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Sveikiname «M. L.» Skaitytojus ir Prietelius su Šventu
Kalėdų Šventėmis

VUKo Pimininko ?o(lis i Seses ir Brolius
Pavergtajame Krašte

(Perduotas į Lietuvą per laisvojo

Kristus, atėjęs į šią žemę, 
paskelbė per savo angelus 
taiką ir ramybę geros valios 
žmonėms Nuo to laiko šimt
mečiais Kalėdos buvo švenčia 
mos kaip taikos ir ramybės 
Šventė. Taip Kalėdas šventė 
ir lietuvių tauta, ne -aisydama 
fiÇlygy» persekiojimo ir vargo. 
Taip jas šiandieną švenčiame 
kur bebūtume: savo numylė 
toje žemėje - Lietuvoje, Si 
biro taigose ar visur kitur 
plačiajame pasauly. Skirtu
mas yra tik tas, kad mus lais 
vėje esančiųjų niekas nevar
žo, mes galime Kalėdas lais 
vai garbinti Aukščiausiąjį Kū 
rėją, džiaugtis ir ne tik skel 
bti, bet ir įgyvendinti taiką 
ir ramybę. Mūsų tą džiaugs
mą temdo tik toli aplinkybė, 
kad negalime valgyti kūčių 
vakarienės kurtu su jumis, kai 
kraštas tebėra Maskvos rete 
žiuose, kad musų tautą rusiš 
kieji satrapai niekina ir išnau 
doja savo imperialistiniams 
tikslams siekti, naujiems gin 
klams gaminti, karą kurstyti 
ir jam ruoštis, kiršinant vie
nas tautas prieš kitas, kad ne 
būtų nei taikos, nei gerovės.

Visus 1957 metus Maskva 
atžymėjo kurstymo, kiršinimo 
irdrumstymo veiksmais. Krau 
ju paplūdusi vengrų tauta So 
vietų persekiojimus ir vilko 
iš naujo primestą komunistų 
priespaudos jungą. Didžiuliai 
pavergtųjų tautų pagamintų 
ginklų kiekiai buvo siunčiami 
j Egyptą, Siriją. Šiaurės Ko 
rėją. Vietnkmą ir Kiniją Ne 
taikai stiprinti ip ne žmonijos 
gerbūviui kelti búvo pagam in 
tos rakietos ir sputnikai. Ne. 
Jie turi grėsti pasauliui nau
jomis nelaimėmis, skerdynė 

pasaulio radijo stotis) 

mis ir kultūros bei civilizaci 
jos sunaikinimu. Šiems tiks
lams nuslėpti Maskva nevade 
rėjosi Londone dėlnusiginkla 
vimo, bet su jokiomis sąlygo 
mis nesutikusi, jas nutraukė, 
o vėliau išėjo ir iš Jungtinių 
Tautų posėdžių, kur nusigin 
klavimo reikalai buvo svare 
tomi. Pagaliau, po komunistų 
vadų suvažiavimo Maskvoje 
paskelbtasis manifestasišsklai 
dė bet kokias abejones apie 
Kremliaus tikruosius siekius. 
Jame aiškiai pasakyta, kad 
bus daroma visa, kad pajun
gus pasaulį komunistu viešpa 
tavimui. Jei tautos nepasiduos 
geruoju, jos. pagal masifestą 
bus verčiamos jėga tai dary
li. Karas ir jėga tat pasilie
ka, kaip buvusios, komunistų 
svarbiausios priemonės impe
rialistiniams tikslams siekti.

Kas begali, po viso to, tikė 
ti Kremliaus skelbiamai neva 
taikingo sugyvenimo politi
kai? jų žygiai ir veiksmai tai 
sugriauna, jie nieko bendro 
neturi nei su taikingu sugy
venimu, nei su tikrąja Kalė
dų dvasia, Nuostabu todėl, 
kad komunistai garbina ne Ka 
ledas ir taiką, bet senį šaltį 
ir jo siautėjimą su speigais ir 
pūgomis Tačiau nenusiminki 
te. Subyrės jų senis su sput- 
nikais prieš galinga visuotiną 
žmonijos judėjimą už laisvę 
tautoms, už pagarbą žmogui, 
už jo išsilaisvinimą iš komu
nistų vergijos, išnaudojimo ir 
apgaulės To judėjimo niekas 
nesulaikys Jis apima vis pla 
tesnius žmonijos sluoksnius, 
neišskiriant nė pavergtųjų 
tautų, kurios, nepaisant vergi 
jos pančių, nenutils reikalavu 
sios laisvės tikėjimui, laisvės

Paiyziacs konfeiencija pa
vyko

Keletą d.enų prieš Šiaurės 
Atlanto Sąjungos (Natoj kon
ferenciją Paryžiuje buvo jau
čiamas didelis įtempimas ir 
pesimizmas. Viena, kad buvo 
manoma, kad joje vargu ga
lės dalyvauti Amerikos pre
zidentas Eisenhower ir Vaka 
rų Vokietijos ministeris pirmi 
ninkas K. Adenauer. Antra, 
Nato narių nervus pradėjo er 
zinti Kremlius su savo grasi 
nančiomis notomis.
Beto pačių narių, konferenci 
jos dalyvių, reikalai gana skir 
tingi ir nelengvai suderinami. 
Reikėjo didelio diplomatinio 
sugebėjimo suvažiavimą išgel 
bėti nuo nepasisekimo

Bet iš kitos pusės, yra dau 
giau bendrų reikalų, tai kas 
jungia. [ avyzdžiui komunisti 
nės Rusijos pavojus, negu ski 

be baimės reikšti savo nuo
monę. kritikuoti, jei reikalin
ga, valdančiųjų žygius, lais
vės nevaržomai kurti, veikti, 
kalbėti, organizuotis, rašyti, 
dirbti ir naudotis savo darbo 
ir turto vaisiais, kaip kas tin
kamas. Azijos ir net Afrikos 
tautos kelia savo balsą vis 
aiškiau, kad joms, kaip ir vi
soms kitoms tautoms, būtų 
leista sukurti ar atstatyti sa
vo nepriklausomas valstybes 
ir laisvai pasirinkti tokią val
džios formą, kuri joms patiks.

Taip supranta ir švenčia Ka 
ledas laisvę mylį žmonės.

Nuoširdžiai sveikinu Vyriau 
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
miteto vardu jų proga ir iš vi 
sos širdies linkiu, kad Naujie 
ji Meta: atneštų jums laisvę, 
gerbūvį ir kad vėl bendro
mis jėgomis galėtume atkur
ti nepriklausomą, demokrati
nę Lietuvos valstybę, kurioje 
visiems būtų gera ir malonu 
gyventi, kurioje visi būtume 
lygūs ir svetimieji satrapai 
nemindžiotų Darome ir darysi 
me visa, kad tai greičiau įvyk 
tų ir kad greičiau išauštų lais 
vės rytojus.

Te Dievas mums padeda.
Dr. Antanas Trimakas 

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Pirmininkas.

DR. DOMINGOS G. PESCARINI
Clinica Gerai — Pediatria

Medico especialista em doenças de crianças, com esta
gio nos hospitais de Paris — França.
CONSULTOR1O à Praça S. José dos Campos, 8 - V. Zelina

Horario:Diariamente das 15 as 20 horas.
Telefone: 63 6005 — Recados

Atende se chamados à domicilio

Švento Juozapo Vyrų Brolijos narius ir jų šeimas 
sveikiname su šventomis Kalėdomis ir Naujais Me
tais linkėdami laimės, sveikatos ir Dievo palaimos. 
Taip pat dėkojame nariams už darbą vykdant Bro- 
lijos numatytus planus. Šia proga kviečiame dar 
nepriklausančius stoti į Brolijos narių eiles. Links
mų švenčių ir laimingų Naujų 1958 Metų!

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos Pirmininkas 
Juozas Baužys ir Valdyba

ria Todėl sąjungininkų vieny 
bė buvo išgelbėta ir pagrindi 
niais klausimais huvo suras 
ta bendra kalba.

Konferencijoje buvo taria 
masi militariniais, strategini 
ais ir p >lii niais reikalais.

Kai dėl politinių reikalų, tai 
vis tik nutarta ieškoti būdų 
dar kalbėtis su Rusija nusi 
ginklavimo reikalais, nors iš 
tų pasitarimu nelaukiama tei 
.gią’r;- perakr.-fų

Mil tarinėje srityje, Europa 
bus apginkluota atominiais, ra 
ketiniais Bazes Šiems gink 
lams jau pasiūlė įruošti Angli 
ja, Olandija ir Turkija. Vaka 
rų Vokietija, kaip pranešė jos 
krašto apsaugos ministeris, pa 
geidaujama trumpo spindulio 
raketinių ginklų, kurie tegali 
pasiekti ligi 900 kilometrų. 
Šioms raketoms užtenka kil 
nojamų bazių O ilgesnio spin 
dūlio raketoms jau reikia pas 
tovių bazių.

