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VISUR PASAULYJE

Tokia proga, kaip Kristaus Gimimo Šventės, net ne
pasijunti kai mintimis pradedi skraidyti aplink pasaulį tarsi 
matydamas, tarsi lankydamas jus visus šiuo momentu ranka 
nepasiekiamus. Atgyja tie brangūs išgyvenimai, kuriais, iš 
jūsų prieteliško nuoširdumo, taip turtingas mano, gyvenimas. 
Šioje nuotaikoje rašau jums visiems, Broliai ir Sesės lietuviai, 
visus jus sveikindamas sulaukusius Kristaus Gimimo Švenčių 
ir šių metų užbaigos. Trokštu ir linkiu kad jūsų širdyse ir 
sielose dieviška šviesa sukurtų daug ramybės ir paguodos, 
tvirtybės ir ištvermės, gražių vilčių; kad ateinanti I960 me
tai būtų visiems jums gausūs Dievo palaima.

Iš anksto nežinome, kokių įvykių žmonės sukurs 
1960 metais. Vienas tačiau dalykas, svarbus visiems geros 
valios žmonėms, yra žinomas. Šventasis Tėvas Jonas XXIII 
yra paskelbęs visuotinį Bažnyčios susirinkimą visų krikščio
nių vienybės reikalu. Sekantieji metai skirti tam įvykiui 
pasiruošti. Jauskime, kad to įvykio sėkmingumu turime būti 
užinteresuoti kiekvienas. Tebūna 1960 metai visų geros valios 
žmonių tarpusavės pagarbos, meilės ir nuoširdžių pastangų 
metai, kad per krikščionių vienybę laimėtų pasaulyje gera 
valia, pagarba žmogui Per tarpusavę meilę ir vienybę Kris
tuje ir jo Evangelijoje prisidėkime visi pagal išgales tiesos, 
teisingumo, laisvės laimėjimui.

Visur ■ pasaulyje . .besW?h««j^^ 
seseles vienuoles ir visus lietuvius širdingai sveikinu ir lin
kiu visiems Dievo palaimos.

Nuoširdžiai jūsų
VYSK. V. BRIZGYS PASAULYJE

(Pažvelkime pealiomiâ c4kimi^ 3 
įganytojo Qimima

Jàu daug šimtmečių skiria 
tiiūsų laikus nuo V. Kristaus 
užgimimo. Žmonių laki fanta
zija dažnai savaip tą. faktą — 
Išganytoj® gimimą — ir jo ap 
linkybes pavaizduoja, viską 
supoetindama, atitraukdama 
įauo gyvenimo realybės.

(žymus mūsų tautos dvasi
nis rašytojas kun. dr. J. Vait
kevičius pasistengė atkurti 
ir pavaizduoti V Kristaus gi
mimo vietą ir aplinkybes to
kias, kokios jos ištikrųjų bu
vo. Apie (išganytojo gimimo 
vietą jis rašo:

«Žiūrėdami į paveikslus, 
vaizduojančius Kristaus gimi
mą Betliejuje, gauname labai 
malonų įspūdį, kuris tačiau 
nesiderina su tikrenybe Pat
sai tvartas būna labai nepa
našus į tikrą tvartą, nes įvai
rūs dailininkų pagražinimai 
padeda mums užmiršti, kad 
turime reikalo su tvartu...

Tvartas yra gyvulio gyve 
namo ji vieta, o gyvulys tik 
tiek teturi patogumų, kiek žmo 
gaus rūpestingumas ir darbš 
tumas jam suteikia Kadangi 
žmogus ne visuomet sugeba 
įsitaisyti patogumų savo na
muose. tai gyvulio namuose 
sugeba jų įtaisyti dar mažiau. 
Tvartas yra nešvarus pilnas 
blogo kvapo Žodžiu, užgau
na visus žmogaus pojūčius, 
todėl žmogus tik svarbaus rei 
kalo verčiamas žengia į gy
vulio tvartą.

Tokiaflne tvarte Kristus už
gimė».

KODĖL IŠGANYTOJAS 
GIMĖ TVARTE?

Į šį klausimą atsakydamas 
rašytojas iškelia irgi įdomių, 
originalių motyvų:

«Susekti priežastis, kurios 
privertė Išganytoją ne tik 
įžengti į gyvulių buveinę, bet 
joje užgimti, nėra lengvas da 
lykas, nes nėra niekam to pa 
sakęs

Tačiau prisimenant Kai ku
rias šv. Rašto vietas ir prasi 
tarimus, galima prieiti sekan 
čią išvadą:

Purvas yra dviejų rūšių: 
vienas, kuris teršia žmogaus 
kūną ir visus kitus daiktus, 
kuriuos mūsų akys mato K j 
tas, kuris teršia dvasią... Šio 
pastarojo, «mūsų akys nema
to, todėl šlykštimės vienu, ku 
rį pasiekia mūsų akys, o ne- 
sibijome to, kurį mato Dievo 
akys»...

Tačiau «dvasios purvas, ku 
ris teršia karaliaus rūmus, y- 
ra Išganytojo-dieviškom akim 
daug biauresuis negu tas. kū 
ris teršia gyvulio tvartą, ir 
kurio žmonės labiau bijo, ne
gu pirmojo »

Tasai dvasinis purvas yra 
nuodėmė. Ji, «nuodėmė buvo 
subiaurinusi visas žmonių 1»u 
veines. todėl Išganytojas pa
sirinko sau gyvulių tvartą, ku 
ris atrodė nešvarus žmonių 
žmoniškoms akims, tačiau Die 
vo akims jis buvo daug ma 
lonesnis. negu karalių rūmai. 
Čia gyveno gyvuliai, kurie ne 
moka nusidėti». Čia tuo metu

— Paryžiuje keturi vakarų 
didieji: pre z. Eisenhower, 
prez De Gaulle, Mae Millan 
(Anglijęs) ir Adenauer (V. Vo 
kietijos) nutarė pasiūlyti Kruš 
čiovui viršūnių konferenciją 
sušaukti 19’0 m balandžio 
m 27 d. Susirinkimo vieta 
Pra»eūzijes sostinė Paryžius. 
Rusijos vyriausybė atsakymo 
dar padavė. Kilusieji nesklan 
damai tarp Šiaurės Atlanto 
Gynimo Sąjungos ir Praneūzi 
jos galutinai nepavyko išly
ginti, bet iš kitos pusės liko 
išsaugota Šiaurės Atlanto są
jungos vieningumas Prancū 
zai nori didesnių teisių sąjun 
goję ir ypač būt patenkinti, 
jei jungtinių pajėgų vadovybė 
būt perduota į prancūzų ran
kas.

