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Maskva atsakė Eisen
howeriui
Į prezidento Eísenhowerio
kalba pasakytą Jungtinių Tau
tų Organizacijoj gruodžio mėn.
9 d. dėl atominės energijos
kontrolės, Mask ra atsakė. Sa
vo atsakyme pažymi, kad iš
esmės sutinka tuo klausimu
kalbėtis, bet dar paprašė dąu
giau paaiškinimų kalboje pa
liestais klausimais. Maskva
siūlo, kad Jungtinės Tautos
uždraustų atominių ginklų ga
mybą be jokios tarptautinės
komisijos. Gi Amerika siūlo
sudaryti komisiją atominei
energijai kontroliuoti.

SÃO PAULO
KATEDRA

ledos, ir vėl prabils ba^nyčio
se giesmės ir jų bokštuose
varpų skambėjimas? Kada su
trupės dvidešimtojo amžiaus
Eiodo šimtams milijonų pri
mesta vergija? Kada laisvai,
be baimės galėsime atsikvėp
ti savo namuose»...
Pasaulio tragedijos priežas

sunkiai uždirbtais ce .tais su
darė sąlygas, kad «Mūsų Lie
tuva» galėtų išeiti gyvenimo
kovon.
«Mūsų Lietuva» priklauso
prie tos spaudos, kuri gaivi-

ŠVENTO PETRO BARAKO
sa’ įninkąs

PETRAS

META| '

baidytų svetimą kapitalą, ku
rio taip yrą reikalinga Brazi
lija.

«Musų Lietuvai» Seserį Metai.
1947 metais gruodžio mene
šio 24 d. išėjo pirmas «Musų
Lietuvos» numeris Jo leidė
jai ir bendradarbiai buvo gru
pė idealistų, kurie ne tik dar
bu, bet ir savo sutaupomis,

VI

D.

KALĖDOS
Įspūdingos Kalėda šventės.
Jau jų išvakarės-Kūčių vaka
ras, dvelkia krikščioniška ra
mybe ir taika. Plotkelių laužy
mas - krikščioniškasis solida
rumas. Šienu padengtas sta
las vaizduoja Betlejaus prakartėlę. Kūčios, tai grynai
krikščioniškas paprotys, pa
grįstas Kalėdų šventės dvasia.
Retais momentais jaučiama
tiek nuoširdumo, kaip Kūčių
vakarą.
Ak, kaip miela prisiminti
tie Kūčių vakarai Tėvynėje,
kada visa šeima prie Kūčių
stalo laužydavo plotkeles, o
anksti rytą, dar neprašvitus,
platūs Lietuvos vieškeliai bū
davo pilni tikinčiųjų kurie
skubėdavo į Piemenėlių mi
šias.
Ir nejučiomis, šiandien, min
čių sparnais, aplankome gim
tuosius kaimus, bažnytkaimius,
g:mtąją pastogę, po kuria taip
miela buvo ir iš kur tiek
daug brangių prisiminimų išsivežėm išklysdami į platųjį
pasaulį, svetimas padanges.
Tėvynėje Kalėdų džiaugsmas
gedulo šydu yra pridengtas.
Prie Kūčių stalo daug tuščių
vietų. Senai motinai byra aša
ra per skruostus, nes ji netu
ri prie savęs savo vaikų Kibi
ran išvarytu ar į Vakarus iš
klydusių. Ir nejučiomis, gai
lesčio ir skausmo suspausta
širdimi klausia: «Kada gi, Vieš
patie, ateis linksmesnės Ka

LIETUVIŠKOS MINTIES H
LAIKRAŠTIS

BAREISIS

sveikina savo klientus - fregėzus, linkėdamas linksmų

ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGU NAUJU METU.
Šia proga taip pat primena, kad ir ateinančiais metais

mandagiai ir greitai aptarnaus

savo klientus, šviežiom,

geriausios rūšies prekėmis - produktais:
I

pirmadieniais ir penktadieniais
Cambuci — antradieniais
Vila Beloje — trečiadieniais
São Caetane — ketvirtadieniais
Parque das Nações — šeštadieniais
Vila Zelinoje —

Namų adresas: Rua GJicinhas, 775 Vila Belą.
Už mums teikimą pirmenybės dėkojame.

tis-stoka geros valios, be ku
rios neįmanoma taika bei ra
mybė šeimoje, visuomenėje,
tarp tautų. Ir mes esame liu
dininkai kad tos geros valios,
atvirumo trūksta, trūksta New
Yorke. Paryžiuje ir kitur, kur
susirenka diplomatai svarsty
ti planų taikai Įgyvendinti.

Vergijos ir tironai nėra
amžini. Lrodai krinta. Jštrem
tieji grįžta laisvi į namus.
Tikėkimės, kad Aukščiausio
apvaizda leis sulaukti ir mums
nuskriaustos Tėvynės vargin
giems vaikams, linksmesnių
Kalėdų.

na lietuviškos ugnies kibirkš
tis atogr<|žų kraštan atvykusių
lietuvių širdyse ir be jokių
kompromisų stoja į gretas tos
lietuviškos spaudos, kuri ko
voja už Lietuvos išlaisvinimą
patį didįjį šiandien visu lietu
vių idealą.
«Mūsų Lietuva»
žengia į
septintuosius savo gyvenimo
metus. Jos leidėjai gerai pra
mato visus sunkumus, kuriuos
sutinka šiandien lietuviška
spauda įvairiuose laisvojo pa
šaulio kontinentuose.
Laikraščio likimas yra skai
tytojų rankose, šiandien mu
ms reikia knygnešių, kurie
neštų spausdintą lietuvišką žo
dį į visas lietuviškas šeimas.
Nė vienos lietuviškos šeimos
neturi pasilikti be lietuviško
laikraščio. Kaip visų kultūri
nių darbų, taip ir laikraščio
našta turėtų atsiremti ant vi
sų pečių. Kiekvieno susipratusio lietuvio pareiga neuž
miršti spaudos, ją paremiant
savo auka.
Spauda yra tautos kultūri
nio lygio ir tautinio susiprati
mo atspindys. Neprastai sun
ki, lietuvių ir lietuvių tautos
padėtis išnykimo grėsme, įpa
reigoja sutelkti visas medžia
gines ir dvasines jėgas, tauti
nei gyvybei išlaikyti. O span
da čia kaip tik užima sva
rią vietą. Šio idealo vedina
«Mūsų Lietuva» ryžtingai įžen

gia į septintuosius gyvavimo
metus.