Be to, dar reikia atsiminti, 
kad nevisi pasitarimų davi 
niai, ypač kas liečia karo 
strategiją, būna paskelbiami. 
Yra dalykų, kurie yra ir gali 
būt žinomi tik kariuomenės 
vadovybei. Todėl iš oficialių 
pranešimų, panašių suvažiavi 
mų pilno vaizdo negalima tu 
rėti.

Paryžiaus suvažiąvimą rei 
kia laikyti pavykusiu ir jo nu 
tarimų įvykdymas sustiprins 
ne tik Europos, bet ir viso pa 
šaulio taiką ir saugumą.

— (E) Gargžduose pradėta 
statyti naujas statybinių me 
džiagų kombinatas, kuris per 
metus pagaminsiąs 30 milijo 
nų plytų ir apie 60 00® kbm 
stambių silikatinių blokų. Tau
ragėje kitais metais prade nalą. 
sianti veikti didelė drenažo 
vamzdžių ir čerpių gamykla.

Biaziiijfts užsienio reikalu 
ministeris pries diplomati
niu santykiu atnaujinima 

su Rusija

Paskutiniu metu Brazilijoje 
buvo daug kalbama ir rašo
ma apie Brazilijos su Rusija 
diplomat nių santykių atnau
jinimą. Šiomis dienom ;Vie 
•■•’s ’■ orespon ■'eniar.
užsienio reikalų ministério 
Dr Macedo Soares, kokia jo 
nuomonė šiuo klausimu Mi
nisteris pareiškė, kad jis esąs 
priešingas su Rusija santykių 
atnaujinimui

Kai del prekybos, tai su ki 
tais kraštais, esančiais už ge 
ležinės uždangos, jau senai 
prekiaujama. Rusijai Brazili 
ja maža ką teturi parduoti 
ir nedaug ko iš jos tegali 
pirkti. Žinoma, rusai propa 
gandos sumetimais žada la 
bai daug Bet pažadai ir lie
ka pažadais.

— (E) Švernikas atvyko 
šviesti Lietuvos partiečius. 
Maskvos deklaracijoms ir «tai 
kos manifestams» populiarin 
ti visasąjunginis kp centro 
komitetas gruodžio 2 d į Vii 
nių buvo atsiuntęs savo įžy 
mų narį Šverniką. Filharmo 
nijos salėje buvo susirinkę 
apie 1000 partijos ir kitokių 
aktyvistų. Po Šverniko savo 
nuolankias Maskvai kalbas 
pasakė Sniečkus, Paleckis ir 
eilė kitų Lietuvos sovietinių 
pareigūnų. Lietuvos partiečiai 
žinoma, «karštai pritarė» vi 
sai Maskvos politikai. Po mi 
tin go dalyviai sustoję giedo 
ję savąjį himną — internacio 

— (E) Didžiulis linų perdir 
bimo fabrikas statomas Ukmer
géje. Jis užims 28 ha plotą. 
Pirmąją produkciją išleisiąs 
ateinančių metų antroje pusė 
je.

— (E) «Ateistų namus» ruo 
šiasi įsteigti Panevėžio kom 
jaunimo organizacija. Čia bus 
antireliginės paskaitos ir kt.

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»j Lietuvos I
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PET Pries Sovietu Tarptautinius Kės 
lūs ir terorą JT Tarnautojams

Gruodžio 10 - 11 dienomis 
Carnegie Endowment patal
pose New Yorke priešais Jun 
gtines Tautas vyko Pavergtų 
jų Jungtinių Tautų Seimo po 
sėdžiai. Iš eilės tai jau 53 56 
posėdis Posėdžių pagrindiniai 
dalykai buvo PJT pasisaky
mai ryšium su NATO Konfe
rencija Paryžiuje ir ryšium 
su Sov. Sąjungos Jungtinių 
Tautų pilnačiai pateiktu siū 
lymu deklaracijos dėl savitar 
pinio respekto teritoriniam in 
tegralumui bei suverenumui, 
dėl nepuolimo, nesikišimo j 
kitos valstybės vidaus reika 
lūs, dėl savitarpinės lygybės 
ir koegzistencijos Svarbus 
šių posėdžių dalykas buvo ir 
PJT Ekonominės komisijos 
pateiktas buv Lietuvos Žemės 
Okio Ministério J Audėno pa 
ruoštas raportas apie žemės 
ūkio padėtį sovietų paverg 
tuose kraštuose.

PJT Seimas atkreipė NATO 
valstybių dėmesį į tai. kad 
pastarojo meto pareiškimais 
ir veiksmais Sov. Sąjunga 
pirmiausia siekianti (a) stiklių 
dyti Vakarų karinės, tikinės 
bei politinės potencijos panau 
dojimą patvariai pasaulio tai 
kai organizuoti; (b) palenkti 
Vakarus, kad sutiktų su esą 
ma Centre ir Rytų Europos 
padėtimi ir atsisakytų remti 
jos išlaisvinimą iš sovietinės 
vergijos; (e) sugriauti pačią 
NATO organizaciją PJT Sei 
mas pabrėžė Centro ir Rytų 
Europos dabar sovietų paverg 
tų kraštų reikšmę Europos gi 
nybai ir įspėjo NATO valsty 
bes, kad betkuris jų susitari 
mas su Sov. Sąjunga Centro 
ir R rtų Europos valstybių sąs 

DĖMESIO LIETUVIŠKOJI VISUOMENĖ 
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š/m gruodžio (dezembro) 
28 dieną Mokoje Rua Lituania, 67 ruošia TRADICINĮ

r.CN'CERTA - E A LIU,
puikiam orkestrui grojant. Nepraleiskite progos pama 
tyti gerą programą ir skaniai lietuviškai pasivaišinti. 
Koncerto baliaus pradžia 20 vai. ir pabaiga 4 vai ryto 
Pakvietimai galima gauti pas sąjungos narius ir veikiau 
čiose mokyklose pas mokytojus.

L S.B. Valdyba

kaiton ne tik silpnintų šių 
kraštų laisvės kovos dvasią, 
bet ir pačių Vakarų strategi 
nes ir politines pozicijas Sov 
Sąjungos atžvilgiu PJT Sei 
mas iškėlė Vokietijos apjun 
gimo ir Centro ir Rytų Euro 
pos išlaisvinimo problemos ne 
dalumą ir įspėjo Vakarus ne 
pasiduoti apgaulingai iliuzijai 
kad Sov. Sąjunga evoliucijuo 
janti į laisvę ir demokratiją 
ryš um su kaikunais reiški 
niais vykstančios Kremliuje 
kovos dėl pirmavimo.

Dėl Sov. Sąjungos pateik 
tos JT pilnačiai deklaracijos 
koegzistencijos reikalu PJT 
Seimas savo rezoliucijoje ko 
nstatuoja pačios Sov. Sąjun 
gos praktiką Albanijoje, Bul 
garijoje, Čekoslovakijoje. Es 
tijoje, Latvijoje, Lenkijoje, 
Lietuvoje, Rumunijoje, Ven 
grijoje, R. Vokietijoje, ir pa 
brėžė, kad tik Sov. S gos pa 
rodyta gera valia šių kraštų 
laisvei ir nepriklausomybei 
atstatyti galėtų sudaryti pa
grindą koegzistencijai, o ne 
taktiniai manevrai įamžinti so 
vietinį kolonializmą paverg 
tuose kraštuose.

Lietuvos Delegacijos vardu 
V. Rastenis atkreipė laisvojo 
pasaulio dėmesį į tai. kad s© 
vietų peršamas Vakarams ra 
šytojų ir kitų Kultūrininkų tar 
pusavinis bendravimas yra ne 
kas kita, kaip pastangos tuo 
būdu infiltruoti kompartijos a 
gentus, nes pats Chruščiovas 
neseniai yra patvirt nes. kad 
sovietinis rašytojas nekelia 
kūrybos laisvės klausimo Lai 
svė jam yra kompartijos di 
rektyvos. Rastenis taip pat 
nušvietė Lietuvos • Sov. Są

MŪSŲ LIETUVA

J Augustaitytė Vaičiūnienė

Kalėdų Naktis
Seniai mes jau laukiam Šventosios Nakties, 
Kai žemėje himnai dangaus pasilies;
Mes, eisim, kur žvaigždė išganymo ves, 
Palikę užčiauptas tamsiąsias gelmes.

Kas Dievo nematė, nežino kelių, 
Teseka vidunakčio aidu tyliu 
Ir stebis, kai linksta prie žemės dangus, 
Kaip užmirštas žmogus dievybei brangus.

Išvydęs, kaip kartūs pasaulio keliai, 
Tu Jam nusilenksi Kūtelėj giliai, 
Neklausęs, kuo kelias naujasis vardu... 
Ir bus, lyg po audrai, sieloje skaidru.

