kiekvieno rėmėjo namins. To 
del kun Benediktas kasdien 
nuo ryto ligi vakaro lanko 
tautiečius Jis atlieka tokį 
darbą kokio vargu ar kas 
apsiimtų atlikti Aukų rinkimo 
darbas, kasdieninis ubagavi 
mas nėra malonus darbas Ge 
riau ir lengviau yra duoti ne 
gu prašyti. Kažin ar begyvuo 
tų šiandien Vasario 16 tosios 
gimnazija, jei ne kun Bene
dikto surinktos aukos. Jis jau 
yra įrašęs savo vardą į lietu
vių išeivių kultūros istoriją. 
Nevienas šviesuolis jo dėka 
turėjo progos mokytis lietu
viškoje gimnazijoje.

Paprastai gyviems nėra sta 
tomi paminklai Tačiau kai. 
banė apie kun B. S. jį gali 
ma statyti greta tokių origina 
lių kunigų kaip Strazdelis, 
Katelė Šia proga ryžtingam, 
nežinančiam nuovargio Jubi
liatui linkime ilgų, darbingų 
metų, ypač sulaukti tos va
landos, kada jo, šelpiamos 
mokslo įstaigos galėtų persi
kelti į laisvą nepriklausomą 
Lietuvą ir jam pačiam nuvyk , » 
ti pagyventi ir numirti, atli- J? 
kus savo pareigą Tėvynei, . 
■mielon Žemaitijon

įkurta 1946 m. Detmolde vė
liau laikinai buvo įsikūrusi 
Augustdorfe ir nuo 1957 m. 
veikia Muensterio mieste Iš
leista 103 abiturientai ir iš jų 
53 studijuoja vokiečių univer 
sitetuose

KAPITALISTINIS LEIDINYS 
APIE 20 M LAISVOJO 

PASAULIO LIET.
LITERATŪRĄ

JAV numatoma išleisti sin
tetiniai paruoštą knygą apie 
tai kas laisvoje lietuvių lite 
ratūroje sukurta per dvejus 
tremties dešimtmečius Kny 
gos pavadinimas «Laisvojo pa 
šaulio lietuvių literatūra» 
(1945-1965). Studijinius straip 
snius leidiniui rašo prof. J. 
Brazaitis, dr. J, Girnius, bi
bliografiją paruoš Č. Grince- 
vičius, atskirus laikotarpio 

(pabaiga 6 pusk) .
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Lietuvos Teatrai Blaškosi ir Atsargūs
Kai trys teatrai atsisakė statyti režimui artimą Sajos veikalą
— Tebeguli stalčiuose istorinė J Grušo dr&ira — Teatrai 

vengia statyti sovietinius klasikinius kūrinius - 500 
spektaklių ir vos vienas režisierits Kauno dramoje

Elta. Pavergtos Lietuvos 
teatrų gyvenime nuolat stebi 
me ginčus dėl repertuaro ir 
varoviškus paraginimus dau 
giau susirūpinti sovietinį gy
venimą bei jo tikrovę vaiz 
duojančiomis pjesėmis. Iš 
«Pergalės» žurnale (11 nr)pa 
skelbto Irenos Aleksa tės ir 
Marko Petucnausko straips
nio matyti, kad Lietuvos tea
trai anaiptol nėra pasinešę 
atiduoti partijos reikalaujamą 
duoklę ir daugiau puoselėti 
ne tikrąjį ar klasikinį meną, 
bet bolševikinę agitaciją sce
noje.

Iš originalių pjesių Lietu
vos teatrai 1961-62 m. sezo
ne tepas4a;ė šešis veikalus, 
o šių metų sezone, bent lig- 
šiol — vos tris. įdomi pasta 
tuoju metu giriamos K. Sajos 
pjesės «Nerimas» istorija — 
veikalas, pagal režiminę spau 
dą «keliąs aštrias gyvenimo 
problemas», kalbąs apie «nau
jo žmogaus» formavimąsi, pa 
sirodo, tik su dideliu vargu 
pateko į Vilniaus akademinio 
dramos teatro sceną. Prieš 
tiem pasirodydamas Sajos vei 
kalas buvo gulėjęs trijų tea
trų vyr. režisierių stalčiuose 
ir visi buvo atsisakę statyti 
pjesę Teatrai, «nesugebėję» 
įvertinti partijos reikalavi
mams artimo veikalo, tai — 
Panevėžio (J Miltinis) tea
tras, Kauno ir Klaipėdos dra
mos teatrai, meno lygiu lai
komi vienais pačių stipriau
sių Lietuvoje. Nenuostabu, 
kad abu autoriui rašytojų žur 
nale Lietuvos teatrus kartina 
ir jiems prikiša «dabarties 
pulso» nenujautimą

J Grušas laikomas vienu 
stambiausių dramaturgijos 
meistrų, bet štai jo istorinė 
drama «Zigmantas Sierakauf^ 
kas», preš porą metų premi 
jaota konkurse, vis dar tebe

guli kelių teatrų režisierių. 
Šalia mkių keistenybių (auto
riai tyli, kad dėl kai kurių is
torinių, kad ir Grušo, dramų 
lemiamąjį žodį gali turėti par 
tija — E) dar stebina ir tai, 
kad net ir «pilnavertės» pje 
sės tepastatomos tik viename 
teatre Kokių dramaturgų— 
lietuvių kūriniai Statomi šių 
dienų Lietuvoje? 1961-62 m 
sezone pastatyti K. Sajos «Ne 
rimas», A Griciaus «Ir ūsai 
nepadėjo», J. Mackonio «Uli
jona», J Grušo «Prof Markas 
Vidinas», V. Miliūno «Odisė
jas vis negrįžta» ir A. Guze, 
vičiaus «Dvikova», o 1962—63 
m. sezone V. Rimkevičiaus 
«Ratas», J. Josadės «Nepalik 
manęs, Liuda» ir R. Mikalaus 
kaitės «Sužadėtinė»

Iš verstinių veikalų Lietu
vos teatruose vyrauja rusų 
dramaturgų veikalai (pirmą 
kartą buvo pastatytas Maja- 
kovskis) su Šimonovo, Pago 
dino. Rozovo it kitų daugiau 
agitaciuiais veikalais prieša
ky. Aleksai ei su Petųchaus 
ku nepatinka, kad parenka 
mi ne patys stipriausi kuri 
niai ir teatrai aiš»kia-i kaltina
mi, kad jau eilė metų kaip 
nestatomi sovietiniai klasiki
niai veikalai Buvusks geros 
jau mirusių Dauguviečio ir 
Juknevičiaus tradicijos 
ir... jų jau n i e- 
kas nebeatgaivina. Esą reži
sieriai teisinasi finansiniais 
interesais, bet čia pat jiems 
prikišama, kodėl, draugai, taip 
mielai statote Šekšpyro ar 
Moliero klasikinius veikalus? 
Brechto vieną pjesę (»Herr 
Puntila») tepastatė rusų tea
tras Vilniuje, o lietuviškieji 
nesiima, kad. Brechtas «in tų 
ir alsuotų» lietuvių vedamuo
se teatruose.

