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KALĖDOS
Tyli, šventa naktis apgaubė 

žemę. Taika ir ramybė nu
žengė tarp geros valios žmo 
nių susirinkusių prie Kūčių 
stalo laužyti plotkelių. Istori 
nę, Kristaus gimimo naktį 
frontuose sustoja mūšiai, ir 
kariai padėję ginklus, žvel
gia į žvaigždėtą dangų kuria 
me kitados pasirodė angelai 
pranešdami linksmą naujieną 
-Kristaus užgimimą. Kūčių 
naktį visi šeimos nariai susi
renka prie bendro stalo. Lai
mingos tos šeimos. Bet, deja 
daug kas tos laimės neturi. 
Oi daug, labai daug tūkstan
čių šeimų nesidžiaugs ta lai
me. Nuvargusiai motinai ir 
senam tėvui ne vielas sūnus 
ar duktė, iš tolimojo užjūrio, 
ar Sibiro taigų tik mintimis 
siųs sveikinimus. Ir tik vie
nas Dievas težino, kada jie 
visi susitiks.gimtojo sodžiaus 
pastogėje.

Pavergtoje, tėvynėje dauge 
lyje.bažnyčių nesusirinks žmo 
nės, nebeskambės giesmės, 
nes jos raudonojo Herodo už 
darytos, kunigai, kaip tie Se
nojo Įstatyms pranašai, gyve 
na ištrėmime. Rusijos tyrla
ukiuose pasmerktieji lietuviai 
pusnims siaučiant, kur nors 
barake, pasislėpę nuo čekis-
to akių, uždegs žvakutę ant 
eglutės šakėlės, kuri jo širdy 
je sukels tiek daug saldžių pra 
eitojo gyvenimo^prisiminimų

nepamatome viso jų tragiš
kumo.

Pasaulis sulauks laiminges 
nių dienu kai ne žmogaus-žvė 
ries įgeidžiai tvarkys tautini
us ir tarptautinius santykius, 
bet iš dangaus atneštoji nau
jiena. Labai klysta tie, kurie 
tikisi komunizmui kelią dole
riais užkirsti. Komunizmas nė 
ra vien kokia nors ekonomi
nė sistema, bet ideologija, pa 
saulėžiūra, religija. Idėjos te 
gali būt nugalėtos ne politi
nėmis priemonėmis, bet prie 
šingomis idėjomis.

Vos tik Kristus gimė ir jo 
esimas pasaulyje pareikalavo 
aukų.Herodas nužudė mažus, 
nekaltus vaikelius, tikėdamas 
— Vaikeliu Jėzumi atsikraty 
ti. Apsiriko. Tas pat ir ši
andien vyksta. Už linksma 
naujieną kenčia, miršta tŪKS- 
tančiai. Šių dienų Herodai 
irgi apsirinką. Ateis valanda 
kad pagoniškasis liūtas su
klups prieš krikščionybės a- 
vinėlį.

- Svetimšalių policijos de 
legacija skelbia, kad S. Pau
lo mieste yra 20 tūkstančių 
ir 27 lietuviai, gi interiore - 
2557. Viso S. Paulo estc.de 
gyvena 22.584 lietuviai. Išvi 
so São Paulo estade svetim
šalių yra 900.000 tūkstančiai.
Pirmoj vietoj stovi portugalai 
222.593.

VIII METAI

kitados, kai dar buvo laisvas, 
kada Kaldėdų ankstybą ryt
metį iš sodžiaus eidavo į Pie 
menėlių mišias. Ne vienas- 
klaus kodėl gi jų tokia sunki 
dalia? Kodėl jie šiandien ver 
gai, o ne laisvi žmonės gyve 
ną savo namuose? Tai blo 
gos valios Herodų darbas, 
kurtė ne tik nieko nenori gir 
dėti apie atneštąją iš danga
us linksmąją naujieną, bet 
persekioja ir tuos, kaip kita
dos Vaikelį Jėžų, kurie ją 
skelbia. Be gėros valios nė
ra nei ramybės, nei taikos, 
nei laisvės.

Šiandien tarptautinėje poli
tikoje blogos valios žmogus, 
žmogų žvėris, fciirįš'randa še 
tiniško pasitenkinimo savo ar 
timoj kančioje, turi jei ne ie 
miamos, tai bent didelės įta
kos. Ir tie laukinių žvėrių 
politikai, atmetę bet kokią e 
tiką, sodinami pYie taikos 
Jungtinių Taiitų Organizaci
jom nuolat priimama naujų 
narių - valstybių. ' Paskutiniu 
metu net apie pora desėtkų. 
Jų tarpe yra,’kurie savo san 
tvarkose žmogų yra nuverti
nę žemiau gyvulio, kuris, tar 
tum neturi, proto, širdies, ja
usmų, negali mąstyti, jausti, 
mylėti. Gi tuo pat metu did
žiausias pasaulyje moralinis 
autoritetas — Vatikanas — 
kurio amžiais jokios audros 
neišgriovė, yra paliktas šalia. 
Mes patys esame làbai arti 
prie visų šių įvykių ir dažnai

Petras Bareisis
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Halina Didžinlytė Mošinskienė

Kalėdinis Posmas.
Labai lėtai slinko ižas upės 

paviršimui, tos pat upės, ku
rios atminimas įamžintas kiek 
vieno mir/yje kas ją matė.

Slinko baltos apvalios salti 
tės, susidurdamos ir išsiskir- 
damos, vis vienodai kaž kur 
tolyn, tolyn.--

Eidami per tiltą žmonės sus 
rodavo, susimąstydavo mo
mentui: «Tuoj sustos upė. Ta 
da prasidės tikra žiema. Ta
da perėjus ledu bus daug ar 
čiau.. » Kai kur baltavo ne 
seniai iškritusio ir sutirpti 
nespėjusio sniego lopai. Gru 
odis slinko palengvą, lygiai 
taip palengva, kaip yžo bal
tos salelės, kaip metų dienos 
vienodos, nešamos tos pat 
srovės, laiko srovės.

Ėjau tiltu draug su kitais 
sustojau momentui ir susimą 
sčiau. Tos pačios mintys —: 
«Tuojau upė sustos. Prasi
dės tikra žiema... . .«Tik 
ši žiema buvo kitokia. Ji bu 
vo ypatingai šalta ir nedžiu 
gino snaigė nuvargusiai prisi 
glaudusi prie mano rankovės. 
Visur jautėsi nuovargis, ir 
taip nykiai tiesėsi į pilką erd 
vę sudegusių kareiviniu gri
aučiai. Ir tiltas per kurį ėjau 
buvo irgi sulopytas, kaip ser 
mėga. kurią tai vienas, tai 
kitas dėvi. Tik yžas buvo 
naujas, niekieno nepaliestas 
- tos žalsvai balkšvos salelės 
su papūrusiais vainikais ap
linkui. ..

Stovėjau ir gėrėjausi, nors 
ranka buvo nuvargusi nuo ry 
šulėlio, kurį nešiau. Nešiau 
šeimai maisto ir dar gražiai 
įvyniotą ryšulėlį, kuklu nedi 
delį. Tai buvo juk paskuti
nės dienos prieš Kalėdas!

Pirmą kartą grįždama atos 
togų nešiausi dovanėlę, iš 
ko?. ..

.. . Jų buvo mano klasėje 
daug.—Tai buvo 38 nics mer 
gytės. Jų amžius siekė tarp 
vienuolikos ir trylikos metų. 
Jos beveik visos buvo fabri
kų darbininkų dukterys viena, 
kitais kaimo. Visos ateida
vo anksti rytą į gimnaziją, 
kuri buvo suplėšyta tarp į vai 
riaušių senų mokyklų patalpų 
ir grįždavo antrą valanda na 
mo. Jos visos su pasiilgimu

žiūrėdavo į gražų, moderninį 
pastatą stovintį aukštai ant 
kalno, švytinti šimtais plačių 
langų ir stebėjosi, kodėl jos 
nebegali sėdėti tose erdviose 
klasėse, kur lankėsi jų sesti 
tės ir broliukai? - kodėl? - 
Nes atslinko šalta žiema, be 
galiniai ilga, kuri sukaustė 
viską, kas alsavo laisve.

Ir taip, t».rp įvairių aptriu- 
šiusių sienų, neįstengiamų ap 
šildyti pastatų, brisdami per 
sniego lopus ir sušalusį gruo 
dą, susirinkdavo vaikai mylin 
lys mokslą, trokštantys žinių!

Jos buvo 38 mergytės ma
no klasėje. Jos atkaukšėda 
vo savo bateliais tokiais gru 
biais, kartais paprasta virvu
te surištais, ir susėsdavo į 
suolus. Nenusiimdavo niekad 
apsiaustėlio nes klasės buvo 
nekūrenamos ir jų nosyčių 
galiukai buvo paraudę nuo 
šalčio Bet akys spindėjo to 
kiu noru išgirsti iš mokytojo 
toliau sekamą naują, nežino
ma sėkmę . .

Ta paskutinę dieną prieš 
Kalėdų atstotas io< visos bu 
vo klasėje ir kai atėjau,, vi
sos į mano pasveikinimą cho 

Žiema Lietuvoj.

ru atsakė: «Labas, ponia mo 
kyloja!» Džiaugsmu nušvyto 
sušalę veidukai, k i pasakiau: 
«Mergaitės, mes šiandiena na 
kalbėsimu apie Kalėdas ir 
prisiminsime, kokią reikšmę 
jos turi mūsų buityje. «Nes 
Kalėdos visada neša džiaugs 
mą. neša taiką, neša ramy
bę. . . Ir sekiau aš joms pa
saką apie džiaugsmą, -apie 
taikos Kūdikėlį, apie tuos, 
kurie ilgisi laisvės, kurie kaž 
kur švenčia Kalėdas visų pa 
miršti.. . Ir 38 mergyčių aku 
tės tai nušvisdavo, tai aptem 
davo. Kai kuriai ašara nūs 
linko per skruostus. Jos bu
vo dar tokios vaikiškos ir to 
kios mielos!. . Tuo momentu 
aš nejaučiau nei šalčio, nema 
čiau nei aptriušiušių klasės 
sienų, tik girdėjau, kad ma
no širdies dūžiai rado atgar 
sį 38 niuose širdelėse. Ir tai 
man buvo didžiausias atpil
das už mano visa joms atiduo 
tą triūsą. . . Negriaudinau aš 
jų ilgai, nes juk savaime gy 
venimas ateityje napagaiiės 
ašarų. Greitai praslinko ke 
turiasdešimts minučių ir ka
da liko dvi minutės iki skani 
bučio. viena jų atsistojo ir 
išėjo į klasės vidurį. Mergy 
tė prabilo: «Ponia mokytoja 
jūs buvote mums tokia gera 
ir rūpestingu... nors ir nelin

Vincas Jonikas

Didžiojo Laukimo Naktis
Vėl pas mus ateini prakartėlio,
Ilgesy įsikūnijęs Kristau,
Kad kelelį, kai Tavin pasivėlina, 
Per dvejojimų pelkes nugrįstum.