— Paragvajaus vyriausybė 
praneša, kad sukibimas likvi
duotas Tačiau iš sukilėlių 
šaltinių pranešama kad tik 
persiorganizuojama naujiems 
mūšiams. Kadangi visa ka
riuomenė palaiko vyriausybę, 
sukilėliams maža vilties yra 
laimėti.

buvo «Šv. Juozapas, pavadin 
tas teisinguoju. Švenčiausioji 
Mergelė be nuodėmės. Žo 
džiu, toji vieta gal vienintelė 
žemėje kuri buvo laisva nuo 
dvasiško purvo, todėl ją 
Išganytojas ir pasi
rinko».

Kalėdų dieną sustoję prie 
prakartėlės pagalvokime apie 
pamoką, kurią V. Kristus da
vė- mums, pasirinkdamas sa
vo gimimo vieta paprastą Bet 
liejaus tvartelį

Z U.

—- Doleris prieš šventes pa 
kilo ligi 220 kruzeirų. Stai
gaus kilimo priežastimi yra 
nuolatinis Brazilijos vyriausy 
bės popierinių naujų pinigų 
išleidimas ir mažas svetimos 
valiutos įvežimas iš užsienio.

— Spaudos pranešimu šį 
mėnesį Brazilijos vyriausybė 
kas minutę paleidžia apyvar
ton virš keturių šimtų tūkstan 
čių kruzeirų.

—• Sąryšyje su kelių avia
cijos karininkų pabėgimu už
sienin, yra areštuotų Rio de 
Janeire virš trisdešimts avia 
ei jos karininkų. Vyriausybė 
nori ištirti kaip plačiai buvo 
ruošiamas sukilimas.

— Rio Grande do Sul esta
das išleido savo pinigus. Jie 
teturi vertės tok ta«ne estade.

— Rio de Janeire politinė 
policija praneša, kad paskuti 
niu metu neramumus organi
zavo komunistinius. O Carlos 
Lacerda žurnalistams pareiš
kė, kad prie neramumų kėli
mo yra prisidėjęs Goulart ir 
Brizzola

— Brazilijoje, per spaudą 
sklinda gandai apie galimą 
karo stovio įvedimą Šios ži
nios nei patvirtinamos, nei pa 
neigiamos.

— Brazilijoje laisvė didelė. 
Štai kad ir t@ks faktas kai 
keli aviacijos karininkai pas 
pruko užsienin vyriausybei su 
sekus ruošiamą sukilimą, jų 
atsišaukimą, kviečiantį visą 
kraštą sukilti, persispaudino 
beveik visa Brazilijos spauda. 
Jei būt karo stovis įvestas, 

tuomet įvestų spaudai, radi
jui, susirinkimams cenzūrą.

— Prez. Eisenhoweris Ispa 
sijoje buv® labai iškilmingai 
sutiktas. Šitas vizitas sustipti 
no generolo Franco pozicijas' 
Prez Eisenhower 22 d. gruo 
džio grįžo Amerikon.

— Kalėdų ir Naujų Metų 
švenčių proga politinis gyve
nimas tiek tarptautinėje plot 
mėje, tiek atskiruose kraštuo 
se susilpnės, nes ir politikai 
nori poilsio.

— Lietuvoje Kalėdų šven 
tės yra darbo diena. Komunis 
tai daro viską, kad tik iš žmo 
nių širdžių tikėjimą išrauti.

— Amerikoje prasidėjo žie 
ma. New Yorko apylinkėse 
gruodžio m. 22 sniego iškri
to ligi 18 centimetrų. Šaltis 
siekė apie 20 laipsnių. Daug 
kur susisiekimas, del šalčio 
ir sniego, ypač automobiliais, 
buvo su.rukdytas. ■

— Prancūzija neįstengia su 
sitvarkyti su Afrikos Atželi 
ja. Partizaninis karas ne tik 
ką nesustoja, bet dar išsiplės. 
Laikina Arželijos vyriausybė 
sakosi pradėsianti visuotišį 
prieš Prancūziją karą. Anks
čiau ar vėliau prancūzai bus 
priversti šiam kraštui laisvę 
duoti, f,

— Kubos vyriausybė pas
kelbė dekretą sulig kuriuo vi 
sų kontrarevoliueionierių tur 
tas vyriausybė konfiskuos.

— Indijos komunistinės Ki
nijos konfliktas dar nebaigtas. 
Indijos ministeris pirmininkas 
Nehru pareiškė, kad Indija 
turi du kelius; derėtis arba 
vesti niekad neužbaigiamą ka 
rą. Kai kurie Indijos parla
mento atstovai pasiūlo loka
linį karą, kurį ministeris pir 
mininkas atmetė. Jis tvirtino, 
kad vietinis karas gali įsilie
psnoti į pasaulinį.

— Kuboje vėl prasidėjo va 
dinamieji «liaudies teismai» 
ir šaudymai.

— Brazilijos užsienio reika 
lų ministeris Horacio Lafer 
yra pakviestas apsilankyti 
Kuboje.

RAKETINIS LĖKTUVĄ^

Amerikos raketinis lėktuvas 
buvo išmėgintas rugsėjo 17. 
Jį iškėlęs iki 7 mylių aukščio 
bombonešis B 52. Atsikabinęs 
iš pradžių krito 3000 pėdą, 
paskui lakūno įjungtas vienas 
motoras jį išnešė į viršų iki 
50 tūkst. pėdų ir toli paliko 
už savęs palydovus sprausmi 
nius lėktuvus Paskraidęs ra
tu 100 mylių didumo dešimt 
minučių, lakūnas Crossfield 
nuleido raketą į išdžiūvusio

(pabaiga 6 pusi.)
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Jo Ekscelencija Dom Paulo Rolim Loureiro, São Paulo Arki vyskupo-Kardinolo Vys
kupas Pagalbininkas, pastoracinės vizitos metu, Vila Zelinoje Liet Kai Bendruomenes 
choro tarpe, prie klebonijos. Prie vyskupo stovi prel P. Ragažinskas. misijomerius Texas 
Bružikas, kun. J. Šeškevičius. Dešinėje-choro maestras F. Girdauskas.

— Baltų Taryba, kaip jau 
anksčiau pranešta, nutarė 
Fed. Vokietijos vyriausybei 
(kancleriui Dr. Adenaueriui) 
įteikti memorandumą ryšium 
su būsimomis viršūnių konfe 
rencijomis. Memorandumas 
jau įteiktas. Remiantis paties 
Chruščiovo pasakymu, kad 
reiktų likviduoti perei ojo ka 
ro liekanas, Baltų Taryba ir 
prašo Vakarų valstybių reika 
lauti karo liekanų likvidavimo 
Pabaltijyje, baigiant tų kraštų 
okupaciją ir grąžinant jiems 
teisę patiems apsispręsti lais 
vėje ir nepriklausomybėje. 
Sovietų Sąjunga visą laiką 
kartoja pripažįstanti kiekvie 
nai tautai teisę pačiai apsis
pręsti. Toji teisė turėtų būti, 
galų gale, taikoma ir Pabalti 
jo tautoms. Laisvasis pasaulis 
turėtų suprasti, kad Rytų Eu 
ropos tautų apsisprendimo 
klausimas yra bendras viso 
laisvojo pasaulio reikalas. Vir 
šūnių derybose su Maskva tu 
retų būti reikalaujama, kad 
sovietų karinės pajėgos ir so 
vietinis valdymo aparatas bū 
tų iš Pabaltijo kraštų atitrauk 
tas ir tems tautoms duota lais 
vė pačioms savo reikalus 
tvarkyti.