Sulaukusiam himnų džiaugsmingų Nakties, 
Valdovas tau dešinę gausiai išties, 
Ir eisi iš Kūtės pasaulio valdyt, 
Kur saulėj šešėlių tamsių nematyt.

‘ ■ t ■' - ■ , > .i \ ’ f \ •« ■> - < i f

jungos koegzistencijos prakti 
ką ir jos tragingus rezulta
tus Lietuvai.

Kadangi gruodžio 10 d. yra 
Visuotinės Žmogaus Teisių 
Deklaracijos metinės, tai ir 
PJT Seimas jas atžymėjo tam 
tikra deklaracija, reikalaujan 
čia, kad Jungtinės Tautos ir 
laisvojo pasaulio valstybės ro 
dytų daugiau iniciatyvos de 
klaracijos principams pritai 

kinti praktikai, juos įvilkda- 
mos į atatinkamų tarptautinių 
konvencijų nuostatus. Lietu
vos Delegacijos vardu dr. A. 
Trimakas pateikė dokumenti 
nių duomenų, kaip Sov.Sąjon 
gą laužo Visuotinės Žmogaus 
Teisių Deklaracijos principus 
ir prievartos darbais, ir de
portacijom, ir vaikų komunis 
tine índokriminacíja prieš tė 
vų valią, ir kitais atžvilgiais.

1957 m. gruodžio 21 d

Deklaracijos sukakties pro 
ga PJT Seime tarė žodį Olan 
dijos delegatė Jungtinėse Tau 
tose Mrs. J M. Stoffels, Fili 
pino delegatas JT O L Me 
lolas Žmogaus Teisių Tarp 
tautinės Lygos pirmininkas 
R N. Baldwynas, JT moterų 
federacijos pirmininkė Mrs. 
R. P. Petterson.

Ryšium su sovietų apgauliu 
gu būdu, sulaužius derybiniu 
kų neliečiamumo tarptautinės 
teisės visuotinį paprotį, pag
robto per derybas su Sov. 
S ga Vengrijos krašto apsau
gos miništerto gen Maleter 
ir jo kelių bendradarbių da
bar sovietų fabrikuojama by 
la PJT Seimas kreipėsi į JT 
ir luisvojo pasaulio vyriausy 
bes, kad teisės ir žmonišku
mo vardu gelbėtų nekaltų so 
vietinės klastos aukų gyvy
bes PJT Seimas taip pat krei 
pės į Jungtinių Tautų Komi
sijos Vengrijos reikalams na 
rius, kad jie darytų žygių ap 
saugoti tos komisijos sekreto 
rfaus pavaduotoją Bauf - Jen 
sen nuo Jungtinių Tautų Ge
neralinio Sekretoriato teroro. 
Bauf-Jansen nesutinka pateik 
ti JT Gen. Sekretoriatui pa 
vardžių tų JT Komisijoj Ven 
grijos reikalams liudytojų, 
kurių artimieji yra Vengrijo 
je, nes jų atskleidimas Gen. 
sekretoriatui būtų telygus jų 
išdavimui Sov. Sąjungai. Dėl 
to atsisakymo jis yra JT Gen. 
Sekretoriaus suspenduotas. 
Sovietų ranka tuo būdu šie 
kia suterorizuoti JT tarnauto 
jus, objektyviai vykdančius 
savo pareigas.

Kor.

Kalėdų
Šventasis Juozapas obliavo 

lentą, ir baltos susirangusios 
skiedros lakstė iš po jo ran
kų Jos tuojau pat buvo pa
gaunamos: trys mažyčiai an
gelai vaikštinėjo ropomis po 
aslą ir gainiojosi jas - kiek
vienas jau turėjo prisirinkęs 
po geroką krepšį.

Ne, niekas nebuvo prista
tęs jų prie šito darbo - bet 
jeigu mes saulėtą dieną kar
tais žiūrime į dangų, matome 
debesėlius, panašius į skai 
drias ėriuko garbanas, ir mė
nesienoje mes esame ne sykį 
regėję debesų kuokštus, išmė 
tytus, tarytum tai būtų perre 
girnos balto paukščio pluks- 
nos. Ir kaip mūsų širdys pa
sidaro džiugios ir vaikiškos! 
Todėl šitie mažieji išdykėliai 
straksinėjo, rinkdami skie
dras. ir norėjo, kad šventasis 
dailidė niekados nebaigtų dar 
bo, tačiau jis kaip tik nuoblia 
vo paskutiniąją lentą ir pra 
dėjo daryti ėdžias

Reikėjo paskubėti; Kūčios 
jau buvo įpusėjusios dieną, ir 
iki pavakarių viskas turėjo 
būti paruošta kelionei

Kiekvienais metais šią nak
tį Kūdikis Kristus nusileisda-

Nėlė Mazalaitė

kelionė.
vo į savo gimimo vietą, ir vi
si, kurie buvo prie jo aną pa 
laimintąjį laiką, keliavo } šv. 
žemę, kad iš naujo pergyven 
tų didelį džiaugsmą.

Tik šventasis Petras šitokią 
dieną būdavo liūdnas. Kodėl 
aš atėjau pas Tave, Pone, 
daug vėliau? skundėsi jis. ta
čiau netrukus jau šypsodavo
si. ir gal būt gerai kad netu
riu teisės lydėti Tave, kas gi 
saugotų namus ir ruoštųsi 
švenčių iškilmėms, jeigu visi 
išsivaikščiotų?

Ir jis skubėjo visur, judrus 
ir pilnas visokių rūpesčių Da 
bar jis apžiūrėjs, ar gerai nuš 
luotas didysis Paukščių Takas 
kuriuo turėjo e'ti procesija, 
ir ar gerai pritvirtintos jo ga
le kopėčios. Jos stovėjo atrem 
tos į dvi senas stiprias žvaigž 
dės. ir nė nesukrutėjo, kai jo 
mis, kaukšėdamas kulnimis, 
lipo perkūnas, jam buvo pa
vesta išmėginti, ar jos yra 
tvirtos.

Netrukus keliaujantieji pra
dėjo rinktis. Pirmiausia mi
nios angelų lingavo nifiniuo 
darni - tai buvo tie, kurie a 
nuomet paskelbė žmonėms ge 
rąją naujieną, ir dabar, šią 

naktį ruošėsi giedoti. Ramybė 
jums! Netrūko tenai nei jau
čio. nei asilo jie stovėjo kan 
trūs prie kopėčių karpė ausi 
mis ir laukė Kūdikėlio, kad 
savo alsavimu pašildytų Jo 
kojas, jeigu keliaujant naktis 
bus šalta. Senieji Palestinos 
piemenys stovėjo visi būriu 
jie už nieką nebūtų praleidę 
šią naktį uepabūvoję tolimuo 
Šiuose namuose. Kas metai re 
gėjo juos ir nebepažino, ta
čiau nebesistebėjo, jie buvo 
laimingi kvėpuoti Betliejaus 
dangumi ir vėl atgaivino tą 
valandą, kada Viešpats iškė
lė juos, pakviesdamas pas sa
ve. Jie stropiai buvo išsau
goję valgį ir žaislus, kuriuos 
tada buvo atnešę Jam, ir šią 
naktį, vėl pagros Vaikeliui 
ant savo piemeniškų vamzde
lių.

Paskutinis atėjo angelas, ne 
šinas Kalėdų Žvaigžde. Taip, 
ji buvo tokia šviesi, jog tūks
tančius metų ant jos būtų ga
lėję kristi dulkės ir jos nebū 
tų pritemdę, tačiau šventasis 
Petras būtinai norėjo matyti, 
ar ji gerai nuvalyta, ir prisi
lenkęs apžiūrėjo ją iš visų 
pusių. Ir čia už aštraus spin
dulio užsikabino jo barzda, ir 
jos vienas plaukas pakibo ant 
žvaigždės Ach, kaip jis švy
tėjo. šitas žilas plaukas, tie
siog liepsnojo, ir Kūdikis Kris 

tus, tai matydamas, linksmai 
šypsojosi

Pagaliau barzda buvo atkliu 
dyta ir keliaujantieji pradė
jo žengti Pirmas ėjo angelas 
su žvaigžde - jis iškėlė ją 
virš savo galvos kaip žibin 
tą, ir visi galėjo matyti ke
lią taip pat gerai, tarytum bū 
tų aiškiausia diena Po Jo Mo 
tina Marija su Kūdikėliu ant 
rankų, ir šventasis Juozapas, 
nešdamas ėdžias, ir jau pas
kui visi kiti.

Taip buvo nueitas gerokas 
kelias - staiga Marija susto
jo ir ėmė klausytis Ir KūdL 
kis ant jos rankų taipgi klau 
sėsi, ir Jo akys darėsi liūd
nos ir gailestingos.