Lietuvos nacionalinė
m.MažvvJo

Prez. Getulio
Vargas

bus pašventinta 2 d. sausio
kada mieštas minės 4Ü0 metų
nuo įkūrimo, 24 d. sausio ka
tedrą bue leista viešam aplan
kymui. 25 d. bus šventinama
ir laikomos pontifikalinės mi
šios. Si katedra jau statoma
40 metų. Išleista arti šimte
milijonų kruzeirų, Katedros
vidaus įrengimas yra meniš
kas. Altoriai padaryti iš itališ
ko marmuro Tačiau katedra
dar nėra pilnai baigta. Trūks
ta dar bokštų.
— Prancūzų
parlamentas
neįstengia išsirinkti preziden
to. Reikalinga gauti absoliuti
nė dauguma balsų, kurios nė
vienas neįstengia surinkti.
Lig šiol daugiausia balsų yra
gavęs Laniel.
Dar neaišku, ar prancūzai
Kalėdas švęs su nauju prezi
dentu.

kalba, praėjusią savaitę paša
kyta Curityboj gubernatorių
suvažiavime, šiomis dienomis
visoj Brazilijos spaudoj pla
čiai komentuojama. Jis palie
tė elektros energijos, kurios
šiandien Brazilijoj yra didelis
trūkumas, klausimą. Kalbos
išvadoj pareiškė, jei svetimša
lių kompanijos neparūpins in
Sąryšyje su prez. Getulio
dustrijoms elektros energijos, Vargas pasakyta kalba Gunti
tai jas valstybė nusavins. Jos boj, Lew Yorke krito Light
jau ir taip yra pasipelniusios. kompanijos akcijos. Bijoma,
Reakcija buvo labai stipri. kad kompanija gali būt nusa
Ir tai daugumoj priešinga pre vintą. Taip pat spauda prane
zidentui. Štai pavyzdžiui dien ša, kad Amerikos - Brazilijos
raštis O Esjado de São Pau ekonominio bendradarbiavi
lo» savo komentaruose, gruod mo komisijos pirmininkas ge
žio mėn. 22 d. rašo, kad taip nerolas Eduardo Gomes ruo
kalbėti gali arba komunistas šiasi pasitraukti, nes po pre
arba peronistas. Nusavinimas zidento kalbos atsidūręs nepa
dar. padėtį pablogintų. Jei An togioj padėty.
glija gražino nacionalizuotus
fabrikus į privačias rankas,
tai tuo labiau Brazilijoj nacio
nalizavimo pasekmės
būtų
daug blogesnės. Kaipo pavyz
Iš Brazilijos pietų praneša,
dį duoda federalinės valdžios kad stoka lietaus. Pasėliai
žinioj esančią Central gele dėl to nukenčia, kaip kava,
žinkelio liniją ir paštą. Vie vata. Lietaus sumažėjimas yia
nur kitur daug trūkumų ir ne miškų išnaikinimo pasekmė.
sugebėjimo eiti su gyvenimu.
Be to, ši politika visiškai at-

Krinta Light kom
panijos akcijos

Maža lietaus
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Visuotinis Amerikos Lietuvių
Kongresas
Visuotinis kongresas Čika
goje praėjo su dideliu pasi
sekimu. Dalyvavo apie 1000
žmonių, tam skaičiuje žymiau
si lietuvių veikėjai. Visa eilė
įtakingų amerikiečiu veikėju
arba patys į jį atsilankė, ar
ba atsiuntė kongresui savo
nuoširdžius sveikinimus, tarp
jų senato daugumos vadas
Knowlandas, senat Douglas,
į kongresą atsilankęs Kerstenas su kt. komiteto nariais
etc.
Prezid. Eisenlioweris džiau
giasi Ii etų v jais./J A V preziden
to Eisenhowerio sveikinimą
kongresui perdavė į kongre
są atsilankęs JAV valstybės
pasekretorius Mr. Lourie.
Prezid. Eisenlioweris labai
šiltai pasveikino į jį susirin
kusius lietuvius, pasidžiaugda
mas Amerikos Lietuvių Tary
bos ir visu tautiečių pasiš
ventimu laisvės reikalui, taip
pat pasiektaisiais laimėjimais
praeity ir dabarty Kaip pa
žymėjo JAV prezidentas, amerikiečiai gerai žino nepa
prasto taurumo lietuvių bū
do savybes kurios įgalino
juos prisidėti prie Amerikos
kūrybinio darbo. Tos pačios
prakilnios savybės gaivina
juos ir dabar ir ateity, kai
Lietuvos
nepriklausamybė
bus vėl atstatyta. įgalins lie
tuvių tautą dalyvauti visų lais
vųjų tautų šeimoje. Toks pre
zidento gėrėjimasis lietuvių
ryžtu, ištverme ir drąsiu bū
du, padedanči” lietuvių tau
tai siekti nepriklausomybės,
buvo sutiktas audringomis ovacijomis, o jį amerikiečių
spauda įsidėjo į pirmuosius
puslapius. Kongresas iš savo
pusės pareiškė padėką J1\V
prezid. Eisenhovveriui ir vi
sai JAV vyriausybei, taip pat
kongresui ir atstovui Kerstenui su. visu komitetu už jų
paramą Lietuvos laisvės by
lai.
Po vysk. V. Brizgio ir juie
tuvos konsulo Čikagoje Dr.
P. Daužvardžio, pasveikinu
sio suvažiavusius min. P. Ža
deikio ir min. S. Lozoraičio
vardu, kalbų VLIKo ir jo V T
vardu sveikinimo žodį tarė
adv. L. Šmulkštys. Čikagos

burmistras M. A. Kenelly pa
sidžiaugė lietuvių įnašu į Či
kagos gyvenimą. Atbėgusių
žvejų vardu kalbėjo kap. L.
Kublickas,
pažymėdamas,
kad be aukų nebuvo ir ne
bus laisvos Lietuvos. Paverg
toje Tėvynėje visi laukia, ka
da jie bus išlaisvinti ir galės
vėl nepriklausomai nuo oku

»

B« Brazdžionis

KALĖDŲ VARPAI
Kur tu, sesuo gera, kur jūs, draugai Fkimo
Į vakarus ar šaltą šiaurę nunešti?
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo,
Kur mus visus nuves žiemos takai balti?

Tartum Kalėdų baltos gėlės, baltos eglės
Pražydo Jėzaus šventei kloniuos ir kalnuos,
Kažkur prie židinio susėdus šeimai bėglio
Apie kūčias mama dukrelei taip niūniuos:
— «Mūs4 parapijos bažnyčios prakartėlės,
Kur gimė Kristus, tu, mažyte, nežinai...
Ten nuo altoriaus krito rožės Teresėlės,
O čia aplinkui — sniegas, uolos ir kalnai...»

Ir širdį liūdną spaus kančia kaip ledo pančiai,
Ir kaip šešėlis — tiesis juodas ilgesys,
Ir, niekur Karnteno kalnuos neradus ramsčio,
Zigzagais širdį vienuma plėš ir raižys.
Ir atminty atgis Bernelių šventos Mišios,
Ir kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus,
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus,
Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus.

