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Gražina Boleckienė

Kalėdinė nuotaika...
Ar pameni minkštai krentan 

čias snaiges, tėviškėlėj, anuo 
met? Sniegu užpūstą vieškeli 
ir varpų skambėjimą? Kvieti 
mą iš tolo, iš bažnytėlės, Pie 
nienėlių Mišiom..?

Daug raudonskruosčio jau
nimo ir daug senesniosios kai
tos žmonių skubėjo garbinti 
Užgimusi kūdikį...

Girgždantis snie- as po ko
jom. Sulėtinti žings Kai. Pas
kutiniai varpų atgarsiai.. Ir 
gili tyluma a linkui šventa 
tyluma. O .kas svarbiausia, 
tai tavo širdis perpildyta džinu 
gsmu, laukimu ir ta gilia ra
mybe...

Kalėdinė nuotaika...
Ir dėkojai tada 'Tvėrėjui už 

savo gražią tėviškę, už duo
ną kasdienine ir už tą eglelę, 
kryžkely augančią ir niš-"taT; 
kad ji visąd žaliuoja...

Taį buvo anuomet.
O dabar? Kur ta kalėdinė 

nuotaika? Ar del to ;os nėra, 
kad ne po savo padange, ar 
kad trūksta sniego ir šalčio?

Sibiras pilnas sniego ir le
do ir šalčio, bet ar tie visi 
(‘sportuotieji jaučia kalėdinę 
nuotaiką?

Tėviškėlė sena gal sniegais 
užpustyta, bet kokios ten Ka
lėdos, kur raudonieji okupan 
tai savo propaganda stengias 
užteršti jaunimo dvasia. ir ko 
kia ten nuotaika, kai laisvės 
kovotojai žūsta miškuose?

Ir kokios Kalėdos tremtinių, 
po visą pasauli išblaškytų, be 
namu. be papročiu, be tradi
cijų?

Ir nežinai pagaliau, ar tai 
Kalėdos, ar — Velykos, ar 
koks karnavalas.

Daug metų praeina laukime 
ir daug šv. Kalėdų... Su viPi 
mi vėl žiūrime į patekėjusią 
ties Betlėjumi Žvaigždę. Su 
viltimi žiūrime i gimus: Kūdi
kėli, Tą taikos ir ramybės Iki) 
nijimą.

Gal susipras pasaulis. Gal 
nukris pagaliau kankinamų 
tautų vergovės pančiai. Tada 
laisviau atsidus ir mūsų tėvy 
nė.

Laisvė atneš mums džiaugs 
mą, o džiaugsmas nuotaiką...

Pasauly
— Maskvos diktatoriai gra 

s:no Anglijai ir Prancūzijai 
už patvirtinimą Paryžiaus ir 
Londono sutarčių atsisakymu 
pasirašytų nepuolimo sutarčių 
su minėtais kraštais. Angliją 
į šį grasinimą atsakė, kad ji 
turi savo politika ir numatytu 
keliu eis toliau. Į grasinimus 
nekreipia jokio dėmesio.

Neišgąsdino nė Prancūzijos. 
Vyriausybei parlamentas pa- 
itiškė pasitikėjimą ir, . .p

matyti iš partija v du pareiš 
kimų, prieš sutarti- balsuos 
tik komunistai ir degaulistai.

Austrijoj rusų komisaras 
pakėlė triukšmą dei 2G0 ame 
rikonų kareivių esančiu Pran 
cūzų zonoj. Pareikalavo juos 
iš ten atitraukti. Amerikos ka 
ro vadovybė paaiškino, kad 
tie 200 kareivių yra tik kaipo 
tarnautojai ir ryšininkai tarp 
prancūzu ir amerikonų zonų. 
Rusai grasino «sunkiomis pa 
sėkmėmis». Politiniai stebėto 
jai spėja, kad šie rusų grasi 
nimai ir nerviškumas ir pasi
liks žodžių grasinimu. Mas
kvos diplomatams Londono ir 
Paryžiaus sutarčių patvirtini
mas yra didelis politinis pra 
laimėjimas.

— Amerika nusistačius vi
sur užkirsti kelią komunizmo 
vęržimuisi į naujus kraštus. 
Komunistai, su Maskvos pri
tarimu ir parama, norėtų paim 
ti į savo rankas dar laisvą 
Indokinijosdalį. Amerikos atsa 
komingi diplomatai pareiškė, 
kad betkoks žingsnis šia kryp 
timi bus ginklu sutramdytas.

— Žiniomis iš Vatikano po 

piežiaus sveikata žymiai pa
gerėjo Yra vilties, kad Kalė 
dų dieną galės šv Petro ba
zilikoj laikyti mišias.

— Šventasis Tėvas Popie
žius Pijus XII paskelbė enci 
kliką, raštą apie katalikų per 
sekiojimą komunistinėj Kini
joj Enciklika paduoda sekau 
čius davinius apie persekioji 
mą: šv. Tėvo atstovas buvo 
išvarytas, 49 vyskupai, arki
vyskupui bei apaštališki admi 
nistratoriai buvo ištremti, 17 
vyskupų kalėjime, 6 arkivys 
kapai ir vyskupai mirė kalė
jime, 2645 kunigai ir misijo- 
nieriai ištremti 98 kunigai 
kalėjimuose. 200 kunigų ir 
vienuolių mirė nuo persekio
jimų.

-- Š. Amerika ir Panamos 
valstybė pradžioj,.-. a teinančiu 
metų pasirašys sutarti del 
naudojimosi, remonto kana
lo, jungiančio Atlanto ir Ra
miojo vandenynus.

— Vokiečiu mokslininkai 
Amerikoje. Wonberger ir Eh- 
ricke spaudai pareiškė, kad 

už dešimts metų lėktuvai pri 
taikinti prie fogečių, 40 kilo
metrų aukštumoj, per valan
dą galės skristi 13 tūkstančių 
kilometrų.

— Sausio mėn 5 d. susi
tiks Brazilijos prezidentas 
Café Filho su Bolivijos prezi 
dentu Paz Estensoro, atidary 
mo geležinkelio linijos tarp 
Corumbá ir Santa Cruz pro
ga. Tarp minėtų miestų nuoto 
lis yra 600 kilometrų.

— Atlante, prie Europos 
krantų, ypač prie Olandijos 
siaučia didelės audros. Van
duo vietomis yra pakilęs virš 
trijų metrų normalaus stovio. 
Yra pavojaus, kad Atlanto 
bangos gali išgriauti krantines, 
užtvaras saugojančias žemyną 
nuo vandens Olandai yra at
kovoję iš Atlanto žemės - nu 
sausinę. Nusausintas vietos 
yra žemiau jūros lygio ir bet 
kokiu momentu yra pavojuje, 
ypač audros metu, būti užiie 
tos potvynių.

— Italijos pietuose šalčiai 
padarė nemaža nuostolių. Net 

vilkai iš kalnų nusileido ir 
pradėjo užpuldinėti gyvulių 
kaimenes.

— Išrinktas S. Patilo guber 
nutartus Janio Quadros 22 gru 
odžio buvo priimtas vakarų 
zonos Berlyno prefeito.

— Argentinoj policija areš 
tavo keletą studentų.

— Chicagoje gyvenančio 
Charles Laughead pranašystės 
kad pasaulis baigsis 21 d. 
gruodžio neišsipildė Prana
šautų didžiulių gamtos sutri
kimų neįvyko. Minėto «prana 
šo» sesuo gyvenanti Lansing 
mieste paprašė savo trims 
vaikams apsaugos policijoje, 
nes bijo, kad kartais už nevy 
kusiąs brolio pranašystes ne
reiktų nukentėti.