— V. Sidzikauskas, LLK p- 
kas ir PET Seimo vice p-kas, 
būdamas Londone buvo pri
imtas Did. Britanijos Foreign 
Office (užsienio reik-, ministe 
rijoje), ir Britų parlamente
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Halina Didžiulytė Mošinskienė

Kučiu Vakaras Naujoj Tėvynėj
Didelė salė naujo dviejų 

aukštų namo skendo šventiš
koje nuotaikoje Plonyčių u- 
žuolaidų klostuose žaidė leng 
vas šiltas vėjas. Minkštų bal
dų atlošai buvo padengti na
mų šeimininkės darbo serve
tėlėmis labai baltomis, stan
džiai iškrakmolytomis, rūpės 
tingai išglaistytomis Parkie- 
tą dengė didžiulis kilimas siur 
bliu išvalytas nuo visokių dul 
kių, skleidžiantis kvapą švie
žio vėjo. Jo viduryje, ant že 
mo stalelio, itališko stiklo 
žalsvoje vazoje, skleidėsi tik 
ką nuskintos raudonos rožės.

■*io kiekvieno paveikslo, 
vaws, lempos, buvo nuimta 
pa’kutinę nepaklusni dulkė.

Ant vakarienei paruošto sta 
lo, padengto sniego baltumo 
staltiese, mainėsi įvairiomis 
spalvomis plono krištolo tau

Skandinavucse Tebeina Diskusijas Fabdtijo 
Tautu Klausimu

Ginčas Švedijos parlamente ir visuomenėje.

(E) Ministeris p kas Erlan- 
der ir užs reik, ministeris 
Undėn težinosi, kodėl buvo 
atšauktas iš pareigų Švedijos 
delegacijos narys jungtinėse 
Tautose, konservatorių vadas 
Hjalmarson Girdi, jis veikiąs 
už Švedijos prisidėjimą Atlan 

turėjo taip pat pasikalbėjimų 
Rytų Europos klausimais su 
Aukštųjų ir Žemutiniųjų rūmų 
žymiais atstovais.

— Dar vienas gestapinin
kas pasikorė. Kai Vakarų 
Vokietijoje intensyviau 
pradėjo gaudyti buvusius ges 
tapininkus, masinių žudymų 
Lietuvoje ir kitur dalyvius, 
vienas kitas iš jų, vengdamas 
teismo, pats sau teismą pasi
daro. Šiomis dienomis Hechin 
geno kalėjime pasikorė buv. 
gestapininkas Willi Schmidt 
Jis buvo kaltinamas dalyva
vęs masinėse žudynėse Auš- 
vico. Dachau ir kituose kace 
tuose (kur buvo ir Lietuvos 
piliečių) Prieš buv. kaceto 
komendantą Hofmaną byla dar 
eina. Jis, Schmidt, ir keli kiti 
kaltinami nužudę tūkstančius 
žmonių.

rės atspindėdamos iš visų pu 
šių krentančia šviesa. Staltie 
sės baltumas slėpėsi po pade 
klais įvairių užkandžių ir vai 
gių kutenančių gomurį įvai
riais maloniais kvapais

Viename salės kampe mir
gėjo tai užsižiebdamos, tai 
vėl užgęsdamos elektros spal 
votos švieselės tarpe pietų 
kraštų eglaitės žalių šakelių 
papuoštų išpustais stiklo bur 
bulais ir sidabriniu lietumi.

Salėje buvo tylu, tik ves 
girdėjosi tolima muzika siun
čiama kažkurios radijo sto 
ties

Už plačių didelių langų, 
lengvai gulė minkštos ir tvan 
kios sutemos Tolumoje r-yš 
kėjo didmiesčio šviesų rėkia 
mos. tai išnykdamos, tai vėl 
mušančios naujų s aivų fon
tanais.

to kariniam blokui, kas kenk 
tų švedų neutralumui. Be to, 
jis savo dalyvavimu viešose 
deino astra ei jose prieš Chruš 
ėiovo a vjkimą į Švediją truk 
dęs Stockhoimo užsienio poli 
tikai Prieš tokius vyriausy
bės pasiteisinin- us griežtai pa 
sisakė ir komervatoriai ir Ii 
bevalai. Patsai Hjalmarson, 
daugelio atstovų pritarimu, 
pareiškė: «Jei vyriausybė ma 
no, kad delegatas tik dėl to 
negali Švediją atstovauti JT- 
se. kad tas delegatas viešei 
pasisako už Pabaltijo tautas 
ir už jų laisvo apsisprendimo 
teisę, tai tokia vyriausvbė 
tuo pati save apibūdina». Esą 
liūdna, kad taip uoliai sten
giamasi Chruščiovui įtikti.

Kaip praneša «Eltos Infor 
macijų» ■'kandinavijos korės 
pondentas, švedų visuomenė
je stipriai reaguojama į šve
dų užsienio reikalų ministério 
Undėno tikrai keistą pareiški 
mą, girdi, «nuo Pabaltijo kraš 
tų okupacijos pradžios praėjo 
jau tiek daug laiko, kad šve 
dai nebegali domėtis tų kraš 
tų išvadavimu, ar jų išvada
vimo reikalauti».

Platūs Švedijos gyventojų 
sluoksniai tokią pažiūrą atme 
ta. Be kitų ankstesnių švedų

Bet kur gi namų šeiminin
kai? Kur jie taip užtruko? Juk 
tuoj tuoj pasirodys pirmoji 
žvaigždutė blykstančiame dan 
guje.

Štai pasigirsta rakinimas įei 
namų durų. Kažkas įėjo. Kaž 
kas skubiai numetė apsiaus
tą prieškambaryje ir skuba į 
salę Ak tai ponas \ ladas — 
pats namų šeimininkas Jis 
nešinąs milžiniška kvadratine 
kartono dėže perrištą ryškiu 
raudonu kaspinu. Pirštų ga 
lais jis skuba prie eglaitės, 
padeda ten dėžę ir tada apsi 
dairo. Viskas aplinkui taip 
tvarkinga, taip švaru! Prieina 
prie padengto stalo — ir čia 
nieko netrūksta. Jis žino, kad 
tai jo mylimos žmonelės dar 
b as Ji taip mėgsta švarą ir 
tvarką...

Nusišypsojęs, dar kartą me 
ta žvilgsnį į paslaptį po eg
laite ir išskuba pro duris. Juk 
reikia pasiruošti, pasipuošti 
Kūčių vakarienei!