Pagaliau, verta prisiminti, 
kad daug priekaištų tenka 
Kauno dramos teatrui, kuris

Mykolas Vaitkus

Dausu Paukštė
Iš tyliųjų dausų, iš giliųjų padangių, 
kur svaja viešpatni, ta Gelmė mėlynbangė, — 
kaip aušros tyvulys atpleveno paukštytė 
pasitikti dienos, ateities pasivyti...

Ach. sustok, nusileisk amžinoji skraiduole, 
ir daina sužavėk vėl poetą vienuolį, 
kad, iš tavo garsais bevibruojančių burtų 
atsibudęs, jisai gyvą dainą sukurtų!..

Nesustojo jinai ir nuskrido, nuskrido 
savo laisvės keliais, ten, už mėlyno šydo, 
vien numetusi man baltasniegę plunksnytę — 
lyg Ikaro sparnam — lėkt svajos pasivyti,..

Maskvos Propaganda ir Dalias įvykiai
Maskva jau kelia Kennedžio mitą, drauge ryškina kietąją 

laikyseną ir prisibijo antikomunistinių nuotaikų augimo

(Elta) Tik palaidojus nužu
dytąjį uAV Prezidentą J. F 
Kennedy (laidotuvių vaizdai 
parodyti ir sovie ų televizijo
je) Maskva ėmėsi propagandi 

nuo 1961 m. nepastatęs nė 
vienos «reikšmingos» sovieti
nės ar klasikinės pjesės, gi 
laikomas silpnesniu kūriniu 
to teatro pastatytas Grušo 
«Prof. M. Vidinas» (t krovėje 
— daufiaii antiamerikinis. agi 
tacinis veikalas — h.) Kau 
no teatras 1959 m. buvo su 
jungtas su b»uv. Jaunojo žiū
rovo teatru, per metus jis 
pastatydavo daugiau kaip 500 
spektaklių, tačiau po 1963 
metų smuko ir spektaklių 
skaičius ir įvairūs planai Kau 
niškis tea ras ilgus metus te 
turėjo tik vjeną režisierių — 
H. Vancevičių ir neseniai į 
jį atėjo pradedantis režisie
rius S. Motiejūnas Ir taip, 
pagal vertintojus Lietuvos tea 
truose stebima . - zigzagai, 
blaškymasis ir, pridurkime, 
atsargumas griebtis režimui' 
ar partijai labiau priimtinų 
bei jų pagei aujamų kūrinių. 

niai vertinti Dalias mieste 
įvykdytą nusikaltimą. Ameri
kiečių tautos liūdesį ir gyvą 
susidomėjimą laidot-uvėmis so 
vietai propagandininkai iškė
lė kaip... pasisakymą-užChruš 
čiovo tariamai vedamą vad. 
atlydžio politiką Sovietinė 
spauda, radijai kasdien dėjo 
įvairius spėjimus ryšium su 
žudiko Oswaldo nužudymu 
ir ryškino mintį, kad prezi 
dento nužudymas pasitarna
vęs tik «šaltojo karo šalinin 
kams ar taikos priešinin
kams», tad kaltininkas ar kai 
tininkai ieškotini tik jų tarpe.

Žinoma, sovietinė propagan 
da ir toliau aiškino, kad nu
žudymas buvęs dešiniųjų ra
dikalų sluogsnių darbas. Jie 
negalėjo paneigti, kad Oą 
waldas buvęs nufotografuotas 
su kom. partijos jAV se orga 
nu «T; e Worker» rankoje ir 
kad jis susirašinėjęs su parti 
jos centru New Yorke.

Rubinšteino įvykdytas žygis 
sovietiniams propagandinin
kams atrodė tikra palaima. 
Jie bematant atspausdino pa
ties nužudymo nuotrauką (ją 

kitą dieną, per vilniškę ELTĄ 
paskelbė ir Lietuvos režimi
nė spauda). Sovietų spauda 
uoliai registravo visus JAV- 
se pasirodžiusius kritiškus 
balsus apie policijos elgesį. 
Skelbdama įvairius praneši
mus ir vengdama įdėti patiks 
linimus sovietinė propganada 
turi aiškų tikslą — kelti chao 
tines, neaiškias nuotaikas ir 
iš anksto diskredituoti būsi
mus tyrinėjimų, tardymų duo 
menis.

Tai propagandai atrodo ti
kra, kad Kennedžio nužudy
mas nesąs sietinas su fanati
ko veiksmu Tai buvęs pla
ningas «tamsių jėgų» ar ku
rios nors «didesnės organiza
cijos» veiksmas. Toji propa
ganda jau nurodė į ryšius 
tarp gangsterių organizacijų 
ir aukštesnių politinių sluogs
nių. Net padaryta išvada, 
kad tai buvęs sąmoks'as, ku
riame dalyvavo Texas milio- 
nieriai, J Birch radikalios 
organizacijos nariai, Ku Klux 
K.lan, sen. Golwaterio parti" 
niai šalininkai, policija ir 
gangsteriai. Dalias ir Texaso 
atmosfera buvo palyginta su 
Berlyno ir Vokietijos nuotai
komis prieš Hitleriui pasie
kus valdžią ir gyventojams 
nupieštas naujas siaubas: ci
vilinio karo galimybė JAV-se!

Vakarų radijo komentato- 
r i a i skelbė
apie Sovietijoje jau pradėtą 
kelti Prezidento Kennedy mi
tą ir drauge paminėjo sovie
tų baimę, ryšium su galimu 
antikomunistinių nuotaikų A- 
merikoje augimu Daugiausia 
teigiamai vertindama Kenner 
džio vestą politiką, vis dėlto 
toji propaganda (plg. “Izves- 
tijų” vedamąjį fruodžio 2 d.) 
nurodo kad velionis preziden 
tas kiekvienu atveju buvęs 
ideologinis komunizmo prie 
šas bei kapitalistinės sis e- 
mos gynėj-is. O komentato
rius Zorinas nesidrovėjo net 
teigti, kad Kennedy skaitėsi 
su Sovietų Sąjungos galia ir 
dėl to. . turėjęs sutikti su

(Nukelta į 3 pusi)

Simas Sužiedėlis

Karaliaus Mindaugo Dilemos
«Aidai» 1963 m Nr. 6

(pabaiga)

Jis siekė savo valstybei 
duoti tokį pavidalą, koks vy
ravo krikščioniškųjų Vakarų 
Europoje, kad joje rastų atra 
mos ir užtvenktų kryžiaus žy 
gins. Užmojis buvo taiklus ir 
išmintingas — įduoti savo tau 
tai į rankas kryžių, kad juo 
gintųsi. Bet Mindaugas nera
do atramos nei supratimo sa 
vo tautoje. Neįstengė nefc vi
sos sujungti. Jotvingius tik 
dovanom laikinai buvo sau 
palenkęs. Žemaičiuose va>ldė 
tik rytinę dalį. Perdaug gai
valinga dar buvo savo tautos 
jėga, kad būtų įstengęs ją 
apvaldyti ir palenkti savo po 
litikai — kovos ir taikos de 
riniui. Mindaugo politika va
karuose užstrigo.