— Iš gaunamų iš Lietuvos 
laišku matyti, kad šiais me
tais derlius Lietuvoje buvo 
ge.as tik labai daug lijo.

— Brazilijos prezidentas 
Cafė Filho ateinančių metų 
kovo ar balandžio mėnesį 
vyks Portugalijon.

- Čilės komunistai susti
prino propagandą indijonų 
tarpe.

— Kinijoj komunistai uždą 
rė tris veikusius katalikų uni 
versiietus ir panaikino kata
likišką spaudą.

-- New Yorko kardinolas 
Spellman, taip pat irvyriausias 
Amerikos kariuomenės kape 
lionas, kaip keleriais praėju
siais, taip ir šiais metais, Ka 
ledų šventes praleis tolimuo
se Rytuose, kartu su Ameri
kos kariuomenės ien stovin
čiais daliniais.

Kalėdos Lietuvoje.

Sulig okupantų dekretais 
visos religinės šventės yra 
darbo dienos. Todėl ir Kalė
dų šventės nebus švenčiamos. 
Lietuviai katalikai šią brangią 
šventę yra priversti eiti dirb 
ti. Vieškeliais neis žmonių 
minios j Piemenėlių mišias, 
negirdės gražių kalėdinių gi
esmių skambėjimo. Tik iš to 
lo sveikins bažnyčių bokštus 
ir savo širdyje švęs šią bran 
gią šventę.

— Iš São Paulo Bahia vyks 
tantis sunkvežimis su 65 ke- 
leviais «Pau de arara» apvir 
to ant Via Dutra, ties Caça- 
pava. Vienas keleivis mirė 
tuoj nuvežtas ligoninėn, apie 
50 tapo lengviau ir sunkiau 
sužeistų. Nelaimės priežastis 
- šoferio neblaivumas.

— Amerikoje paskutiniu 
padidėjp bedarbių skaičius

L’etuvds nacionalinė 
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Amžinas klausimas.
Mūsų tėvynės išlaisvinimo 

klausimas užsitęsė. Ir užsitę
sė pernelig ilgai. Tie kurie 
ją «pirko» (Stalinas ir C.), ir 
tie, kurie ją «pardavė» (Rooe 
veltas, Čiųrčilis), arba jau mi 
rė, arba nustojo politinio svo 
rio. Nemaža ir misų nusipel
niusių veikėją ir kovotojų jau 
pasitraukė iš gyvųjų tarpo. 
Eilės retėja. Jau kaikurie lai 
kraščiai pastebi, kad ir «liku 
šiųjų» ūpas krinta ir jie šal
tai, abejingai, žiūri į mūsų Ii 
kimo sprendimą.

Argi taip jau ir būtų? Argi 
mūsų tauta per tiek amžių iš 
laikiusi nemažiau sunkių ka
tastrofų bei sukrėtimų jau... 
išsieikvotų? Gal čia pavarto
tas žodis “tauta” ne visai ata 
tinka. Aš daugiau turiu duo
menų tik iš tremtinių gyveni
mo. Gi žinios, ir tai visai nau
jos, atėjusios iš anapus gele
žinės uždangos, visai ką kita 
sako.

Bet ar neperdedam mes 
anuos pastebėtus reiškinius, 
ar neįvertinam juos perdaug 
tragiškai? Tiesa, mums buvu
siems darbuotojams nemalonu 
ir sunku žiūrėti, kaip jauni
mas (ir dar koks jaunimas), 
kaip buvusieji aktyvūs kovo
tojai su raudonais ir rudais 
okupantais, dabar lyg ir “at
šalo“, nutolo nuo lietuviškų 
reikalų, nelanko net sukaktu 
vinių svarbių parengimų, ku
ria mišrias šeimas, neskaito 
lietuviškos spaudos, neperka 
lietuviškų knygų. O jų yra 
labai gražių ir vertingų. Jie 
dvasios peną randa tik kinuo 
se, o kaikurie net bareliuose.

Klystų, kas pamanytų, kad 
jie”neuždirba net juodai duo
nai. Ne, jie dirba daug ir ge
rai uždirba gal net perdaug 
jie dirba, nes skriaudžia šven 
tadienius ir poilsio valandas. 
Kiti jau ir lėšų susitaupė pa
kankamai: namus, arba žemės 
sklypus jau įsigijo. Tas vis 
kas labai gražu, apdairu, nau 
dingą ir reikalinga. Tačiau..., 
tačiau, vis dėlto nereikia iš 
akių išleisti Tėvynės ,ir joje

likusių brolių - sesių kankinių 
išlaisvinimo klausimo. Kitaip 
mes nebūsime verti tautos su 
numis vadintis, atrodytų, lyg 
būtume jau išsigimę, nukultū 
rėję, nužmonėję ir tapę to 
kiais pat ’menkaverčiais žmo 
geliais, kurie tik pinigą garbi 
na, gerbia ir tik jį vieną sta 
to savo idealu ir gyvenimo 
prasme.

Tai ne vien tik baisu, bet 
ir šlykštu. O visa tai yra gal 
del dvasios kultūros stokos, 
del nukrikščionėjimo, sumater 
lalėjimo, del apsileidimo sa 
vęs lavinime, del užsikrėtimo 
aplinka, baisi aplinka, kokia 
čia supa mus. Čia “šventųjų” 
išlaikomų barų, karčiamų, biz 
nio įstaigų, gi bažčnyčios pus 
tuštės. Kur net tariamieji “in 
teligentai” — ragavę šių die

Vienas iš gražiųjų Lietuvos vaizdelių.

nų mokslo, žmogų traktuoja 
mažiau vertingų vinies tik 
dėlto, kad jo kišeniuje nėra 
kruzeiro. Rodos jie nemato, 
ar nesupranta, kad tas kru 
zeiras garmastrimagalviais 
traukia į bedugnę.

Be to, dar aš pasigendu 
čia pas mus broliškų santy
kių, pasigendu bendravimo 
nuoširdumo. Ar neperanksti 
mes susitraukėm Į savo “ke
valą”, užsidarėm savyje ir 
su panieka numojom ranka į 
savo artimą? į savo bendruo 
menę? į savo Tautą? Ir kas 
nuostabu, kad tarpe senųjų 
išeivių, randi žmogus, daugiau 
užuojautos, šilimos, net para 
mos, negu tarp naujų tremti 
nių. Ir kodėl taip? Argi išti 
kusi mus skaudi nelaimė nie 
kn mus nepamokė, bet prie
šingai — sužalojo mūsą žmo 
giškąjį pradą?

Mieli tautiečiai! Baigiasi se 
ni metai. Jau čia pat nauji.

Faustas Kirša

N AM A D O
Štai motina su kūdikiu ant rankų 
Skausme nuleido dieviškas akis. 
Nusuko žvilgsnį nuo kovų ir tankų 
Ir laukė, ką vaikutis pasakys.

O jis ant rankų laikė avinėlį.
Jo kelias - amžinos dienos aušra. 
Jisai pirštelį motinai pakėlė 
Ir džiaugėsi, kad motina gera,

Jis tarė: «Motina, ant tavo rankų 
Parimo žemės laimė ir kančia. 
Tegul malonė juos visus aplanko, 
Tebūnie taip visur: ir ten, kaip čia.»

Čia pat Šv. Kalėdos.
Kalėdos.

Kūdikėlio Jėzaus gimimo 
sukakties minėjimas.