— Girdi? - pasakė Ji Sū
nui. • Žemė, kuri guli giliai 
po mumis, tų žmonių yra va
dinama mano žeme, tačiau 
kas dabar tenai dedasi?

Ir kuo ilgiau Ji klausėsi, 
juo labiau temo Jos šviesusis 
veidas, ir Kūdikio akys vis 
daugiau buvo užliejamos gai
lesčio.

— Ar mes negalėtume pro 
ten pasukti į Galilėją? - pa
klausė geroji Motina, žiūrė
dama į Vaikelį, ir jis linkte
lėjo galva, ir tuomet Jinai pa 
sakė:

— Mes tikriausiai nueisime 
laiku, mes tiktai truputį pasi 
žvalgysime tenai, tiktai mažą 

valandėlę. Nuleiskite kopė 
čias šitoje vietoje.

Keli greičiausiai angelai nu 
skrido atnešti laiptų, ir jie 
taipgi pakvietė šventąjį Jur
gį, kuris savo kalaviju perpjo 
vė Paukščių Taką, o palai
mintasis Kristupas, vis dar 
toks pat tvirtas kaip ir seniau 
prastumė jį į šonus tiek, kad 
buvo galima pritvirtinti kopė

• čias.
Kai j e nusileido žemyn, pa 

juto šaltį, ir jų kojos atsirė 
mė į gruodą ir sniegą. Maži 
žiburėliai žybčiojo vienur ki 
tur, ir dangaus keleiviai pa 
žino, iog jie pateko į kaimą.

— Žmonės valgo Kūčių va 
karienę, pasakė kažkas. O ne 
trukus jie ims ruoštis Berne 
lio mišioms, šią naktį visoje 
žemėje jatisis palaiminimas.

Ir visi jie džiaugėsi dėl žmo 
nių laimės, net Palestinos pie 
menys užmiršo šaltį, kuris 
smelkėsi pro jų plonus drabu 
žius. Bet kai jie eidami pake 
liui pažvelgė į pirmos trobos 
vidų, jie buvo išgąsdinti. Taip, 
jie išsigando, kad pustamsėje 
troboje buvo visiškai tuščia, 
stalas nebuvo padengtas, ir 
buvo tylu, net svirplys necip- 
sėjo. Tiktai po ilgo laiko jio 
pamalė, kaip nuo krosnies pa 
kilo moteris sena ir pavargu 
si, sunkiai ėjo ji per tuščią 
trobą, ir prisiartinusi prie lan
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Padėka
S. Paulo Gubernatoriaus Po 

no Dr. Janio da Si-iva Qua 
droš Ponia, kaip kiekvienais 
metais, taip ir šiemet prieš 
Kalėdas rengia beturčių vai
kų naudai lėlių parodą. Šia 
proga ji kreipėsi į svetimų 
valstybių reziduojančius São 
Paulyje Konsulus, prašydama 
paremti, atsiunčiant tam tiks 
lui po lėlę, papuoštą savo ša 
lies tautiniais rūbais. Pana
šaus turinio ir aš esu gavęs 
laišką.

Bet, turint galvoje, kad ši
os rūšies atsargos čia vietoje 
neturime, bei iš niekur kitur 
netenka ir tikėtis, todėl teko 
susirūpinti tai padaryti vieto 
je Ir dėka mūsų tautiečių 
nuoširdumų, bematant, vienas 
kitas atėjo j pagalbą, būtent; 
p. Kazys Ausenka paaukojo 
net dvi lėles, o ponios Albi
na Ambrozevičienė ir Jadvy
ga Jakubaitienė padėjo paga 
minti tautinius drabužėlius lė 
lems.

Remdamasis, aukščiau paša 
kytu, nuoširdžiai dėkoju no 
nfoms Albinai Ambrozevičie 
nei, Jadvygai J kubaitienei 
ir p. Kaziui Ausenkai už jų 
paramą šiuo reikalu.

Tuo būdu, prašoma lėlė ta 
po tinkamai paruošta ir įteik 
ta p. S. Paulo Estado Guber 
natoriaus žmonai - Jos Eksce

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

galima užsisakyti už 160 cruz pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bents 

vienuolynas.
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 

Bronių Šukevičių Vila Zelinej.
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

KONSULŲ KORPUSO PIETUS

Š m. gruodžio mėn. 14 d. 
12 vai. Automobilių klube pa 
talpose įvyko S. Paulo Kon
sulų Korpuso pietus, kuriuo
se, kaipo Garbės Svečiai da
lyvavo:

1 J. E p Ambasadorius Dr. 
Jose Carlos de Macedo Soa
res - Brazilijos Užs. Reik. Mi 
nisteris,

2. J E Dr. Aristėo Seixas, 
Paulistų Mokslo Akademijos 
Pirmininkas,

3. J. E Dr Ernesto Leme 
buvęs Brazilijos Ambasadorių 
Tautų Sąjungoje ir Paulistų 
Mokslo Akademijos narys bei

4 J. E. Dr Vicente Desca 
ra Neto ■ S. Paulo E«tado Vai 
džios Cerimonialo Šefo Ad
junto.

Į pietus susirinko visi São 
Paulyje rez’duojantieji sveti
mų valstybių Konsulai - jų 
tarpe ir Lietuvos Konsulas A. 
Polišaitis.

P A I E Š K O M I

1) Paskučimas Steponas, ki 
lęs iš Pašvitinio valšč ,

2) Jacunskis Bronius,
3) Razauskas Juozas, gimęs 

lencijai Poniai Eloa do Valle 
Quadros.

A. Polišaitis 
Lietuvos Konsulas

1900 m., sūnus Motiejaus.
4) Balasevičius Adomas, gi 

męs 1913 m. Žiežmarių valšč.
5) Chlevickaitė Nina, duktė 

Vytoldo,
6) Dirmauskas Alfonsas, gi 

męs 1922 m. Dainiuose,
7) Dudienė-Švedaitė Jeva, 

duktė Jono apie 46 m. amž„
8) Dokunauskas Vytautas,
9) Genckienė - Česnokovai 

tė Margareta. duktė Teodoro,
10) Gudelis Viktoras, sūnus 

Adomo.
11) Gudelienė Veronika,
12) Galinienė Elena,
13) Garloviėius Adolfas,

14) Jokubauskas Aleksan
dras. buv vyr leitenantas,

15) Jonušas Vaclovas,
16) Jonušas Pranas.
17) Jokubauskas Feliksas, sū 

nūs Jono. gim. 1912 m.,
18) Janultevičius Juozas, sū

nus Vinco, ap>e 40 metų amž.,
19) Jatkūnas Juozas, gimęs 

anie 1902 m . mūrininkas,
20) Kriaučiūnas Juozas,
21) Kulbis Petras,
22) Karpavičius Povilas, sū 

nūs Povilo,
23) Kaspariūras Leonardas, 

sūnus Juozo, gimęs 1913 m ,
24) Kojelis Antanas, gimęs 

1912 m,
25) Kazlauskas Gasparas, gi 

męs 1922 m Kaune.
26) Melnikaitis Bron'us, gim 

1920 m Vilkaviškyje.
27) M kalauskaitė Liuba.
28) Mockus Ifonsas. gim 

1922 m Kivulu km ,
■ 9) Modeika Jonas, gimęs 

1912 m Penkiniuose.
30) Nikolajevas Aleksandras 

gim 1905 m Šiauliuose,
31) Naujokas Jonas, gimęs 

Norkiškės dvare ir
32) Pangonis Stasys, sūnus 

Stasio, gim Alytaus apskr .
Ieškomieji arba anie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Consulado da Lituania, Rua 
Dom .José de Barros, 168 5 o 
andar, Caixa postal, 7249 
São Paulo - Brasil.

Benys Rutkünas

TAIKOS ŠVENTE
Slaptingąją naktį skaistus, tarp galvijų, 
ant rankų Madonos gimei Tu, 
kad sopulių žemei, audrų išvartytai, 
taika ir ramybė ateitų.

Per tyrus atklydę, Žvaigždės pavilioti,
Tau nulenkė galvas Karaliai
Nutildyk! skausmą, suteiki paguodą 
suvargusiai tėviškės šaliai! *
Ten praeiti sergsti smūtkeliai prie kelio, 
kaulai milžinkapiuos miega — 
tekrinta užkrinta krutinę žaizdotąją 
erdvių nuskaistintas sniegas!.