Pas Tave eis vardus užsimiršę, 
Purve likdami kruvinas pėdas.
Nes nujaus, — Tavo meilė nuviršija 
Jų kaltes, tarsi pumpurą žiedas.

Susirinks ir vergai, ir karaliai, 
'lyrų valkatos, rūstūs kaip žvėrys, 
Pasiklaust, kas jų dalią nualino. 
Kas jų pirmginio teisę pragėrė.

Nusilenks žilagalviai įžymus, 
Mokslais jūras, padanges išvertę, 
Pasiklausti, kaip laimė pažymima, 
Kuo gyvenimo prasmę atsverti.

Klaups viltingo rytojaus rymoti 
Atsivedęs artojas mergaitę.
Ji svajos pasiėmus, kaip motina, 
Kūdikėlį pasupti ant skreito.

Tu šypsosies visiems prakartėly 
Atlaidžiai, kaip tesugeba Kristus,— 
Iš visų, prie Tavęs kas nevėlina, 
Tu pamėgai širdingą jaunystę.

ksmos Kalėdos mūsų Šalyje, 
bet mes norime jums praskai 
drinti jas savo dėkingumu ir 
meile už jūsų pasišventimą... 
«Ji ištiesė man gražiai įvynio 
tą ryšulėlį, kuriame buvo pas 
lėpta padėka ir meilė, ir vi
sos mergaitės atsistojo, jos 
visos įsisiurbė savo vaikiš
kais žvilgsniai į mane.

Ką aš galėjau atsakyti? — 
“Ačiū" — tepasakiau, bet šir 
dyje jaučiau daug daugiau 
nei tas keturių raidžių žode 
lis. Aš jaučiau, kad yra kaž 
kas aukščiau gyvenimo tikro 
vės, Kad yra tokios sąvokos 
kurių negali numalšinti jokia 
jėga. Aš įtikėjau, kad Kalė 
du Žvaigždė kiekvienais me 
tais ir kiekvienam spindės, 
kol Dangaus skliau
tai gaubs mūsų žemę.

Kada po pamokų mokyto
jai suėjo į savo kambarį,

(pabaiga 3 pusi.)

Vysk. Fulton Sheen

Dvasinis Bankrotas.
(Tąsa)

Pasaulis, kuris pirmiau tik 
jam tarnavo, staiga pakeitė 
savo rolę, ir jis tapo pasau
lio vergu. Čia susiduriam su 
baisia žmogau? nuolimo tiesa 
ir paslaptimi. Žmogus, kuris 
pradeda naudoti pasaulį, kaip 
tarnaitę savo užgaidoms pa
tenkinti, galutinai pats tampa 
pasaulio tarnu ir nuodėmės 
vergu. Yra tarnų, kuriuos vi 
sada reikia prideramai laiky 
ti. nes priešingai, jie gali už 
valdyti savo ponus. Sis paša 
ulis ir yra toks tarnas. Jeigu 
mes netampant pasaulio val
dovais, tai pasaulis tampa mū 
su valdytoju. Galutinai sūnus 
palaidūnas tampa labai žemos 
vertės žmogumi akyse to pa
ties pasaulio, kuriam tarnau 
damas viską prarado. Baisus 
nusiminimas suspaudė jo sie
la. Vergijos priespauda didė 
jo. o jėgos iš jos išsilaisvinti 
mažėjo. Kada žmogus savo 
norus patenkina, tuomet jam 
nieko nelieka, ko jis norėtų, 
iki persisotinimas galutinai 
tampa jo persekiotoju. Kaip 

jūrininkas negerdamas sūrų 
jūrų vandenį tik troškulį savy 
didina, taip sūnui palaidūnui 
tie patys džiaugsmai, kuriais 
linksminosi, atnešė nusivyli
mą. Nuodėmė buvo labai tur 
tinga savo pažadais, bet davė 
tik tai, ką galėjo duoti — m ir 
tį, kuri nuodėmės žingsnius 
visur ir visada seka. Koks 
nusivylimas jaunikaičiui, ku
ris apleido ramius tėvo na
mus, iškeliavo į svetimą šalį 
su viltimi «naudotis gyveni
mu». «laisvę» ir «būti nepri
klausomu». Rado ten nepa
kenčiamą skurdą, priespaudą 
badą ir vergiją.

Evangelija sako: «Kilo a- 
noje šalyje didelis badas ir 
jis pradėjo stokoti». Visados 
yra badas svetimoje šalyje 
tam, kuris apleidžia tėvo na 
mus, t. y. atsitolina nuo Die
vo. Visko stokoja tas, kuris 
gyvena b e Dieve. Pirmiau 
negu žmogaus dvasia ir siela 
lieka kūno geiduliais nuslo
pintos jame gyvena nuolatinis 
troškimas aukštesnių dalykų, 
bet kuomet dvasia tampa ja
me užtroškinta kūniškumu, tu 

omet kyla jo sieloje alkis. 
Jis trokšta net tos netikros 
duonos, kuri visai nėra duo
na, ir vogto vandens, kuris 
troškulį vien tik didina. Ši
andien jo išbadėjimas yra net 
toks, kad jis jau daugiau do
rybių duonos nepageidauja, 
bet pasitenkina jovalu save 
maitinti. Tai yra keistas ja
usmas, kurį žmogus savyje 
pajunta po kiekvienos šio pa 
šaulio puotos, kurioje jis da
lyvauja, negalėjimas pernešti 
to. ką turi, ir pasibjaurėjimas 
tuo, ko neturi. Labai aiškiai 
ir trumpai pasaulio Mokyto
jas, mūsų Išganytojas Jėzus 
Kristus, pavaizdavo gyvenimą 
kiekvienos klystančios tautos 
ir kiekvieno nusidėjėlio žmo 
gaus. «Taigi, jis nuėjo ir 
pristojo prie vieno tos šalies 
gyventojo Ir tas nusiuntė jį 
į savo ūkį kiaulių ganyti. Jis 
geidė savo pilvą pripildyti ki 
aulių jovalu, bet niekas jam 
to nedavė.» «Jis geidė savo 
pilvą pripildyti » — Čia ne
kalbama apie patenkinimą ai 
kio. bet vien tik žemesniųjų 
geidulių- Vien tik Dievas ga 
Ii tikrąjį žmogaus alkį paten 
kinti, nes tik Jis gali žmoga
us širdį pasotinti.

Likimas to sūnaus palaidū
no, tai likimas šių dienų pa

saulio. Apleidus tėvo namus 
Vakarų civilizacija, gerai su 
gyvendama su šių dienų pa
sauliu. tapdama mėgiama ir 
parduodama savo dvasinius 
lobius už valdžios garbę, au
ksą ir sidabrą, pamažu išeik 
vojo paveldėtus turtus.

Po savo turtų išeikvojimo, 
Vakaru civilizacijos žemėje 
kilo baisus kasdieninės duo
nos badas dvasios gyvybės 
palaikymui. Kilo ten badas 
tarpe tu, kurie išeikvojo tikė 
jimo į Šv. Raštą turtą, kilo 
badas ne vien tik dieviško ga 
ilestingumo. bet net ir papras 
to žmoniškumo tarpe tų, kurie 
pametė tikėjimą į Kristaus 
Dievybę, kilo badas tikro Gy 
venimo, tikros Tiesos ir ti
kros Meilės sielose tų kurie 
pralėbavo tikėjimą į Švenčia 
usią Trejybę. Tikėjimo badą 
kenčia tie, kuriuos kankina 
abejonės, meilės badą kenčia 
tie, kuriuos degina pavydo, 
neapykantos ir karo ugnis, 
antgamtinės duonos badą ken 
čia ir humanistai. Šis milži 
niškas dvasinės tėvonystės i- 
šeikvojimas paliko civilizaci
ją su tokio tuštumo jausmu, 
koks seka karštligę ar nepa
sisekimą meilėje, kur tikėji
mas yra pakeičiamas iliuzija, 
o Dievas tikėjimu į pažangą.

Kas atsitiko su Vakarų ci
vilizacijos religija? Atsaky
mą duoda Išganytojo žodžiai: 
«Taigi jis nuėjo ir pristojo 
prie vieno anos šalies gyven 
tojo». Taip Vakarų civiliza
cijos religija laike dvasinio 
bado prikibo prie laikinų že
mės dalykų, kurie Dievo tar
nybai yra svetimi, susirišo su 
tais dalykais ir interesais, ku 
rie yra svetimi religijai, Die- 
v o karalystei i r i r pačiam 
Kristui, Išeikvojus savo turtą 
ir dvasiniai bankrutavus, ta
čiau norėdama palaikyti sa
vyje gyvybę, modernioji reli 
gija įsikibus laikosi svetimos 
šalies pilietybės.

Praradus dieviškumą, Vaka 
rų civilizacijos religija susiri 
šo su tūkstančiais žemiškų 
interesų, kurie nėra religijos 
esmė, kaip politika, socialinė 
reforma, ekonomika, svaigi
nančių gėrimų ir vaistų kon 
trolė ir t. i. Čia nesakome, 
kad religija visai neturėtų dė 
mesio kreipti į dalykus, kurie 
yra ciesoriaus, nei kad turė
tų būti visai abejinga politi
kai, socialiniams klausimams 
ir t. t., bet pabrėžiam, kad 
tie dalykai nėra pirmaeiliai 
religijai dalykai, — ne tiems 
dalykams religija privalo bū
ti ištikimiausia, taip, kaip ne
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LIETUVOS GYVENTOJAI 
$

Ju priverstinis kitėjimas nuo 1940 iki 1955 m.
K. PAKŠTAS, Washington, D. C.

1. PIRMOJE RUSŲ OKU
PACIJOJ

Pagal 1920 m. Maskvos su
tartį ir pagal kitas 1921-23 m. 
tarp tautines sutartis Lietuvai 
turėjo tekti 88,111 kv. kilome
trų: ploto su apie 4200,000 gyv. 
Lenkijos kariuomenės įsiver 
žimas į Vilniaus kraštą šitą 
plotą buvo sumažinęs iki 55. 
670 kv. klm. 1939 m. kovo 
mėn. Vokietija buvo atėmusi 
Klaipėdos kraštą su 2,848 
kv. klm. Kai rusai okupavo 
Lietuvą, jie kartu su gudais 
išvedė dabartines Lietuvos 
rytines sienas, priskirdami 
Gudijai gudų kalbos persva
ros zonas, kuriose buvo stam 
bių lenkiškos kalbos salų ir 
keletas mažesnių lietuvių kai 
bos salelių, kaip Gervėčių, 
Lazdūnų-Jurotiško, Apso ir k.