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

-
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Seselių pranciškiečių gimnazi os moksleivių grupė dalyvavusi mokslo metų užbaigimo programoje 13 d. gruodžio.
pantų tvarkyti savo likimą,
Kongresą kalba atidarė Či
kagos ALT pirm. A. Valonis.
invókacijos žodį tarė žymu
sis Kultūrininkas J.AV-se prel.
Pr. Juras. Kongresas buvo
sušauktas Lietuvos laisvinimo
uždavinių svarstyti. Pagerbus
žuvusius, kongresui vadova
vęs ilgametis pirm. L. Šimu
tis savo kalboj pabrėžė, jog
Amerikos lietuviai visi vie
ningai rėmė Amerikos Lietu
vių Tarybą, kurios svarbiau
sias siekimas - užtikrinti L>e
tu vos laisvę ir n e priklauso m y
bę. To tikslo ALT siekia jau
14 metų, tam tikslui ji sušau

Halina Didžiulytė - Mošinskfene

kretorius Dr. P. Grigaitis,
pranešimus specialiais klau
Simais - LLK nariai Pr. Vai
nauskas ir K. Bielinis Kon
grese ypač plačiai pasisaky
ta dėl visokios pagalbos tei
kimo Kersteno komitetui, lai
kos Pabaltijo pavergimui iš
tirti ir ateities planų. Kongre
sas priėmė visą eilę reikšmių
gų rezolucijų, tarp jų - ir
VLIKo reikalu. Apie rezolu
cijas ir kt. reikšmingesnius
kongreso momentus kitame
numeryje
painformuosime
plačiau.

gingu mostu nubraukė pluuš
tėlį užkritusi ant kaktos. Pri
ėjo
rie skardinio pečiuko,
brūkštelėjo degtuką - linksma
liepsnelė blikste’ėjo, žagarėliai ėmė traškėti. Julija įpras
drėgna. Nuėmė nuo galvot, tu miklumu ruošė valgį. Utamsią išblukusią skarelę, bet gnies traškėjimas ja veike ra
apsiausto nenorėjo nuimti. Pe minančiai ir švelnios šilimos
rėjo didelį kambarį, kurį visi gija pasiekė jos išblyškusį,
vadino «sale» ir pasuko virtu susirūpinusi 'veidą. Nusiėmė
ven. Tik ten padėjo portfelį apsiaustą. Senos mados suk
ir nesąmoningai, skubiai jį a nelė darė ją kokią tai keistą
tidarė. Galva palinko, žilų ir išvargusią, bet kasdieniu
plaukų pluoštelis užkrito ant įpratimu,pasirišo priejuostę kaktps, tamsių gilių akių žvįl atsidavė ruošai.
gsnius sustingo ir vėl krūtinė
Trinktelėjo iš.lauko durys.
pakilo sunkiame atsidusime.
Pasigįrdo ramūs lėti žingsniai
— «Šiandieną - kūčios*... - - Povilas grižo. Su j jo Julijos
pagalvojo. «Kūčios» - taip ty širdin grižo visiškas ramumas.
liai sušnabždėjo pablyškusios Ji girdėjo kaig vyras nusiėmė
lūpos. Atdaras portfelis, jame apsiaustą, atsikosėjo, pastatė
- sąsiuviniai. «Rytoj vėl bus kėdę ant kurios jis savo įnrą
pamokos ir reikią joms pasi timu kabindavo švarką. Štai
ruošti. reikia nors dalį sąsiu
jis - virtuvėj.
vinių ištaisyti... Ne
pirma
— Labns, Julyte, tu šiandie
kr snelę pakursiu - «mintyse ną sušalsi tokiioj drėgmėj,
sau kalbėjo Julija; «o kokia biaurus oras. Apsisiausk ska
aš šiandieną nevikri. Ir kaip ra pečius, prašau... - Povilas
nejaukiai šalta čia. -» Žvilg visada buvo rūpestingas. Jis
terėjo dar sykį į portfelį, į tuš
čia virtuvės stalą. «Nejaugi būdavo labai išvargęs nuo
Kūčios - ' šiandieną?» - vėl darbo ligoninėse, ambulatori
klausė savęs. Nėra eglaitės jose, mokyklose, teismuose,
kvapo namuose; šviežios, miš bet jis niekada neprarasdavo
ku kvepiančios eglaitės... Ir savo ramumo ir rūpestingumo.
taip baisiai tylu aplink... Sta Julijai kartais įkyrėdavo toks
las - toks tuščias... - Kažkas vyro švelnumas, bet dabar ji
buvo to taip reikalinga ir jai
giliai dilgtelėjo širdyje.
Julija staiga pasisuko, ener buvo gera jausti artimą drau

Kričių vakaras po pilkuoju skliautu
Šaltas ir nejaukus gruodžio
mėnesio popietis. Sunkus švi
ninis dangus ir drėgmė - ve
riant kaulus. Apgriauto miesto
gatvės - beveik apytuštės. A
pikanklėn įtraukęs galvą kur
-ne-kur nuskuba praeivis, vei
duobe išraiškos, toks pats pil
kas, kaip dangus, kaip namai,
kaip visa aplinka.
Šiandieną, kaip ir visada,
Julija grįžo namo po pietų,
tą pačią valandą, nešina por
tfeliu prikimštu pilkų prasto
popierio sąs/iuvinių ir keletą
tokių pat pilkų knygų. Pravė
rė vartelius ir sunkiai atsikvė
pė atsegdama seno padėvėto
apsiausto apikaklę. Jos aukš
tas lieknas siluetas prisiarti
no prie durų vieno aukšto
medinio namo. Duris buvo už
rakintos - Povilas dar nebu
vo grįžęs. Jis visada vėluoda
vo, o šiandieną Julija jautė
ypatinga nuovargį ir jai pasi
rodė taip sunku išimti raktą
iš portfelio kišenėlės, tarsi iš
tikrųjų jos penkiasdešimts še
ši metai visu svoriu užgulė
staiga pečius. Atrakinusi du
ris įėjo į erdvų kukliai apsta
tytą prieškambarį ištrintomis
sienomis. Viduje buvo šalta ir

kė ir šį kongresą. Nusakęs
svarbiausias veiklos fazes ir
plačiai sustojęs prie paskiau
šių žygių, ALT vykd. komite
to pirmininkas pabrėžė, jog
nuoširdžios JAV vyriausybės
ir tautos paramos jų veikla
nebūtų buvusio tokia sėkmin
ga. Kersteno komisijos dar
bai atskleis visiems, koks pa
vojus gresia iš komunistų pu
sės visiems laisviesiems, ku
rie jų turėtų saugotis kaip
maro.
Pagrindinį pranešimą apie
ALT veiklą padarė ALT se

1953 m. gruodžio 25 d.

i\aip dirba i\ersteiir>
komisija
Foster Dulies, JAV užsienio
reikalų ministeris buvo pir
mas liudininkas. Jis pasakė
kalbą sukėlusią gyvą pasau
lio susidomėjimą. Jis nupasa
kojo Lietuvos praeitį, dabar
tį ir ragino nenustoti vilties
del ateities. Jis tiki, Kad da
bartinio sovietinio tipo despo
tizmas negali ilgai tverti Pa
vergtos tautos turėtų žinoti,
kad jos nėra pamirštos, ir kad
Amerika nėra pasirengusi siek
ti agaulingo savo saugumo su
tais, kurie šiandien yra pa
vergtųjų viešpačiai.
Toliau buvo apklausinėtas

buvęs prez. Hoower, kiti au’ i
ti Amerikos politikai, Liet vos įgaliotas ministeris Ž ■
deikis, vysk. Brizgys, Latvi 
jos ir Estijos ministerial.
Ypač svarbus buvo liud* mas Dr. Myk. Devenio.
Dr. Myk. Devenis buvo d
portuotas Vorkuton ir ištrėi i
me išlaikytas porą metų. P< •
nai jis buvo apklausinėti
spec. Jungtinių Tautų komi
jos apie trėmimus ir prive
čiamuosius darbus Sov. Sąju :
goję. Dr. M. Devenis komis
jai patvirtino, kad jokio teis*