Jis vistik užsuka dar į vir

t

J Augustaitytė-Vaičiunienė 

KALĖDOS
(Mintis iš Šventojo Raštos)

Vai ko jūs išėjot Į liūdinčius tyrus?
Ar nendre siūbuojama vėjo grožėtis?
Ar šilką; ir auksas jums tapo įkyrus?
Čia nuob džių plotai dienas jūsų mėtys:
Tai ko jūs išėjot į liūdinčius tyrus?

Tai pranašo didžio, kaip žemė, kaip dausos,
Tai pranašo laukto, kurs sfinksus sugriovė,
Kurio tyrų nendrės palinkusios klausos, 
ir amžių sustiprinta, griūva tvirtovė,
Nuo pranašo žodžių kaip žemė, kaip dausos.

Jei pranašo laukto — varpus įsiūbuokit, 
Kad skelbtų visiems kad vidurnakčio žemę 
Jisai jau aplankė. Sutikt pasiruoškit.
Kuriam džiaugsmo rytas ramybę sau sentia, 
Alyvos pripilti jūs žiburius savo paduokit.

Sukilom pažadinti pusnakčio gando, - 
Dievaičių šventoves išvydę sugriautas, 
Naktų suptos širdys didžiai nusigando, — 
Naujai pasipuošęs giedrėjantis skliautas, 
Mažutis Valdovas lapus didžios knygos jau sklaido

Ir lauktąją žvaigždę pamatę netyčia, 
Mes bėgam, kur Dievas mums palefikė dangų. 
Ir beria iš savo mažučių rankyčių
Grūdelį, kurs gojum didžiausiu išaugo, 
Ir įnešė Kryžių į Šventąją savo bažnyčią.

s j audos pasisakymų, būdin
gas yra liaudies partijos or
gano «Neiiies AHehande» ve 
damasis tuo klausimu Laikraš 
tis pastebi, kad joks švedų 
politikas Pabaltojo išlaisvini
mo ginklų priemonėm iki šiol 
ir nereikalavęs. Tačiau, Pa
baltijo tautų likimo klausimą 
išlaikyti gyvą ir švedus infor 
muoti, kaip rusai pavergė tas 
tautas - šitą negali uždrausti 
jokia švedų vyriausybė. Minis 
terio Undėno pareiškimas, ga 
limas dalykas, susilauksiąs 
karšto plojimo iš Maskvos pu 
sės, bet kažin, ar Undėnui tai 
bus malonu. «Neteisingumas 
nenustoja būti neteisingumu 
nei tuomet, jei nuo jo praėjo 
jau daug metų».

Suimtas Vilniaus gyven
toju žudymų dalyvis Kaippra 
neša «Pirmasenser Zeitung» 
(gruodžio 4 d laidoje), Wolfs 

tuvę ir ten randa užšaldytos 
«Vodkos» butelį. Įsipylęs, vie 
nu mostu užverčia stikliuką, 
nusipurto, paskui dar vieną, 
ir tada uždaręs šaldytuvą sku 
ba į viršų.

— Pagaliau parėjai, Vlade
li, — pasitiko jį žmonos bal 
sas iš miegamojo.

— Nepyk, Zosyte, kad už
trukau. Tokia kamšatis mies
te, vos-ne vos radau taksį, — 
teisinosi Viadas, o pats paten 
kintai sau šypsojosi, paruoš
ta žmonai staigmena.

— Ateik čia greičiau. — ne 
kan-ravo žmona - užsek man 
suknelę ant nugaros.

Vladas įėjo į miegamąjį, to 
kį pat jaukų, tokį pat švarų, 
švelniai kvepiantį įvairia mo 
terš kosmetika Jis priėjo prie 
žmonos stovinčios prieš tua
letinio stalelio veidrodį ir už 
traukė suknelės perkirpimą. 
Apkabinęs jos pečius, švel
niai prisiglaudė ir pabučiavo 
ją į baltą aksominį kaklą. Pa
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burge suimtas buvęs esesinin 
kas Max Gross. Jis įtariamas 
dalyvavęs civilinių gyventojų 
žudyme Vilniuje 1941-44 me
tais.

PABĖGĖLIŲ EMIGRACIJOS IR 
ĮKURDINIMO KLAUSIMAIS 

KONFERENCIJA MIUNCHENE
Eilei Lietuvos ir kitų kraš 

tų pabėgėlių Vokietijoje dar 
yra vilties išemigruoti į kitus 
kraštus.

Š m lapkričio 24- 25 d d. 
Miunehene įvyko amerikiečių 
šalpos organizacijų sušaukta 
konferencija emigracijos įkur 
dinimo klausimais, kurioje iš 
BALFo dalyvavo I. Rugienius. 
Banevičienė ir A. Grinienė, iš 
kitų dalyvių pažymėtini šie: 
Jungt. Tautų Aukštojo komi
saro pabėgėlių reikalams de 
legatas Vokietijoje MR. Ter-

(pabaiga 3 pusi.)

kėlęs žvilgsnį, jis pamatė at
spindį jaunos gražios moters: 
veidas apsuptas vario atspin
džio plaukų, kaip tai buvo la 
bai madoj; didžiulės juodos, 
kaip naktis akys, pusiau pri 
merktos šelmiškai žiūrėjo iš 
po tamsių blakstienų; daliau 
lankeliu išpešioti antakiai 
kiek pakelti lyg nustebime.; 
švelniai raudonos lūpos šyp 
senoje rodė baltų sveikų dan 
tų eilę, ausyse spindėjo aus
karai ir tokie pat karoliai ant 
kaklo

Tikrai jo žmona buv© nepa 
prastai graži. Vladas neatsi
laikė ir vėl pabučiavo žmo
ną, dabar į skruostą.

— Ak, Vladai, palik, Suga
dinsi mano kosmetiką, — lyg 
pyktelėjusi kalbėjo žmona.

— Ir kam tau kosmetika, 
Zosyte, tu ir taip graži.. — 
murmėjo vyras.

— Taip?... - kokietiškai 
kraipydama galvą pati savi
mi gėrėjosi žmona. Ji šian
dieną **.u tikrai patiko.

2



3 pusi M'uSŲ LIETUVA 1959 m. gruodžio 24 d.

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

STEBUKLU NAKTIS
Stebuklinga nak is . Amžių meilės pilna.
Čia šviesos dienų susikaupę...
Čia sugelta siela nuobodžiu laukimu 
Po augančiu kryžiumi klaupia...

Iškilminga naktis... Nusižarstę miglas
Žvaigždynai, kaip arfomis, šneka
Ten rylų pakraščiais su rausvąja žara 
Mūs norai laisvėdami teka.

Bus naujajam kely ir audrų ir giedros, 
Kaip pavėsio po fygos medžiu...
Aš tik vieno šiąnakt iš Valdovo garbės 
Tėvynei giedresnio rytojaus meldžiu.

O šventoji naktis visus žemės kelius
Į vieną laukimą tík btJria...
Ji ir mūsų širdy, kaip gamykloj plačioj, 
Iš nauja gyvenimo židinį kuria.