Sovietinės Lietuvos dabartį 
nėse ribose, kurias Rusijos 
vadai nustatė Lietuvai nesis 
kaitydami net su lietuvių bol 
ševikų nuomone, 1941 m. bir

(pabaiga iš 2 pusi.)

kiekvienas jų turėjo gražiai 
įrištą ryšulėlį ir visų veiduo 
se buvo ta pati sumišimo ir 
nustebimo išraiška. Ne vie
nas klausė savęs: iš kur vai 
kai rado tiek suprasmintų 
žodžiu išreikšti savo jaus
mas? O tie vaikų jausmai 
juk gležnūs. kaip žiedo lape 
liai.. . Iš kur atėjo mintis 
praskaidrinti sunki nelaimės 
dienas. Bet kiekvienas, pa
galvojęs suprato, kad visos 
padėtos pastangos, visas dar 
bas buvo neveltui.. .

Ir štai žiūrėdama į slenkan 
tį yžą, aš vėl išgyvenau tą 
momentą. Dar ryškesnis ta
po man vaizdas 38 mergyčių 
Jos visos buvo tokiais skurd 
žiais apsiaustėliais, kitos ir 
tėvų neturėjo, bet jos visos 
veržėsi į šviesą, ir visos jau 
tė padėką tiems, kurie joms 
tą šviesą nešė.

Yžas plaukė ir sustojo. Šal 
tis sukaustė upės srovę sun
kiais patalafo ją užgulė snie 
gas. Nes visi šventėme Kalė 
das savo širdyse ir kada aš 
pažvelgiau į tą kuklią dova
nelę, kurios niekada nelavki 
an, aš netikėjau tad, kad tai 
bus man© paskutinės Kalėdos 
Lietuvoje.

želio pradžioje buvo 3,238,000 
gyventojų. Įdomu, kad karo 
veiksmai gyventojų daugėji
mo nei kiek nesustabdė. 1943 
m. vokiška statistika (gan 
konfidenciali, ne propagandai 
skirta tad labiau patikima) 
Lietuvos gyventojų prieaugli 
rodė esant 11,5 vienam 1000 
gyv. Tai net truputį daugiau 
negu vidutiniškais taikos me 
tais. Vien karas, be genoci
do su masinėmis deportacijo 
mis ir žudymais, gyventojų 
skaičiaus Lietuvoje negalėjo 
nei kiek sumažinti, kaip ne
sumažino ir daugely kitų kraš 
tų (ne visu).

Prof dr. K. Pakštas

Genocidą, t. y masinį tau 
tos žudymą Lietuvoje pirmie 
ji pradėjo vykdyti rusai 1940 
m. birželio 14 d. Tuomet per 
vieną taikos savaitę Lietuva 
neteko 65,000 gyv., kurių tar 
pe buvo arti 40,00b lietuviu, 
o kiti lenkai ir truputis žydų. 
Dalis ju žuvo nuo rusiški: 
kulkų ar tapo kalėjimuose 
nukankinti, bet tikroji jų ma 
sė buvo gyvulių vagonuose 
išvežta j vergų darbo stovy
klas, į nepakenčiamo kl'ma- 
to tolimas Rusijos kolonijas. 
Trumpai, suglaustai pirmieji 
metai rusų okupacijos Lietuvai 
kainavo 65 000 žmonių, ir apie 
50,000 repatrijavosi Vokie 
tijon. tad vokiečiams Lietu
von įžengiant galėjo ten būti 
apie 3,123,000 gyv. (su Klai
pėda).

Suprantama, kad šie mano 
apskaičiavimai negali būti 
iki paskutinio šimto tikslūs 
Galima spėti, kad netikslu
mas gali siekti net. apie 10, 
000 vienon ar kiton pusėn. 
Bet- ir toks stambus netikslu

Ona Sadauskaitė

SESEI
Ką sakyti tau, sese, 
Jei taip liūdna aplink, 
Ir kaip kūnui be dvasios 
Per šią žemę reik slinkt?

Čia skambučiai jau žvanga,— 
Kristaus šventė arti.
Pro užšalusį langą
Aš žvelgiu praeitin.

Gaudžia varpas bažnyčios, 
Šaukia jis prie maldos.
Prakartė-ej ten Kristų 
Aš matau visados...

Kas supras, ko tau ilgu,
Kas įspės, ko kenti
Kad ilgies žalių smilgų,
Rugio žiedo slėny.

Ką sakyti tau, sese,
Jei visur taip tamsu?
Juk mes bėgtumėm basos
Ant Bernelių Mišių.. .

mas nenaikina bendrojo de
mografinio vaizdo, kurį čia 
bandome išryškinti.

2. VOKIEČIŲ OKUPACIJA

Atėjusi vokiečių karinome 
nė gan greit pakeitė Lietuvos 
ribas rytiniame šone Kad 
tie pakeitimai būt panašūs į 
kokį kompromisą, tai jie kon 
taktavo Lietuvių ir gudų kai 
kuriuos politinius veikėjus. 
Lietuva gavo priedo Ašmenos 
ir Svyrių apskritis ir Vidžių 
valsčių, bet jie atskyrė nuo 
Lietuvos Druskininkus ir Mar 
cinkonis ir neleido Lietuvai 
atgauti Gardino, Seinų ir 
Punsko apylinkių, nes tie 
kraštai buvo numatyti priskir 
ti prie Rytų Prūsijos. Ten 
tarėjo vykti vokiečių koloni 
zacija masiniu būdu, nors da 
linos kolonizacijos nebūt iš 
vengusios ir kitos Lietuvos 
dalys, jeigu Hitleris būt karą 
laimėjęs.

Galvatrūkčiais lietuvių ir 
vokiečių išvyti rusai, 1941 m. 
paliko naujiems okupantams 
Lietuvos plotą, kurs turėjo 
pagal rusų valią 62,349 kv. 

klm Vokiečių administracija 
gražino Lietuvai lietuviškas 
salas ir kaikurias per pasku 
tinį šimtmeti prievarta nntau 
tintas žemės. Tad 1942 m. gy 
ventojų anketa pravedant Lie 
tuva turėjo 67,199 kv. klm 
ploto, kuriame vokiečiai ra
do 2.780.587 gyventojus. Jei 
gu ne genocido veiksmai, tai 
jie 1942 m. geg. 27 d. minėto 
se naujose ribose (be Klaipė 
dos, bet su Ašmena ir Svyri 
ais turėjo rasti apie 3.200,000 
gyv., bet rado 410.000 maži
au, negu tam plotui priklau
sytų taikos metų. Šitą didelį 
nuostolį mes bandome skirsty 
ti i šias grupes:
Evak. Vok. 1940 m. arti 50.000 
Deport. Rusijon 1941 m. 65,000 
Nacių nužudyti žydai 240,000 
Kitaip žuvę ar pabėgę 
iki 1942 m. 55,000
Visi nuostoliai 1940
1942 m. (geg ) gyv. 410,000

Rusų genocidas buvo labi
ausiai nukreiptas prieš krikš 
čion is, o Lietuvos atveju tai 
buvo daugiausia lietuviai ir 
nemažai lenkų iš Vilniaus a 

pylinkių Vokiečiai dar di
desniu metodiškumu naikino 
žydus. 1942 m. pavasarį teveik 
visi Lietuvos žydai jau buvo 
suvaryti į getto, nužudyti ar 
paskirti žudymui, 1942 m. ge 
gūžes mėn. statistinėn anke 
ton jau nebepatekę. Iš lietu 
vių patriotinės rezistencijos 
naciai buvo deportavę Vokie 
tijon apie 30,000, iš kurių a- 
pie 10,000 mirė ten nuo ligų 
arba buvo nukankinti vergu 
stovyklose.

Mums visiems labai pravar 
tu gerai įsižiūrėti į vokiečių 
statistikos davinius 1942 m' 
geg. 27 d. Ši statistinė anke 
ta buvo laikoma gan slaptai 
ir naudojama tik augštesnėje 
tarnyboje esančių valdininkų. 
Kadangi ji skirta ne propa
gandai, o tik dėl «Dienstge- 
branch», tai ja galima daugi
au pasitikėti, negu anksčiau 
darytomis rusų ir lenkų statis 
tikomis, kurios nuostabiai tarp 
savęs nesutinka. 19 to amži
aus vidury (1857-63 m.) rusu 
daryti apskaičiavimai visoje 
Vilniaus gubernijoj lietuviu 
rasdavo apie 46%, iki 50%. 
Vokiečių sukurta Vilniaus a- 
pygarda buvo beveik tris 
kartus mažesnė už buvusią 
carų guberniją ir beveik du 
kartu mažesnė už lenkų įstei 
gtą Vilniaus vaivadiją. Tad 
šie trys administraciniai vie
netai turi tik panašius vardus 
bet nebepanašius plotus, to
dėl ir ju gyventojų skaičius 
ir pasikeitimus labai sunku 
lyginti. Tačiau viena aišku, 
kad čia vokiečių rastas lietu
vių procentas 1942 m. (46.8%) 
yra bent trečdaliu mažesnis, 
negu jis buvo pačioje teritor. 
1860 m. (ca. 75%). Taigi per 
paskutinius 80 metu daugybė 
lietuviu neteko pradžioje sa
vo kalbos, ogi paskiau prie
šas sunaikino ir jų nusilpusią 
tautinę sąmonę, kuri be savo 
kalbos, be savo rašto negali 
labai ilgai laikytis. Liko tik 
pastovesnieji etnografiniai e- 
lementai: lietuviški vietovard 
žiai, lietuviška trobų statyba 
ir kaimų forma.

(tąsa 4 pusi)

galim sakyti, kad sūnus pala 
idūnas labiau privalo būti iš 
tikimas svetimai šaliai, negu 
savo tėvui. Iš tikrųjų, religi 
ja yra svetimoje šalyje, kuo
met daugiau domisi ir užsii
ma higiena, negu kad nuodė
mių atleidimu, politika, negu 
kad malda, reliatyviškumo 
teorija, negu kad absoliutišku 
mo, kriminalistika, negu kad 
dorove, lyties klausimais, ne 
gu kad Dievo klausimu.

Penkiasdešimt metų atgal 
katalikų Bažnyčia galėjo ti 
kėtis ir pasitikėti, kad krikš
čioniškos atskalos ateis jai į 
pagalbą apgynimui pagrindi
nių krikščionybės dogmų, ka 
i p tai tikėjimo į Dievą ir į 
Kristaus dievybę, dvidešimt 
metų atgal katalikų Bažnyčia 
dar galėjo pasitikėti, kad jos 
ateis jai į pagalbą ginti bent 
kai kurias pagrindines doro
vės tiesas, kaip moterystės 
Šventumą ir Dešimtį Dievo Į 
sakymu. Bet šiandien Bažny 
čia tą kovą veda vienų vie 

na. Atmetę į šalį dogmas, 
sektos bei atskalos dar kurį 
laiką laikėsi ir pripažino po
zityvius dorovės įsakymus, 
bet galutinai ir nuo tų atsipa 
laidavo. Jų dvasininkų pa
mokslai žaidžia žmonių jaus
mais be jokio pozityvaus nu
rodymo ir įsakymo, ką žmo 
gus gali ir privalo kasdienini 
am gyvenime vykdyti. Pen
kiasdešimt metų atgal katali
kų Bažnyčia buvo smerkia
ma kaip protavimo laisvės 
priešininkė, būtent, kad ji sa 
vo autoritetu varžo žmogaus 
protavimą. Šiandien yra smel
kiama už tai, kad ji gina žmo 
gaus protavimo laisvę ir tvir 
tina, kad žmogus sveiku savo 
protu gali ir turi prieiti išva
dos, kad yra Dievas.