Žemaičiai pasijuto išduoti 

Kalavininkai Nemuno žiotyse 
pasistatydino tvirtą Klaipėdos 
pilį (1253). Kryžiuočiai pasie 
kė> Karaliaučių, lietuvių va
dintą Tvankstu (1255). Abu 
ordinai jungėsi pajūrio keliu. 
Žemaičiai sukHo gaivališkai 
kovai; jungėsi su kuršiais ir 
prūsais.

Mindaugo padėtis pasidarė 
kebli. Remdamas karą su ri
teriais, krikščionimis; pasiro
dytų taikos laužytoju ir atkri 
tėliu. Neremdamas tos kovos, 
dar labiau užsitrauktų išdavi 
ko vardą ?r neturėtų teisės 
vadintis visos Lietuvos kara
liumi — rex Lethoviae Dile
ma buvo smaugianti. Mindau
gas pasirinko kovą ir tuo pa 
čia savo žūtį.

Pradžioje ramstęs žemai 
čius slaptai, po Durbės mū

šio (1260), kuriame kalavinin 
kai buvo skaudžiai supliekti, 
stojo atviron kovon. Tai bu
vo laimėjimas Žemaičių kuni 
gaikščio Treniotos, Vykinto 
sūnaus (?); jis laikomas Dur
bės mūšio vadu Treniota lai 
mėjo palauždamas Mindaugą’ 
apsisprendusį niršiai kovai. 
Drauge su Treniota, savo se 
serėnu, puolė vokiečius Lat
vijoje ir Prūsijoje, žygiavo 
į Lenkiją Tie žygiai buvo tik 
alinamieji, ne lemiamieji Ka 
ralienė Morta įtikinėjusi vyrą 
mesti tą Treniotą; jis tenorįs 
pražūties. Po vieno nesėkmių 
go žygio į Livoniją, ir kara 
liūs Mindaugas nebeteko pu
siausvyros: priekaištavo savo 
seserėnui nesiskaitymą su 
priešo pajėgumu. Ir čia Mor 
tos žodžiai išsipildę. Treniota 
ir Nalšėnų kunigaikštis Dau 
mantas nužudė Mindaugą drau 
ge su dviem jo sūnumis — 
Rukliu ir Rupeikiu (1263). Min 
dau o giminė ir Lietuvos ka 
rališkas vainikas nugrimzdo 

kraujo klane.
Žvelgiame į tą tragediją iš 

700 metų perspektyvos, bet 
neturime duomenų jai nušvies 
ti Nevisai patikima žinia 
mums pristato šeimyninę dra 
mą Po karalienės Mortos šer 
menų Mindaugas savo pilyje 
užlaikęs Daumantienę, žmo
nos seserį. Nalšėnų kunigaikš 
tis Daumantas keršijęs. Ti
kresnė yra ne kryžminės 
meilės, bet kertštingo valdžios 
geismo žmogiškoji drama, ku 
ri šakojasi visoje pasaulh is- 
tor joje. Sosto siekdami arba 
trumpam pasiekę buvo nužu
dyti Mindaugo tretysis sūnus 
Vaišvilkas, sūnėnas Tautvi 
las, seserėnas žudikas Trenio 
ta. žentas Švarnas. Visi krito 
penkerių metų laikotarpyje. 
Lietuvos valstybės pamatai bu 
vo stipriai sukrėsti.

Lietuva atsilaikė tuo Min 
daugo palikimu, kuriuo jis 
pats iškilo; lietuviškų genčių 
kovingumu ir jų sena kultū

ra. Ir tai įsenėjo ilgiem lai
kam net ir iškilus naujai Ge 
dimino dinastijai. Ji gerai pra 
tęsė Mindaugo žygius rytuo
se, bet per šimtą su kaupu 
metų nepraeilaužė į krikščio
nišką Vakarų Europą. Mindau 
gas savo krikštu ir vainiku 
liko nepasektas ligi Vytauto 
laikų.

Po Mindaugo mirties pras
linkus šimtui metų, vokiečių 
riterių paskalos garsino, kad 
Mindaugas buvo apostatas — 
atkritėlis. Bet tam prįeštarau 
ja popiežiaus Klemenso IV 
apgailavima>s, kad nuožmių 
piktos valios vaikų buvo nu
žudytas šviesaus atminimo 
(clarae memoriae) karalius. 
Popiežius Inocentas IV,suku - 
riuo Mindaugas susirašinėjo, 
pavadino jį ypatingu Švento
sios Bažnyčios sūnumi — fi
lius specialis Santae Ėccle- 
siae.

Istorijai nepriklauso spręs
ti antgamtinių tiesų, bet yra
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3 pusi.

Maskvos dvimetinis biudžetas ra 193 milijardai rubliu

E. Tariamas sovietinis par
lamentas — Aukščiausiasis 
Sovietas gruodžio 16 d apta 
cė biudžeto ir liaudies ūkio 
plano 1964 ir 1965 metams 
klausimus Liaudies ūkio pla 
ną 1964 ir 1965 metams refe 
ravo Valst. plano komisijos 
pirm. P Lomako, o sovietinį 
biudžetą aptarė finansų mi
nistras Vasilij Garbuzovas Šis 
pastarasis pažymėjo, kad so
vietinės užsienio politikos pa 
grindas esąs taikingas sam
būvis. Jo nuomone, gynybos 
biudžeto apkarpymas (tei so 
vietams naudinga propagandi 
niu atžvilgiu — E) neatsiliep 
siąs nei Sovietų Sąjungos, nei 
kitų “socialistinių kraštų” sau 
gurnui.

Dviejų metų — 1964—65 — 
biudžetas iš viso siekia 193 
miliardus rublių. 1964 m. gy 
nybos biudžeto sumos suma
žintos 600 milionų rublių (pgl 
oficialų sovietinį keitimo kur 
są — 600 mil. dol). Pagal 
paskelbtus duomenis išlaidos 
gynybos reikalams 1964 m. 
biudžete sudarysiančios 14 6% 
o 1963 m. biudžete toji dalis 
sudarė 16,1% (tikrovėje, so
vietų išlaidų dalis gynybos 
bei ginklavimosi reikalams 
yra žymiai didesnė už 14% ir

(atkelta iš 2 pusi)

Chruščiovo vedama sambūvio 
politika Naujasis prezidentas 
Johnsonas vertinama’ įvai 
riai, o dėl būsimos J X V poli 
tikos Sovietijoje esama labai 
daug neaiškumų. Kiekvienu 
ativeju. išryškėja siekimas pa 
brėžti kietąją Maskvos liniją 
ir net spėjama, kad ateinan
čios rinkiminės kampanijos 
metu JAV se prez. Johnsonas 
galįs pasiduoti vad “pasiutė
lių” spaudimui (taip sovieti
nė propaganda vadina sluogs- 
nius, tariamai siekiančius ka
ro ir, aišku, komunizmo prie
šus). Netolima ateitis paro
dys, ar sovietai bus linkę iš

tos išlaidos paslėpta forma 
randamos kitose biudžeto po
zicijose — E.)