J. E. vysk. Dom Paul» Rolim Loureiro,, lydimas mens. K. Miliau&ko ir mons P. 
Ragažinsko, su procesija įeina bažnyčion Prie baldak-ymo: J. Baužys, -yru Broli jus pirmi
ninkas, ir P. Narbutis, valdybos narys.

(pabaiga iš 2 pusi )

r ton ir jo asistentė M.L. Ko- 
ojmen. Tarptautinės sociali
nės tarnybos di-ekiorė Vokie 
tijoje Dr. U. Mende, IUEM vi 
oe-direktorius Vokietijoje Dr. 
Ė. Groebner, ICEM atstovas 
Ženevoje M. Cordt Mueller, 
Australijos, Kanados ir JAV 
ko sulasą atstovai. USEP pro 
gr imes direktorė C. van Lior- 
Bibiiak.

KIEK IŠ VISO PABĖGĖLIŲ?
♦

Iš konferencijos duomenų 
paaiškėjo, kad neįeinančių į 
Jungi. Pautų globą vokiečių 
tautybės pabėgėlių (tremtinių) 
1!-*5S m. rugs^ 30 d. buvo: 
9 339' CCO iškraustytų iš Lenki 
j- s ir Sovietų.Sąjungos užim 
tų sričių, iš jų 191.0DO gyve
na stovyklose; 3.196.800 pabė 
gėlių iš Vokietijos sovietinės 
žmonos, kurių 126.000 gyvena 
f tovyklose.

Svetimšalių pabėgėlių Vo
kietijoje š m. liepos 1 d. bu 

ę 2<7.00!?. iš kurių 11.900 gy 
vena paprastose stovyklose, 
apie 1.800 senelių namuose, 
ligoninėse, ar panašiose ins 
titueijose; be te, apie 120.000 
gyvena privačiai Naujų sve
timšalių Vak Vokietijoje kas 
met atsiranda apie 2 000 ir 
maždaug tiek pat asmenų iš 
Vokietijas emigruoja.

PASKOLOS PABĖGĖLIAMS
Vokiečių pabėgėlių įkurdi 

nimui palengvinti bankas i Las 
tenausgleichsbank) Bad Go- 
desberg teikia egzistencijai 
susikurti paskolas netik vo
kiečiams bet ir svetimša
liams, žinoma, tam tikromis 
sąlygomis. Šis bankas svetim 
šabams yra išdavęs apie 12 
milijonų DM, iš kurių 6 mili
jonus butams įsigyti. BALFo 
pareigūnų nuomone, iniciaty
vos nepraradę lietuviai, turį 
įsikūrimo planų, gali kreiptis 
į minėtą banką paskolos rei
kalu. .

DIDELĖS SUMOS PABĖGĘ-
L1Ų BUTŲ STATYBAI

Konferencijoje buvo pra
nešta, kad 1955 6» metų laiko 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

••fcnjA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------ Rua ca Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ——

tarpyje Jungt Tautų įstaiga 
butų statybai ir baldų įsiren
gi mui esanti išleidus' ar išlei 
sianti 27.CMfl.0S' DM. Pigiųjų 
britų finansavimui Fed Vokie 
ti jos valdžia iš sayęs pridė
jusi apie 4 kartus tiek. Pabė 
gėlių perkeldinimą iš barakų 
į normalius butus pajuto jau 
ir lietuviai. Didokos lietuvių 
stovyklos Wehaen įnamiai iš
kraustyti į naujus butus Os 
nabrucke, Bremene ir kitur. 
Galutinai stovyklas likviduo
ti planuojama I960 metais ar 
1961 m. pirmoje pusėje.

KUR KOKIE EMIGRACIJOS 
GALIMUMAI

Iš konferencijos toliau pa
aiškėjo, kad sveikiems ir nor 
maliems emigracinio amžiaus

žmonėms yra gerų galimumų 
emigruoti į Kanadą ir Austrą 
liją Bet konferencijoje taip 
pat paaiškėjo, kad daugelis 
pabėgėlių nėra ninkami emi 
gracijai arba jos ir nesiekia. 
Keletas kraštų (Skandinavi
jos kraštai, N. Zelandija, Ka
nada. Australija, Didž. Brita
nija) kai kada įsileidžia ma 
žesnius skaičius ir tokių šei 
mų, kur yra ligotų asmenų. 
Ksi dėl atskirų kraštų, buvo 
pranešti dar tokie duomenys: 

Kanada: Tasai kraštas 
vėl įsileidžia emigrantus 18 - 
45 metų amžiaus, viengungius 
ir šeimas, tačiau turi būti 
«sveiki mediciniškai, mora
liai ir politiniai» (I). Kas bu 
vo kartą atmestas, po metų 
vėl gali kreiptis. Kelionę, pa 
prašius, finansuoja Kanados 
valdžia Kanados atstovybių 
biurai yra Koine, Mūnchene, 
Stuttgarte, Hamburge. Berly- 
nė. Nuo pareiškimo įteikimo 
iki emigravimo paprastai trun 
ka 3 mėnesiai Emigrantams 
patariama mokytis anglų 
kalbos.

Australija kviečiasi emi
grantus ir siūlo geras įsikūri 
mo galimybes viengungiams 
18-35 metų, vedimiems be vai 
kų 18 45 metų ir vedusiems 
su vaikais 18 50 metų.

JAV-bės įsileidžia dabar tik 
pagal tautines kvotas, kurios 
Lietuvos atveju yra labai men 
kos (380 per metus). 1959 m. 
rugs. 22 d įstatymu pirmeny 
bės suskirstytos dabar šiaip: 
1-ji specialistai, 2-ji JAV pi
liečių ar teisėtai įvažiavusių 
tėvai, 3-ji JAV piliečių ar tei 
sėtai įvažiavusių santuokinis 
(vyras ar žmona) ir vaikai iki 
21 metų, 4-ji-JAV piliečių ar 
teisėtai įvažiavusiųjų broliai, 
seserys, vaikai virš 21 m., 
nevedę. Užsiregistravę iki 
1953 m. gruodžio 31 d. gimi
nės, jei jiems įvažiuoti petiei 
jos buvo patvirtintos iki 1959 
m. sausio 1 d., gali emigruoti 
be eilės. Konsulatuose tokių 
patvirtintų peticijų esą net 
apie 22.000. Išskirtiems dėl tb 
ligos šeimos nariams prailgiu 
tas terminas susijungti iki 
1961 m. birželio 30 d.

Pirmosios konferencijos die 
nos vakare įvyko susipažini
mo pobūvis, kurio meninėje 
dalyje pasirodė ir A. Grinie
nės vadovaujamos miunche- 
nietės lietuvės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais.

Staiga pažvelgusi į čia pat 
stovintį žadintuvėlį ji susirū
pino:

— Vladai, skubėk, jau še
šios, tuojau rinksis svečiai o 
tu dar nepasiruošęs

Vladas paklusniai pasitrau
kė ir užsidarė vonios kamba 
ryje.