Nykumas, speigas gaubia 
mūsų Tėvynę. Baltas sniegas 
viską apklojo... Net kovotoju 
partizanų lavonus: ir kraujų 
sužlugusią žemę. Visą baisu 
mą tų tragiškų Kalėdų čia 
mes nei įsivaizduot, nei sup 
rasti negalime.

Mus užkurtina kinų; cirkų 
ir balaganų triukšmas. Mūsų 
akys raibsta nuo viliojančių 
karikatūriško “Kalėdų sene
lio” prekių bei pramogų. Ir 
kaip neskoningai, beprasmiš 
kai ir nevietoje tas “Kalėdų 
snelis” įsivilkęs į raudonai da 
žytus kailinius, apsiavęs rusiš 
kais batais, raudonai dažyta 
nosimi, su maišu įtartinų do 
vanų spokso į mus nuo iška 
bos, langų, tvorų.

Taip čia sukarikatūrintos 
Šv. Kalėdos. Nors valandėlę 
pasitraukime į šalį nuo šito 
nemalonaus nūdienio gyveni 
mo triukšmo, pasitraukime į 
šalį nuo civilizuotų stabmel
džių ir sielos gilumoje pamąs 
tykime apie gyvenimo prasmę 
ir Amžiną klausimą.

K. K. Lizdeika

Kaip Dabar
(Tąsa)

Žmonės šnekėjo, kad taip 
būsią padaryta ir Lietuvoje, 
todėl visai nusiminė: iš ko, 
galvojo, reikės gyventi, jeigu 
iš jų atims ir tuos 60 arų, iš 
kuritį jie iki tol. kad ir sunki 
ai, vis dėlto galėdavo dar ši
aip taip išsiversti Toks gan
das tik dar daugiau sustipri
no bėgimą iš kolchozų. Tači 
au nubėgę į miestus ten taip 
pat nieko gero neranda.

SVARBIAUSIAS MAISTO 
ŠALTINIS - BULVĖS. Seniau 
jas galėdavo turguose parda 
vinėti tik tie, kurie, turėjo 
«duoklės lapelius», jei rasda 
vo. kad nesi atsiskaitęs, - kon 
fiskuodavo. Dabar pardavinė 
ti bulves gali tas, kas turi ši 
ek tiek žemės, atsieit - turi 
taip pat teisę bulves parduo 
ti, aiškiau tarus, oficialiai - 
«parduoda savas bulves». Ši 
aip - būsi apšauktas spekuli
antu ir pagal bolševikiškus įs 
tatymus «sutvarkytas». Ko 
munistinė valdžia siekia, kad 
visi kolchozininkai, kurie da 
lį savo gaminių gali laisvai 
pardavinėti piliečiams, juos 
pristatytų komiso pagrindais 
vietos kooperatyvams, kurie 
paskum šias gerybes parduo
tų patys bra>><>iau. Tai tokie» 
bolše ikinės vildžios planai.

Atrodo Lietuvoje
Deja, tie kėslai taip lengvai 
nėra įvykdomi. «Juodoji rin
ka» dar tebeveikia. Ir ten ga 
Ii visko gauti. Tiesa, po tur 
gus siuva milicijos pareigū
nai, kurių paskirtis - gaudyti 
spekuliantus. Tačiau tie taip 
pat turi savo neoficialias «ar 
teles»: sumeta po kelis rubli
us ir įteikia «dovanų» tvarką 
tikrinančiam milicininkui, kad 
tas primerktų savo akį ir ko 
reikiant nematytų.
KAIP ATRODO KAUNAS. Da 
bar Kauno ribos kiek prasi- 
plėtusios. Į jį įjungti Birutės 
I ir H kaimai, be to, Mūra vos 
kaimas, Julijanava I-ji ir II-ji, 
Žagariškių kaimas, Yliškių k., 
Kaniūkai ir Naujoji Marvelė. 
Zoologijos sodas tebėra. Na
poleono kalne, ypač šeštadie 
niais ir sekmadieniais, mėgs 
ta rinktis jaunimas ir dainuo 
ti lietuviškas dainas. Kauno 
priemiesčiai auga Daugiausia 
čia kuriasi buvusieji ūkinin
kai. Čia duodami sklypai po 
600 m2. Su laiku tokiems 
«naujakuriams» buvo pradė
tos išdavinėti namų knygos ir 
lie patys įregistruoti. Tokiu 
būdu žmogus ir skursta. Buv. 
vidaus reik, ministério gen. 
K. Skučo namuose Birutės 
kaime įtaisyta mokykla, o jo 
žemė išdalinta «randonken»- 
riains» (taip žmonės vadina 

enkavedistus, kuriems nors 
oficialiai ir pakeitę vardą, bet 
gi žmonių ir toliau enkave
distais vadinami. Tačiau mi 
este vis tiek dar geriau negu 
kolchoze, kur reikia dirbti 
svetimajam, ir tai už dyką.

Bolševikai skelbia, kad ats 
tatę ne tik Vilnių, bet taip 
pat nepaprastai išpuošę Kau 
ną ir kitus Lietuvos miestus. 
Tačiau yra visai kitaip: Kau 
nas koks buvo, toks ir yra. 
Jis nebuvo daug per karą iš 
griautas, o dabar pastatyta 
keletas namų. Šiaip Kaunas 
atrodo «posenovei», tik visur 
matyti rusiškosios netvarkos 
žymių. Įspūdis labai slogus - 
miestas apskuręs, apleistas, 
nors ir apstu visokių užkandi 
nių. Žymesnės iš jų - «Ginta 
ras», «Pyragas* ir kt. Yra 
daug kioskų, kurie statomi 
mažiukai, pagal tam tikrus 
standartus. Tai veik ir viskas, 
kas šiaip kauniečiui galėtų 
pirmoj eilėj kristi į akį.

Gatvių priežiūros su Vaka
rais toli gražu negali susily
ginti. Šiukšlės verčiamos kur 
nors į kampą, ir reikia prašy 
ti namų valdytoją ar švaros 
kontorą, kad parodytų malo
nę ir teiktųsi jas pašalinti..

Bolševikai jau kuris laikas 
giriasi būsimąja « Kauno jūra» 
ir prie Petrašiūm) numatyta 
pastatyti elektros stotimi. Ta 
čiau stato ją stato, o ji vis 
dar tebėra popieriuje. Šiaip 
su elektra Kaune - didelis 

vargas, ypač lapkričio pradži
oj per Velykasar Kalenąs. Ta 
da jos neturi Senamiestis, Alek 
sotas, kartais Žaliasis kalnas, 
o kitą sykį ji nutraukiama 
net kelioms dienoms. Kai kas 
galvoja, kad, rasi, bolševikai 
taip tyčia daro, nenorėdami, 
kad žmonės per radiją kiaušy 
tusi iš užsienio pamaldų ar 
šiaip šventinių transliacijų. 
Tik juokas ima, kai paskai
tai bolševikų pagyrus spaudo 
je apie «vis naujai sušvintan 
čias Iljičo lemputes» ir žinai 
pliką realybę, kaip viskas ten 
yra iš tikro. Nėra ne tik elek 
tros vielų, bet ir skaitliuko 
negausi. Jei nori, kad įvestų 
elektrą, nors ir tokiame Kau 
ne, tai pats mokėk už skai
tliuką 202 rb., nes valdinių 
niekas neduoda, o be jų - 
elektros įsivesti neįmanoma, 
gi visas įvedimas atsieis apie 
600 rb. ar daugiau. Tokia tik 
rovė su garsiosiomis «Iljičo 
lemputėmis». Negeriau ir ki
tose srityse. Bolševikines gė 
rybes ir jų giriamąjį gausu
mą pavaizduoja kad ir tas 
paprastas faktelis, jog norė
damas negali atskirai net ir 
švarko nusipirkti, turi pirkti 
visą kostiumą...