Reikia labai apgailestauti, 
kad tie, kurie apleido tėvo 
namus, nustojo ir tikėjimo. 
Pasauliui tūkstantį kartų bū
tų geriau, jeigu tos atskalos 
dar ir šiandien išpažintų tas 

tikėjimo tiesas, kurias išsine 
šė apleisdamos Bažnyčią. Pir 
miausia jos atmetė Bažnyčios 
paskui ir Šv. Rašto autorite
tą. 9 šiandien, jeigu paklau 
si vieno iš tų sektų išpažinė
jų, iš kur ir kaip jis žino, 
kad tai yra tiesa, tai jis pat
rauks pečiais ir pasakys, kad 
«jis savo širdyje taip jaučia». 
Jie iš gėdos jau nerausta ir 
jokios baimės savyje nejau
čia dėlto, kad jie esą didžiau 
si ignorantai teologijos daly
kuose. Kiekvienas tikėjimo 
tiesas sau aiškina pagal savo 
paties norą.

Šis dvasinis Vakaru civili
zacijos bankrotas iškėlė daug 
diskutuojamų klausimų: ar iš 
tikrųjų krikščionybė savo lai 
kns jau atgyveno? Kodėl da 
ugelis kartoja, kad. Krikščio
nybė buvo išbandyta ir atras 
ta stokojančia? Gana tikslų 
į tą klausimą atsakymą yra 
davęs anglų rašytojas Gilbert 
Chesterton. Jis sako: «Krikš 

čionybė buvo rusta kieta ir 
aštri, het niekad pilnai neiš
mėginta*. Vienok tikrasis at 
sakymas į tą klausimą yra 
«krikščionybės» žodžio reikš 
mė yra viena iš dviejų sekan 
čių:

a) Daugeliui krikščionybė 
reiškia miglotą etišką broly
bę, plačiais pamatais tuščią 
atskalų susigrupavimą, kurių 
Kristaus mokslas yra vienas 
kitam priešingas ir prieštara
ujantis. Jis paprastai apima 
vien tik socialinės gerovės ir 
broliškos meilės patarnavimo 
sritis. Šio tipo krikščionybė 
tik tiek Kristaus mokslo prii
ma, kiek viešoji opinija tam 
pritaria, pav. įstatymą neuž
mušti priima, bet Kristaus 
mokslą apie moterystės nesu 
ardomybę, smerkiantį skyry
bas, atmeta, Kristaus mokslą 
apie gailestingumą priima, 
bet mokslą apie amžina baus 
me už neatgailotą mirtiną nu 
odėmę atmeta.

b) Palyginant su šia etine 
krikščionybe b e i mandagiu 
humanizmu yra dar istorinė 
krikščionybė, žmonių draugi
ja, vienos galvos valdoma, ku 
ri išpažįsta tas pačias tiesas, 
yra gaivinama tais pačiais sa 
kramentais ir siekia be joki
os pertraukos net patį Kristų. 
Istorinė krikščionybė yra Ro 
mos katalikų Bažnyčia — mis 
tfnis Kristaus kūnas. Nuo šios 
vietos, kur bus naudojamas 
žodis Bažnyčia, reikia supras 
ti Romos katalikų Bažnyčią.

Dabar galime eiti prie kla
usimo, ar krikščionybė savo 
laikus jau atgyveno? Atsaky
mas: jeigu eina kalba apie mi 
glotą etinį humanizmą, krikš 
čionybe vadinamą, kuris at
metė veik visus krikščionybė 
je esančius dieviškumo ele
mentus bei pradus, tai atsaky 
mas yra - taip, toji, bei tokia 
krikščionybė savo laikus jau 
atgyveno.

(B. D.)
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STATISTIKOS IŠTAIGA LIETUVOS GENERALINEI 
SRIČIAI 

(STATISTISCHES AMT FUER GENERALBEZIRK LITAUEN) 
1942 m. geg. 27 d. Lietuvos gyventojų surašymo galui, duomenys

PI. kv klm Gvv. sk Liet. Lenk“/» Gud%
Vilniaus miestas 104 143,500 20,5 71.9 2.1
Vilniaus apygarda 15,840 600,248 46,8 36,9 12.9
Kauno miestas 40 130.002 94,9 0,6
Kauno apygarda 14,801 593,994 96,2 9,7 i
Šiaulių apygarda 19,628 720,609 96,7 0.1
Panevėžio apyg. 16,786 601,234 93,5 1,1
LIETUVA 1942 m. 67,199 2,789,587 81,1 12.1 2,9
LIETUVA 1955 m. 65,197 ' 2,810,000 82,0 2,8 0,8

Apskritys, kuriose lietuvių procentas mažesnis kaip 90%:

Viso Liet. Lenkų Gudu Rusų
Zarasų aps.,Panevėžio ap 61.273 76.6 s 6,5 *0,6 15,9
Ašmenos aps..Vilniaus ap 95.523 14,9 53,8 30.4 0,4
Eišiškių aps., » » 60,956 47,0 45,3 ,6,7 0,5
Svyrių aps.;» » » 77,992 20.4 35,9 39.1 4.1
Šventėnų aps., » » 106.932 66,5 20,5 5,4 7.1
Traku aps., » » 108,814 71,0 23,5 2,1 2.7
Vilniaus aps., (be miesto)

(Bus
150,103

Daugiau’
49,1

1
44,6 . 4,0 1,8

— ALKF Amerikos Lietu
vių Katalikų Federacijos Kul 
tūnos Institutas vis plečiasi. 
Instituto nariai yra pasiskirs
tę į tris sekcijas: literatūros, 
pedagogikos ir istorijos. Insti 
tutui vadovauja prel. P. Juras, 
vicepirmininkai yra prel J. 
Balkūnas ir prof. J. Brazaitis, 
sekretorius - Dr. A. Šešeplau 
kis, iždininkas - Dr. M. Ra
žaitis. Institutas ruošiasi ne 
trukus paskelbti lituanistinę 
programą parapinėms mokyk 
toms Amerikoje. Taip pat nu 
maiomi leisti lituanistiniai va 
dovéüai bei kiti leidiniai.

— Paskirti redaktoriai visi 
ems Lietuvių Enciklopedijos 
tomams. Nuo K iki Ki reda
guos — J. Puzinas, KI iki ga 
lo -- P. Čepėnas, L-J Girnius, 
M iki Mn — Puzinas, Mn iki 
galo ir N — P. Čepėnas, O ir 
P iki PI imtinai — Girnius, 
PI iki galo, Q ir R iki Rn -- 
Puzinas, Rn ir S iki Se — 
Čepėnas, Sf iki galo — Girn* 
us„ Š ir T — Puzinas, U, V, 
W ir X — Čepėnas, Z, Ž ir 
papildymus — Girnius. Rai
dei L bus išleistas atskiras 
tomas LIETUVA, kurį rėdai 
gtioja Maciūnas. LE prašo Ii 
etuvius visame pasaulyje no
rimą ir tinkamą Enciklopedi
joje paskelbti medžiagą siųs 
ti tokiu adresu: Lietuviu En
ciklopedija, 265 C. Street, 
South Boston 27, Mass. USA.

— Baltų Institutas išleido 
vokiškai antrąjį stambų savo 
darbų tomą «Čommentationes 
Balticas», kuriame įdėti du Ii 
etuvių straipsniai: A. Macei
nos «Liaudies daina — tautos 

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS 
NAUJAI GAVO sias knygas

Kun. St. Yla /«Sveika Marija» /maldaknygė/ — 100 cr.
'l ev. Kazimieras /kapucinas/ Atlaidų Šaltinis/ maldaknygė 

« » « stambiomis raidėms — 175 cr.
« » » » pauksuota — .200 cr.

Kun. P. Kirvelaitis «Aušros Žvaigždė» maldaknygė
« jaunimui» nuo 50 iki pagal viršelius. — 125 cr. 

A. Baronas «Sodas už horizonto» (romanas) — 125 cr.
Alė Rūta «Trumpa diena» (premijuotas romanas) — 200 cr. 
Kun. Rimšelis MIC. «Tėvas Pijus» (dvasinis skaitymas/ 100 cr. 
A. Maceina «Saulės Giesmė» — — 250 cr.

Spaudos stalas veikia kas sekmadienį prie Vila Zelinos 
bažnyčios.

Jei kas norėtų knygas gauti paštu užsakymus ir pinigus siusti
M. A. Spaudos Stalas, Caixa Postai 4118, São Paulo.

sielos išraiška» ir P. Rėklai
čio «Gotinė šv Onos bažny
čia Vilniuje». Dr J. Balys 
Vašingtone baigė ruošti span 
dai didelį lietuviškų dainų 
rinkinį. Iš viso rinkinys tu
rės per 900 rinktinių dainų, 
pasižyminčių teksto ir melo
dijų vertingumu. Pirmoji da 
lis apima pasakojam-sias dai 
nas arba b lades (472 dainų 
ir 252 — j ų melodijos) An
troje dalyje bus lyrinės arba 
nuotaikos dainos: romansai, 
vestuvių ir šeimos, našlaičių, 
darbo, švenčių, gėrimo, humo 
ro dainos ir žaidimai. T a i 
bus vienas turtingiausiu mū
sų dainų rinkinių. Ottawos 
nn tas Kanadoje yra išleidęs 
prof. A. Paplausko Ramūno 
knygą «Fiziškas ugdymas piln 
utiniame humanizme», kuriam 
įvadą yra parašęs un-to rek
torius Knyga yra sulaukusi 
tarptautinio susidomėjimo ir 
labai šiltai vertinama. Išleis 
ta V. Augustino Lietuvos va
izdų albumo 2 ji laida. Paba 
igoj J. Brazaitis ir J. Bolevj- 
čius pateikia Lietuvos bylos 
santrauką lietuviškai ir ahgliš 
kai. Dr. A Greimas parašė 
lietuvių literatūros apžvalgą 
Paryžiuje leidžiamai «La Li
terature du Monde». D r. K. 
Griniaus atsiminimų II tomas 
jau redaguojamas ir netrukus 
bus atiduotas spaudai. Atsimi 
nimams leisti sudarytas komi 
tetas, kurio pirmininkas yra 
«Naujienų» redaktorius Dr. P. 
Grigaitis. B. Brazdžionio re
daguojamos Lietuvių beletris 
tikos antologijos 1 sis tomas 
pasirodys šiemet, o antrasis 
— kitąmet. Karvelio knygų 
leidykla Čikagoje išleido A. 
Merkelio parašytą biografiją

MŪSŲ LIETUVA

«Tumas Vaižgantas». Šia bi 
ografija pradėta naujausios 
laidos serija. M. Vaitkus ei
lėraščių rinkinys «Nuošaliu 
taku» greit pasirodys JAV-se. 
Dabar rašo naują romaną, «Į 
saulę». «Bendrija» \ okietijoj 
išleido J. Švaisto «Knygnešių 
pėdsakais», vaizduojantį knyg 
tiesiu veikią, o ypač J. Bieli 
nio, laikomo «knygnešių ka
ralium», ir A. Nakai lės - «Nu 
nešk, upeli, žąsų vargus». Ro 
moję išleistas labai gražiu le 
idiniu Šventasis Raštas. JAV 
pranciškonai išleido prof. Z. 
Ivinskio parašytą «Šv. Kazi
mierą». Lietuvių spaudoj ši! 
tai sutinkama A Barono ne 
seniai pasirodžiusi knyga «So 
das už horizonto» ir N Maži 
laitės «Negestis». Didžiausi
am lietuvių kultūriniam žarna 
lui «Aidams» suėjo 10 metų. 
Dabar juos redaguoja A Vai 
čiuiaitis ir L. Andriekus, lei 
džia pranciškonai «Aidai» 
kasmet skiria po 500 uol pre 
rniją už geriausius kultūrini
us veikalus. Čikagoje «Sun- 
Times» redakcijos štabe dir 
ba A. Stelmokas, kuris rašo 
komentarus dienos klausimais.