Tuo tarpu Zofija liekna ir 
grakšti, atidarė komodos štai 
erių ir iš ten išėmė keletą 
mirguose popieriuose įvynio 
tų ryšulėlių, taip pat perpin 
tų spalvotais kaspinais. Ji nu 
skubėjo žemyn.

Salėje, dėdama viską po 
e '’nite, ji stengėsi nepastebė 
ti viliojančios kvadratinės dė 
žės Sustiprinusi radijo muzi
ką, ji priėjo prie stalo dar 
kartą viską apžvelgdama ti 
krinančia akimi: taip nieko 
netruko Svečiams susirinkus 
bus patiekti žuvų valgiai ir 
užšaldyti gėrimai

Niūniuodama kokią tai ne 
reikšmingą melodiją, ji dar 
sustojo virtuvės tarpduryje, 
bet aštrus skambučio čerškė 
jimis ją nupu ’ė.

įeinamos durys atsidarė
— O. labas vakaras, pra

šom, prašom... — kvietė Zo
fija

įėjo ponas Kostas su žmo
na Jadvyga. Bendras pasis 
veikinimas pasibučiavimai. 
Svečiai suėję salėn, jautėsi 
laisvai ir susėdo į minkštus 
fotelius. Ponas Kostas tuojau 
išsitraukė pypkę ir ją prikim 
šęs užsirūkė Jis buvo aukš 
tas ir šviesiaplaukis. Pusiau 
primerktos pilkos akys kaž 
kokio nuobodulio pilnos, tin 
giai slankiojo paveikslais ka 
bančiais priešingoje sienoje 
Ponia Jadvyga, keistu siitapi 
mu, buvo labai panaši į savo 
vyrą, tik vietoj pypkės, ji už 
sirūkė cigaretę ’•Hollywood».

Zofija vos spėjo pasikeisti 
keliais žodžiais su atvyku
siais, kai ir vėl sučerškėjo 
skambutis. Dabar įėjo ponas 
Jonas su žmona Alina. Ir vėl 
sveikinimasis pasibučiavimai 
Ponas Jonas buvo pagyvenęs 
briunetas, žilstančių plaukų 
pluoštu virš kaktos. Jo tam 
siose akyse blikstelėjo links
ma švieselė, kai jis pažvelgė 
į Zofijos šypsantį veidą, ir 
jis pagarbiai pabučiavo jos 
ranką. Ponia Alina, be am

žiaus moieris, likučiais suvy
tusio grožio puolė prie vei
drodžio taisytis šukuosenos. 
Po to ir jie suėjo į salę

Tarp svečių tuojau užsi
mezgė kalba, kas rudė, kad 
jie visi seniai pažįstami ir į- 
pratę susitikti Vlado Daniuo
se. Tuo tarpu Zofija atsipra
šė svečių ir nubėgo raginti 
vyrą paskubėti.

Vladas jau buvo pasirėdęs 
savo naujausia eilute. Jis dar 
šukavo prieš veidrodį kaž ka 
da šviesių plaukų likučius.

— Eik. Vladai, apačion Sve 
čiai laukia, tuoj sėsime vaka 
rieniauti

- Ar viskas tvarkoj? - pa
klausė žmonos.

Žmona pataisė jam kakla 
raištį, nubraukė vos įžiūrimą 
plaukelį nuo peties, ir apsu
kusi jį į duris stumtelėjo: — 
Eik, eik greičiąu!...

Šeimininkai ir svečiai sėdė
jo prie stalo. Kūčių vakarie
nė buvo pradėta «Vodkos» sti 
kliuku apetito sužadinimui Iš 
karto kalbos pagyvėjo, akys 

svaidė dviprasmius žvilgsnius 
tai kairėn, tai, dešinėn, tai vi
sa visa.

Skambėjo taurės ir taure
lės, tarškėjo šakutės ir pei
liai, pusbliūdžiai tuštėjo Visi 
kaž ką kalbėjo, juokėsi dilgi 
nančių anekdotų klausydami. 
Buvo išgerti tostai už šeimi
ninką ir šeimininkę, už sve
čių ir viešnių sveikatą. Išny
ko ikrą, lašiša, užsieniniai 
šprotai ir visokios kitos im
portuotos gerybės.

Užbaigai, šeimininkė atne
šė mažą bliudelį aguonų pie
no ir pintinėlę su šližikais.

— O, o... šližikai, kaip Lie
tuvoje! — nustebo svečiai.

— Taip, aš laikausi lietu
viškų papročiu. — pasididžiuo 
dama tarė Zofija. Jos žvilgs
nis kokietiškai nuslinko pro 
pono Jono ir pono Kosto vei 
dus Ji pastebėjo jų godžią 
šypseną lydinčią kiekvieną 
jos judesį, tuo tarpu kai po
nia Jadvyga ir ponia Alina 
stebėjo savo vyrus šnairuoda 
mus į įkaitusį namų šeiminin 
ką. Taip paragauta šldžikų ir 
aguonų pieno.

Dabar atsistojo Vladas ir pa 

beldė šakute į lėkštę prašy
damas dėmėsio.

Visi sužiuro į jį baigdami 
paskutinį kąsnį.

Vladas pradėjo: «Malonūs 
mūsų draugai! Mums begalo 
smagu šiandieną visiems prie 
bendro stalo švęsti Kalėdų iš 
vakares... — jis atsikosėjo». 
— Po ilgų gyvenimo audrų 
blaškančių mūsų valtį, mes 
radome pagaliau pastovų uos 
tą. Šiandieną mes visi esame 
tvirtai stovintys žmonės, visi ' 
turime geras tarnybas, turi
me nuosavus namus ar apar
tamentus. Tik pagalvokite, ar 
gi mes gyvendami Lietuvoje 
galėtume per tokį trumpą lai 
ką įsigyti namus tokius, ko
kiuose aš jus šiandieną pri
imu? .. Tai yra nepaprastas 
likimo mostas, kad mes savu 
laiku pasitraukėme iš savo 
krašto. Taigi pakelkime tau
res už šią palaimintą šalį, ku 
rioje mes tapome turtingi ir 
sotūs. Tegyvuoja mūsų džiaug 
ssas, mūsų gyvenimo drau
gės, mūsų nauja tėvynė»!

(B. D.)

3



19; >■ gruodžio T4 dpus 4 MŪSŲ LIETUVA

«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M. L.» skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė Danutė Jurevi

čiūtė. ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siųsti — <^ai.n\tftės Aidui»,

CXixa Postai 4'118

São Paulo.

KALĖDŲ PRASMĖ,
Nėra tūkstančiai siunčiamų sveikinimų, daugybė dovanų, pe- 
rištų margais popierėliais ir spalvuotais kaspinais, gražu i 
.papuošta eglutė ir turtingi vaišių stalai. Tačiau visi šitie 
daiktai daug kam užtemdo tikrąją Kalėdų prasmę.