gą prie savęs.
— Gerai, Pauliau, apsisiau
siu, nesirūpink - pratarė jam
lengvai nusišypsodama, - ne
šalta man, matai, pečiukas ku
renasi. Tuoj ir valgį paruošiu.
O kas naujo pas tave? - tuo
klausiniu ji metų metais sutik
davo savo vyrą.
- - Naujo? - Nieko. Vakare
bus posėdis gimnazijoj. - Su
simąstė momentui. - O juk
šiandieną Kūčių vakaras...
— Taip, Pauliau. Kūčių va
karas - pakartojo Julija ir vėl
pajuto, kaip nusmelkė širdį.
Sukando kietai dantis.
Tylos sparnai šmėkštelėjo.
Paraudusiomis nuo šalčio,
gyslotomis nuo darbo ranko
mis vyras pasilenkęs padėjo
kelias malkeles krosnelėm
Gelsves liepsnos nušvietė jo
raukšlėmis išvagotą veidą,
įdubusią seno žmogaus krūti
nę. Didelės mėlynos akys sus
pindėjo kaž kMp labai liūdnai.
- Jis irgi tuo momentu pasigędo žalios eglaitės kvapo ir
tų balsų, kurie prieš daugelį
metų taip linksmai sutikdavo
jį grįžtantį iš darbo.
Prieš Julijos ir Povilo akis,
praeitis slinko gyvais vaiz
dais. Jie atrodė šiuo momen
tu tarsi du blyškus pasken
duoliai užsimiršimo jūroje,
pasidavę visiškai užplūstan
čioms atminimų bangoms.

Dabartis buvo šalta ir be
jausmė. Naujas režimas drau
dė švęsti Kalėdas, tepripažino
Naujus Metus. O Kalėdos, Ju
lijos ir Povilo gyvenime, bu
vo gražiausia ir mieliausia
šventė.
Julija taip rūpestingai ruoš
davo Kūčių stalą! Virtuvė bū
davo užversta žuvimis, tešlo
mis, skanėstais. Vaikai, kaip
dūzgiančios bitės, sukėsi ap
linkui stengdamiesi kuo gale
dt, ni padėti. - Štai ten, kam
pe, ant kėdutės Stasys trin
davo aguonas - pienui, Irena
pjaustydavo ant stalo tešlainiukus, mažiausias Sauliukas
visur kišdavo savo pirščiukus,
tai vieną, tai kitą ragaudamas,
o vyriausioji - Zosė, tvarky
davo kambarius ir nuo pusi
audienio užsidarydavo mišku
kvepiančioje saliutėje, kur
stovėjo milžiniška eglaitė, iš
didžiai laukdama būti gražiau
šia tą vakarą. Namuose būda
vo tokia palaiminta, rami/nuo
taika. O vakare, prie Kūčių
stalo, kai suskambėdavo Ka
lėdinės giesmės, kai laužė
plotkelę... Ne, nei Julija, nei
Povilas nepagalvodavo tada,
kad tai viskas staiga gali ding
ti, lig nebuvę...
Tačiau didieji pasaulio su
krėtimai jų neaplenkė ir kaip
daugelį - sunkiai sužalojo.
Vaikai, jų visas' džiaugsmas

(pabaiga 3 puls.)

3

MŪSŲ LIETUVA

pusi. 3
(pabaiga iš 2 pusi.)

mo jam nebuvo, tik po 8 mė
nesių kalinimo buvo perskai
tytas sprendimas, kad yra nu
teistas 8 metams s. d. kalėji
mo. Liudininkas vaizdžiai nu
pasakojo nežmoniškas darbo
vergų sąlygas ir gyvulišką su
jais elgimąsi. Sergą darbo
vergai buvo mėtomi į vande
nį ir prigirdomi. Jį, kaip JAV
pilietį, išgelbėjo Amerikos
valdžia. Komisijos pirm. Kers
tenas ta proga pabrėžė, kad
jo, kaip ir kitų ištremtųjų,
kančios nenueis veltui. Latvių
liudininkai ypač smarkiai už
sipuolė Višinskį, įrodydami,
kaip jis vykdė smurtą Latvi
joje.
Višinskis patrauktas atsaky
ti del Pabaltijo valstybių pa
vergimo. Gautosiomis iš JAV
žiniomis, Sovietų užsienio rei

kuriuo jis pakviestas į komi
tetą apklausinėjimams New
Yorke. Laiške, kurį pasirašė
Kerstenas, be kita ko, sako
ma: «Amerikos teisingumo tra
dicijos reikalauja, kad kalti
namajam butų suteikti visi ga
limumai išdėstyti savo bylą
ir paremti ją savo liudinin
kais bei dokumentine nedžiaga. Dėl to Komitetas kviečia
Jus pasinaudoti ta proga ir
atsakyti j jo keliamus klausi
mus». Laiške Višinskiu! buvo
atpasakotos ligšiolinio apklau
sinėjimo išdavos, kurios įro
dančios, kad jis Rygoje tvar
kęs Sov. Sąjungos karo ir
slaptosios policijos pajėgas
Latvijos vyriausybei nušalin
ti ir pravesti naujus rinki
mus, kurių metu latviams ne
leista laisvai ir slaptai bal
suoti. Kaltinime nurodyta, kad
A, L. Višinskis yra atsakingas

riausybės krašto apsaugos
ministério ats. gen. Mustei
kio ir buv. minist. pirmininko
ats. gen. Černiaus parodymus
Kersteno komitetui, o iš ame
rikiečių - po valst. sekretori
aus Dulles visų daugiausia žy
miojo valstybininko Herberto
Hooverio pareiškimą, kurio
čia duodame esminę santrau
ką. Herbertas Hooveris pasi
sakė buvęs Pabaltijo respubli
koše 1919 ir 1938 metais ir
pažymėjo, kad šios trys res
publikos Lietuva, Latvija ir
Estija - pėr dvidešimt nepri
klausomybės metų padarė to
kią pažangą, kokios per to
kį laiką nėra pasiekusi jokia
kita tauta. Baltijos valstybių
pažangą ekonominiame, kultu
riniame ir valstybiniame gy
venime Hooveris pavadino tie
siog stebinančiu laimėjimu ir
pabrėžė, kad 1938 metais Pa
baltijo respublikose buvo svei
kas tautos ūkis, pastovi valiu
ta ir auganti pramonė. Tuo
pat metu kaimyninėje Sovie
tų Sąjungoje žmonės kentė
nuo maisto racionavimo ir
nepastovios valiutos. Jau ta
da Sovietai buvo stropiai už
darę savo pasieni, kad ju gy
ventojai nespruktų į pažangi
ai ir sočiai gyvenančias Lie
tuvą, Latviją ir Estiją.
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TAI EOT TVEN TE
Slaptingąją naktį skaistus, tarp galvijų,
ant rankų Madonos gimei Tu,
kad sopulių žemei, audrų išvartytai,
taika ir ramybė ateitų.