(B. D.)

— Lietuviai sportininkai tu 
ri ginti okupantų sportinę gar 
bę. Š. m. lapkričio 3 d Vilui 
aus radijas pasigyrė visa eile 
lietuvių sportininkų, kurie, 
įtraukti į įvairias sovietines 
rinktines, turi ginti ne Lietu 
vos trispalvę, bet įvairiose 
sporto šakose okupantų spal 
vas. Iš jų buvo sužymėti į 
Sov. Sąjungos rinktines įtrauk 
ti krepšininkai St. Butautas, 
St. Stonkus, Alg. Laucėnas, 
boksininkas A. Šocikas ir sun 
kiaatletis Aug. Novikovas, 
fechtuotojas J. Ūdra, stalo 
tenisininkai A. Saunoris, V. 
Dzinaziliauskas, V. Variako- 
jis, R. Paškevičius, L Žilevi
čiūtė, B. Valaitienė, ir^klinin 
kai V. Barinta, S. Jakelaitytė, 
futbolininkas VI. Pučkus. Jie, 
dalyvaudami įvairiose "’rinkti 
nėse ir gindami «plačiosios 
tėvynės sportinę garbę», ture 
jo susitikimų Lenkijos, 2Ven- 
grijos, Bulgarijos, Vokietijos, 
Kinijos, Švedijos, Italijos aikš 
tynuose ir salėse, o krepšiniu 
kai - rungėsi su Bulgarijos, 
Šiaurės Korėjos ir Prancūzi
jos komandomis. Valstybini® 
sunkiosios atletikos treneri® 
Č. Balčiūno pareiškimu per 
radiją, lietuviai yra pagerinę 
visą eilę rekordų, pvz tik 
vienas sunkiaatletis A. Žukas 
pagerino 6 respublikinūis re 
k d1, h.
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Halina

Kalėdiniai
Menu aš kalėdinę nuotaiką 

Lietuvoje. Pilki debesys retai 
kada leisdavo žiemos saulei 
prasiveržti. Snaudė apnuogiu 
ti sodai, alėjos, suartus lau
kus, lengvutį žemkenčių ža
lumą, dengė plopas sniego 
sluoksnis. Retai tekdavo pa
justi tikruosius žiemos šalčius. 
Žmonių nuotaika buvo pakel 
ta. Kas gi nesiruošė besiarti
nančioms Kalėdoms? - Jauni 
mas nekantriai laukė atosto 
gų, visų mintys veržėsi į tė; 
viškės pastogę. Jau buvo įgrį 
susios mokyklos sienos, nebe 
sinorėjo imti knygos į rankas, 
nes artinosi širdin palaimą ne 
šanti šventė. Šventė. Švente 
didelio džiaugsmo ir taikos.

Tėvų širdys plakė nekan
trumu, belaukiant parvažiuo 
jancių vaikų. Rūpėjo kiekvie 
na m, kokius rezultatus par
veš tris su puse mėnesio mo 
kyklos suole išsėdėję. Jauni
mas tesvajojo apie kelionę į. 
namus, tėvai - kaip mieliau 
sutikti vaikus.

Ir pagaliau ateidavo laukto 
ji diena Gimnazistai, studen 
tai triukšmingai užpildydavo 
trečios klasės vagonus, už- 
versdami lentynas visokio dy 
džio lagaminais. Vyrukai už 
leisdavo vietas mergaitėms. 
Visi susispaudę, šiaip taip su 
sitalpinę, linksmais veidais, 
jaunatve degančiais žvilgsni
ais, klegėjo, triukšmavo, už
traukdavo smagią dainą, savo 
linksmumu užki ėsdami ne vie 
ną pagyvenusį dėdę ar tetulę.

Provincijos miesteliu stoty 
se, jau laukė rogėsna įkinky 
ti arkliai, leisdami garo ka
muolius iš plačių nasrų. Šil
tuos kailiniuos įsisupę laukė 
tėvai, broliai, ar seservs.

O namuose, priejuoste pasi 
rišusi, švaistėsi motulė rfipin 
tojėlė. skubiai tiesdama baltą 
staldengtę, nešdama garuojan 
čius bliūdus. pūsdama stora
pilvį virdulį. Ji ragino visus 
paskubėti, laikas nuo laiko 
Įsiklausydama pribėgusi prie 
1 ingo. Ji visa savo esybe lau 
kė, laukė...

Ir neklauskite, koks tai bu 
vo džiaugsmas gimtuose na 
muo«e, kai visi sugrįždavo, 
kai išsiilgusios rankos susi
pindavo ant motulės kaklo!

Bet visa tai liko tolimoje 
praeityje. Šiandieną žvarbus 
vėjas ten daužo langinę, kau 
kia liūdnai juodame kamine 
Motulė nebeturi ko laukti. Jos 
pečiai sulinko, veidą išvago 
jo skausmas,' plaukai visiškai 
nubalo, o akyse sustingo liū 
desys.

Praėjo daug metų. Kur tas 
buvęs linksmasis jaunimás?- 
Jo laikas praėjo. Ne vieno 
pavargę pečiai ir sidabro gi 
jos įsimaišė į tamsias garba 
nas. Dalelė skursta tėvynėje, 
kiti-tolimame Sibire ar Ka
zachstane. Daugelio nebėra... 
Dar kiti kituose kontinentuo
se šiandieną ruošiasi sutikti 
Kalėdų šventes Įr gyvena gra 
žiausiais Lietuvos prisimini
mais, į juos į pindami karo ir 
bėgimo momentus. Nevienas 
šiandieną^atsklcidęs praeities 
lapus, ieško juose tik tai, kas 
buvo gera, gražu ir miela. 
Nes tikrai taip nelauktai teko 
g; v rūme ražinti 'i.T.-g ęerų 
ir taurių širdžių, kurios plakė 
gilia krikščioniška meile ar
timam s; vo.'J ie žmonės, pa 
prasti, bevardžiai, tarsi kla- 
jokliai žiburėliai, nušviesdavo 
mums nevilties padangę, ka
da mes, kaip pasimetę vai
kai, svetimuose k«-aštuose ieš 
kojome prieglaudos.

Tie bevardžiai stoja mūsų 
mintyse greta tu muūts bran
gių asmenų, kurie mus augi
no. a. klėjo. Kurie dalinosi sa 
vo žiniomis ir išmintimi, įkvėp 
darni mums savo krašto, savos.

Didžiulytė - Mošinskienė. 

dūmojimai, 
kultūros meilę ir atidarydami 
mums pažinimo kelią į kitų 
kraštų kultūrą ir civilizaciją.

Mums, kurie sėmėmė iš Ne 
priklausomos Lietuvos pažini 
mo aruodų mokslą ir idėjas, 
lieka brangūs ir neužmiršta
mi tie mokytojai ir prcfeso 
riai padėję išbrandinti jaunus 
diegus tauraus humanizmo 
dvasioje. Jų dėka šiandieną 
gėrimės vertingomis knygo 
mis. rimta spauda, asmenybė 
mis, kurios dega idealizmo 
ugnimi. Jų dėka turime šian 
dieną savus mąstytojus, poe 
tu*, menininkus. Mes lenkia
me ir lenksime galvas prieš 
juos, užmiršę bet kokias as
meniškas smulkmenas. Mums 
yra suprantami jų poelgiai ir 
darbai, nes mes esame gyvi 
šios epochos įvykių liudinin 
kai.