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

Dėmesio!!! I
V. Anastazijaus Dr. J. Basanavičiaus vardo .Mokyklos 
Rėmėjų Būrelis. 1958 m/sauste mėn 11 d. lietuvių m los 
patalpose, rua Camacaro, 625, ruošia įdomų šeimyniška

v a\ r a\ ik a
Programoje -• Seirijų Juozo 4 ių veiksmų komedija 
«Penkeri kart vienas, bus vienas». Vaidins jau žinomi 
V. Anastazijaus artistai mėgėjai.
Gros puikus orkestras Pradžia: 20 vai. punktualiai. 
Pakvietimus ir staliukus reikia iš anksto įsigyti pas šiuos 
asmenis: J. Karpavičių Av São João, 233 (prieš paštą), 
pas mok Si Kubiliūną, rua Camacam, 625 arba pas Mo 
kyklos Rėmėjij Būrelio Valdybos narius. Prie įėjimo, pa 
kvietimai nebus pardavinėjami. L

V. Anastazijaus
M. R. B lio Valdyba

go žiūrėjo į naktį, ir Jos lū 
pos šnibždėjo:

— Kame yra mano vaikai!
Visi skubiai pasitraukė, nes 

jos žiūrėjimas buvo toks be 
viltiškai liūdnas, jog negali
ma buvo jo pakelti. Ir kad ne 
reikėtų apleisti šitas vietas 
apsunkintiems didelio liūdnu
mo, jie pažvelgė dar į kitą 
namą. Ten prie vargingo vai 
gio sėdėjo mažas vaikas ir 
senis, sulinkęs ir kurčias - jis 
buvo toks kurčias jog negir
dėjo, kaip sudužo molinis in
das, netyčia iškritęs iš jo dre 
bančios rankos. Ir tuo metu 
jo anūkas, kuris dar taip sun 
kiai mokėjo kalbėti, tyliai pa 
klausė; Seneli, kad bolševi
ką' užmušė mamytę ir išvežė 
tėvelį, argi jau niekuomet ne 
bus Kalėdų?

Kai berniukas taip pasakė, 
senis užsidengė akis ir įsi
kniaubė į stalą.

— Širdis niekuomet neap 
kurstą, sako v vienas iš šventų 
jų keleivių, ir susimąstę jie 
traukia per kaimą ir mato 
tamsias tuščias trobas, arba 
prie menko žiburio, tarsi vai 
duoklial, vaikšto seni ir vie 
niši žmonės.

Vienoje vietoje jie regėjo 
jauną moterį ir jauną vyrą, 
tie sėdėjo susiglaudę ir atro 
dė la’mingi. tačiau tuo metu 
piktai ir puolamai sulojo šuo. 
ir jie abu išsigandę pašoko. 
Vyras griebė iš kertės šautu 
vą ir iššoko pro langą į soda, 
ir moteris drebėdama užgest 
no žiburį ir susigūžė kamba
ryje. Šuo vis lojo, ir netru
kus pasigirdo durų daužymas 
ir žingsniai kambaryje, pasi

rodė žiburys ir aidėjo šauks
mai, paskui iš sodo nuaidėjo 
šūviai, o troboje suvaitojo mo 
teris Visa tai dėjosi taip grei 
tai. jog nė dangus nebūtų sus 
pėjęs suteikti pagalbos, ir kai 
moteris gulėjo negyva vidu
je, o jos vyras sode • sveti
mieji plėšė ką rasdami, jie 
tai darė skubiai ir sumaniai, 
ir netrukus išvažiavo. Ir tro
boje pasidarė tylu, visiškai 
tyl u

Lėta: vos pajudėdami, ėjo 
dangaus keleiviai, o Palesti
nos piemenys drebėjo iš šal
čio ir baimės. Motina Marija 
užleido nuometą ant akių, ta
čiau Jos ašaros krito ant sni 
ego ir žvilgėjo naktyje, o Kū
dikis Kristus nukreipė savo 
akis į praeitus namus

— Š:ą naktį juk kalbasi gy 
vuliai, prabilo jautis į savo 
draugą asilą, paklausykime, 
ką jie papasakos, kas čia 
vyksta.

— Ta'p, — pritarė pieme
nys. Jie tainog’ žinojo šitą 
kalbą ir mylėjo kiekvieną ra 
mu gyvulį, žmogaus draugą.

Ir jie pasuko palei tvartus 
Tačiau niekur niekas neatsi
liepė jiems jokiu balsu.

Tiktai ant stogo krašto tu
pėjo rainas katinas ir kniau
kė

— Veltui klausotės - tie žmo 
nės, ir gvvuliai išvežti pas 
svetinvosius Nėra mėsos, nė 
ra pieno, miau! Tiktai auga 
pelės, dauginasi žiurkės be 
skaičiaus, netrukus jos val
dys visą žemę ir surys mane, 
miau!

Ir nuo trobos kertės atsilie 
pė šuo, atvertęs galvą Į vir

šų jis staugė;
- Aš esu dar, au! Tačiau 

aš niekuomet jau neįloju sve 
čių, tiktai nelaimes ir mirtį. 
Jau negainiosiu linksmai a- 
vių, nėra mano draugų ar
klių, nėra kas dirba žemelę!

O iš pamiškės stūgauja pe 
lėda: Ir nereikia! Ir nereikia! 
Nuo kraujo žemė miršta, kaip 
nuo sausros, tačiau miškai 
auga visada, auga visada Bus 
naktis - mums gyvenimas, bus 
tamsa - mūsų akys!

— Geriau niekada nebūtu
me girdėję kalbant gyvulius, 
pasakė senasis piemuo, ir vi
si jie paskubėjo privyti pir 
myn nuėjusius.

Ir taip keliavo jie per visą 
kraštą, perėjo upę Nemuną ir 
Nėrį, ir visur kaimai buvo to 
kie liūdni, bažnyčios sugriau 
tos. arba, jeigu jos stovėjo 
liestos karo, prievarta ir gra 
sinimas buvo uždėjęu ant du 
ru savo antspauda Ir Vaike
lio Jėzaus prakartėlė buvo 
tuščia Dievo namuose

Kai jie žengė per miestus, 
jie matė juos pilnus svetimų 
kareivių, tie vaikščiojo paten 
kinti ir galvojo tiktai apie 
piktą, kurį jie dar įstengtų 
čia padaryti Apleistumas ir 
tamsa viešnatavo puošniose 
vietose, ir linko grindys nuo 
kojų kalėjimuose Žmogžudžio 
paveikslai buvo išstatyti gar 
binimni o didvyriu kapai bu
vo suardyti ir išniekinti.

Keleiviai skubėjo apleisti 
miestus, nes tie atrodė dar 
nykesni už kaimo tylą, ir ei- 
danv prieš save pama’ė trau 
kinį Daugelio vagonu kelei 
viai buvo keisti: ten sėdėjo 

vaikai, nelydimi nei motinų, 
nei auklių. Jų akys buvo rau 
donos nuo verksmo, tačiau, 
kai jie pro traukinio plyšius 
matė savo žemę, jos žibėjo 
tarsi Kalėdų žvakės, ir nors 
jų lūpos buvo visiškai tykios 
jų širdys garsiai šaukė:

- Kūdiki Kristau, Tu turi 
gimti šią naktį. Pažvelk, kaip 
mus veža svetur, kad užaug
tume priešai Tau ir savo že
mei. Mus sugaudė kaip bejė
gius zuikučius, ir mūsų tėvai 
negalėjo apginti mūsų. Mes 
tolstame Iš čia - Kūdiki Kris
tau, neužmiršk mūsų.

Kūdikis Jėzus ilgai žiūrėjo 
į išvykstančius vaikus, ir Mo
tina Marija ištiesė ranką į tą 
pusę Ir visi buvo tokie nusi
minę ir nuliūdę, jog norėjo 
garsiai šauktis Dievo keršto, 
ir tuomet pamatė žvaigždžių 
rašte užrašą; «Leiskite mano 
angelui pripildyti taurę iki 
krašto». Ir visi nusilenkė Vi
ešpaties valiai, tačiau niekas 
savyje neturėjo džiaugsmo, 
kurį išsinešė iš dangaus.

Dabar jie artėjo į mišką. Gi 
lūs sniegas klojo viską, ir jų 
kojos giliai grimzdo, atsimuš 
damos į medžių kelmus. Pa
lestinos piemenys jau buvo 
visiškai sustyrę, ir senieji asi 
las ir jautis vos bejudėjo. Bu 
vo tamsu ir baugų tarp dide
lių pušų, ir dar nykiau buvo 
pralįsti pro eglių tankumy
nus.

Ten jie pamatė žmones. Ke 
leiviai sustojo po aukšta egle 
ir žiūrėjo, jaunuoliai ir suau
gę vyrai vaikščiojo sargybo
je su šautuvais, kiti kūreno 
ugnį, kiti miegojo požemių 

landynėse.
— Jie yra išbėgę iš namų, 

šiurena eglė, kad išliktų lais
vi, kad nebūtų verčiami me
luoti ir varomi užmušinėti ki
tus. Viso pasaulio nuostabai 
jų būriai ginasi ir gina savo 
žemę - ir Visas kraštas atro
do tarsi siauras lieptas vir
šum degančios dervos upės.