Tikroji Kalėdų Prasmė yra Dieviškasis Kūdikis prieš 
du tūkstančius metų atnešęs pasauliui už milijonus neperka
mų dovanų, atnešęs jam išganymą, išvadavęs jį iš nuodėmės 
ir parodęs jam kelią, kuriuo gali grįžt-i ir prarastą Tėvynę 
pas savo Dangiškąjį Tėvą.

Rūpinkis, Broli, kad visas išviršinis žibėjimas neiš
blaškytų perdaug tavo širdies. Susikaupk ir susimąstyk. 
Kūdikėlis atėjo žemėn mylėti žmogų, atėjo ir tave tos meilės 
mokyti. Kai meile artymui dega tavo Širdis kai mylėdamaš die
viškąjį Kūdikėlį dėl jo meilės pajėgi ko nors sau išsižadėti, 
kad artymui džiaugsmo padarytum, tfu geriausiai šventi Ka
lėdas ir pagerbi dangiškąjį Kalėdų Svečią.

Paplotėlio šviesoje
ALFA SUŠINSKAS

Kūčių vakaro Lietuvoje nie 
kuomet nepamirš tie, kurie jį 
yra ne kartą išgyvenę savo 
ttèvtâhèje.l

Tradieinis Kūčių vakaras y- 
ra suvaidinęs Lietuvoje reikš
mingą religinį, tautinį ir net 
soeialinį vaidmenį Tikrųjų 
lietuvių širdyje jis ir dabar te 
bevaidina panašų vaidmenį, 
®k kitokia nuotaika apsigau
busį: jau keliolikti metai lie
tuviškųjų Kūčių vakarą kū- 
Čiautejų veidus aptraukia, y- 
patingo liūdesio šydas, ir jų 
širdį perveria gilus skaus
mas ...

Kūčių diena su savo būdin
guoju vakaru mums, Lietu
viams. yra patapusi ypatinga 
švente, viskuo nuo kitų šven 
Čių besiskiriančia. Kūčių va
karu mes išreiškiame savo vi 
dinį gerumą, sušvintantį šven- 

x tu krikščioniškumu ir gyvu 
Lietuviškumu.

Anų nekomunistinės praei 
ties Kūčių vakarais brangio - 
sios Lietuvos vieškeliai, kai
mų ir miestų gatvės lyg iš
mirdavo: elgetos nepamatyda 
vai lauke, šunyčio nesutikda

vai beslampinėjančio, vėlyvo 
pakeleivio neišvysdavai beke 
liaujančio visa Lietuva bū 
davo pas save namie prie Kū 
čių meilės stalo... Iš visų 1 ė 
•vynės kampų tėviškėlėn susi 
rinkę saviškiai, išsimaudę pir 
tyje ir dailiai pasidabinę, su
sėdę aplkik Kūčių stalą, bal
tutėle linine staltiese apties
tą. pradėdavo šventąją vaka
rienę vyresniojo malda; pa 
ptetėlį belaužydami ir jį tarp 
savęs besidalindami, jie pra
dėdavo kfičiauti... Niekas čia 
neišskiriamas, niekas neuž
mirštamas Šventa rimtis ir ne 
kasdieninė nuotaika apgaub
davo paplotėlio, Rieve pyra
go, dalyvius. Praėjusiųjų me 
tų vargas ir džiaugsmas per
bėgdavo per kūčlautojų širdį, 
ir dažnai gaili ašarėlė ištrykš 
davo iš tu akių kurios prie 
meilės stalo užgriebdavo tuš 
čią vieta, nebematydamas my 
Limoj© Šeimos nario, rodos, 
dar taip neseniai čia buvu
sio . Nesantaika ir pykčiai 
dingdavo šį šven ąįį vakarą; 
idėjų ir darbų priešai persi
imdavo paplotėlio dvasia, ir

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,0.6 ligi 18i30 vai., banga 540 klc.

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

Radijui paramą galima įteikti íinansinès 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.

VISIEMS MOKSLEIVIAMS ATEITI
NINKAMS, JŲ TĖVELIAMS, VISIEMS 
MUSŲ VADOVAMS, RĖMĖJAMS IR 
DRAUGAMS LINKIME LINKSMŲ VIEŠ- 
PATIES gimimo švenčių.

Moksleivių Ateitininkų 
Valdyba

— SAUSIO 3 dieną 15 vai 
VILA ZELINOS GIMNAZIJOS 
SALĖJE ĮVYKSTA LIETUVIŠ
KOS MOKYKLOS EGLUTĖ. 
VISI SENI JAUNI IR MAŽU 
DALYVAUKIME.

Lietuviškos Mokyklos Eglu
tėje vėl sulauksim Kalėdų 

senelio su dovanomis
vaikučiai, šiaip jau visada ju 
drūs ir geresni© kąsnelio be
siekia prie stalo, dabar klus
niai dalindavosi su vyresniai 
siais Dievo duotais patieka
lais nemurmėdami ir nesivai 
pydami..

Paplotėlio dvasia naišnykda 
vo iš lietuvi© širdies didžio
sioms Gimimo šventėms pra
ėjus Ji buvo ir tebėra krikš 
čioniškosios Lietuvos stipry
bė Ši paplotėli® dvasia yra 
meilė Dievui, žmogui ir savana 
kraštui, savai žemei...

Jau kekoliktųs Kūčios, kai 
Lietuvos vaikai sėdasi prie 
Kūčių stalo švento skausme 
surakinti, kai Lietuvos moti
nos Lietuvoje prie skurdaus 
Kūčių stale rauda savųjų kai 
po laisvąjį pasaulį išblašky
tieji lietuviai skausmingu ate 
dūšių persikelia pas kenčian
čius savuosius Lietuvoj ir Si 
bir© ištrėmime .
-Kūčių dvasia nėra išnykusi 
pavergtosios Motinos Lietu
vos vaikuose: ji yra gyva ir 
gaivalinga savo laisvės ilge
siu ir meile.

Pavergtieji, išvežtieji visaip 
išblaškytieji Lietuvos vaikai 
šventąjį Kūčių vakarą girda 
Lietuvos žemės šauksmą! Tra 
dicinis paplotėlis pavirsta šie 
toiamosios lietuviškos laisvės 
simboliu, apjuos:ančiu beveik 
visą žemę.

» O® «®® »® <® «•» ♦»..<» <♦ 0» o»..

" Jonas Minelga

Kalėdų Kristui
Kada varpai šį šventą rytą 
Ramybę skelbia žemei.
Klajūnės mintys baugiai ritas 
Į tolumą neramią.

Ų Pasiekia jos gimtas sodybas, 
Laukus, snieguotą šilą...
Ant skruostų ašarai sužibus, 
Malda į dangų kylat

— O Dievo Kūdiki Mažyti, 
Tavin nukrypsta akys.
Lyg paukščiai rudeni® išvyti, 
Klajojam tėviškės netekę.

Liūdnom širdim prie Kūčių stalo 
Plotkelę laužėm baltą.
Ar lauš ją broliai prie Uralo 
Šią naktį gūdžią, šaltą?...