Per tyrus atklydę, Žvaigždės pavilioti,
Tau nulenkė galvas Karaliai.
Nutildyki skausmą, suteiki paguodą
suvargusiai tėviškės šaliai!
Ten praeitį sergsti smuikeliai prie kelio,
kaulai milžinkapiuos miega —
tekrinta užkrinta krūtinę žaizdotąją
erdvių nuskaistintas sniegas!

Žvaigždėtąją naktį vargingam tvartely
spindėdamas saule gimei Tu,
kad mano gimtinei, audrų išvartytai,
taika ir palaima ateitų.

Seselių gimnazijos moksleiviai mokslo metų užbaigimo pro

gramos dalyviai.
kalų ministério pavaduotojas
ir jų atstovas prie Jungtinių
Tautų A. Višinskis pakviestas
pasiteisinti prieš atstovų rūmųįkomitetą dėl Pabaltijo vals
tybių pavergimo. Buvusis Lat
vijos ministeris Alfreds Berzinš pure škė Vašingtone, kad
Višinskis vykdė Latvijos Lie
tuvos ir Estijos okupaciją.
Kaip pareiškė to komiteto ats
tovas, Rusijos delegacijos va
dovui prie Jungi. Tautų A.
Višinskiu! pasiųstas laiškas,

už tuksiančių latvių vyrų, mo
terų ir vaikų mirtį, jų ištrė
mimus ir yra laikomas vienu
iš žymiausių nusikaltėlių, ku
rie ligi šio melo liko nenu
bausti. Vadinasi, prokuroras
Višinskis pats atsidūrė kalti
namųjų suole.

ir gyvenimo prasmė, tarsi ura
gano pagauti lapai, ding' ne
žinomų tolybių mariose. Jie
liko vieni du, nežinodami ar
rytdieną jie pasimatys.
—■ Pauliau, mes atšvesime
Kūčias p.-ieš posėdį - prabilo
Julija į vyrą.
— Kūčias? Kaip? tarsi iš
gilaus sapno prabudęs, kimi
ai klausia vyras.
— Taip, Kūčias, Pauliau.
Paruošiu šaltų bulvių su aly
va ir svogūnais, turiu pora
silkučių. Yra ir plotkelė, ku
rią kaž kada Zosė buvo at
siuntusi laiške. Neliūdėk. Pau
liau, gal tai mūsų paskutinė
bendros Kalėdos.
— Julyte, nesakyk taip...
- Povilo balsas virpėjo ir tar
si norėdamas sulaikyti kosu
lį greit ištraukė iš kišenės
nosinaitę. Dvi didelės skaidri
os ašaros nuriedėjo išvago
tais skruostais. Jo kresna su
lysusi figūra kaž kaip susigū
žė, tartum bijodama kokio tai
neišvengiamo smūgio. Sėdė
damas ant pliko suolo prie
krosnelės, jis buvo panašus
į teisiamąjį, kuris laukia spren
dimo.
Julija išėjo į kambarį pa
ruošti stalą. Jos skausmingas
veidas buvo sustingęs, o akių
žvilgsnis šaltas, plieninis. Išo
riniai ji visada atrodė stiprės
nė už savo vyrą, nuo mažens
mokėjo save valdyti.
Sutemų šešėliai ėmė slankiu
ti drėgnais pakampiais. Juli

ja užtiesė stalą balta staltie
se, padėjo kuklų valgį, vaze
lę fioletinių sudžiūvusių nema
rių gėlyčių. Nuėjo paieškoti
plotkelės. Spintelėje tarp bal
tinių buvo ryšulėlis pintas vi
sokių atminimi], dukterų dova
notos nosinaitės, marškinėliai,
kurie priminė jai taip myli
mus ir laukiamus kūdikėli
us... Ir štai- pora mažyčių, bal
tų batelių, truputį apnešiotų.
Julijos žvilgsnis lig susidrums
tė ir rankos suvirpėjo. Ji štai
ga sumišo, nes atsiminimai to
kia galinga srove užliejo jos
širdį, kad nebesuvokė, kuri
am vaikui priklausė kadaise
ta pora batukų. Nervingai
pirštais ieškojo dėžutės, kur
buvo sudėti brangiausieji, pas
kutinieji vaikų laiškai ir plot
kėlė, plotkelė - Kūčioms.... Su
rado. Tuo tarpu bateliai išsly
do ir minkštai nukrito prie
spintelės.
Julija skubiai užrišo ryšu
lėlį. Kažkoks nerimas užval
de ją visą. Uždariusi spintelę,
greitais žingsniais grįžo į vir
tuvę, kur ją pasit’ko drėgnos,
vaikiškai geros Povilo akys.
— Pauliau, einam prie sta
lo. Vistiek mes šiandieną nie
ko nebesulauksime, o už
poros valandų - posėdis. Štai
radau, ko ieškojau - kažkaip
dirbtinai ramiai kreipėsi Juli
ja į vyrą, padėdama plotkelę
ant lėkštelės balta servfetele
užtiestos.
Povilas pakilo klusniai, tik

j

-- Hooveris apie Pat altijo
respublikas. Amerikiečių span
da ir radijai iš lietuvių pla
čiau paminėjo bm tįsiojo pas
kutinės Neprikl. Lietuvos vy

dar labiau palinkę rodėsi jo
pečiai ir kaktoje radosi nau
jos raukšlių vagos.
Jie priėjo prie stalo. Povi
las paėmęs plotkelę susimąs
tė. Lėtais žingsniais prisiarti
no prie žmonos tardamas:
— Sveikinu tave, Julyte, te
laimina Dievas tave, tesutei
kia tau ramumo ir kad galė
tume sulaukti kitų Kūčių drau
ge su... - čia jo balsąs nutrū
ko. Jis apkabino žmoną, kuri
virpančia ranka lauždama plo
tkelę, rijo ašaras nenorėdama
graudinti ir taip sujaudinto
vyro, pabučiavo ja i lūpas ir
skubiai nusišluostė rankogaliu
drėgnus skruostus. Daugiau
nebebuvo su kuo laužti plotkelės. Abudu susėdo už stalo
vienas priešais kitą, tylūs, sa
vyje susikaupę.
Jau visai temo. Povilas pa
rėmęs ga’vą ranka, žiūrėjo į
pusiau tuščią lėkštę ant ku
rios gulėjo pora gabaliukų sil
kės ir kaupelis bulvių su svo
gūnais. Jin negalėjo prisivers
ii valgyti. Julija, išblyškusiu
veidu, automatiškai kramtė
idėtą kąsnelį. - «Mama, svei
kinu šventų Kalėdų sulauku
sią...» - ji girdi linksmą Zo
sės balsą.» Tėveli, ačiū už
dovanas.» - šaukia Sauliukas.
Stasys užtraukia gražią Kalė
dinę giesmę ir jam pritaria
Irena ..
Jie abu pajunta staiga eg
laitės kvapą, jie mato besijuo
kiančias vaikų akis, jaučia jų