Dabar jie vaikšto ir stovi, 
ir jų veidai yra paniūrę - ta
čiau jų paniūrimas yra pil
nas ryžto, ir liūdesys geras. 
Ir staiga vienas nusiima ke
purę ir žiūri į dangų;

— Broliai, - taria jis dabar 
saviesiems. - artinasi Kalė 
dos Aš tikiu, jog mūsų žemė 
bus laisva, kaip tikiu, Dievas 
yra su mumis.

Ir tą akimirką Kūdikis Kris 
tus pažvelgė į savo Motiną, 
ir Ji pasakė;

— Grįžkite namo, mielieji 
piemenys - jūs esate pavar
gę ir čia peršalta jums, ir pa 
siimkite su savim visus mūsų 
gyvulius - mes vieni pabaig
sime kelionę.

Ir kai visa tai buvo jvykdy 
ta, angelas su Kalėdų Žvaigž 
de paklausė;

— Kur vyksime mes?/Į Bet 
lieju tolimas kelias, o laikas 
artėja - kurion pusėn suksi
me. kur turiu pakabinti savo 
žvaigždę?

Kūdikis Kristus ištiesė sa- 
vo ranką ir parodė eglės vir 
šūnę, o šventasis Juozapas pa 
dėjo po nulinkusiomis šako 
mis ėdžias. į kurias Motina 
Marija paguldė savo Sūnų.

-* - » r- ■ į»
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Saulutės Meškiukas
Paulius Jurkus

Toli toli, už didelių ir nėra 
mių vandenų, yra mūsų tėvy 
aė — su tokiais skaidriais ir 
linksmais upeliais, su ežerė 
liais ir miška s Tarp kalne 
lių ten glaudžiasi maoo mies 
telis, apsikaišęs sodais, žalu 
mynais. Balti keliai, lyg šil 
ko kaspinai, driektasis per jį 
ir tįsta į begalines platumas. 
Jais dundėdavo linksmi žmo 
nés. Ir taip bėgo išpuošę pa 
vasariai, vasaros su auksinė 
mis kviečių varpomis ir rude 
nys su kvepiančiais obuoliais. 
Senutė žiema ateidavo ir vi 
sa užklodavo sniego patalais. 
Uždengdavo trobelių stogus, 
užkamšydavo palanges, kad 
viduje būtų šilta ir gera So 
delyje apdengdavo jazminų 
krūmus, rūteles, karkliukus, 
— tegu jie ramūs sapnuoja 
amžinus pavasarius

Senutė žiema įlipdavo ir į 
aukštus bažnyčios bokštus, jų 
viršūnes apsupdavo šermuo 
nėliais, atobrailose prikabinė 
davo ledo žvakių, pabarstyda 
vo žvilgančio sidabrinio šerkš 
no. Juk ateina Kalėdos. — te 
gu jie gražūs, kaip iškilmių 
kunigai, pasitiks krintančias 
žvaigždes ir Kūdikėlį Kristų, 
ateinantį į žeme

Bažnyčioje, vieno altoriaus 
papėdėje, pastatydavo Betlie 
jų Tarp eglių, kuriose kabė 
jo auksinės žvaigždės, mėnu 
liai ir1 saulės, stovėjo šiaudais 
dengtas tvartelis Asiliukai, 
karvės ir jaučiai ten ėjo pro 
duris, klaupėsi prie ėdžiu ir 
žiūrėjo į gimusį Kūdikėlį. Ma 
rija apsupo jį skarele — to 
kia rūpestinga ir graži, kaip 
rožės žiedas. Nuošalyje stovė 
jo šventas Juozapas, pasirė 
męs lazda ir susirūpinęs, kad 
neturi kuo Kūdikėlį užkloti. 
Aplinkui skraidė angelai — 
tokie balti kaip sniegas, su 
auksiniais sparnais. Vienas 
nešėsi smuiką, antras kankles 
trečias vamzdelį, o kiti — di 
delį kaspiną su raidėm Jie 
buvo labai laimingi ir nepa
prastai linksmi, kad gali skrai 
dyti tvartelyje ir sveikinti gi 
musį Kristų

Betliejaus papėdėje buvo to
kia g'-and nėlė. Kai ją patemp 
davai. suskambėdavo malonus 
varpelis, ir Kūdikėlis atsisuk 
davo. Tada reikėjo pagalvoti 
ko trokšti kad įvyktų, ir Kū 
dikėlis šypsena palaimindavo 
kiekvieną skambutį, maldos 
atodūsį

Anapus šventoriaus gyveno 
Saulutė, kuri turėjo tokius 
šviesius plaukus, kaip tie an
gelėliai, ir malonu balsą, kaip 
varpel’ų skambėjimas. Kalė 
dų senelis užsuko į jos na
mus ir atnešė mešk’uką, tą 
patį, kurį ji buvo mačiusi 
krautuvės lange. Ak, kiek bu 
vo džiaugsmo! Meškiukas tu 
rėjo po kaklu raudoną kaspi 
na — tokį kaip jos draugės. 
Sėdėjo jis rimtas ant Saulutės 
kelių, parietęs nosytę, spok 
soja rudom akim į savo šeimi 
ninkę Pajudinus jis maloniai 
sumurkdavo.

Per Kalėdas, kai degė eglu 
tė. atėjo klebonas Jis buvo 
seras, su balta galva ir dide
liais akiniais, pro kuriuos žiū 
rėjo visada besišypsančios a- 
kys

Pakilojo jis Saulutę ir jau 
norėjo ant keliu pasisodinti, 
bet ši išniro kaip žebenkštis. 
Žadėjo klebonas net pyktelti 
už tokį nedraugiškumą, bet

Saulutė vėl atūžė lyg vėjas 
su meškiuku ir puolė prie kle 
bono.

— Matau, patinka tau meš 
kinkas, — tarė klebonas

— O, labai labai, čiauš 
kėjo Saulutė. — Jis naktį taip 
ramiai miega.

— Ar tu myli Jėzulį, kurs 
šiąnakt gimė?

— Labai, labai, aš jį myliu 
- at«akė Saulutė ir sužiuro 
į klebono akinius

Tada pasakojo jis apie Bet 
lieju, apie tą naktį, kai gimė 
Kristus ir žvaigždės iš džiau 
gsmo puolė žemėn Pas pie 
menėlius skrido angelai ir 
skelbė linksmą naujieną. Šie 
bėgo į Betliejaus tvartelį, ne 
šė savo ėriukus, avinėlius, 
karklo vamzdelius, visa, ką 
brangiausio turėjo.

Kūdikėliui patiko šių pieme 
nėlių širdys ir jas palaimino. 
Augo jie laimingi, d’deli tur 
tai plaukė į jų namus, ir gy
veno jie ilgus metus.

— Õ ką tu dovanoji Kūdi

MOŠŲ LIETUVA

keliui? Gal atiduotum savo 
meškiuką? — nubaigė klebu 
nas, ją ant kelių sodindama
sis.

Priglaudė Saulutė meškiu 
ką prie savęs ir spaudė, spau 
dė, net rankelė skaudėjo. Ji 
buvo tokia tylutė, lyg išsigan 
dęš laukų vyturėlis

Atiduoti meškiuką! — skam 
bėjo jos ausyse O ne! Ką ji 
veiks viena, su kuo žais, su 
kuo kalbėsis, ką migdys love 
Įėję

Saulutė buvo tokia susirū 
pinusi ir susimąsčiusi, kad ne 
matė kaip mama atnešė kve 
piantį pyragą, baltą cukrų ir 
kitokių skanumynų Klebonas 
šnekėjosi su mama, o mer
gaitė nuslinko nuo jo kelių 
ir nudūlino į savo kanjbarėlį. 
Guldė ji meškiuką į lovą, ap 
klojo ir pravirko

Atskubėjusi mama nusine
šė Saulutę prie stalo, visaip 
ją ramino, nesuprasdama, ko 
jai bira ašarėlės.

— Mama, ar reikia Jėzulė- 
liui meškiuko? - klausė Sau 
lutė

— Visko jam reikia. Saulu
te, nes kaip vargšas jis gimė 
tvartelyje.

Klebonas traukė iš kišenės 
saldainių, tokių žvilgančių su 
sidabriniais popierėliais, ir 
Saulutė kibo į juos Pamažu 
ji nusiram.no, nes ant stalo 
buvo visko: ir uogų, ir pyra
gaičių. ir torto.