Artinasi Kalėdos ir gyve
nantiems Brazilijoje: Čia vėl 
tui ieškosi tos draugiškos tai 
kingos nuotaikus savųjų tar
pe, savųjų į kuriuos kažkada 
taip veržėsi širdis. Čia jų - 
tiek daug ir drauge - tiek gai 
liai maža Pradžiungi sutikęs 
savaja kalba prašnekusi žmo 
gų, ieškai jame kotai artimo, 
manai - suprantamo. Deja, 
kuo toliau, tuo labiau jauti 
vienatvę. Kodėl tiek pagie
žos ir neapykantos širdyse, 
kada artinasi tokia graži, tai 
ką. skelbianti šventė? Nejau 
gi tropiškas gėlių kvapas, vi 
liejančiai mirgantis Pietų žvai 
gždynas iššaukia tik kartėlį 
ir nei dabartis, nei praeitis 
nesužadina šviesių minčių? 
Kodėl, net tiems, kurie išvar 
ginti gyvenimo kovos pasitrau 
kė.iš mūsų tarpo, nesigailima 
šiandiena pagiežos žodžių? 
Gai ;odėl, kad mirtis suraki

Kalėdų naktį.

no jų lupas ir jie nebegali pa 
tys atsakyti? -

Juk skurdžiame tvartelyje 
gimusio prieš tūkstančius me 
tų Kūdikėlio rankutės nešė 
meilę ir atleidimą ^pasauliui.

Papartis

Knyga, kuri komuniz 
mui talkina

Aš kaltinu...
Meldučio Laupinaičio, gy

venančio São Paulyje, trilogi 
jos pirmoji dalis — Raudona
sis maras Lietuvoje — 234 
pusi. Autoriaus leidinys. Tech 
nikinis darbas — Garnio lei
dyklos, São Paulo Brasil.

Perskaičius šią knygą, atsi 
randa nemalonus reikalas nūs 
tėtyti tos knygos atsiradimo 
priežastį ir tikslą Visų pir
mą tenka čia pakartoti neku
rtas visų jau žinomas apie 
komunizmą tiesas ir pastabas. 
Jau daug yra parašyta kny
gų apie komunizmą ir Pabal- 
tijos tragediją.

Kas yra komunizmas ir ko 
jis siekia-— vakarų pasaulis 
gerai žino. Žino taip pat ir 
plačioji žmonijos visuomenė. 
Tikslas pateisina priemones - 
tai vienas iš daugelio komu
nizmo principų, čia pasinau
dosime nekuridmis mintimis 
iš 1953 Bostone įvykusių vie
šųjų diskusijų^apie komuniz
mą. Kalbėtojas p. J. Lola aiš 
kiai ir tiksliai formulavo, kas 
yra komunizmas? Anpt jo, 
«komunizmas yra visų pirma 
•nwte> idizmcs. t. y. tokia pašau 
1 ežiu ra, kuri pripažįsta tik 
vieną pradą, būtent, medžia
gą, materija. Materializmas pa 
neigia dvasinio prado ir dva-

Bern. Brazdžionis

Kalėdų Dovanos
Tau Kalėdoms dovanų, žmona brangioji, 
Jieškau aš parvežt Paryžiuje visam, 
Ko nespėji, ko nelauki, nesvajoji, 
Kas tau šviestų šios tremties kely tamsiam.

Tau čia tūkstančiai žiedų, kad puoštam pirštus, 
Bet jie vieno mūsų žiedo neverti, 
Tau čia brangūs brilijantai, kad užmirštum, 
Kaip anie žiedai lelijų dar balti

Žydi tartum sutuoktuvių pirmą dieną...
O aš ją kaip vakar vakarą menu...
Tau čia šilkas, kailiai lapių ir hijienų
Ir panterų - pilnos gatvės, avenue...

O tu man graži be kailių ir be šilko -
Ne puošni madų lėlė ir ne žvėris, 
Tavo sieloj visas mano džiaugsmas tilpo: 
Mylima, sesuo, žmona ir moteris.

■ ■ j .4 ■ • ’ ' K •. ' .’ .

Tau servizai čia ploninusio porcelano,
O jis dūžta, apgaulingas ir trapus. 
Tau languos kristalo taurės, bet jos mena 
Tik iliuzijas, šukes, tiktai kapus...

Gal tau didelę ir skaisčią akį žiedui 
Su penkiolika'brangiųjų akmenų, 
Tartum metų tiek su suingančiom Kalėdom, 
Ir dienų - didžiausių Dievo dovanų?..

Tau Kalėdoms dovanų salonai siūlo 
Tartum pasakų princesei batukus. 
Išrašytus aukso ir sidabro siūlais...
Bet kaip eisi tu su jais tremties takus?

Kaip šilkuos regėsi tėviškę iš tolo, 
Kur rubinai - kraujas, mirtys ir kančia?..

Tau muziejuj iš viduramžio mišiolo 
Mintimis pavogsiu nuo minios slapčia

Vieną Kristaus Užgimimo žvaigždę šviesią, 
Vieną spindulį šventos šeimos namų, 
Vieną viltį eit per visą žemę dviese 
Atspindžiuos dangaus padangčių tolimų ..

sinio pasaulio buvimą.
(Materializmas monizmas). 

Iš šitos materialistinės pasau
lėžiūros savaime plaukia ir 
ateizmas, t. y. tokia pasaulėžiū 
ra, kuri nepripažįsta Dievo 
buvimo, Dievo, kaip dvasinės 
ir nuo pasaulio atskiros būty
bės. Įvairiais laikais pasitai
kydavo žmonių, kurie sakėsi 
netiki į Dievą, bet jie papras 
tai nedrisdavo kovoti prieš 
Dievą. Komunizmas tuo tarpu 
yra kovojantis ateizmas. Jis ne
duoda žmogui pasirinkimo 
laisvės — tikėti ar netikėti. 
Jis verčia netikėti. Jis perse
kioja religiją ir tikinčiuosius 
žiauriausiu būdu. Jo žiauru
mas pražengia žmoniškumo 
ribas, virsta banditizmu. Ką gy 
venime paprastai vadiname 
banditu? Banditu vadiname 
žmogų, 1) kuris smurtu atima 
teisėtai Įgytą nuosavybę, 2) 
kuris smurtu atima visai ne
kaltam žmogui gyvybę. Kitaip 
tariant, banditas yra žmogus, 
kuris nesilaiko papraščiausių 
žmoniškumo ir etikos reikala
vimų ir todėl yra pavojingas 
visuomenei. Komunizmas yra 
banditizmas, nes ir jis smurtu 
atima teisėtai Įsigytą nuosavy 
bę ir nekaltam žmogui gyvy
bę. Ir komunizmas nesitaiko 
paprasčiausių etikos ir žmo
niškumo reikalavimų ir yra 
pavojingas visuomenei. Komu 
nizmas skiriasi nuo banditiz
mo štai kuo.- banditai papras
tai veikia pavieniui ar mažo
mis gaujomis, komun'zmas 
yra 1) plačiu mastu < rganizuo 
tas banditizmas, 2) siekiąs ga 
limai greičiau pagrobti kraš
to valdžią į savo rankas.

Tad komunizmas yra mate 
rializmas, kovojantis ateizmas 
ir banditizmas.

(Tąsa 4 pusi.)
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(Tąsa iŠ 3 pusi.)