šiltus glamonėjimus... Staiga,
bildesys į duris, juos gražina
į tikrovę, tamsoje ir drėgmė
je skęstantį kambarį, tuščią
beprasmę dabartį.
Povilas skubiai pakilo. Ati
darius įeinamas duris pasigir
do pusiau girtas gimnazijos
sargo, matyt kaž kur Kūčių
proga pasivaišinusio, balsas:
— Ponas daktare, neužmirš
kite, šiandieną 8 valandą va
karo - posėdis.
— Gal užeisite? - mandagi
ai kvietė Povilas atėjusį.
— Ne, ačiū, einu toliau. Ko
gero, kai kas šiandieną bus
savo pareigas pamiršęs. Di
rektoriaus įsakymas - visiems
dalyvauti.
— Gerai, prisimenu, nerei
kėjo vargintis. - atsakė Povi
las.
Sargas atsisveikino, kažką
suburbėjęs.
Grįžęs į kambarį Povilas
rado jau viską nuimtą nuo
stalo. Paskutini plotkelės ga
balėlį Julija spėjo paslėpti p
staltiese.
- Ir taip, Julyte, Kūčios
baigtos. Einam į posėdį. Kaž
kaip dirbtinai linksmai pasa
kė Povilas ištiesdamas pečius.
— Taip, į posėdį - mecha
niškai pakartojo Julija.
Staiga besirengdama ji pas
tebėjo prie spintelės stovin
čius baltus, mažyčius patu
kus, tarsi žingsnyje sustingu
sius. Lig kokio svaigulio pa
gauta, Julija negalėjo atitrauk

ti akių nuo tos batelių porosnegalėjo jų paimti ir padėt
atgal spintelėm Rodos, kaž
kas įsistojęs į juos jai šnabž
dėjo: «Mes išėjome į tolį ir
daug kelių gyvenime mes iš
vaikščiojome. Tie keliai buvo
lygūs ir duobėti, sausi ir pur
vinį. Mūsų batukai nusinešio
jo, jie pametė iš namų išsi
neštą spalvą. Bet mes, nors
ir labai pavargusiomis kojo
mis, gyvenimo keliuose nutrin
tais padais, sugrįšime pas jus,
į tą pačią pastogę iš kurios
išėjome. «- Julijos akys stai
ga nušvito, ji puolė prie batu
kų, juos išbučiavo ir padėjo
spintelėm
— Jie griš. Jie griš kada
nors, Pauliau. - sušuko ji, jau
besirengiančiam išeiti vyrui,
visa lig atjaunėjusi.
— Kas - griš? paklausė šis
nustebęs.
— Mūsų vaikai!
— Tikėkime ir nepraraskit
me vilties - patvirtino Povilas,
išoriniai grįžęs į įprastą ramu
mą.
Kaip du automatai pilki ir
nereikšmingi jie išėjo į gatvę,
užrakinę duris. Jie ėjo abejin
gaiš veidais, bet juodviejų šir
dys jautė, kad tai yra Kųčių
vakaras ir kad vilties nepa
jėgs išplėšti niekas, net demo
niškiausias teroras. Jie buvo
giliai įsitikinę, kad vieną va
karą grižę namo, jie ras ištikrųjų tik ką nusiautų, iš ke
lionės dulkėtų, porą batukų
grįžusių į savo pastogę.
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pavergtoms tautoms, pažymi,
— Amerikiečių spauda pra
jog JAV neatsisakys savo
i neša, kad A. Višinskis, nors
principų. Pavergtieji nėra už
ir pakviestas liudyti, iki šiol
miršti. 157.000 tiražo kitas įta
neatvyko į komisijos posė
kingas prancūzų dienraštis,
džius pasiaiškinti dėl jam pa
«Le monde», š. m. gruodžio
darytų kaltinimų. Komisijos
2 d. perdavė amerikiečių di
kvietime Višinskui buvo pažy
džiųjų žinių agentūrų AP ir
mėta, kad liudininkai ir jvai
UP, taip pat britų Reuterio
-r! dokumentinė medžiaga ro
pateiktąsias svarbiausias Du
do Višinskį esant šių dienų
lies pasakytosios kalbos iširau
didžiausią nenubaustą krimin.
kas, kur kalbama, jog paver
nusikaltėlį, kuris yra asmeniš
gtieji nėra ir nebus užmiršti.
kai kaltas dėl tūkstančių žmo
JAV ir toliau pripažįsta oku
nių mirties ir kankinimų Pa
baltijy.
puotųjų Pabaltijo kraštų diplo
Seselių pradžios mokyklos mokiniai šoka minuetą.
matines atstovybes. Ir austrų
— «Detroit Times» ir kt.
«Oberosterreichische Nachri
laikraščiai plačiau
aprašė
Kersteno komitetui suteiktuo JAV politikoj. Kersteno komi Bermudų konferenciją trijų gruodžio 1 d. paskelbė britų chten» gruodžio 3 d. įsidėjo
sius parodymus, kaip bolševi teto tvrinėjimai parodo, kaip valstybių šefai
konstatavo, telegramų agentūros perduotą Dulles pareiškimą, pažymėda
kai vykdė žudymus Lietuvoje. Sovietai vykdo agresiją ir kad Sovietų agresiniai kėslai iš Vašingtono žinią apie Dul mas. kad, nors jis kitų laiko
Vienas buvusis Praveniškių kaip jie ją maskuoja. Pasaulis nėra pasikeitę, todėl laisvasis les pareiškimus Kersteno ko mas ir «nerealiu», vis tiek
tvirtai laikosi principų politi
mirtininkas, prisidengęs vei dar kartą įsitikino, kuo vertos pasaulis turi budėti ir stipriu
mitetui. Dienraštis, rašydamas kos. JAV ir nemano pripažinti
dą juodu gaubtu, ir buv. Kau visokios Sovietų sutartys, pa ti savo saugumą.
apie tokį JAV užs. reik, mi smurtu įvykdytosios Lietuvos
no s. d. kalėjimo tarnautojas
ktai
ir
jų
iškilmingai
duodami
nistério padrąsinimą Sovietų Latvijos ir Estijos agresijos.
Jonas Brazeika parodė net
—
Šiuos
įvykius
plačiau
at
įsipareigojimai
kada
paverg
kulkos ženklą ir durtuvo, kaip
♦» +»♦» ■»» ■»»
jis buvo mėgintas nužudyti. tieji’ kraštai bus išlaisvinti, žvmėjo ir kitų kraštų spauda. »<»♦»■♦»■«»♦»«» 4»
priklausys
nuo
to,
ką
toliau
Pvz
prancūzų
475.000
egz,
Praveiniškiuose bolševikai iš
Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande
žudė apie 480 lietuvių, tarp jų darys laisvasis pasaulis. Ir per tiražo dienraštis «Le Figaro»
įsigyti
žemės sklypą?
ir 3 Amerikos piliečius su admi
nistracijos personalo nariais ir
jų šeimomis. Apie 30 pavyko
Neužmiršk apsilankyti Suarão.
Juozas Mikuckis
išsigelbėti po kitu sušaudytų
jų lavonais. Brazeika papasa
Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešb i
šakojo, kaip bolševikai nakti
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie
mis pro langus išmesdavo į
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalai
Vakaras šventas, vakaras Kūčių,
kiemą nukankiiuosius Kauno
esančių s’-lypų.
s. d, kalėjime mūsų tautiečius.
Ką mums šiandieną išburs jis?
ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
Vieną naktį taip buvo iš viso
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.
Musų nelaimių metų likučių
išmesta 50 lietuvių. Vėliau jis
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.
Dienos užgesti kur bursis?
pats buvo suimtas, radus per
kratą jo bute savanorio pažy
Daug artimųjų trūksta prie Kūčių, —
mėjimą. Ta proga komiteto
Staltiesės svetimo lino.,..
narys Bentley pareiškė savo
pasibiaurėjimą tiek šiais bol
Šykštus likimas nebe rieškučiom
ševikų genocidiniais veiks
Dovanas mums išdalino.
Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
mais, įvykdytais
Lietuvoje
tiek Korėjoje ir Kitur.
Mūsų Betlėjun — Tėvįškėn Kūčių
na «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko nelaukdamas /Kreipkis į
Apskritai, ta proga ameri
Grįžti ženklai nebežymūs.
kiečių spauda ir radijai pla
Mirksinčios liepsnos vargo žvakučių
Mūsų Lietuvos» redakciją.
čiau nušvietė JAV santykius
Dar
nenušvinta
grįžimui...
su Pabaltijo valstybėmis, pa
žymėdami, kad Amerika iš vi
Vakaras šventas — vakaras Kūčių,
sų kraštų yra daugiausia pa
dėjusi Lietuvai. JAV tiek di
Ką mums šiandieną išburs jis?
džiąsias tautas, tiek mažąsias
Mūsų nelaimių metų likučių
vertina vienodai, o Pabaltijo
Dienos užgesti kur bursis?
kraštų byla yra aktualiojoj
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VIC-MALTEMA
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