— Vliko susirinkime New 
Jorke posėdyje, kuris įvyko 
CDUCE ’patalpose, priimtas 
nutarimas, kad VJike daly vau 
jančioš grupės bus atstovau
jamos trijų atstovų su akty
via balsavimo teise.

Vliko sesijoje dalyvavo:
1. Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos atstovai: J. Kamins
kas, -L Repečka. K. Bielinis.

2. Lietuvos Ūkininkų Sąjun 
gos: A. Trimakas (pav. inž. 
B. Sližys), J. Petronis (pav- 
Dr. Budzeika). B Vitkus.

3. Liet. Valstiečių Liaudiniu 
kų Sąjungos: J. Audėnas. H. 
Blazas, J. Kardelis (pav. A. 
Novickis).

1 Mažosios Lietuvos Rėžis 
teneinio Sąjūdžio: Martynas

Magdalena Vinkšnaitieuė.

Kalėdos kai artėja...
Ir taip kasmet — Kalėdos kai artėja — 
Aitriai trošku man esti čia.
Ir grįžtu ten, kur pusnis žarsto vėjai, 
Grįžtu mintimis — paslapčia.

Matau iš tolo tėviškės sodybą, 
Baltom skarom berželiai susisupę. 
Sidabro mėnuo vakarą vėlybą 
Ilgai ilgai viršūnėj klevo klūpo.

Štai jau skubu pro užpustytą gojų, 
Iš džiaugsmo šoka man širdis!
Per gimtą slenksti žengia koja
Ir pamatau gerąsias motinos akis. —

Ir sėduosi paskui prie kūčių stalo — 
Pakvimpa šienas ir saldūs prieškučiai, 
Ties Dievo pyragū -- eglės šakelė, 
Aplinkui motiną — visi vaikučiai

Ir taip kasmet — Kalėdos kai artėja, 
Ten skuba baltos pusnys arimu. 
Čia žalią palmę supa pietų vėjai 
Ir mano ilgesį gimtų namų.

S. Paulo, 1955-XI1 20

Brakas, (pav. V. Pitkunigis), 
J. Stikliorius (pav. J. Vilgaly?), 
A. Puskepalaitis (pav. Á. Ky- 
nastas)

5. Lietuvos Ūkininkų Parti
jos: D. Krivickas (pav. Maša- 
laitis), V. Sidzikauskas (pav. 
V. Danelis), R. Skipitis.

6. Liet. Krikščionių 7Demo 
kratų Partijos: prel. M. Krupa 
vičius (pav. M. Galdikienė), 
P. Vainauskas (pav. E. Tura
uskas), J. Matulionis.

7. Liet. Vienybės Sąjūdžio: 
J. Andrius, J. Pažemėnas, L.

1955 m. gruodžio 24 d.

Šimkus.
8. Darbo Federacijos: J. Va 

laitis (pav. Nelė Meškūnienė) 
P. Jočys (pav. A. Petrauskas) 
A. Škėrys.

(tąsa 6 pusi)

Anapus geležinės uždangos.
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pusi. 5 MŪSŲ LIETUVA. 1955 m. gruodžio 24 d.

Mieli jaunieji skaitytojai!
Sveikiname jus su šv. Ka

lėdomis ir linkime daug Vai
kelio Jėzaus palaimos jūsų 
gyvenime.

Malonu mums pranešti, kad 
su šiuo «Mūsų Lietuvos» nu
meriu yra atidaromas specia
lus skyrius jums, musų jau
niesiems skaitytojams, kuris 
išeis kas antra savaitė. Čia 
mes dėsime įvairių apysakai
čių, eilėraščių, straipsnelių ir 
žinių iš jūsų pasaulio.

Bet, kad šitas skyrius butų 
įdomus, kviečiame jus irgi 
jame bendradarbiauti. Atsiųs
kite žinių apie save: kur mo
kotės, kur gyvenat, atsiųskite 
savo fotografijų, mes ^mielai 
Įdėsime. Pabandykit ir patys 
ką nors parašyti: eilėrašti ar 
kokį straipsneli, apysakaitę. 
Jeigu kalboj bus klaidų, ne
nusiminkit, mes pataisysim ir 
įdėsim. Savo laiškučius galit, 
palikti «Musų Lietuvos» redak 
cijoj arba rašyti «M. L. Vai
kų Skyriui» Caixa Postai 4118 
São Paulo.

Tikimės, kad šitas skyrius

ŽINIOS IŠ JAUNUJU PASAULIO.
VAIKŲ ŠVENTĖ.

8 Sausio, 1956 m. Vila Želi 
noje bus visų São Paulo lie
tuviukų šventė. 9 vai. šv. 
Mišios beudra Komunija ir 
pamokslas vaikams. 3 vai. p. 
p, gimnazijos salėje gražus 
kalėdinis vaidinimas «Švento 
ji Naktis». Vaidins beveik 50 
artistų, Be to ateis lietuviš
kas Kalėdų senelis ir atneš 
visiems dovanų. Įėjimas vai 
karas nemokamas Jau da
bar prašykite savo tėvelių, 
kad tą dieną kartu su jumis 
dalyvautų jūsų šventėje

Aldutė Boguslauskaitė ir 
Robertas Vaškevičius vaidins 
pagrindines roles vaikų šven 
tės programoje. Jurgis Mo- 
šinskis vaidins dėdę šaltį, 
Gražina Gudavičiūtė — tetą 
Pušinienę ir Vincukas Bilevi 
eius — senelį elgetą.

Seselė Joana rengia nykš
tukus kalėdinei programai. 
Nykštukais bus šie berniukai: 
Petrukas Makuška, Pranukas 
Satkūnas, Rimgaudas Jurąitis 
Pauliukas Papikas, Valdema 
ras Braknys, Leonardas Ka- 
rašauskas. Antanukas Rimkus 
Albertas Tijūnėlis, Gilbertas 
Dargevičius, Karolis Leonavi 
čius, Juozukas Blujus ir Vy 
tu kas Skalandis. Mamytės ny 
kištukams pagal mokytojos B. 
Kazlauskienės pavyzdi pasiu 
vo gražius spalvuotos rūbus, 
be to jie dar turės barzdas.

Mokytoja p. J. Valeikienė 
šventei rengia Snieguoles ir 
Tautinių šokiu grupę. Snie
guolių ir šokėjų pavardes pas 
kelbsim kitame numeryje.

Moinho Velho jaunieji Var 
go Mokyklos lankytojai sau
sio 8 d. atvažiuos į svečius 
pas zeliniečius. Taip pat yra 
pakviesta Vila Anastacio ir 
Vila Belos lietuviškos moky 
klos.

— Kalėdų Naktį 12 vai. Vi 
la Zelinos bažnyčioje bus lie 
tuviškos^Bernelin Mišios. Lie 
tavoje kiekvienas vaikas lai

jums patiks ir kad mielai ji 
skaitysit.

kė sau garbe šitų Mišių ne
pramiegoti. Nepatingėk ir tu 
jose dalyvauti. Jei būsi nuo 
9 vai. vakaro nevalgęs, nėr 
jas galėsi eiti prie Šventos 
Komunijos ir priimti naujai 
gimusi JėzulĮ į savo širdį Iš 
pažinčių bus klausoma Kučiu 
Dieną po pietų ir vakare pri 
eš Mišias

Atsimink, lietuviukų vaikų 
Mišios tiną kiekvieną sekma 
dieni 9 vai. Per jas visi gie 
dam lietuviškai. Lietuviškos 
mokyk os mok'olai išmoko 
keletą kalėdnin giesmių ir 
Kalėdų piitną dieną pradės 
jas giedoti.

— Vila Belos lietuvišku pa 
mokų lankytojai savo Kalėdų 
eglutę turės Naujų Metų die 
ną. V. Belos vaikų Popiečiai - 
Sausio 15 d. Tą pačią dieną 
jie minės savo trijų metų dar 
bo sukakti Popiečiams visą 
laiką vadovauja mok. .1. Ke. 
seliunas. Kaip dainav:mo rao 
kytojas, jis taip pat dirba V. 
Zelinos lietuviškoje, raokyklo 
je,

Vila Anastacio lietuviška 
mokykla Eglutę rengia per 
Kalėdas.

. — Gimnazijos lietuvių kai 
bos klasėje pirmuoju moki
niu buvo Laimutis Dovydaitis 
Didžiausią pažangą lietuvių 
kalboje padarė Locija Juode 
lyte. Jie abu iš mok. p. H. 
Mošinskienės gavo po dova
nėlę. Šią klasę stropiausiai 
lankė Nijolė Vinkšnaitytė. ne 
praleidusi nė vienos pamo 
kos. Kitų klasių ir mokyklų 
pirmieji mokiniai bus paskelb 
ti per Vaikų Šventę. Vėliau 
apie juos parašysim laikrašty 
je-

Anupras Kindurys paskuti
nę mokslo metų dieną savo 
lietuvių kalbos mokytojai įtei 
kė gražią gėlių puokštę.

Pabers
Kotryna Grigaitytė.

Žvaigždes.
Tai ne laivelis 
Ne baltos burės 
Žemėn atplaukia 
Erdvių keliais.

Tai debesėlis 
Baltas, papuręs, 
J prakartėlę 
Tuoj nusileis...

Dangaus ir žemės 
Karalius didis 
Basom kojelėm 
Žemę palies.

Leonardas Žitkevičius.

ÒEKITE ŽVAKUTĖS.
Dekite, žvakutės,
Dekite skaisčiau:
Šiandien Kūdikėlį
Gimusį mačiau.

Prie puošnaus altoriaus, 
Pro puošnias gėles 
Kristus Kūdikėlis 
Tiesė rankeles.