Kalbėdamas apie sovieti
nius ūkio planus, P Lomako 
nurodė, kad jie atitinka kom
partijos CK plenumo gruo
džio mėn. padarytiems spren
dimams žymiai plėsti chemi 
jos pramonę Pagal Lomako, 
1953 m. sovietai buvo paga
nę tik trečdalį JAV pagamin 
tų pramonės prekių, o šiais 
metais sovietai jau esą pasie 
kę 65% tos gamybos Laukia
ma, kad 1965 m sovietų ūkis 
gaminsiąs tiek, kiek ameriki 
nis yra pagaminęs 1958 m 
Žemės ūkyje 1965 m sovie 
tai planuoja vidutinį javų der 
lių nuo vieno ha pakelti ligi 
12,5 cnt (1962 m. jis siekė 
10.9 cnt nuo ha). Iš ki u pla 
nų dar paminėta, kad ateinan 
čiais dviejais metais naujus 
butus gausią apie 15 milionų 
gyventojų, o universitetuose 
ir specialiose mokyklose stu 
dijuosią 7,4 milionai asmenų. 
Lomako dar nurodė į numa
tytą plėsti užsienio prekybą 
— pirmoje eilėje toji preky 
ba paliesianti COMECON kraš 
tus (sovietiniai satelitai), o 
antroje vietoje — vadin ka 
pitalistinius kraštus.

bandyti naujojo JAV vadovo 
laikyseną — aišku, jei tai 
bus naudinga ryšium su vi 
daus padėtimi Sovietijoje bei 
konfliktu su Kinija.

CHRUŠČIOVO KELIONIŲ 
PLANAI

Pagal iš Stokholmo gautus 
pranešimus, naujųjų metų pra 
džioje Kremliaus vadovas N. 
Chruščiovas lankys Indiją, 
Nepalą ir Ceiloną. o vasaros 
metu vyks į Skandinavijos 
kraštus. Gruodžio 16 d pas 
kelbta, kad Chruščiovas «su 
dėkingumo jausmais» priėmęs 
pakvietimą lankytis Švedijoje.

MUSŲ LIETUV

Petras Babickas

Žinau...
Žinau, kad žemė - dievybės žvilgsny».
Kad jura — jos atodūsiai galingi,
Kad žmonės dideli ar menki vėl išnyks, 
Kaip nyksta spinduliai tarp debesėlių vingių.

Žinau, kad žalume miškų, laukų ir pievų
Jau tuksiančius ir milijonus metų
Alsuoja gyvas ir galingas Dievas, r» 
Spindėdamas tarp visatos verpetų.

Žinau, kad jūra ir kalnų viršūnės, 
Ir dykumos, palaimintos mirtim, — 
Yra tas pats, ttk nukamuotas kūnas, 
Ir pramerktom ir verkiančiom akim.

Tik nežinau, kas gundo mano sielą, 
Kas traukia ją išeit iš savo rūmo 
Ir mistiškoj maldoj klajoti naktį mielą, 
Aukot gyvenimui ir meilę ir ramumą...

ILJ:ČIOVAS ŠVIETĖ 
PASAULĖŽIŪROS, ATEIZMO 

KLAUSIMAIS

Lapkričio 25 - 26 d d į Mas 
kvą buvo sukviesti sąjungi 
nių respublikų partijos CK 
sekretoriai, mokslininkai, spau 
dos, radijo ir kt. darbuoto
jai. Jiems CK sekr , Ideologi 
jos komisijos pirm L. iljičio 
vas aškino apie mokslinę 
pasaulėžiūrą ir ateistinį au
klėjimą. Diskusijose dalyva
vo iš Vilniaus atvykęs LKP 
CK sekr A. Barkauskas.

APSKRITOJO STALO»
KONFERENCIJA MASKVOJE

Gruodžio 5-8 d.d. Maskvo, 
je įvykusioje «Apskritojo sta
lo» konferencijoje dalyvavo 
16 kos vak. ir rytų Europos 
kraštų 82 politikai ir rašyto
jai, visuomenės veikėjai (pgl. 
Tasso pranešimą buvę 19 
kraštų atstovai). Konferenci 
ja buvo atidaryta belgų sena 
toriaus, socialisto H Rolin 

Europiečių politikų tarpe mi
nėtini Jules Moch. įvairūs 
britų, prancūzų, italų ir ju
goslavų parlamentarai ir kt. 
Konferencijos dalyviais iš so 
vietų pusės buvo rašytojai 
Erenburgas ir Korneičukas, 
dalyvavo ir J Paleckis, vie 
noje nuotraukoje pavaizduo
tas besikalbąs su prancūzu 
J. Moch,

Gruodžio 8 d. paaiškėjo, 
kad to «Stalo» konferencijos 
dalyviai rezoliucijose pritarė 
sovietų ligšiol keliamoms te 
zėms dėl Maskvos įkyriai šie 
kiamo noro sudaryti nepuoli
mo sutartį tarp NATO ir Var 
šuvos pakto kraštų, dėl nea- 
lomiuių zonų sudarymo ir kt 
Oficialiai turėjo aptarti tarp 
tautinio įtempimo mažinimu 
klausimus, o savo kalboje 
Mikojanas nurodė į sovietų 
taikingo sambūvio tarp įvai
rių pasaulėžiūrų kraštų po
litiką

1964 m sausio 11 d.

GIMNAAZIJOS KALĖDŲ 
EGLUTĖS APRAŠYMAI 

SPAUDOJE

Daug vokiečių laikraščių 
plačiai aprašė Vasario 16 
Gimnazijoje gruodžio 13 d. 
surengtą Kalėdų Eglutę, su 
direkt. kun. B. Liubino pa 
ruoštu vaidinimu «Kalėdos sve 
tur» ir plačia programa, ku
rioje, be lietuvių, dar dalyva 
vo nemaža vokiečių visuome 
nės ir amerikiečių karių ats
tovų. Aprašymus ir po kelias 
nuotraukas gruodžio 16 d pa 
skelbė dienraščiai: Heidelber 
go «Rhein—Neckar Zeitung», 
«Mannheimer Morgen», «Wei
nheimer Nachrichten», «Oden 
waelder Zeitung» ir kt. “Rhein 
—Neckar Zeitung” pažymėjo: 
“Retai kada kalėdinis vaidini 
mas padarė tokį didelį įspū 
oį. kaip lietuvių moksleivių 
suvaidintos «Kalėdos svetur». 
Kites dienraštis «Mannheimer 
Morgen» pastebėjo kad vai 
dinimas išryškinęs meilę tė; 
vynei ir viltį vėl susilaukti 
laisvos Lietuvos Vokiečių 
spauda išsamiai aprašė visas 
kalbas, be vaidinimo dar nu
rodė į Gimnazijos choro bei 
paskirų moksleivių pasiro
dymą.

PRÊZIDENTO KENNEDY NU
ŽUDYMAS — GANGSTERIŲ 

’DARBAS?