Madeiras do Brasil

PERES 8c PRANAS LTDA.

J

Importação — Expnrtação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Fm Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

í
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VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

VIC-MALTEMA é vendido em latas de 2.5OO gramas, 500 gr.
e 250 gramas.
- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema -

BALDŲ
A V. DR.

GIACAGLINI,

SANDELĮ.
71-C

—

V. ALPINA.

J
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MŪSŲ LIETUVA
5

1953 m. gruodžio 25 d.

Jprindys & Čia

Pusi. 5

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

; Si ECJALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims.
panelėms, futbolistams, vaikams...

-

Rua Javaės, 719

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

SKAITYK IR PLATINK

São Paulo

«MŪSŲ LIETUVA»

balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

® Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

JĮ
nu
iiii
iii! Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas nu
li'i skolų, persiskyrimą’ (desquites) nuomininkų išvąry- nu
lįįi mas, kriminalinė ir darbo teisė.
nii
nil
Darbininkams patarimai veltui.
nu
m.
.
™ -Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. II;',
JJJĮ
ir nuo 16,30, iki 19 vai,
Ū'j
"u
nii
nu Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 nii
l'il (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) nu
IÍII
São Paulo
* Jin
nu
'Ü
•m
.
_s
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JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėstaY
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
. \\ Tx
1 ’
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dvie'ų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės
//
sklypą su mažu jnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
'xX
- 100 mėnesių.
\x
>
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalioxT
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaz\ Kmiliausk\, rua
\
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Siokiad:e- niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
Suinteresuotus nuveža ir parveža, iš Santo Amaro eina autobu
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

t

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami (vairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
s: durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas ferynais ir
išsimokėtinai.
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C AJAJ
JÀC JGIPGIE

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 3 9 — Vila Želi na
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo

aprengia

vyrus nuo galvos, iki

kojų

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.
IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.

SCHMIDT

Priinnami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
Ris) A

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576—

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IKMÃCJ 1A1I III I ™.

ĮKURTA 1890 METAIS

ARTHUR

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

SÃO

PAULO

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
RUA DINO BUENO,. 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
S Ã O PAULO

1A f & (lka)
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK
mo.
Visi esam
Rio de J
k
Klemensas Martinkus
Pranešame Jūsų dėmesiui, kad NAUJŲ METŲ sutiki- •
Jonas Adoma /ičius.
mo pakvietimus platiname ir juos galima gauti pas visus
— Dubauskienė guli ligoni
choristus. Del laiko stokos rėmėjų namuose aplankyti netu
nėję
ir laukia operacijos. Gy
rime galimybės. Paskutinė užsirašymo diena bus per Kalė
POS "AL, 371 — SÃO PAULO
dytojai
daro tyrimus ir tikisi, •
das. Maloniai kviečiame visus Choro Rėmėjus, Jūsų Seimas
kad gal nereikės operuoti
ir Draugus sutikti NAUJUS METUS kartu su Jūsų Choru
Linkime jai greičiau pas
kad gruodžio 24 d. Berija bu linksmoje nuotaikoje.
veikti.
vo sušaudytas. Taip pat De- .
Daug Laimės Jums Visiems 1954 Metais!
kanazovas ir penki «kapita
— Pelanis, kuriam praeitą
listų» bendradarbiai.
BENDR. CHORO VALDYBA..
mėnesį amputavo koją, jau
i
gana gerai jaučiasi ir tikisi
ALGIRDAS BAUŽYS -PÍRMA
prieš Kalėdas iš ligoninės išeiti
SIS LIETUVIS EKONIMISTAS
paskelbta sekančiame «Mūsų
BRAZILIJOJ.
— «DAINAVA» ir Liet. Ka
Lietuvos» numeryje.
talikų Bendruomenė rengia
Užsirašyti bei pranešti apie š. m. gruodžio 25 d. Studentu
Gruodžio mėn. 21 d. 21 vai.
savo
dalyvavimą galima Vila salėje Pr. de Flamengo 132,
«Sedes Sapientiae» salėje bu
Zelinoje klebonijoje.
vo įteikti diplomai baigusiems
kolonijos vaikams Kalėdų
São Paulo katalikų universite
Eglutę. Kalėdų Sęnelis dalys
to ekonomijos fakultetą. Bai
vaikams dovanas, o suaugusie
Rio de Janeiro
gusiųjų tarpe buvo ir vienas
ji galės bufete užkąsti ir pa
lietuvis, visiems gerai pažįs
šokti.
«DAINAVA» kartu su Liet.
tamų, Juozo ir Anelės Baužių
Prie šito paruošimo organi
Katalikų Bendruomene pasi žavimo daugiausia darbo ir
sūnus Algirdas. Paran’nfu bu
untė Foster Dulles ir Frank pastangų deda Kun. Jokubaus
vo, diplomus įteikė ir ispūdin,
Karston šio turinio padėkoji kas ir J. Adomavičius.
gą graduantams kalbą pasa
mo telegramas už Lietuvos
kė São Paulo kardinolas arki
reikalų gynimą:
vyskupas Dom Carlos Carme
— Sausio 1 d. p. Albertas
lo Mota.
Šiukšta išskrenda į Kanadą.
Valstybės Sekretoriui Fos Draugų
Be ,tėvų ir artimų giminių
kviečiamas tikisi ten
ter Dul’es, Washington DC. apsigyventi.
į iškilmes buvo atvykęs kun.
«DAINAVA» at
klebonas P Ragažinskas, Pasisveikindama
su juo jaučia
Esame giliai sujaudinti Jūsų didelę pasidariausią
viloniai, Narbučiai, Pupeliai,
spragą,
žygiais dėl Lietuvos išlaisvi nes p. Albertas buvo uolus
Godliauskai, Šimbeliai , Jasiu
ir
nimo. Visi Rio de Janeiro lie
lioniai, Šalčiai, ir kit.
nuoširdus
«DAINAVOS»
vei