Dievo Avinėlis
(LEGENDA.)

— Prieš daugel metų, ka
da gimė Dievulis, buvo gie
di i ir šalta naktis. Danguje 
ž'aigždžių buvo taip tiršta, 
kad jos rodėsi įstrigusios į 
medžių šakas, kai į dausas 
žiurėjai pro palmes-ir alyvas. 
Sakytum, tik papurtyk kamie 
ną. ir tiek žvaigždžių pribirs

:.nt žemės, kad galėsi jas sem 
ti rieškutėmis.

Piemenys sėdėjo prie lau
že. žiūrėdami į dangų ir Į 
tamsius Betliejaus mūrus to
lumoje.

Urnai jie išvydo, kad dan
gus ries miestu brėkšta. lygi 
ai kada aušros žvaigždė teka

Angelų pulkas
Jį čia atlydi
Žvaigždė Betliejaus 
Kelią nušvies.

Širdutės triūsų, 
Džiaugsmu sutvisku.
Prie jo kojelių 
Maldoj paskęs. ., .

Naktis šventoji
Po žemę visą
Dalins palaimą, 
Pabers žvaigždes.

Rankeles Jis tiesė, 
Laimino mane, 
Kad regėčiau s ulę 
Šviečiant Nemune.

Dekite, žvakutės,
Dekite skaisčiau: 
Šiandien aš Jėzui!
Gimusį mačiau.

nors dar buvo tik po vidurna 
kčio. 'loji pašvaistė vis au
go ir skaistėjo, lyg daugelis 
saulių, prieš užtekėdamos. 
tvokštų savo šviesą.

Piemenys sustojo nustebę. 
Jie matė, kad jų avys ir Su
neš taip pat žiuri i anuos ga 
isrus.

Tuo sykiu aukštai kažkas 
sudūzgėjo, gražiai ir maloni
ai. Pradžioj buvo tai vos gir 
dimas balsas, vienų vienas 
pačioje padangėje. Paskui 
tų balsų sklido vis daugiau 
ir daugiau, ir štai jų buvo pil 
nas oras, lyg visas dangus 
giedotų ir skambėtų, ir rykau 

tų.
Vyrai, stovėję prie kaime

nės, pastebėjo, kad ten skri
do ir giedojo angelai. Lyg 
dideli balandžių pulkai, jie 
balti, plasnojo aukštybėse ir 
leidosi ties Betliejumi]. Jie 
huvo tuki gryni ir švarus, 
kad tokios dailios giesmės 
nė seniausias kerdžius nebu 
vo girdėjęs.

Vienas angelas prilėkė taip 
arti, kad vyrai juto jo sparnų 
vaznojimą. Tačiau nei jie 
patys nei akys jo nepabūgo.

Dangaus pasiuntinys plesde 
no ore ir taip kalbėjo giedo 
damas:

— Bėkit, piemenėliai, ir pa 
garbinkit Dievulį, kuris šian 
dien jums gimė Betliejuje.

Tai pasakęs, angelas nus
krido. ir jo giesmė susiliejo 
su tūkstančiais kitų balsų.

Ties Betliejum piemenys re 
gejo didelę žvaigždę ir nuėjo 
ten, kur ji švietė. Pirma jie 
pasiėmė ėriuką dovanų vai
keliui, kuris gimė. Jie nusi
lenkė kūdikėliui, kurį rado 
ėdžiose tvarte, ir, palikę avi
nėlį, grįžo prie savo kaime
nės

Parkeliavę į Nazaretą, Juo
zapas ir Marija ėriuką augino 
sykiu su savo sūneliu. Kūdi
kėlis ir gyvuliukas drauge bė 
ginėjo miesto gatvėmis ir 
drauge žaidė. Kaimynai šaky 
davo, kad jie esą lyg du bro 
liukai.

Taip ėjo metai, ir žmonės 
stebėjosi kad ėriukas ilgaini 
ui nepaseno Jis buvo gra
žus ir stiprus, apaugęs tvirto 
mis sruogomis Net kilo gan 
das, kad tai buvęs stebuklin 
gas avinėlis: esą, kas prisily 
tės jo ragų, išgyjąs nuo van 
dens ligos ir džiovos.

Ta kaimenė, iš kurios ėriu 
kas aną gimimo naktį buvo 
paimtas, seniai jau buvo iš
nykus, o jis bėginėjo sveikas 
guvus ir geras: nors turėjo 
stiprius ragus, jis nesimušė 
su kitais avinais, nedaužė vai 
kūčių ir neskabinėjo medžio 
lapų. Buvo tokių, kurie paša 
kojo, kad jis visai neėdąs, 
tik atsigeriąs vandens, ir jau 
sotus

Jis vaikščiojo ir su prana 
šii Jonu ir buvo prie Jcrda 
no upės per -Jėzaus krikštą, 
o kai pranašas buvo nužudy 
tas, avinėlis -pritapo prie ap 
aštalų, ir labiausiai jį pamė
go šventas Andriejus.

Taip jie gyveno ligi Kris
taus mirties. Tuomet ėriukas 
pradingo. Libano kerdžiai 
pasakojo matę jį kalnuose ir 
praminė jį Dievo avinėliu, 
nes iš visų gyvulių jis buvo 
labiausiai išaukštintas ir pris 
kirtas prie Jėzaus draugų.

Vėliau šventas L-ukas jį iš 
piešė paveiksle, kad jis visa 
dos butų su mumis, — tas 
pat ėriukas, kurį anomis die 
norais, kada angelai giedojo 
piemenys, nunešę, paguldė 
ėdžiose šalia ką tik gimusio 
Dievulio.

Ištrauka iš A. Vaičiulaičio
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Amerika žeria penkis bšh'o 
jonus dolerio Azijai

Bulganin ir Kručev važinė 
darni po Aziją kaikurieais 
kraštams pažadėjo ekonomi 
nę paramą. Ar tą pažadą iš 
tesės,, patys savame krašte 
turėdami dideliu ekonominių 
sunkumų, tai kitas reikalas, 
bet pažadai komunizmo pro
pagandai yra naudingi

Amerika bijodama komunis 
tinęs įtakos, Maskvos paža
dus nori atsverti doleriais. 
Prez. Eisenhower pasiuntė 
parlamentui įstatymo projek 
tą, kuriuo skiriama penki bi 
lijonai dolerių ekonomiškai 
ir kariškai stiprinti Vidurini 
us Rytus ir Azijos kraštus. 
O vis dėlto butų buvę daug 
įspūdingiau, jei amerikonai 
pirmiau šią paramą būt šutei 
kę raudoniesiems diktatori
ams užbėgę už akių.

Argentinoj vis dar neramu.
Gruodžio mėn. 15 d. La Pla 

toj buvo susektas sąmokslas

(tąsa iš 4 pusi.)

Antrajame posėdyje 1955 m. 
lapkričio 25 d. buvo svarsty
tos tautinės problemos išeivi 
joj ir tremtyje. Referavo Vals 
tiečių Liaudininkų Sąjungos 
atstovas H Blazas. Po ilges 
nių diskusijų padarytas toks 
nutarimas: 1) Pasaulio Lietu
viu Seimo sušaukimas yra pa 
čių Lietuvių Bendruomenių 
reikalas; 2) Pasaulio Lietuvių 
Seimui šaukti Vyriausią LOKą 
sudaryti paliekama JAV bių 
ir Kanados Lietuvių Bendruo 
menių vadovaujantiems ergą 
m> m

vlikas savo pirmosios JAV 
-ėse posėdijos trečiame posė 
dyje 1955 m. lapkričio 25 d. 
apsvarstė šiuos darbų tvarkos 
punktus: 1) Tarptautinės pa
dėties raida ir Lietuves išla
isvinimo perspektyvos. Refe 
ravo Dr. P Karvelis, Vliko 
VT URT valdytojas, ir V. Sid 
zikauskas, Ūkininkų Partijos 
atstovas 2) Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo kon
cepcija. Referavo V. Sidzi
kauskas, Ūkininkų Partijos at 
stovas ir J. Audėnas, Lietu
vos Valstiečių Liaudininkų Są 
jungos atstovas.

Po referatų buvo gyvai pa 
sikeistą mintimis paliestaisia 
is klausimais.

Naujuoju Vliko pirmininku 
buvo išrinktas J. Matulionis, 
dabartinis Kanados Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas, o 
kitais Vliko prezidiumo nari
ais — prof. J. Kaminskas ir 
H. Biazas Dėl prezidiumo 
narių buvo susitarta grupių 
iš anksto. Šie trys Vliko pre 
zidiumo nariai reziduos New 
Yorke ir atliks visus tarpsesi 
nius Vliko darbus. Vliko re 
organizacijos klausimą refe
ravo prof. J: Kaminskas. Vals 
tieeiams Liaudininkams pasiū 
liūs, naująja Vykdomosios Ta 
rybos pirmininke išrinkta A. 
Devenienė, o kitais VT nari
ais --- Dr. P. Karvelis ir M. 
Gęlžinis. Vykdomoji Taryba 
palikta Europoje.

Vlikas savo ruožtu pasiun
tė sveikinimą JAV preziden
tu i Eisenhoweriui ir valst. se 
kret. nulies. Baigiant posėd 
žios M Krupavičius pasakė 
gražią Kalbą, susilaukdamas 
fš paties Vliko padėkos ir žo 
din i ii Ihurų. 

dabartinei vyriausybei nuvers 
ti. Sąmokslininkai sukilimą 
ruošė plačiu mastu. Su di
desniais provincijos centrais 
turėjo ryšius, kur irgi buvo 
suorganizuoti sąmokslininkų 
skyriai. Sukilimo organizato 
rial daugumoje aukšti atsar
gos kariškiai. Yra daug areš 
tuotų. Perversmas buvo nu
matytas įvykdinti dar šį mė 
nesį. Perversmą ruošė Pero 
no draugai.

Argentinos vyriausybė su 
peronistų organizacija imasi 
labai griežtų priemonių Bet 
ar šios priemonės bus sėk
mingos — sunku pasakyti. 
Kas ką palaiko geriausia bus 
matyti iš rinkimų, kurie, su 
lig vyriausybės pažadais tu
rėtų ateinančiais metais įvyk 
ti.

Saaro krasias Ikksta 
prie Vakietiįos

Gruodžio mėn. 18 d. buvo 
rinkimai į Saaro parlamentą. 
Daviniai šitokį: krikščionys 
demokratai (linkę į Vokieti
jos pusę) pravedė 14 atstovų, 
k’-ikščionių liaudies partija 
(už Saaro sueuropinimą) iš
rinko 13 atstovų, socialdemo 
kratų (už vienybę su Vok'eti 
ja) pravedė 12 atstovų, komu 
nistai 2 atstovu, socialistai 
(už Europa) — 2 atstovu, vo
kiečių socialistų partija 7 ats 
tovus.

Perėjusiuose rinkimuose ko 
munistai buvo pravedė ketu
ris atstovus, o dabar tik du.

Trisdešimts trys išrinkti 
atstovai pasisako už Saaro

Žiema.