Sovietų kariuomenės orga
nas «Krasnaja Zvezda», jos 
bendradarbiai JAV so tyrinė
ję JAV Prezidento Prezidento 
Kennedy nužudymo aplinky
bes ir neseniai paskelbė spė 
jimus, kad preaidento nužudy 
mą suorganizavusi «Akc B vė 
nužudymas». Kaip pranešė 
Frankfurte leidžiamas «Abend 
post» (gruodžio 17) «Krasnaja 
Zvezda» redaktorius Nikolaj 
Karev pažymėjo, kad preziden 
to nužudymas, jo paskiros fa 
zės visiškai atitinka būdin
giems tos gangsterių organi
zacijos bruožams. Pagal Ka- 
ravą esą galima, kad gangs
terių bendrovės žmonės buvo 
papirkę Dalias miesto polici
jos pareigūnus. '

teologinė tiesa: krikštu tauta 
pašvenčiama ir keliama į ant 
prigimtinę bendruomenę. Lie
tuvos krikštas, įvykdytas va
lia Mindaugo kaip jos valdo 
vo. nors ir neapėmė visos 
tautos, buvo pirmasis sakrali 
nis aktas, ir kryžiaus žymė 
tautoje paliko.

MINDAUGAS pasirodo Lie
tuvos istorijoj kaip pragiedrė 
jimas ūkanotą rytmetį, ir vėl 
ūkiais užsiskleidžia. Jo san
tėmio, trukusio apie trejetą 
dešimtų metų, neprašviečia 
menkos žinių nuotrupos. Už
tat Mindaugo sušvytėjimas 
traukia istorikų dėmesį, ir 
mus čia patraukė savo mir
ties sukaktimi — vienas iš di
džiųjų Lietuvos valdovų, se
nosios Lietuvos jungėjas, žy 
mus valstybininkas, nareus 
kovotojas, krikštytojas, pir
mas ir vienintelis Lietuvos 
karalius, kuris tebešvyti sa 
vu Lietuvos vainiku, jo žo
džiais tariant, karališka dia
dema

V. Mykolaitis Putina-s

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861- 1864

Du jauni Bagynų dvaro 
baudžiauninkai. Petras Balsys 
iš Šilėnų kaimo ir Juozas Pra 
naitis iš Paliepių, išsirengė į 
Kėdainius šio to parduoti, šio 
to nusipirkti. Buvo paskutinis 
kovo mėnesio penktadienis, 
žiema jau baigėsi, netrukus 
pabiurs keliai, prasidės lažo 
darbai dvare ir savose dirvo 
se, bus sunkiau pasprukti iš 
namų kad ir laisvu laiku O 
dabar dienos pailgėjo, saulė 
vidudieniais jau pašildo pa
kaušį ir nugarą, jei ką veik 
p :silenkęs, bet rogių kelias 
dar nepabėgo, tad pats pato
giausias laikas, įsikink.us ku 
melę į šlajukes, pavažiuoti 
kad ir didesnį kelio gabalą, 
u reikalų prisirinko Moterys 
išbaigė druską, seniai taboką, 
reiktų paieškoti klumpėms 
odos, kabėms vie-los, Petras 

norėtų kepurę paderėti, o Juo 
zas peilį. Reiktų ir geležies 
štobą parsivežti, nes noragai 
baigia dilti Gal ir mergai
tėms ką tinkamą aptiktų.

Pirkinių daugybė. Ką pagal 
voji, to reikia. Tik pinigų 
štai iš kur paimti? Kad bent 
gerai pavyktų parduoti, ką 
atsivežė. Moterys įdėjo po 
puskapį kiaušinių, Juozo -mo
tina linų grįžtę, vilnonių siū- 
lų sruogą, sviesto gniūžtelę 
ir du sūriu, kadangi jų žaloji 
jau buvo po veršio, o šeima 
be mažų vaikų Užtat senė 
Balsienė įsuko vištą, Kuri su 
galvojo biaurybė, kapoti ir 
lesti kiaušinių lukštus. Mer
gaitės pririnko spelgenų gel 
dą ir įdėjo dvi džiovintų ba 
ravykų virtines.

Turi šio to parsiduoti ir 

abudu vyrai. Petras jau nuo 
seno slepia prisirinkęs stam 
bius šerių ir ašutų ryšulius. 
Tą prekę noromis perka Kė- 
d.ainiuose šepečių dirbėjai Be 
to, jis turi dar keturis šeško 
kailelius. Šeškus sugavo jau
niausias Petro brolis Mikutis 
savo paties pasidirbtais slas
tais.

Pranaitis turtingesnis Jis 
veža parduoti du vilko kai 
liūs, tris kiaunias ir du kiš 
kius, kuriuos sumedžiojo už
vakar iš nakties pasnigus. 
Pranaitis aistringas medžioto 
jas ir šaunamojo mėgėjas Bus 
jau trejetas metų, kai iš pa
bėgusio saldoto jis įsigijo šau 
tuvą ir su naigingo Šilėnų 
kalvio Dundulio pagalba pri
taikė jį medžioklės reikalui. 
Daug sumanumo, atsargumo 
ir kantrybės reikėjo Juozui, 
kol susirado parako, šratų. 
Reikėjo daug gudrumo, kad 
medžiodamas neįkliūtų vaitui 
tijūnui, dešimtininkui ar ko 
kiam pašaliečiui, nes kiekvie 

nas galėjo jį įskųsti ponui 
arba policijai Šautuvas ir me 
džioklė — ne baudžiauninko 
pramoga

Kai du draugai pasiekė 
miestą, turgus buvo pačiame 
įkarštyje Rinkoj knibždėjo 
daugybė žmonių — pėsčių ir 
važiuotų. Dar pačiame rinkos 
pakraštyje Petrą ir Juozą aps 
pito žydai, klausė, ką turi 
parduoti, kaišiojo rankas po 
aptiesalu ir, užčiuopę prekes 
kėlė į viršų, apžiūrinėjo ir 
siūlė savo kainas Kainos vy
rams pasirodė ne tokios jau 
blogos, tad pasiderėję ir ga
vę kiek brangiau, negu buvo 
siūlyta pirmųjų, pardavė vis
ką, ką buvo atsivežę. Dabar 
juodu turės daugiau laiko pa 
sibastyti po žmones ir krau
tuves Pastatę arklį rames
nė] vietoj, abudu draugai iei 
dosi į rinką.

(B. D )
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Taigi, Jėzui gimus Judo 
Betliejuje karaliaus Erodo die 
nomis, Štai išminčiai iš rytų 
atėjo j Jeruzalę ir sakė: Kur 
yra gimueis Žydų karai us? 
nes mes matėme jo žvaigždę 
rytuose ir atėjome jo pagar
binti. Tai išgirdęs karai us 
Erodas nusigando, o drauge 
su juo ir visa Jeruzalė Jis 
susirinko vistas tautos vyriau
sius kunig s ir Rašto žinovus 
ir teiravosi jų, kur Kristus 
turėjęs gimti Jie jam atsakė: 
Judo Betliejuje, nes taip pra
našo parašyta: «Ir tu Betlie
jau. Judo žeme, nieku bodu 
nesi mažiausia tarp pirmųjų 
Judo vietų; nes iš tavęs kils 
vadas kurs valdys mano tau
tą Izraelį»

Tuomet Erodas, slapčia pa
sikvietęs pas save Išminkius, 
rūpestingai iškvotė iš jų tos 
jiems pasirodžiusios žvaigž
dės metą, ir siųsdamas juos 
į Betliejų tarė: Eikite ir rū
pestingai klausikitės apie vai 
kelį; o radę, duokite žinią 
man, kad ir aš nuėjęs pagar 
binčiau ji

Jie išklausę karalių iškelia 
vo Ir štai žvaigždė kurią bu 
vo matę rytuose, ėjo pirm jų, 
iki atėjus sustojo — viršuje 
vietos, kur buvo vaikelis. Pa 
matę žvaigždę jie džiaugėsi 
labai dideliu džiaugsmu Įėję 
į namus jie rado vaikelį su 
jo motiną ir parpuolę pagar
bino jį Paskui jie atidengė 
savo turtus ir davė jam dova 
nų: aukso, smilkalų ir miros. 
Gavę gi sapne perspėjimą ne 
beeiti atgal pas Erodą, jie ki
tu keliu sugrįžo į savo šalį.