(Draugas» Balandžio 24,1953) 
Didžiausi komunizmo prie

šai yra politiniai ir karo pa
bėgėliai. Tai žmonės, kurie 
pabėgo nuo komunistinio rė
žimo. Nemažesni komunizmo 
priešai yra atsivertėliai - ku 
rie anksčiau buvo komunis 
tais, o dabar pasidarė uoliais 
kovotojais ir jų priešais.

Maskvos didžiausias noras 
yra visus komunizmo priešus 
be pasigailėjimo sunaikinti. 
Tam tikslui naudojami klastin 
giausi - rafinuočiausi būdai 
ir metodai. Tikslas pateisina 
priemones.

Visų pirma komunizmas šie 
kia sunaikinti vadus, inteligen 
tiją ir intelektualus - tautos 
šviesuomenę. Po to ateina ei 
lė kiekvienam eiliniam žme 
gui, kuris mylį laisvę ir ne 
priklausomą gyvenimą. Pasku 
tiniu laikui Maskva ypatingai 
pradėjo domėtis užimtųjų - 
okupuotų - pavergtųjų kraštų 
emigrantų gyvenimu laisvame 
pasaulyje.

Meldučio Laupinaičio prade 
ta spausdinti trilogija «Aš kai 
tinu» labai tiksliai patarnau
ja komunistiniams Maskvos 
užmačiams. Tos knygos iš vie 
nos pusės patriotinis, prieško 
munietinis turinys, aprašomie 
ji skaudūs lietuvių tautai įvy 
kiai ir iš kitos pusės rašeivos 
neleistinas žmogaus teisių, 
Lietuvos ir kitų valstybių tra 
dicijų pažeidimas, stiliaus ci- 
niškumas, antimorališkumas, 
huliganiškumas - vartojamuo 
se keiksmuose, šmeižimas 
krikščionybės, Lietuvos Vals

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidéjelé» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuves» redakci ją

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
Besukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,
JARDIM DAS LAVRAS,

buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai O’Jro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 111® 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
Amadeu Cesar Machado - Nanu^ue. Minas

Tel. Valiaus medžio raižinys.Tragedija pajūryje.

tybės kariuomenės ir tautos 
darbuotojų, ir kiti tos knygos 
nešvankumai rodo nenormalę 
ir pasibaisėtiną padėtį.

Perskaičius, pasidaro aišku, 
kad ši knyga peržengia mini 
males žmogaus padorumo ri 
bas, ir jos tolimesnis platini 
mas bus patarnavimas Sovie 
tų Rusijos komunizmo įvykay 
mo programai

Knygos atsiradimą Meldutis 
Laupinaitis nusako 11, 12, 42, 
129 ir kituose pusi, taip: «Ma 

no, ponai, sveikatos stovis jau 
neleidžia laukti... - rašau šį 
kaltinamąjį dokumentą.» «Čia 
sulieja maco gęstančios gyvy 
bės paskutines kibirkštis ir 
prieš nužengdamas į kapą, 
prieš nutrūkstant mano trum 
pai gyvenimo gijai, metu pas 
kutinę ištarmę ir kaltinimą»..-

«Aš kaltinu pirmiausia ma 
no tautos vadovus, bailiai - 
vergiškai, dėl asmeninės ge
rovės, dėl Judo grašio, bai 
mės ar karjeros, - nusilenku 
sius raudonajai komunizmo 
hidrai, paklaususiu žmogaus 
- žvėries valiai ir - dėl savo 
mizernos egzistencijos pratę 
simo, išdavusius savo brolius 
ir seseris baisiausio žmonijos 
barbaro sadizmui»

«Jie turi būti prikalti prie 
gėdos stulpo prieš sa^'o tau
tą, prieš - pasaulį Jie turi su 
rasti savo «nuopelnus, kad 
kariui, o. ypač kariui-vadni 
nėra baisesnio nusikaltimo, 
kaip tėvynės tragedijos va
landoje be kovos dezerty
ruoti».

(B. D.)

ilhilliiNulliilliHliilliaiiHhiHiillilKiiHitfhlWtllHtkillilitiiHiMMiHlHiliniialiiliiUlHhilliiMiiHiiHiiiliKiilltiliHlirflijniintilliiiliMiMmilUimiilli

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra vieábu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šala- 
esančių sklypų.

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarãe. Taip pat yra ir geležinkelio stotis

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO ‘
J. L GalinsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. DR. GIACAGLJNL 71-0 — V. ALPINĄ.
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Magdalena Vinkšnaitieuė.

BALTO/ LALÉBOT
Į parotas! j rarotas!
Kol aušra dar neprašvis...
Skuba žmonės apšarmoti
Per gilias, gilias pusnis.

Lengvai neria žvalus bėriai, 
Prunkščia, galvas lenkdami.

1 Skardžiai aidi skambalėliai, 
Nakties rimtį drumsdami.

Skęsta miškas žiemos burtuos.
Snaudžia mėnno tarp žvaigždžių.
Betlėjuj dangaus Vaikutis
Šypsos tvarte — ant ėdžių..

/Brėkšta štai skliautai aptemę, 
Švinta, švinta jau adventas! — 
Ramumu apgaubia žemę 
Angelų «gloria in excelsis» šventas.

Tai gražu Kalėdų rytą!
Žėri deimantai lankuos!
Iš rarotų žmonės grįžta, 
Tvyska džiaugsmas jų veiduos.

Seniai gluosniai pasirėdę 
Meldžiasi ant pusnynų,' — 
Tas baltas, baltas Kalėdas 
Iš tėvynės aš menu.

Ministerial Balučiui 75 metai.
Lietuvos ministeriui B. K. 

Balučiui gruodžio 29 dieną 
bus 75 tasis gimtadienis. Įvai 
riaušių politinių pažiūrų vir
šininkai ir bendradarbiai jį 
visada vertino ir tebevertina 
su didžiausiu palankumu. Štai 
ir Amerikoj, kur vadinamoji 
«senoji» veikėjų karta vis dar 
dėl šio ar to pasiginčija su 
«naująja», B. K. Balutį visi 
vienodai gerbia ir brangina, 
nes vieni ir kiti jį gerai pa 

žįsta, gerai žino, nes ir vie
nų ir kitų lietuviškoje veiklo 
je Balutis yra išmynęs vien 
tik pasigėrėjimo keliančius 
takus.

B. K. Balutis šiandien Did
žiosios Britanijos sostinėje 
yra VIP, tai yra, Very Impor 
tant Person «labąi svarbi as 
menybé». Turime progą apči 
uopiamai patvirtinti tą faktą. 
Tai galime padaryti kalnais 
sveikinimo telegramų jam. 
Juk musų gana daug pasau
lyje. Neapsiribokim vienu-ki 
tu straipsniu savuose laikraš 
čiuose, neapsiribokim vien 
organizacijų sveikinimais. 
Sveikinkim visi, individualiai, 
jei ne po vieną, tai po du-tris 
susidėdami. Padarykim taip, 
kad gruodžio 27-28 dienomis, 
solenizanto šventės, išvakarė 
se, Londono W8 telegrafo įs
taiga turėtu padidinti savo 
darbininkų skaičių - tegu ti
krai pajustų, kad šioj miesto 
daly gyvena iš tiesų Very 
Important Person: Lietuvos 
Įgaliotas Ministeris ir Nepa
prastas Pasiuntinys B. K. Ba 
lutis!