MÚSXJ LIETUVA

Snbolsevskintos Estijos Himnas
Gyvuoki, Kalevalo tauta šaunioji, 
Tartum granitas — Tėviškės galia. 
Tiek iškentėjo amžių glūdumoj ji, 
Tačiau nežuvo jos drąsa, valia. 
Sužibo socializmo švyturys -

Ir štai pražydo pergalėms ir laimei ji. 
Galingom varpom sužydėkit dirvos, 
Pjautuve plauk ir kūji kalk tvirtai, 
Fabrike užk! Kiekvienas kas tik dirba, 
Tėvynėje bus laimingas tikrai.

Ir ateitin keliai tau atdari - 
Žygiuoki, Estija sesučių vidury. 
Su Lenino tu vėliava žygiuoji, 
O Stalinas nurodė kur tau eit.

Ir su tavim mus partija gimtoji — 
Tave ji veda pergalių keliais. 
Klestėk, tėvyne, ženk į priekį tu. 
Kasdien vis gražesnė ir tvirtesnė būk.

Estas nersl<aitęs šitą «him
ną» nieko neras es iško, apie 
savo tautos praeitį. Ką davė 
estams Leninas?- u- jis jos 
didvyris? Kodėl 10 vardas į- 
dėtas himnam. Žinoma, Sta

prijungimą prie Vokietijos, 
penkiolika už krašto «sueuro 
pinimą». O komunistų du ats
tovai darys taip, kaip Mask- 
va įsakys.

šie rinkimų daviniai nepa
keis Vokietijos - Prancūzijos 
santykių Abi pusės rodyda
mos gerą valią, stengsis abi 
eros kraštams rast: priimtiną 
sprendimą.

Apsiausties stovis bus 
pratęstas

Laukiama prezidento Ra
mos įteikiant parlamentui įs 

linas daugiau žinomas, nes 
jo pasiųstos mongolų gaujos 
pasmaugė Estijos laisvę. Kaip 
Maskvos satrapai gerbia kitų 
tautinius jausmus «Himnas» 
yra labai ryškus pavyzdys.

tatymo projektą, sulig kurio 
apsiausties stovis bus pratęs 
tas dar vienam mėnesiui.

Teisingumo ministeris span 
dos atstovams pareiškė, kad 
per šį mėnesį krašte neįvyko 
jokio incidento. Išeitų, kad 
apsiausties bitų nereikalingos 
Bet tuomet Café Filho vėl 
veršis į prezidentūrą. Apsi
austies stovu» metu teismas 
turi formalų kliūčių bylai 
( ‘habeas corpus”) spręsti.

— Amerikos vyriausybė ofi 
cialiai pakvietė išrinktą ųrezi 
denta Juscelino Kubitshek at 
vykti Amerikon. Pats hubits

1955|m. gruodžio 24 d

hek yra pareiškęs, kad jo ke 
lionės tikslas Amerikoje ir ki 
tuose kraštuose yra patraukti 
industrijas ir kapitalą Brazili 
jon.

Ri© de Janeiro kardinolas 
įspėja

Rio de Janeiro Arkivysku 
pijos Katalikų Konfederacijos 
susirinkime kardinolas - arki 
vyskupas Dorn Jaime Camara 
pareiškė, kad “neprivalome 
prileisti prie kraujo pralieji
mo. Paskiausių įvykių metu, 
kurio mes patys esame liūdi 
ninkai tai neįvyko tik per 
Dievo Motinos stebuklą ir 
per Tautinį Eucharistinį Kon 
gresą, kuris vyko mūsų sosti 
nėję».

Kardinolas toliau kalbėjo 
«komunistai ruošia skerdynes 
ir nori jas įvykdinti, kad ga 
lėtų pašalinti iš kelio visus 
tuos, kurie trukdo jo išsivys 
tymui. Pirmasis taikinys fa
tališkai yra nukreiptas į Ka 
talikų bažnyčią».

Kardinolas priminė, kad ko 
munistams nerūpi ekonomi
nių problemų išrišimas, bet 
jie nori betvarkės ir sabota
žo sutrukdyti vyskupo Dom 
Helder Camara darbą Rio de 
Janeiro favelose, pačių netur 
tingiausių žmonių tarpe.

Komunistai nėra skaitlingi 
bet gerai organizuoti. Pasi
keitus viešai tvarkai jie pa- 
imtų minios vadovavimą ir 
pradėtų teroro ir kraujo pra 
liejimo ofensyvą. Jie šiam 
tikslui ruošiasi, kaip man yra 
žinoma. Apie tai ir vyriausybė 
žino».

— Spauda praneša, kad 
ateinančią savaitę susitiks 
Juscelino Kubitshek ir Janio 
Quadros, S. Paulo gubernato
rius. Politinių temų nelies, 
tik administraciniais reikalais 
tarsis. Ir su kitais gubernato 
riais, kurie yra opozicijoj 
Kubitshekui, stengsis per sau 
patikimus asmenis įeiti į kon 
taktą.

— Argentinon įsiveržė de
besys skėrių (gafaniotų) į Bu 
enos Aires ir Pampa provin
cijas sunaikindami didelius 
plotus pasėlių i r ganyklų. 
Lėktuvai ir helikopteriai da- 
Ivvauja kovoje prieš skėrius. 
Kaip spėjama skėrių tėvynė 
yra Brazilijos - Paragvajus pa 
slėniai. Ten yra daug pelkių 
ir palankus klimatas, palan
kus veistis. Argentinos lin
kui jie patraukia del oro sro 
vės. Prieš vėją jie neskren
da. Rio Grande do Sul esta
das nuo jų irgi dažnai nu
kenčia.

— Europoje prasidėjo dide 
Ii šalčiai ir pusnys. Šalčio 
ir pusnių srovė ateinanti iš 
Sibiro apdengė visas Skandi
navijos valstybes.

— Taubatė apylinkėje bus 
pastatytas didelis sunkiosios 
industrijos fabrikas. A p„i e 
São Josė dos Campos stato
ma visa eilė fabrikų.

- Šią savaitę gubernatorius 
Janio Quadros palydimas spe 
cialistų lankė Paraiba upės 
slėnį, kuris kitados buvo gar 
sus žemės ūkiu, bet paskuti
niu metu apleistas. Slėnį vėl 
norima atgaivinti atstatant že 
roės ūkį ir pastatyti elektros 
stočių.

— “Diário de São Paulo*’ 
redaktorius Sielio Loureiro 
žvejodamas Paraná upėje pri 
gėrė praėjusį šeštadienį, Uru 
bupungá apylinkėje. Tačiau 
lavono, iššauktiems ugniage 
siams iŠ São Paulo dar nepą, , 
vyk© surasti.

6
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Oš Is!
MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ii pas Steponaičius. Galima 
gan ii kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Men'no

i C0Mf>MIHI^ÜNIÃtt;'DOS;SEFlftBIÍ
O TAI SKANI KAVA

Industria e Comercio de Calçados
Aà ĮįTii /® Í-».

Madeiras do Brasil

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudo^ pi nn 
tojų B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

Be.
— LAPOS lietuviams prune 

šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

SKAITYK IR PLATINK

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

Rua Javaės, 626 -- São Paulo

RUA BARÃO DE ITAPETININGA. 2773 — 4 AND. - SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

Priimami oakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO. 447 —TEL. 4-5576 - SÂO FAUl O

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai. 
Šitai Tamstai siúJn

Jmobiliaiia Alto do Guaporé Lida,
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98 ' 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAV1ČIUS
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokmnen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kili darbai.
Raštinė: Ruá Senador Feijo, 17d 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 9U - 9.o - sala 904 

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 
ne - nieko nelaukdamas kreipkis Musų Lietuvos» redakciją

«MISŲ LIETUVA»

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis9

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

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai past’

| AVENIDA DR. GIACAGL1NI, 34-C - VILA ALPINA
Į f — MUM na ■■■■■• BMBM ■■■■ ?**)•■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  »■■■■■■■ ■■■ < |

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARŠIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

i K,HA© J CARKlIflEI ltM
»

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimų į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite^ ir visa

dos naudokite!
J?HA DTMQ RTTFNOT 7QÇ a §35 O* i™ Posto 1
TELEFONES s 51=4019 e 51=2223 S Ã O PAULO
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SESELIŲ GIMNAZIJA IŠLEI
DO PIRMĄJĄ LAIDĄ.

Gruodžio mėn. 20 d. sese
lių gimnazijai buvo istorinė 
dieną-išleido pirmąją gimna 
zijos laidą.

Iškilmės buvo pradėtos šv. 
mišiomis, kurias laikė Jo Emi 
nencija São Paulo kardinolas 
- arkivyskupas Dom Carlos 
Vasconselos Motta. Altorius 
ir bažnyčią skendo žydinčio 
se gėlėse ir palmėse. Aukš
tas švečias, kuris savo atsi
lankymu pagerbė gimnaziją 
bei jos pirmąją abiturientų 
laidą, po mišių tarė pamoki 
nantį žodį jaunimui ir tėvams 
iškeldamas katalikiškų mo
kyklų reikšmę jaunimo auklė 
jime. Po pamaldų -L.E. kar 
dinolas, kartu su abiturientais 
nusifolografo.

Gimnazijos salėje, pusryčių 
metu, buvo Įdomus atsisveiki 
nimas abiturientų su jų vie
tas užsimančiais moksleiviais 
Reikia sveikinti gimnazijos 
vadovybę už šių gražių, kul 
turingų tradicijų Įvedimą, 
.los, apleidžiantiems šia mo
kslo ir auklėjimo Įstaiga, pa 
liks niekados neužmirštamų 
Įspūdžių.

Iškilmingas diplomų įteiki 
mas vakare 20:30 vai. gimna 
zijos salėje. Iškilmės prade 
damos Brazilijos himnu. Ati 
daryme žodį tarė kun. P. Ra 
gažinskas. Po to patys abitu 
rientai išpildė meninę progra 
mą, sudainuodami keletą dai 
nu bei kalėdinių giesmių. Po 
meninės programos buvo pak 
viestas garbės prezidiumas, 
kurį sudarė: São Paulo mies 
t® prefeito atstovas leitenan 
tas. Alcides Brandão, gimna 
zijos direktorė Seselė M. J u 

PRAÇA SÃO 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..
g Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA g
® ISSIMOKEJIMUI. 3

® iPrie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.® _ H
bmombbhhhi w.h

1 ESCRITORIO «VILA ZELINA»
i

S

— Registrado no C.

f ■ Praça São José, 8 Sal. 1
I Aberturas de firmas 
I Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
g Contrat na Junta Comercial 
j Diskai, na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais 
J Escritas Comerciais
I HORÁRIO das 8

lija, Lietuvos konsulas S. Pau 
ly p. Al. Polišaitis, išleidži
amųjų paranimfas, vereadori 
us Dr. Antonio Toledo Piza, 
kun. P. Ragažinskas. Įteikus 
diplomus įdomią kalbą paša 
k ė iškeidžiamųjų paranimfas

Dr. Toledo Piza, kurioje iš 
kėlė katalikų kovas už teisę 
turėti savas mokyklas ir vai 
džios pareigą jas remti.