PAAIŠKINIMAS:

Išminčiai, nes rytų šalyse 
tyrinėdavo žvaigždes, todėl 
atsiradusi nauja žvaigždė tuo 
jau buvo jų pastebėta. Dievo 
malonės apšviesti, jie supra
to, kad jis ženklas laukiamo
jo pasaulio Atpirkėjo gimimo.

E odas nusigando, nes bijo

Trys Karaliai
(Mat. 2, 1 — 12) Dainuokime!

jo kad gimęs naujas karalius 
neatimtų iš jo sosto Todėl 
jis norėjo iš žvaigždės atsira 
dimo laiko atspėti, kada gi
mė kūdikis, kad lengviau jį 
rastų ir nužudytų.

Išminčiai atnešė dovanų: 
aukso, kaip karaliui, smilką 
lų kaip Dievui, miros, kaip 
mariam žmogui.

Kadangi karaliai buvo sve 
timšaliai, tai yra ne iš Izrae 
lio, prisimename paties Kris 
taus žodžius apie kitų tautų 

likimą Jis tarė: «Taigi aš sa 
kau jums daugelis iš rytų ir 
vakarų ateis ir sėsis prie sta
lo dangaus karalystėje su 
Abraomu, Izaoku, Jokubu, o 
karalystės vaikai bus išmesti 
laukan į tamsybes, ten bus 
verksmo ir dantų griežimo »

Žydai nepriimdavo pagonių 
į savo draugystę ir niekuo 
met nesisėsdavo su jais prie 
vieno stalo, Kristus mokė 
kad ir pagonys priėmę jo 
mokslą įgys teisę sėdėti dan 
gaus karalystėje su patrijar 
kais, o karalystės vaikai žy
dai, kurie pirmiau buvo pa 
šaukti į dangaus karalystę ir 
nepriėmė Kristaus mokslą, 
bus numesti į pragarą, tai 
yra į amžiną pražūtį

Karaliai nešė Kristui dova 
nas todėl, kad žinojo jog Jis 
yra išganytojas ir todėl nore 
jo Jį pagarbinti.

Mes žinome kad Kristus 
yra Dievas, bet ar mes duo 
dame Jam dovanų, ar mes 
stengiamės tinkamai jį pagar 
bind? Mūsų auką siųskime 
mainos ir gerų darbų pavida
le; Kristus mieliausiai priims 
ir pasidžiaugs jei bus tikrai 
nuoširdi,

— Antanas Tūbelis šiais 
metais baigė Aukštąją Agro
nomijos Mokyklą «Luis de 
Queiroz», Piracikaboje Šj mė 
nesj ivyks diplomo įteikimo 
iškilmės, ir tokiu būdu turė
sime savo tarpe inžinierių 
agronomą

Šia proga, visi draugai nuo 
širdžiai sveikina ir linki sek 
mės naujoje profesijoje ir 
gausios Dievo palaimos visuo 
se reikaluose

— Šio mėnesio 4 dieną An 
tonia Sejūnaitė, Julia ir Ire
na Šimonytės išvyko į Argen 
tiną dalyvauti Pietų Ameri
kos Studentų Stovykloje, ku 
r įvyks nuo 15 d. iki 25 d.

Nurimk Sesut
/

I
. tNurimk sesut. gana raudoti 

Nušluostyk ašaras gailias.
Pra is skausmai, laikai kraujuoti 
Gyvensim mes dienas dailias.

11
Linksmi mes grįšim į tėvynę 
Ji mus ten po sparnu priglaus 
Ir duos mums laimę begalinę 
It aušra rytmečio dangaus.

111
Kada daržely tu ilsėsies 
Nuvargus po sunkios dienos. 
Ir širdimi kažko ilgėsies 
Gražiai lakštutės tau dainuos.

IV
Ateis bernelis numylėtas, 
Priglaus Jis tave prie širdies, 
Dangus žvaigždutėmis nusėtas 
Nušvies jam kelią ateities.

sausio, Kordoboje.
Ekskursantės panaudos šią 

progą aplankyti žymiausius 
Brazilijos pietų miestus. Taip 
pat yra pramatyta sustoti Mon 
tevideo ir Buenos Aires.

Visi draugai, pasilikę São 
Paulyje, linki kad viskas ge
rai pasisektų ir kad atgal 
parvažiavę atneštų daug lauk 
tuvių, naujienų ir gerų įspū
džių. Laimingos Kelionės!

- KALĖDŲ EGLUTĖSšven 
tė įvyko sausio mėn, 29 d. 
Ateitininkų Ramovėje, Vila 
Zelinoje.

Programoje dalyvavo at kų 
choras ir vaikai.

Ateitininkai, vadovauja! p. 
Elvirai Kilčiauskaitei Belucci, 
pagiedojo kalėdinę giesmę 
«Piemenėliams Vargdienė 
liams» ir padainavo 4 dainas: 
Tylus vakaras be vėjo, Plau
kia Nemunėlis, Norėčiau aš 
keliauti ir Užmik, užmik.

Vaikų būrelis, pianu akom
panuojant Astai Vinksnaitytei 

pagiedojo «?veikas, Jėzau gi 
musis» ir padainavo 3 dainas: 
Pasėjau Žilvitį, Plaukė Žąse 
lė ir Mano tėvelis buvo kai 
velis (šią inscenizuojant) Be 
to, pašoko stilizuotą suktinį 
ir pažaidė du žaidimu: «Oi tu 
ieva, ievuže* ir «Klausė žvir 
blis* karvelėlį.»

Gražiai padeklamavo kalė
dinius eilėraščius šie vaikai.- 
Teresėlė Bilevičiūtė, Rimutis 
Valavičius, Nida Peleckytė, 
Antanas Aleknavičius, Arletė 
Dilytė, Vanda Pilipivičiūtė ir 
Laimutė Vosyliūtė. Gi Rozali 
ja Sinkevičiūtė akordeonu iš 
pildė 3 muzikos numerius.

Programoje dalyvavo 25 
vaikai, visi pasipuošę liet, 
tautiniais rūbais Vaikų pro
gramą pranešinėjo Verutė 
Aleknavičiūtė.