Tad nepasišykštėkim šį kar 
tą: pajudėkim į telegrafo įs 
taigas gruodžio 27 - 28 dieno 
mis su adresu «LT BALUTIS 
LITHUANIAN LEGATION 17 
ESSEX VILLAS LONDON 
W8» ir su bent keliais lietu 
viškais šiltais žodeliais.
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Xnrindys & Cia
PARDUODA

Industria e Comercio de Calçados

Riza Javaés, 719

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomls kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Sã® Paulo
SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA»
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rui Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo
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JARDIM RIVIERA

MEKANIKOS DIRBTUVE
■narni Įvairiausių braižinių vitražai, 

tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
Jų apsaugos, užtvaros, geležinės 

durys ir virtai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.

G;<
vi ei i ai
Įaugi 1

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais, ir 

išsimokėtinai.

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça 
dviejų pžerų. Puiki proga dabar Įsigyti žemės 
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių. ✓

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- XuÇ 
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kazį Kmiliauskį, rua x 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
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.

apylinkėje - nucsta- 
sveikas klimatas, tik už 
da Sé, geras kelias, tarp

l||ll||IIUIHIWI|Il4|llt|lųill||lt||H||!H1ll||IH!iHIIIUli||ll||IHlll||ll||ll||ll||inilH|ll!lll||lHIIHIllir'l||ll||ll||l!HllHIHHI||ll||ll|llin  IIIIIIHtlIlHJIIIIIIIIHIIIllllllHIIHIHrillllllllllllll'IIHIIHIIIlllKimilllllimi'HIHHHII’m'IIIHIIIIIIIHrUMHIHII
- , — ------- -------------------------------------------------------------- t___  < ___________ ____ ___-

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų beii'darbo įrankių 
krautuvė tiktai pasLEONAS VAROUSKAS

Telefonas (recados) 3-07(j7

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.° 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

VILA ALPINA j]
aaaaaaaaaaaaaaasaawa aauaweaa

RUA BARÃO DE ITAPETI NI NGA. 2773 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÀO PAULC

i I

£ iiiiimiiuiiiiHiiiiiiiniiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimniiiiuiiniiimiiHiiiiHHiiniiniiiiiiiHiniiiuiliimiiiiiliuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiimiiiHHiliiiiiiMiiHiiiiiuiiMiHiiwiHiiiiiiiiiiniHwiiinwmiiiinu.  - ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

KURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius loto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
kUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÂO PAULO

IKMÁOJ CAI2KIEKI ™.
Limdoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, Įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

ona niNQ rttpktOj 7QR a §35 ę«i^. Posto1
TELEFONES s 51=4019 e 51*2223 SÃO FA U L O

>atwi If -'.km r
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

Industria e Comercie de Calçados 
MATELIONIS LTDA.

RAU JAVAĖS, 719 - SÃO PAULO
Sveikina savo klientus ir linki laimės Šv. Kalėdų ir 

Naujų Metu proga.

VIEŠAS ATSAKYMAS
M. LAURINAIČIUI, «AŠ KAL
TINU» KNYGOS AUTORIUI

Atsakymui į Tamstos raštą 
Nr. D-146, iš š. m. gruodžio 
11 dienos, Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoj Valdyba, nežinoda
ma Tamstos adreso, savo po
sėdyje, įvykusiame š. m. gruo 
džio mėn. 17 d., vienbalsiai 
nutarė viešai per spaudą at
sakyti kas seka:

1) - Lietuvių S-gos Brazili
joj Valdyba draudė ir ateity
je draus savo parengimuose 
verstis, be jos sutikimo ir ži
nios, bet kokia prekyba;

2) - Lietuvių S-gos Brazilijoj 
Valdyba draudė ir ateityje 
draus savo parengimuose pla 
tinti bet kokią literatūrą, ku
rios turinys jai iš anksto ne
bus žinomas.

Lietuvių S-gos Brazilijoj 
Valdybos manymu, toks jos 
nusistatymas yra ne tik teisus 
bet ir būtinas, kad apsaugoti 
savo patalpų neliečiamybę ir 
patikrinti jos saugumą.

Tikime, jog busime pilnai 
atsakę į Tamstos grūmojantį 
raštą, dėl ko, neabejojame, ir 
Tamsta sutiksite su Lietuvių 
S-gos Brazilijoj Valdybos nu
sistatymu. Juk Tamsta atsilan 
kęs į L. S. B. vakarą, visiškai 
savavališkai, be Valdybos ži
nios, pradėjote prekyba kny 
ga, kurios turinys L.S.B. Vai 
dybai visiškai yra nežinomas, 
nes tokios knygos L.S.B. nė 
fa gavusi ir su jos turiniu ne 
susipažinusi.

L. S. B. Valdyba.

— Lietuvių Sąjunga Brazili 
joje šiemet, kaip ir kiekvie 
nais metais, ruošia vaikams 
Kalėdų eglutę sekančia tvar

ka: Mokoje, rua Lituania, 67 
bus gruodžio mėn. 25 d. 15 
vai. ir V. Belos Vytauto Di
džiojo mokykloje — gruodžio 
mėn. 26 d. 15 vai.

KALĖDŲ PAMALDOS
VILA ZEL1N0JE.

Kūčių naktį, Piemenėlių mi 
šios 24 vai. Kalėdų dienoje 
mišios bus sekančiomis valan 
domis: 7, 8,30, 10 ir 11 vai.

— Kun. M. Valiukevičius, 
šiais metais baigęs Rio de 
Janeire kunigų seminariją, 
Niteroi vyskupo Dom Carlos 
Gomes Coelho, yra paskirtas 
mažamečių instituto, Carvalho 
saloje, prie Niteroi, kapelionu. 
Kalėdų šventėms atvyko į S. 
Paulo, Vila Zelinon, kur kar 
tu su namiškiais praleis šven 
tęs ir ta proga patalkins V. 
Zeiinos klebonui kun. P. Ra- 
gažinskui.

— Kalėdų šventėms j São 
Paulo pas gimines atvyko iš 
Rio de Janeiro p Zieziai.

— Lapkričio mėn. 28 d. Rio 
de Janeire, Rosario bažnyčio 
je buvo pamaldos žuvusių už 
Tėvynę karių intencija, Ka 
riuomenės šventės proga.

— Gruodžio mėn. 11 d. p.p. 
Kumoiai surengė savo buto 
įkurtuves ir p. Strimaičių iš 
leistuves Kanadon. Gruodžio 
m. 15 d. laivu «Argentina» p. 
Strimaičių šeima: Antanas ir 
Ona su dukrelėm Danguole ir 
Rita išplaukė. Kartu išvyko 
ir St. Strimaitis į USA ir Ka 
nada prekybos reikalais Iš 
vykstančius uoste palydėjo 
gražus būrys rijiečių kartu su

Seni pajaunės, jauni nesena, kurie atsilankys į ruošia
mą Lietuvių S-gos Brazilijoj linksmą

š m. gruodžio 25 d. 20 vai. Mokoje, rua Lituania 67 
Programoj įdomi, jaudinanti drama 

PRAŽYDO NUVYTOSIOS GĖLĖS.
Vaidina: O. Zagorskaitė, A. Rudys, M. Janavičiūtė, EI.
Šimonytės, P. Kaunas, O. Matelionytė, Ad. Bučinskas, 

Aid. Masytė. Režisuoj'-i: J. Kemeža. \

IŠ LIETlL^——______ 
RUOŠTrHsTLvnTTTT?  ̂

VEIKLOS
PADĖKA.