Ekonomistas Algirdas Baužys tuviai su naujomis viltimis si
kėjas.
Algirdas yra gimęs Lietuvoje,
unčia širdingiausią padėką
Linkmenų parapijoje, švenčio
Jums,
kilnus ir drąsus Valsty
LITUANISTIKOS
KURSAI.
nių apskr., Šiškinių km. Bra
LAIŠKAI
bes
Vyre.
MOKSLEIVIAMS.
zilijon su tėveliais ir broliu
Kazimieru atvyko teturėda
Rio de Janeiro lietuviu
Jonui Norkui yra laiškas iš
Moksleiviai ateitininkai nu
mas 3 metus, 1929 metais. Da
kolonija
Kanados
Konsulo.
bar Baužiai yra gražiai Įsikii tarė po Naujų Metų suruošti
Atsiimti
pas K. Jūrą.
Klemensas
Martinkus
rę. Turi gražius, dviejų aukš kelių dienų lietuviams moks
Antanaičiui,
A.^SPaviloniui,
Jonas Adomavičius.
tų namus av. Paes de Barros leiviams lituanistikos kursus,
Rudžiui,
Bendoraičiui,
Balioir dvejus namus Vila Zelinoj. plačiau supažindinant mokslei
nytei,
Boguslauskui,
Al.
AmTačiau pradžia buvo kieta. viją su Lietuvos istorija, li Kongreso Nariui Frank M.
Drozaič
’
ui,
V.
Tatarūnui,
H.
Karston, Washington.
Juozas Baužys 4 metus dirbo teratūra Į šiuos kursus kvie
Mošinskienei,
Gaigalui,
Ausen
fabrike. Po to metėsi preky čiami visi lietuviai mckslei-,
Su dideliu ir nuoširdžiu dė kai, V. Abraičiui, Al. Grabaus
bom Tai ką dabar turi yra viai lankantys gimnazijas ar
kingumu sekame Jūsų kilnų kui, EI. Šimonytei, H. Guziatkaklaus darbo ir taupumo panašias mokyklas.
Smulkesnė programa bus darbą dėl Lietuvos išlaisvini kauskui, P. Gaižutytei-Bertešvaisius.
kai, V. Vaikšnorienei, St. Am
Sveikiname Algirdą ap-mimbrozevičiutei, V. Sitnikui, St.
—
—
—
»
—
—
—
-----—
—
—
■
—
%
kavusį darbą aukštojo mokslo,
Milinavičiui, J. Masiuliui, Iz. >
ekonomisto, diplomu.
Seliokienei, Eug. Tarasovienei,E.Šimonis,,E. Valavičienei,
J. Valaičiui, K. Giedraitienei
J. Paukščiui, V. Musteikytei.

Visiems Choro Rėmėjams!

AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA

— Bažnyčios lubų dekora
vimo projektas, paruoštas dai
lininko Ant. Navicko, yra pa
kabintas bažnyčios prieangy
je. Įeinatieji bažnyčion gali
jį ten pamatyti. Po švenčių
norima pradėti darbai. Plači
au apie bažnyčios dekoravi
mą bus įdėtas pasikalbėjimas
su dail. Ant. Navicku sekan
čiame «M. L.» numeryje.
— 1954 m. sausio 1 d. 14
vai. Dr. Basanavičiaus vardo
mokykloje, Vila Anastazijoje,
ruošiama Kalėdų Eglutė su
lietuviška programa.
NAUJA LIETUVIU S-GOS
BRAZILIJOJ VALDYBA.

Gruodžio m. 20 d. išrinkta
nauja S-gos valdyba šiame
sąstate: pirm-kas - Tamašaus
kas (vila an^stazietis), vicepirm kas - Albina Ambr.ozevi
čienė, sekretorius - Ant. Dut
kus, antras sekretorius - Al.
Bumblis, iždininkas - Juozas
Matelionis, knygininke - Da
nute Saukaitė, ūkio vedėjas Kalinauskas. Revizijos komi
sijom
St. Vencevičius, J. Čiuvins
kas, J. Sirvydas.
- KUN. PROF. J. VENC
KUS S. J., pasinaudodamas
atostogų proga, ketvirtadienį
iš Montevideo atvvko į São
Paulo. Apsistojo Vila Zelinoje. Svečias aplankys ir kitus
lietuviais apgyventus priemi
esčius laikomų lietuviams pa
maldų proga.

BERIJA SUŠAUDYTAS
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Btntistas

Clínica Dentária Pppular

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. .ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBĮŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių aluminių indų,

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUL

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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“^ãn JJudas 'EatoT
DIRETOR:
Praça

Dr.

Augusto Ribeiro

Leite

São José, 8 - salas 3 e 5

ZELINA

VILA

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

I

DIURNA

E

NOTURNA

Sergi? Kreipkis į
nii

nu
tilt
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Dr. Samuel Lewkowiçz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sorbonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild,
1 Paryžiuje, gydytojas.
Konsultorija mieste, R,. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803
Residencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. 36-8469.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

Registrado no C. R. C. sob o n.o 551

Praça São José, 8 Sal. 1 e S - V. Zelina - S. Paulo

| Aberturas de firmas
5 Encerramentos de firmas
f Transferencias de firmas
5 Cor.trat. na Junta Comercial
f Distrat. na Junta Comercial
i Escritas Fiscais
J Escritas Comerciais

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

— Lietuvių Sąjunga Brazi
lijoje ruošia Kalėdų Eglutę su
lietuviška programa: Dr. Vin
co Kudirkos vardo mokyklo
je, Mokoje šių metų gruodžio
27 d. 15 vai. ir D.L.X. Vytau
to Didžiojo vardo mokykloje,
Vila Beloįe, 1954 m. sausio
3 d. 15 vai.

'III

nu

|

— VILA BELOJE «Mūsų
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir
Saudades gatvių kampas.

|

Reikalingas advokatas byloms vusti?
<
Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 60Ą ir 605,
(kampas Praça da Sé) Fone: 85-82^0 ir 32-006Ą

REIKIA MOTORO?

Parduodamas trijų arklių
jėL os, monofazico, motoras.
Kaina prieinamiausią. Teirau
tis šiuo adresu: Rua Trėsė, 243
Quinta das Paineiras.

NORI PADARYTI GERĄBIZ
NĮ štai kur jis: Vila Alpinoje,
rua 17 nr. 11 (kur pradeda
kursuoti Vila Alpinos autobu
sai), parduodama rubu krautu
vė, su gera klientūra, patogio
mis sąlygomis. Yra ir gyvena
masis butas.
Jei ieškai PATALPOS MA
ŽAI DIRBTUVEI, tai kreipkis
į Rua Maria do Carmo i9, Vi
la Alpina. Čia išnuomuojamos
patalpos 50 kvadr. metrų. Yra
įvesta ir elektra (luz e força).
Smulkesnių žinių gaL^~, gau
ti ir «Mūsų Lietuvos» redak
cijoje.