Po programos atvyko į sa 
lę Kalėdų Senelis, kuris gau 
šiai apdovanojo ypač mažuo 
sius artistus. Paaiškėjo, kad 
žaislų ryšulėlius Kalėdų Se 
neliui parūpino p. p, Danutė 

ir Mečys Paleckiai, o įvairių 
saldumynų krepšelius p. p. 
Aldona ir Jonas Valavičiai. 
Gi At kų Valdyba parūpino 
saldumynų ir kitiems į Šven 
tę atsilankiusiems vaikams.

Išvykus Kalėdų Seneliui, 
dar buvo bendrai pažaista ir 
padainuota.

Į namus skirstėsi visi paki
lioje šventiškoje nuotaikoje, 
dėkingi Šventės rengėjams, 
rėmėjams ir Kalėdų Seneliui.

Dalyvis;

J U O K I M É S 1

— Garsus prakalbininkas, 
pradėjo savo paskaitą tyliai 
ir be gestų, bet paskui taip 
įsigyveno į temą kad pradė
jo garsiai kalbėti ir didelius 
gestus daryti. Mažutis vaiku 
tis publikoje su mamyte sė-’ 
dintis, įsigando ir pradėjo gar 
šiai rėkti Norėdama jį nura 
minti mama, pasikėlė eiti Kai 
bėtojas pertraukė kalbą ir 
sako:

— Nesirūpinkite ponia, vai 
kutis manęs netrukdo, galite 
pasilikti.

Bet ponia greitai atsakė.-
— Atsiprašau, bet jūs truk 

dote mano vaikui.

— Tą dieną cirkas apsisto 
jo mieste. Mokytojas rado 
ant savo staliuko tokį prane
šimą:

— «Prašau atleisti nuo pa
mokų Tomą. Jo gerklės vamz 
dį užkimšo sloga. Jis negali 
kalbėti, O Jo galva net rūks
ta nuo karščio.

— Kas yra toliau nuo mū- 
sų, Kinija ar saulė?

— Kinija
— Kodėl?
— Todėl, kad saulę matom' 

o Kinijos — ne.

— Jonas: Mano šuo dingo:
— Peta-as: Tai kodėl neįde- 

di skelbimo į laikraštį?
— Jobas: Kad mano šuo ne 

moka skaityti.

— Tamsta prisipažįsti, kad 
metei pamidorą šiam ponui į 
veidą? — klausia teisėjas.

— Taip, bet, pone teisėjau 
turėtumėt atsiminti, kad pami 
dorai turi daug vitaminų.

4
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Lietuvi
Klausyk ir temk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų.Jsudarymas, 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.

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).

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/lOlfJ.02 Rua Coelho Neto 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente PRANAS & CIA. LTDA

Escritório Ctmiábsl Vila Zelina S/C Lida.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

MadeirasRem geral

SÈDE Rua México, 98 - 9.0‘ - sala 904 — bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI U N A >

Rio de Janeiro
erraria « I TA » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

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

FONE: 63-6005 - VILA ZHLINA - SÃO PAULO

KIRPIMO IRHSIUVIMO’ (MOKYKLA

F II J A”

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

ANTANC DAVILCNI©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

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 — Bom Retiro --------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

\SI U V YKL.O JEXLAURO%
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

São Paulo
f I

Medžiaga parduodama ir išsimokė jimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

LlÊTUVlSKU PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

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

T r e ô i ą :j
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą):
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vajų 
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 1 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

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

RIO DE JANEIRO

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

SIUVĖJAS!
POVILAS AMBROZEVIČIUt 
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Bela

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOIO VANDENS L I N D O> Y A
CA R K i! If ira

ind jya vniin yrr ^aai 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 —

LTM 1

S Ã 0 PAULO"
(J H S! ® !5 '5!................  B S 11 F E S S ,
3 B «'B*! ** ■ ' O .....

• J

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.

1EJCK1TCKIC CCNTAEfL

■«•• •*■•■■■■sąaaatBDaaBBavaanaanaB«ntacaisEESitiiimaMan■•«■■■■■■■■■■■■■■■«o«■■■ icbb•■■■•■■■ «■■■■■■« A■ ■■■«■•■■■■•«■■•«••■ ■■■■■■HBUiiaaoBBa■■■■■■■■■ auna >oa«w*ifl<aioiiiuaaa«siū>im■•«»(■■■ ■■■■«■■■ ■niiBiirmii •!■■■*■■■•■■■ ■»■«■■■« f f 

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairiu geležiniu daiktu:-indų bei darbo įrankių $
— IIWI ■-!! II ■ -IIT I

krautuvė tiktai pas , Jį

JAKUTIS & LA P LĖNI S LIDA- I

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

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

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

Juridinis Departamentas —- Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 —- Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo 

f
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— Formaturos: ERNESTAS 
ŠIAUDŽIONIS, baigė indus- 

, trialinės chemijos fakultetą. 
Diplomų Įteikimas bus 13 d 
sausio, São Paulo Miesto Tea 
tre 20 vai

ANTANAS TŪBELIS baigė 
Piracicabos Aukštąją Agrono 
nujos Mokyklą Formatura 
bus 11-15 d d sausio mėn. 
Į diplomo įteikimo iškilmes 
ruošiasi vykti g'-upė São Pau 
lo lietuvių;

— Yra norinčių gauti kun# 
B. Suginto adresą Rašyti laiš 
kus šitaip: Hev B. Sugintas, 
7024 South Artesian Ave.. Chi 
caga 29, Illinois, U.S A.

— Laiš-ai: J. Stankevičiui,
I. Skurkevičiūtei, Aug. Žemai 
taičiui, A. Kasperavičiui, Ant 
Balčiūnienei, N. Danieliui, M. 
Misevičiūtei. A. Valiūnui. S. 
Bakšiui, K Sadzevičiui, J. Ru 
sevičiui, J Rusevičiui, Šimo
niams, A Sejūnui, A Lazdaus 
kui, V. Bielskytei, A. Andruš- 
kevičiui, J. Valavičiui. I Jur 
geievičiūtei, J. Gudanavičiui, 
Kairiui, Pr Zagorskienei, A. 
Dirsytei, K. Bacevičiui, M, 
Jurkoniui ,St. urgele/ičiui, 
M. Butrimienei, Alb. Tijūnė
liui Ed. Žalandauskui, L, Ma 
telionienei. A, Bakanauskui,
J. Bratkauskui, J. Vepstui, V. 
Pundzevičiui, J Masiuliui, G. 
Savickui, Ed. Pažėrai.

REIKIA DAUGIAU 
KNYGNEŠIŲ.

Nė viena tauta neturi to
kios tragiškos ir garbingos 
spaudos istorijos kaip Lietu
va. Knygnešys yra simbolis 

Lietuviškas žodis, daina ir muziką 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.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
jjbylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 - 9 o Andor Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011 São Paulo

sunkių kovų už spaudos 
laisvę.