I - Lietuvos Parodos São 
Paulyje reikalams gauta iš:

1. Aleksandro Dumblio Cr $ 
2 000,oo. 2. Leono Šišlos Cr$ 
1.000,ou. 3. Kuzmų šeimos Cr.$ 
300,oo. 4 Mečio Paleckio Jnr. 
Cr.S 200,oo. 5. Justino G. Žvin 
gilos Cr $ 200,oo. 6. Antano 
Majaus Cr.S 200,oo. 7. Jono 
Bildos Cr.$ 200,oo. 8. Jurgio 
Garškaus Cr.$ 150,oo. 9. Ka
zio Čižausko Cr.S 100,oo 10. V. 
Aniulio Cr.$ 100,oo. 11. K., Ali 
šausko Cr.$ 100,oo. 12. P. Me 
dis Cr $ 100,oo. 13, A. Degu 
tienês Cr ® 100,oo. 14. Antano 
Ruzgos Cr.$ 50,oo. 15. P. Šei 
mis Cr.S 20,oo 
Viso Cr.$ 4 820,oo

Už paramą nuoširdžiai dé 
kojama.

Konsulas A. Polišaitis 
L. P. Komiteto Pirmininkas

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISSIMOKEJIMUI.

a

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

•= Registrado no C. R; C. sob o n.o 551 x

i Praça São José, 8 Sal, 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
| Aberturas d e firmas 
g Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
| Contrat. na Junta Comercial 
f Diskai, na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
J Eseritas Comerciais 
J HORÁRIO das
į • !l''ilW'IM.:-' di* IIIHIITHTirW'lll’W

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

8 às 19 horas. x

kun. J. Janilioniu ir* kun. J. 
Jakubausku. P. Strimaičiai pa 
liko gražų atminimą pas Rio 
lietuvius. Jie dalyvavo orga 
nizaciniame veikime.

LIET. S-GOS BRAZIU 
NARIU SUSIRINKIMAS.
Valdybos nutarimu šaukiu

1955 m sausio 2 d. 15 vai., 
rua Lituania 67, Mooca Sąjun 
gos visuotinį narių susirinki
mą, kuriame bus pranešimai 
apie veikimą ir valdybos bei 
revizijos komisijos rinkimai.

Albina Ambrazevičienė
Liet S gos Braz. Pirmininkė.

PARODOS D1ŽURUOTŲJU DĖMESIUI.

Tolimesnis dižuruotųjų Parodoj šiaip suskirstomas 
Gruodžio mėn. 25 d.:

nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Aleksandra Svvornik ir 
V. Žilinskienė, o 

nuo 19 vai. iki 23 vai. Antanas Kučinskas ir Tomas 
Katafay 

Gruodžio mėn. 26 d.:
nuo 12 vai. iki 18 vai. Ona Matelionytė ir K. Paže 

raitė Kaselidnienė, o 
nuo 18 vai. iki 23 vai. Jozas Karpavičius

Gruodžio mėn. 28 d.:
nuo 14,30 vai. iki l9 vai. Irena Zacharkienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Jorge Garška

Gruodžio mėn. 29 d.:
nuo 14,30 vai. iki 19 vai Danielė Ruzgaitė, o 
nuo 19 vai iki 23 vai. Stasys Remenčius 

Gruodžio mėn 30 d.:
nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Magdalena Vinkšnaitienė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai. Petras Kalinauskas

Gruodžio mėn. 3Í d :
■ nuo 14.30 vai iki 19 vai. Julija Šimonytė, o 

nuo 19 vai. iki 23 vai. Inž. Zenonas Bačelis 
1955 m. sausio mėn. 1 d.:

nuo 14,30 vai. iki 19 vai. G. Meidunaitė ir S. Tere 
seviČienė, o 

nuo 19 vai. iki 23 vai. Algirdas Buitvydas
Sausio mėn. 2 d.:

nuo 12 vai. iki 18 vai. Marija Remenčienė ir M. 
Bačiūlyte, o 

nuo 18 vai. iki 23 vai. Kazys Bratkauskis.
Konsulas A. Polišaitis

Lietuvos Parodos K-tu Pirmininkas

CLINICA DE CRIANÇAS 
Dr. Carlos Chusid 

Médico do Hospital das Clinicas
AVENIDA ZELINA, 946 — Consultas das 14 as 18 horas 
CHAMADOS Noturnos - Rua da Moocaj 1882 - Ap. 1 

Fone 9-9909 

" IWMI ... i ■■ .....  .... ..

Btntistas 
Clínica Dentária Popular 

“^ão Ilidas <adcu” 
r. Augusto Ribeiro Leite

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações —- Obturações
DIURNA E NOTURNA

— Naujų Metų sutikime no 
Tintieji dalyvauti prašomi ap
sirūpinti pakvietimais ligi 26 
d. gruodžio, nes pasirengimui 
reikia iš anksto žinoti daly
vių skaičius. Pakvietimus ga
lima gauti pas Bendruomenės 
choro valdybą.

Gruodžio mėn. 23 d. štai 
giai mirė Sonia Subačiūtė. 
vienuolikos metų amžiaus, Vin 
co ir Anelės Subačių duktė, 
gyvenančių Vila Zelinoje šeš 
toje gatvėje nr. 313. Palaidota 
Araçá kapuose Septintos die 
nos mišios bus Vila Zelinoje, 
gruodžio 30 d 7 vai. Velionė 
mokėsi seselių pranciškiečių 
mokyklos penktame skyriuje.

— Praėjusios savaitės «M.L» 
recenzuojant .M. Laupinaičio 
knygą, per neapsižiūrėjimą 
buvo paminėtas ir I Jūros 
vardas. Atitaisome ir atsipra
šome.

«Mūsų Lietuvos» Redakcija.

— «M. L.» atsakomasis re
daktorius prof. J. Ferreira 
Carrato yra paskirtas radijais 
Noye de Julho vyriausiu di
rektoriumi.

- «Žinių» leidėjų atmintis 
trumpa. Kai «Žinios» pradėjo 
eiti, tai «Garnio» leidyklos sa 
vininko nebuvo Brazilijoje. 
Todėl negalėjo nė jo raidžių 
pirkti. Patartina pasieškoti 
pirmą «Žinių» numerį, ten yra 
parašyta kas buvo leidėjai ir 
steigėjai. Net fotografijss yra 
įdėtos.

- Visiems dalyvavusiems A.A. 
Antaninos Pocienės septintos 
dienos mišiose ir mums pa- 
reiškusiems užuojautos, dėko 
jame, ‘

Tamaliūnų Seimą

YRA LAIŠKAI:

St. Ambrazevičiūtei, K. Na 
vickienei. V. Vosyliui, H. Rin 
kevičiutei, J. Masiui, A. Ahta 
naitytei, M. Janavičiūtei, Abrai 
čiams, Al. Grabauskui, Jan. 
Valavičienei, N. Antanaičiui, 
Jurgiui Hotikiui, A. Valaviči
us, Konst. Bubnienei, M. Pris 
mik, J. Skorupskiui.
JUU.AJUUUUUUU<JUUlAAJUULMJLMJUkAAAJU<*AXA.

- VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.
■mm ■■■■■■■■aaaBMOTMaiM tmaaaaaiajMrpaBaBi ■■■«■■■•

RETA PROGA!

Išsinomuoja namas su dide 
lia krautuve (5x9, 50m) tris 
kambariai, virtuvė, gera vieta 
del maisto produktu krautuves 
Netoli Seselių mokyklos. Tei 
rautis Rua Roda monte, 2! ar 
P ęa S. Joąė. 8 s-'l e 2
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