Geriausiais pažymiais 
gavusiai Joanai Satkūnaitei, 
mergaičių grupės, buvo įteik 
ta dovanėlė. Iš berniukų pir 
moj vietoj ėjo Al. Blachtchic 

Salėje be mokiniu tėvų, 
dar šiaip daug žmonių buvo 
susirinkę pasižiūrėti iškilmių. 
Jų tarpe matėsi p. konsulienė 
Polišaitienė, kun. K. Miliaus
kas. kun. Dr. A. Míliws ir kun 
J. Šeškevičius.
Gimnazijos įsteigimas Vila Ze 
linoje. daug darbo, rūpesčių 
ir išlaidų pareikalavo iš se
selių prančiškiečiu. Ypač 
daug energijos ir širdies i 
šia mokslo įstaigą įdė
jo ir deda gimnazijos direk
torė Seselė M. Julija. Gau
nam' ;š mokinių mokesčiai 
už mokslą dar nepadengia 
bėgamųjų gimnazijos išlaidų 
Iš 26 baigusiu didele dalį su 
daro lietuviuKai, būtent: Ant. 
Žalkauskas. Pr. Nanatornis, 
J. Juozapavičius. N. Amb’”>- 
zevičiu®. Sonia Dulinskaitė. 
Dor. Vilkelytė, I. Lančiūtė- 
J. Satkūnaitė. O. Subačiūtė, 
R. Levickaitė, R. Juozapavi
čiūtė, V. Sakalauskaitė.

— Gruodžio mėn. 19 d. São 
Paulo medicinos fakulteto pa 
talpose. «Mūsų Lietuvos» ben 
dradarbė mokytoja Aldona Na 
dolskytė gavo edueadoros di 
plomą. Sveikiname.

IRMAOS BAUZIS

Vajus baigsis sausio paskutinę dieną. Iš tolia u 
atvykstančiųjų patogumai stalas veiks ir Kalėdų 
naktį. Kartu primename, kad stalas turi įvairių 

lietuviškų knygų.'

Puikiausia Kalėdinė Dovana
YRA GERA KNYGA

Kalėdų švenčių proga savo artimajam, draugui ar :: 
■■ prieteliui dovanok lietuvišką knygą.

Knyga yra tinkama dovana jaunam, senam ir vai- H 
iš kui. Įvairiausių lietuviškų knygų jūs galite gauti ant ši 
H moksleivių ateitininkų spaudos stalo prieVila Zelinos ::

R. C. sob o n.o 551

e 2 ~ V- Belina - S. Paulo g
Contratos de locação I
Cartas de Fiança g
Requerimentos f
Balanços g
Alvarás diversos |
Seguros de Fogo e g
Seguros de acidentes į
às 19 horas. I

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS

i 1INKSMA TRADICINI NAUJU 1956 METU SUTIKIMA 
kurį ruošia L. K. Bendruomenės Choro Rėmėjai ir Cho

ristai V. Zelinos Gimnazijos salėje. Pradžia 21 vai.
Įėjimas —- Choro Rėmėjams i r jų šeimoms: 

vyrams - Cr S 180,00 - moterims - Cr 8 120,00 
Pašaliniams — Cr.8 250,00.

Užsirašyti iki gruodžio mėn. 25 d. Pakvietimai gaunami 
pas visus choristus.

L. K. Bendruomenės Choro Valdyba

— Vygandas Navickas, bai 
gę-s scientifiko kursą, ruošia
si stoti j technikos fakultetą.

LSB NARIŲ ŽINIAI
Šiuo pranešama, kad, nesu 

striukus š/m. gruodžio mėn. 
18 dieną 15 vai , reikiamam 
narių skaičiui į visuotiną, ša 
ūkta Sąjungos narių metinį, 
susirinkimą, pastarasis, nuke 
liamas j 1956 metų sausio mėn 
15 d , 16 vai., kuris bus teisė 
tas prie bent kurio susirinku 
šio narių skaičiaus' Susirin
kimo vieta: Rua Lituânia 67.

Susirinkimo .dienotvarkyje 
numatyta:

1 Susirinkimą atidarymas,
2 Prezidiumo rinkimas,
3 Valdybos ir Revizijos Ko 

misijas pranešimas,
4 Naujos Valdybos ir Revi 

zijos Komisijos 1956 metams 
rinkimams ir

5 Bėgamieji reikalai.
Dalyvavimas visų būtinas!

LSB Valdyba

ATNAUJIN Ml SEKMADIE
NIŲ ŠOKIAI

Užsibaigus persitvarkymo 
darbams, nuo š/m. gruodžio 
mėn. 25 d. vėl atnaujinami,

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS
PRADEDA PRENUMERATŲ RINKIMO VAJU

’Galima užsiprenumerauoti šie laikraščiai.
«Mnsų Lietuva» (savaitraštis) Cr.8
«Draugas» (dienraštis) Cr S
«Darbininkas» (dukart savaitėje) Cr.8
«Aidai» (kultūros žurnalas) C r. S
«Ateitis» (Jaunimo žurnalas) C r.S
«Eglutė» (vaiku laikraštėlis) Cr S
«Žvaigždė» (religinis laikr.) Cr.8
«Laiškai Lietuviams» Cr.S
«Lietuvių Dienos» (ilustruotas) Cr 8

Btntístás
Clínica Dentária Popular

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 

Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA

Sąjungos patalpose — Rua Li 
tųania 67, Moóca, sekmadienių 
pobuviai-šokiai nuo 20 iki 24 
vai. kas sekmadienį.
Kviečiame visus atsilankyti!

LSB Valdyba

— Per Naujus Metus 3 vai. 
p p. Vytauto Didžiojo moky
kloje V. Beloje bus' Kalėdų 
eglutė apylinkei lietuvių vai
kams. Bus meninė programa 
ir Kalėdų senelis su dovanom. 
Įėjimas laisvas.

— STOVYKLOS į jaunimo 
savaitę jau yra nemažas skai 
čius važiuojančiu iš įvairių 
S. Paulio vilu. Žymiai maži 
au yra suregistruota stovykl 
autojų vilkų savaitei. Tačiau 
tikimais!, kad ir ši stovykla 
galės įvykti, juk neįtikėjina, 
kad tėvai nenorėtų leisti pa 
sinaudoti savo vaikams šitos 
didelės lietuviškos šeimos 
draugyste ir bent savaitei lai 
ko išimti juos iš svetimų nuo 
taikų pilnos gatvės.

— Šiame „Mūsų Lietuvos” 
numeryje pasirodo skyrius 
skirtas mūsų mažiesfams. Se 
kančiam numeryje tilps jauni

100,00 
550,00 
300,00 
300,00 
150,00 
150.00 
100,00 
100,00 
200.00

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK,

VygaB
šia šian^^^^—__
riumi rupinsi^^l^^^B^ff 
ateitininkai. Redaguos iš pa 
čių moksleivių sudaryta re
dakcinė komisija

— Gruodžio 29 dieną 7 vai 
30 min vakaro ramovėje šau 
kiamas visų (berniukų ir mer 
gaičių) vyresniųjų moksleivių 
ateitininkų susirinkimas.

Jaunesniųjų ateitininkų su 
sirinkimai per atstogas bus 
ketvirtadieniais 2 vai. p. p.

— Gruodžio mėn. 14 d. mi 
rė Julius Baliukėnas, gyv. Vi 
la Quarenta. Paliko žmoną 
Palaidotas S. Caetano kapuo 
se.

— Gruodžio mėn. 16 d., 28 
klm. nuo Rio de Janeiro, Jo 
nas Taparauskas, norėdamas 
išvengti sunkvežimio susidūri 
mo su kita mašina, išsukda
mas j šalį, smogė į krantą ir 
mirė. Velionis paliko nuliu 
dusią žmoną Emiliją, gyv. 
Mokoje. Kilęs iš Paluomenių 
parapijos, Smilgių km, 44 m. 
amžiaus.

— Gruodžio mėn 17 d. ap 
sivedė inž. Vitas Butkevičius 
su Ana Baranauskaitė. Gruo 
džio men. 25 d. 10:50 vai., su 
mainys žiedus Vilius Al. Juš 
ka su Zita Levickaite.

— Parque das Naçoões lie 
tuviai: Jonas Buragas, Eval
das Petraitis, inž, Vincas A- 
braitis, Edmundas Bartkevi
čius užsiprenumeravo “M. 
L ” per misijonierių Tėvą VI. 
Mikalauską S. J., ateinanti
ems metus.

— Gruodžio mėn. 21 d. įvy 
kusiame pasitarime Vasario 
16 ruošti išrinktas komitetas 
šio sąstato: prof. Ant. Stonis, 
M. RemenČienė, Al. Bogus- 
lauskas, kun. P. Ragažinskas 
inž. Z. Bačelis. Vasario 16 
rengimo iniciatoriai taip pat 
kvietė talkinti ir Lietuvos 
konsulą p. Al. Polišaitį, kuris 
kvietimą priėmė. Minėjimas 
numatytas surėiigti 19 d va 
sario São Bento vienuolyno 
salėje.

PAMALDOS
Kalėdų naktį V. Zelinoje 

bus Piemėlių mišios. Pirmą 
dieną Kalėdų mišių tvarka ta 
pati kaip ir seKmadieniais. 
Firmą dieną Kalėdų bus pa
maldos taip pat Vila Anasta- 
cio ir Moinho Velho lietuvi
ams įprasta tvarka ir laiku.

Del naujos sostinės
Brazilijos vyriausybė yra 

nutarusi federalinės vyriausy 
bės sostinę perkelti į Goias 
estradą, į patį krašto vidurį. 
Tuo norima duoti daugiau 
progreso kraštui ir tuo pačių 
pati vyriausybė bus saugesnė 
je vietoje. Nesenai vienas 
aukštas pareigūnas pareiškė 
kad nė vieno cento nebus 
duodama iš valdžios iždo vai 
diškiems pastatams Rio de 
Janeire, kaip galint greičiau 
bus nusavinti reikalingi že
mės plotai naujai krašto sos 
tinei. Po visų šių pareiški
mų vėl skaitome laikraščiuo
se. kad Rio de Janeire bus 
statomi nauji senato rūmai 
net iš 24 aukštų, kurių auks 
tis sieks 110 metrų, pastatas 
bus aptarnaujamas vienuoli
kos eievadori.ų, galerijos, kur 
susirenka publika bus izoliuo 
tos nuo posėdžių salės stiklu 
kurio nė kulka nepramuš. 
Atrodo, kad negreit sostinė 
bus perkelta.

RETA PROGA
Išsinomuoja namas su dide 

lia patalpa dirbtuvei (20x12 m) 
arba be namo. Smulkesniu in 
formacijų kreiptis: Rua Ta- 
muanas 39 — Vila Zelfna — 
S. Paulo.
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