Knygnešių reikia ir šian 
dien, nes lietuviška spauda 
išeivijoje turi žygiuoti sun- 
k ais takais. Reikia pasi
džiaugti, ir São Paulo lietu 
vių tarpe tokių knygnešių yra. 
Štai pavyzdžiui Moinho Ve
lho lietuviškos spaudos išpla
tinimu ir įteikimu labai rū
pestingai sielojasi Balys Tū
belis. Jei tik laikraštis kada 
suvėluoja, B. Tūbelis tuoj 
telefonuoja, klausdamas kas 
atsit ko, kad laikraščių dar 
negavo Ir jei nėra kam nu
vežti pats vyksta jų parsi
vežti. Taip pat ir pinigus už 
prenumeratas surenka O po 
namus uoliai, jau kelinti me
tai išnešioja Kazys Toleikis.

Negalima nepaminėti ir Vi 
la Zelinos uolaus Baliuko 
(Latvėno), kuris su dideliu 
uolumu išvežioja laikraštį i 
V. Anastacio, Lapą, miesto 
centran ir kitur. Bet dar ne- 
visuose priemiesčiuose pavy 
ko tinkamai suorganizuoti 
spaudos platinimo tinklas, pa 
vyzdžiui Mooka, Agua Raza. 
kur lig šiol laikraštį Pupienis 
išnešiodavo, bet del susilpnė 
jusios sveikatos daugiau ne 
gali išnešioti.

Laikraščio administravimas 
bei platinimas nukentėjo del 
administratoriaus Misijonie- 
riaus Tėvo Bružiko nelaimės 
— kojos sulaužymo, kuris 
dar tebėra Santa Casa ligoni
nėje.

Užsimokėjusių už laikraštį 
sąrašą skelbsime sekančiame 
numeryje Taip pat primena
me, kad pabrangus popieriui 

ir darbui, šiems meiams «M. 
L» prenumerata yra 1 500 
k-ruzeirų.

— Šį sekmadienį 4 vai, po 
piet šaukiamas MALDOS 
APAŠTALAVIMO narių susi
rinkimas, Vila Zelinoje, mo 
kyklos patalpose.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA
ZILIJOJE NARIŲ ŽINIAI

LIET. S GOS BRAZILIJOJE 
VALDYBA šaukia sausio m 
19 d 15 vai Vila Beloje D 
L. K VYTAUTO MOKYKLOS 
RŪMUOSE metinį Sąjungos 
narių susirinkimą valdybai 
rinkti ir’Sąjungos reikalams 
apta ti

Neatvykus laiku reikiamam 
rarių skaičiui, už pusvalan
džio. kaip įstatuose yra n n 
matyta šaukiamas antras su 
sirinkimas, kuris bus teisėtas 
nežiūrint dalyvaujančių narių 
skaičiaus

Susirinkime gali dalyvauti 
tik nariai apsimokėjusieji na 
rio mokestį

Mokestį galima apsimokėti 
pas Sąjungos iždininką p. Jo 
ną Jodelį gyvenantį Vila Ze 
linoje

JAUNIMO DĖMESIUI LIETU
VIŲ KALBOS PAMOKŲ REI

KALU »
Paskutiniu metu vis daugiau 

ateiranda jaunimo norinčio 
lietuviu kalbos mokytis kai- 
kurie net iš tolimų S Paulo 
apylinkių. Yra numatyta suor 
ganizuoti lituanistikos pamo
kos, kuriose gali dalyvauti v» 
si norintieji lietuvių kalbos 
mokytis,

Užsirašyti pas Mons. P. Ra 
gažinską Vila Zelinoje, arba 
telefonu: 63-5975

I

— Sausio mėn 9 d. San a 
Gėnerosa parapijos bažnyčia) 
je sumainė žiedus pranciškus 
Algimantas Žibąs (Onos ir Al 
fonso Žibų sūnus), su Dagmar 
Maria Leopold! Jauniesiems 
linkime saulėtų gyvenimo 
dienų.

— Aš tai dar nieko. O, va, 
mano brolis tai išsiblaškęs. 
Tik įsivaizduokit: šiąnakt at
sikėlęs užsidegė žvakę, kad 
įsitikintų, ar užgesino elektrą-

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

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

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 {Coroa), Telefonas 8-6423.

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo-

(pabaiga iš 1 pusi.)

žanrus apžvelgs A. Vaičiuliu 
tis, J. Kaupas, A. Nyka Niliū 
nas, R. ŠHbajoris, V Kulbo 
kas ir K. Ostrauskas. Knygą 
redaguoja K. Bradūnas, lei 
džia «Į Laisvę» Fondas Lietu 
viškai kultūrai ugdyti. Numa 
tomą, kad leidinys skaityto
jus galės pasiekti 1965 m, 
rudenį.

POPIEŽIAUS PASIUNTINYS 
PRABILO NUO ALTORIAUS

RUSIJOJE

ZAGORSKAS, Sov. Rusija. 
— Asmeniškas popiežiaus Pau 
liaus VI pasiuntinys, Lausan- 
nos, Friburgo ir Genevos 
(Šveicarijoje) vyskupas Frau 
coms Carriere dalyvavo stačia 
tikiu Maskvos ir visos Rusi
jos patriarcho Aleksiejaus 
auksiniame vyskupystės jubi 
liejuje Vysk Carriere paša 
kė kalbą šimtmečių senumo - 
Švč Trejybės vienuolyno baž 
nyčioje. Manoma, kad tai pir 
mas kartas, kai katalikų dig
nitorius kalbėjo iš rusų cerk
vės vadinamos švenčiausios 
vietos.

Drauge su vysk. Carriere 
dalyvavo ir prel. Kristupas 
Dumont, Paryžiaus instituto 
rusų provoslavų bažnyčios 
studijoms skirto Paryžiaus 
instituto direktorius.

Vyskupo Carriere kalbos 
klausėsi 150 stačiatikių atsto
vų, atvykusių į jubiliejų Vysk. 
Carriere sakė: «Šimtmečiais 
buvus išsiskyrusiems, dabar 
prasideda nauji broliški ry
čiai tarp Romos ir krikščio
niškųjų bažnyčių, kurios nė 
ra dar pilnoje vienybėje 
su ja”.

Patrijarchaa Aleksiejus, tu
rįs 86 m amžiaus, pasveiki
no katalikų ir protestantų de 
legatus ir, be kitų dalykų, pa 
reiškė: kad Vatikano dviejų 
atstovų buvimas leidžia mums 
tikėtis vystymosi santykių’.

— Tu esi nepaprastai išsi
blaškęs.

GA APSIVESTI. ..

Našlė, be vaikų ieško vyro 
ištekėii. Adresas: Rua Silvia, 
1225, Vila Gerte — São Cae
tano do Sul.

PAIEŠKOJIMAS

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

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

Sklypai ir namai Vila Zeli- 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: R. Rio do Peixe. 90 

V. Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisaksnt gerus batus peš 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje 

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

— VILA ZELINOS LIETU. 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 

Rev Jonas Bružikas, S. J 
Igreja de São Gonçalo, Prai 
ça João Mendes, São Paulei 
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 
RuaRio do Peixe, 90 

pas Leonardą Šukevičių

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERjKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETU VA».

PRANEŠIMAS

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

«.VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33,^78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
*

Rasite, jaukią aolinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą . 
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko}būtų 

susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

SAVI PAS SAVUS! 
Palaikykime lietuvių įmoines! •

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.
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