Bet naktį vos atsigulė į lo 
vėlę vėl apsikabino meškiu 
ką ir viską prisiminė. Ir nie- 
kaipnegalėjo ansispręsti. kaip 
su juo atsiskirti Jeigu nuneš 
ak. ja palaimins, ir tėveliai 
bus laimingi, gal ir labai tur

N A ®J J II E N A !
Jau išėjo iš spaudos naujas lietuviškas žurnalas 

«Gintaras», kurio pirmas numeris išėjo š m lapkričio 
mėnesio pradžioje

Užsiprenumeruokite «Gintarą» dabar 1958 metams 
ir pirmuosius jo numerius lapkričio ir gruodžio mėn. 
gausite nemokamai «Gintaras» vienintėls P. Ameriko
je lietu\iškas žurnalas bus labai įdomus, ponuliams, 
gausiai iliustruotas, su gražiu spalvuotu virše'iu

«Gintaro» prenumerata metams tik Cr $200,00 ir gar 
bės prenumerata Cr.S 500,00 Atskiro numerio kaina 
Cr.$20.00 Prenumeratos kaina į visas kitas Pietų Ame
rikos šalis metams 4 doleriai Į Šiaurės Amerika ir vi
sas kitas Pasaulio šalis 5 doleriai, arba Cr $300.00

«Gintaro» Redakcijos ir Administracijos Adresas:
Av. Ti-radentes Nr. 1030 — São Paulo — Tel 34 8320

Pinigus už prenumeratą siųsti: «Gintaras» Caixa 
postai 7988 — São Paulo

tingi. Bet su kuo ji sės prie 
stalo, su kuo vaikščios po 
kambarį Ir juo labiau galvo
jo, juo nesurado jokios pa
guodos.

— Rytoj klebonėlis neateis, 
mamytė, gal užmirš, dar pažai 
siu su meškiuku — Ir bučia 
vo jį klausė, ar dori eiti į 
Betliejų. Meškiukas tik murz 
gė ir nieko nesakė.

Taip ji ir užmigo nerami. 
Mato sapne — ateina pas ją 
angelas, toks baltas su aukai 
niais sparnais. Pasilenkia prie 
jos lovelės, o gelsvi jo plau
kai nukrinta ir uždengia jos 
veidą. Jis kalba Saulutei to
kiu skambančiu balsu lyg var 
pelis.

— Tu tokia didelė, o tavo 
širdelė kieta.. Aš atskrendu 
iš Betliejaus, kur prakartėlė 
je guli Kūdikėlis Kristus, kad 
tu žinotum, kaip ten groja 
piemenėliai, kad matytum, 
kaip Jėzuliui patinka. Nunešk 
savo meškiuką, nunešk.

Rytmetį Saulutė prisiminė 
sapną.

Papusryčiavusieji tyliai,ne 
pastebėta pasiėmė meškiuką, 
pravėrė duris ir išėjo į gat
vę. Į bažnyčią jai netoli. Ten 
šimtais kartų ji buvo viena.

Apkabinus meškiuką ji ėjo 
lėtu žingsniu kartais lyg ba
landis sustodama, pasižiūrėda 
ma į savo bičiulį

— Meškiuk. būk geras Jė
zuliui. žaisk su juo. ir manęs 
neužmiršk, tave aš mylėjau. 
— Čia jai pasirodydavo aša
rėlės Jas nubraukdavo ir vėl 
lėtai lėtai trepsendavo tolyn.

Pro praviras duris ji įsirito 
bažnyčion Viduje buvo tuš
čia tuščia.

1957 m. gruodžio 21 d

Jonas Minelga

Kalėdų Naktį
Spindi, žiba žiburėliai 
Ir padangėj, ir languos 
Tuoj keleliais, vieškelėliais 
Eiklios rogės subanguos.

Prunkšdams žirgas sniegą 
[sklaido,

Skambalėliai din-din din. 
Atliūliuoja varpo aidas, 
Džiaugsmą liedamas širdin-

Tai ne vėjas gena vėją 
Iš nž mylių devynių — 
Garbint Kristų Atpirkėją 
Skuba minios po minių.

Mirga žemė žiburėliais, 
O padangė nuo žvaigždžių 
Prie Lopšelio Kūdikėliui 
Plaka tūkstančiai širdžių.

Priėjo prie Betliejaus, pa
sodino meškiuką netoli ėdžių 
ir atsiklaupus patraukė gran
dinėlę. Varpelis suskambėjo, 
pakrypo ėdžios, ir Kūdikėlis 
atsigręžė į ją šypsodamasis. 
Patiko ši šypsena Saulutei,ir 
ji sukuždėjo:

-- Jėzuli, priimk mano meš 
kinką. Jis labai geras, moka 
murkti, žaisti - ji užsikirto 
ir vos nepravirko, taip gaila 
pasidarė. Bet ji tuoj susival
dė.

— Jėzuli, priimk meškiuką, 
nors jis man ir labai patin
ka. Neužmiršk mamytės, tėve 
lio.

Ir ji įsižiūrėjo į angelėlius, 
į jų dovanas, smuikus, trimi
tus, kankles, į piemenėlius, ir 
skambino varpeliu. Brakartė- 
lė visą laiką lingavo, Kūdikė 
lis atsigręždamas šypsojos.

Kas kartą jai darėsi sma
giau ir maloniau Nežinia, kiek 
ten būtų paklūpojusi, bet šal 
tis ėmė žnybti jos kelius ir 
rankas Sunyks mamytė, kam 
ji nusišaldė. Dar bare

Pamojus rankele, ji ėjo lau
kan, retkarčiais dar sustoda
ma ir atsigręždama Sėdi meš 
kiukas tarp piemenėlių ir avi
nėlių — toks rimtas su kas
pinu po kaklu ir į ją nežiūri...

Nespėjo praslinkti nė pora 
valandų, net nė mamytė ne
pastebėjo, kad Saulutė neturi 
meškiuko, kai prasivėrė du
rys ir įėjo klebonas su dėže 
po pažastim. Saulutė žiūrėjo 
išsigandusi ir matė, kaip ži
ba jo akys.

Sėdosi klebonas prie stalo 
ir pasišaukė mamytę.

— Saulute, kūdiki, rasos la 
šeli. angelėli, — kalbėjo sene 
lis klebonas ir žvelgė į ma 
mytę — Ji padovanojo Jėzų 
liui meškiuką

Mamytė glostė jas plauke
lius ir netarė nė žodžio, o kle 
bonas kalbėjo;

— Tačiau Jėzulis tavęs ne 
užmiršo. Jis siunčia tau atgal 
meškiuką, nes tu gera. Ir dar 
daugiau ..

Atidarė klebonas dėžę ir iš 
jos ištraukė kiškelį ir didelę 
lėlę kuri stovėjo taip patkrru 
tu vės lange ir labai viliojo 
Saulutę, bet mamytė neturėjo 
tiek pinigų. Dėjo klebonas ir 
saldainius, ir riešutus ant sta 
lo ir kalbėjo;

—- Yra dar žemėje angelų.. 
Teinu j bažnyčia ir žiūriu,.. — 
Čia senelis nutilo, ir jo aKy 
se pasirodė ašaros. Kaip bran 
gus perlai ritosi /per raukšlė 
tą jo veidą ir ašaros biro ant 
sutanos, ant atneštų dovanų...

nusiram.no
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
V1ENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pauto PRF3-960 KC. ZYB7-49 m.
ZYB9-19 m.

SEKMADIENIAIS

Nuo 10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:

Speciali “Caie Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį ■ Pageidavimų Koncertas.

Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403, 
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37-2265.

H H
PRACA SAO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA 

SÃO PAULO - Telefone 63 5915

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

t.;

M
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» i 
I IRMÃOS BAUŽYS Į 
į Rogietrado no C. R, C. aob o n.© 55» =•

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f 
ž Telefone 63-6005 I
g Aberturas de firmas 
| Encerramentos ue firmas 
| Transferencias de firmas 
j Contrat. na Junta Comercial 
| Dis^at. na Junta Comerciai 
š Escritas Fiscais 
į Escritas Comerciais 
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Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

MŪSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A Vila Celeste

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

pusi 5

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

RmmMMRMI
Nori, kad «Musų Lietu 

va» butų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

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

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229 
“Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

RUA COS > A B.ARROS, VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835
• iH’ones: 51-4U19 e 51-2223

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

J! UVYKLOJĘ LaWIRC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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«MŪSŲ LIETUVAI» 10 METŲ

1947 m. gruodžio 24 d. išėjo 
pirmas «Mūsų Lietuvos» nu
meris. «M. L.» pirmuosius dve 
jus metus buvo leidžiama kas 
dvi savaitės, žurnalo formoje. 
Vėliau, skaitytojams pageidau 
jaut pradėjo išeiti kas savai
tė. Šiuo metu «M. L.» yra vie 
nintėlis lietuviškas savaitraš
tis Brazilijoje. Plačiau «M. L » 
dešimtmetį kita proga pami
nėsime.

— Sausio 5 diena Visi 
Jauni ir Seni dalyvauja Ka
lėdinėje Vaiku Šventėje. Vy
resnieji iš anksto įsigyja pa 
kvietimus, mažiesiems įėji
mas laisvas. Šventė prasidės 
3 vai. p p. Vila Zelinos gim 
nazijos salėje.

lietuvių sąjungos bra
ZILIJOJE VAKARAS

Kaip kiekvienais metais, 
metais, taip ir šiemet Lietu 
vių Sąjunga Brazilijoje ruošia 
savo tradicinį BALIŲ-KON 
GERTĄ š m gruodžio mėn.28 
d. Mokoje, Dr. V. Kudirkos lie 
tuvių mokykloje Teko patir 
ti, kad šiame baliuje koncer 
te dalyvaus geriausios mūsų 
kolonijos meno pajėgos ir dar 
iš Municipal teatro balerinos.

Be to, kiekvienas atsilankęs 
turės progos išlošti vertingą 
premiją, kurios bus paskirtos 
baliuje sulig pakvietimo nu
meriu.

Kiekvienais metais tokie L 
SB baliai-koncertai praeida-

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip* įvairių 

bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitife, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Raštinę:
Praça da Sé, 270 • 4.° and. - sala 404 - Tel. 35-0062

- GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2 3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus

arba pasiunčiame naują. ?
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Dr. Viktoras A u senka 
pirmasis lietuvis advokatas 

Brazilijoje.
Dr. Viktoras Ausenka gimė 

Brazilijoje. Kazimiero ir Mar 
celės Ausenkų sūnus, kuo. 
Antano Ausenkos ir buvusio 
ilgamečio Be įdruomenės cho 
ro pirmininko Kazimiero Au
senkos brolis. Baigė lietuviš 
kąją D L K. Vytauto pradi
nę mokyklą kartu su braziliš 
kaja. Baiuęs São Bento gim
naziją ir Curso Clássico, jsto 
jo į Teisių fakultetą kurį bai 
gė šio mėn. 14 d su labai 
augštais laipsniais. Taipogi 
turi 15 diplomu pažymėūmų 
iš «Curso de Extensão Uni
versitária».

vo su didžiausiu pasisekimu- 
tad ir šiemet, tikimasi, bus 
pilnutėlė salė lietuviškos vi 
suomenės

— Kūčių plotkelės. Lietu 
viai, kurie norės palaikyti šį 
gražų krikščionišką lietuviš 
ką paprotį gali pasiimti šio
se vietose; Parque das Na
ções pas Buragus, Vila Anas 
tazijoje pas Plikaičius, Bom 
Retire pas Kriaučiūnus (Rua 
Newton Prado 466), Agua Ra
za pas Leitus (Rua Aneas), 
Vila Zelinoje, zakristijoje, 
pas seseles ir Moinho Velho 
pas Tūbelius.

PARQUE DAS NAÇÔES EG
LAITĖ

Iš patikimų šaltinių sužino 
ta, kad ir šiais metais Parque 
das Nações lankantiems lietu 
višką mokyklą vaikams bus 
suruošta eglutė su vaidinimu. 
Kalėdų senelis žada asmeniš 
kai atvykti ir vaikučiam* at
gabenti dovanėlių.

Kadangi šioje apylinkėje nė 
ra lietuviško pastato, tai ir 
eglutė bus greičiausiai p, p. 
Šukių garaže, kurie mielai su 
tiko ir užleido lietnv:škam 
veikimui kur ir dabar vyks 
ta lietuviškos pamokos Valdi 
nimėlį atliks šios mokyklėlės 
mokiniai.

— Bruną Bagdonaitė. Kle
menso ir Emilijos Bagdonų 
duktė, gyvenančių Agua Ra
za, rua Bradovsky, 19, baigė 
São Paulo universitete medi 
cinos fakultete Bscola de Obs 
tretizes. Diplomas buvo iškil 
mingai įteiktas gruodžio mėn 
18 d. medicinos fakulteto iš
kilmių salėje Gražu, kad jau 
nimas siekia mokslo ir įsigy
ja specialybes.

— Laiškai; V. Kutkai, J. Na 
dolskiui, 1 Kutkienei, A. Pum 
putienei, H Narbutaitei. J. 
Masiuliur, V. Abraičiui, H Vo 
rosilai, V. Vaikšnorienei, H. 
Rinkevičiiitei. L. Bendoraičiui 
1. Labuckui. J. Masini, S. Pa
kalniui, M. Vinkšnaitienei, A. 
Lazdauskui, J. Bliujui, K A. 
Navickams, 1. Skurkevičfūtei. 
V. Vosyliui, Fr. Stankevičiui, 
K Zaukaitei • Narbutienei, G. 
Magialis, J. Kropieniui.

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO

Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KL1NICA

Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai 
Priima, nuo 8 ligi 10 vai. kasdien 

Consultoric: Av. Zelina, 471, Tėl. 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva W, São Caetano do Sul nuo 12 
ligi 18 vai. '

Šaukiamas, dieną;ąf naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į namus. ' ,

EJCKlTCBSiO CCNTAEIL

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

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

KÁN. A. ARMINUI, liūdinčiam dėl motinos mirties, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Saurusaiėių Šeima

BALÍ ir VICENT1NA TŪBELIUS 
Sidabrinio Moterystės Jubiliejaus progr, sveikinam, 
daug Viešpaties palaimos ir saulėtų dienų linkim 

Dėdė Juozas

— Henrikas Losinskas Vy
tauto'ir Bronės Losinskų sū
nus, gyvenančių Vila Peloje, 
mielai sutiko bendradarbiauti 
«M L », rašydamas eilę strai 
psnių apie Brazilijos legendas 
ir tradicijas. Yra didelis fol
kloro žinovas, literatas, žur
nalistas, bendradarbiauja S, 
Paulo ir Rio de Janeir žurna 
luose. kas mėnuo parašo po 
vieną štraipsnį į vieną Mek
sikoj išeinanti žurnalą, iš len 
ką kalbos verčia Sinkevičiaus 
romana «Quo \ adis» Ateinan 
čiais metais tikisi išleisti žy
mesnių lietuvių rašytojų anto 
logiją. Ruošiasi i- savos kū
rybos ir pora biografijų išleis 
ti. Šia proga sveikiname nau
ją «M L » bendradarbį su ne 
senai praėjusiu gimtadieniu.

— Piemenėlių šv. mišios 
bus 12 vai nakties, Kūčių die 
noje Giedos L. K. Bendruo
menės choras diriguojamas 
maestro F Girdausko.

— S. Paulo jaunimo tauti
niu šokiu ansamblis praėjusį 
šeštadienį ir sekmadienį Rio 
de Janeire savo pareigą gra
žiai atliko. Plačiau bus sekan 
čiame «M L» numeryje, Jau 
nimo Aiduose.

- Praėjusią savaitę buvo 
formathros - mokyklų mokslo 
metu užbaigimo savaitė. Se
kančiame numeryje bus nuo
traukų ir platesnis aprašymas.

— Naujų Metų sutikimą ruo 
šia L. K Bendruomenės cho
ras V. Zelinoje .gimnazijos sa 
Įėję. Norintieji dalyvauti tra
diciniame Naujų Metų sutiki
me, iš anksto privalo įsigyti 
pakvietimus pas choro valdy
bą ir choristus, nes prie įėji 
mo nebus galima gauti.

— Šv. Juozapo Vyrų Broli 
ja su švenčių sveikinimais 
prisiuntė 41'0 kruzeirų «Mūsų 
Lietuvai» paremti. Ačiū.

SIDABRINĖ SUKAKTIS

Kalėdų pirmą dieną Balys 
ir Vincentina Tūbeliai šven
čia sidabrinį moterystės jubi 
lieju. Religinės iškilmės bus 
Vila Zelinoje prieš 9 vai. Šv- 
Mišias. Vaišės jubiliatu namuo 
se Moinho Velho Plačiau apie 
š ą susipratusią lietuviška šei 
mą bus parašyta sekančiam 
«M. L » numeryje.

— Šį sekmadienį 4 vai. po 
piet šaukiamas Liet. Kat. Mo 
terų Draugijos susirinkimas.

C 1 NE ■ NOI VOS
Filma-se reportagem de Ca 

sarnento, aniversário, batiza
do e festas em gerai.

Tratar com Alfonso Kublic- 
kas, Rua dois Corregos, 212 
Vila Bertioga.

GRAŽI IR NAUDINGA KALĖ
DŲ DOVANA

Rio de Janeiro Lietuvių 
METRAŠTIS

Vietinė lietuviška knyga dvi 
em kalbom išleista su lOOilius 
tracijų ir 600 išvardintų asme 
nų.
Kaina Cr $ 200,00.
Galima gauti mūsų redakcijoj.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai; avalynė, megstiniai.ko 
jinės; pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65. Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulėj

PARSIDUODA tuščias na
mas Vila .Zelinoje Rua Cam
pos Novos, 24 - sklypas 10x3ô 
Smulkesniu informacijų ir tar 
tis Rua Monteiro Soares Fil
ho, 42 (antiga rua cinco).

S IUVÉJ AS x

POVILAS AMBROZEVIÕIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
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