Gimei tu varganam Betliejuj, 
Neši ramybę žemei, —

z Maldaujam skausmui išsiliejus — 
Pakeisk kelius benamiu. /
Nuo mūs pečių klajūno naštą 
Nuimk, gerasai Kristau 
Atkelk vartus į gimtą kraštą 
Tėvų kapus išvysti.

--== Eglutės programoje bus su vaidinta I. Juozuko dvieju veiksmu Kalėdinis vaizdelis 
,^=z^:=^=====e===z «PASKUTINIS SAPNAS ŽEMĖJE»
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TAUTIEČIAI!

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.$ 200,00.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa. Postai 7988, S. Paulo.

Vincai /Povilai Tjúbeliâ
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 PAUTO ^auna’ 36
S° andar - sala 11 ' " Moinho Velho,

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aorangą, maistą, medžiagas, me 
galinius, vilną, odą batams ir vaistus.

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

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo farašu patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiamą naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Ąl. Bo-guslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į-LIETUVĄ

Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

baž. 10 vai., Casa Verde, N. 
s. das Dores baž. 17,15 vai.

Parque das Nações 10 vai.
Antrą:
Utinga 19,30 vai.,

São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., J Laps 16 

vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 

aiississia

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti,

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo. .

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIOLOM ETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequeneia modulada) 1071 mg.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13,00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25
Priimame komercinius ske’lbimus ir pasveikink 

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!
Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

Madeiras em geral

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

? Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

H

SUB®‘55'^’í

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.

B Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam
išsimokė Ūmui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMFOS. 1 - V. ZELINA 

SÃO PAULO - Telefone 63 5915 
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.” 93

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas. B

•*e»»au»M®ili.ai®fiM»ai»a’*i<«»« ibimoí nim m
! ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» í
i IRMÃOS BAUŽYS í
s= ne Ci W Ci «ob o n.® 55! »g 5
= ■ Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paul© ®
S Telefone 63-6OO5 • I

| Aberturas de firmas
7 Encerramentos de firmas

Transferencias de firmas
= Contraí. na Junta Comercial
= Dis^at. na Junta Comercial
a Escritas Fiscais

Escritas Co m e r c iaisc
Is■. HORÁRIO das

-------------------------------------—------------------- ------------------------------

Contratos Incação
Cartas de Fiança §
Requerimentos g
Balanços |
Alvarás diversos |
Seguros de Fotzo e f
Seguros de acidentes &

■ ?■

ü às 19 horas. ' g
g

«v I» * »wstawes w ««»««« ■*ww w w »>«.« -

Skaitykite «Músu Lietuva»

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVICIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina; 595)

VIENTNT W ATSTOVAI SAESiOJO VANDENS L I N D O T A

IRMÀOJ ÍAILitl!
i ndoya vanduo yre áésaai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Buene, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967 - SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

JI U VYKI© J r LAUKO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokę jimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaine

aura* a web íMniíiiirtBMi nHaBBcaBaauratevwaiauaaoítiiiiitâstBUt aueaatsaaBH»HpoafiaBtt8B3iaaa!>iaii»ur«aanaas6»■MnBB>UBsvBawBa«attikaBMaiio>BaBoaMt»aBí6gaaBim>MN

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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ąV. ZELINA, 515 — CAJXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

LIETUVOS NACIONA 
MARTYNO MAŽVYDO BIB

— Eglutė SENAM MALŪNE 
kartu su vaišėmis įvyks tre
čią dieną Kalėdų p.p. Tūbe
lių namuose. Pobūvio tikslas 
pagerbti vargo mokyklos mo 
kytoją p. Joną Kaseliūną už 
j© pastangas, už jo pasiauko
jimą parodytą mokyklai. Lie
tuvišką darbą p. Kaseliūnas 
dirba ne tik mokykloje, bet 
ir visoje kolonijoje. Lietuvis 
kam reikalui jis nesigaili nei 
laiko, nei jėgų, nei išlaidų. 
Kaip ir visi darbininkai ir Ka 
seliūnas sutinka nekartą ne
pritarimo, nesupratimo ar net 
pasipriešinimo, bet tai nė kiek 
neatšaldė jo uolumo. Seno Ma 
lūno lietuviai šia proga tam 
nenuilstančiam darbininkui ir 
nori pareikšti savo pritarimą 
ir pagarbą.

— VILA ANASTAZIJOJE 
gruodžio mėn. 27 dieną 8 vai. 
30 min per lietuviškas pamal 
das giedos L K. Bendruome
nės choras iš Vila Zelinos.

— KAN. DR. Z. IGNATAVI
ČIUS, Rio de Janeiro kunigų 
seminarijos profesorius, lietu 
vių misijonierių direktorius, 
gruodžio mėn. 17 d. grįžo iš 
atostogų, kurias praleido Siau

(pabaiga iš 1 pusi J 

ežero dugną Pačiuožus my
lią kelio, ji laimingai sustojo.

Lakūnas tvirtino, kad nau
jasis raketinis lėktuvas pasi 
rodė geriau valdomas, nei bu 
vo laukiama. Dabar jau iš
spręstas raketinio lėktuvo 
klausimas. Jį tobulinant būsią 
.galima • pakilti iki 100 mylių 
ir greituimą padidinti iki 4000 
mylių per valandą. Dabar 
skrido tik 1400 mylių greičiu. 

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylių vediilaas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10.° and. eon-j. 101 - Tel. 35-0062

EJCKlTOKli© CONTÁBIL 
NASCIMENTO

Irmãos Nascimento
RE6. C.0.C. SP. Mro 1.484

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

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

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

rėš Amerikoje ir Kanadoje. 
Šią savaitę lankosi S. Pauly.

— Kan Dr. Z. Ignatavičiaus 
rūpesčiu bus galima gauti iš 
Šiaurės Amerikos prieinamo
mis kainomis lietuviškų mal
daknygių ir mokykloms vado 
vėlių.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
ch iras apmokėjo sudėjimą ant 
vąrgonų grindų ir suolų. Da 
bár choristams yra patogu, 
nes turi kur atsisėsti. Chorui 
klebonas už auką nuoširdžiai 
dėkoja. Taip pat jau baigta 
vargonų reforma. Dabar ma
lonu klausytis pamaldų metu 
vargonų muzikos.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
PAMALDOS

Kūčių naktį - Piemenėlių 
šv mišios.

Kalėdų dienoje šv. mišių 
tvarka tokia pat kaip sekma
dieniais.

— L. ŠLIKTA jau inžinie
rius. Inžinieriaus diplomą ga 
vo 17 d. gruodžio. Įteikimo iš 
kilmės buvo Makenzie univer 
siteto iškilmių salėje Diplo 
mus įteikė São Paulo guber
natorius. Inž. L. Šlikta yra su 
sipratęs lietuvis, dalyvauja L. 
K Bendruomenės chore. Svei 
kiname su pasiektu laimėji
mu.

— IRENE ADOMAVIČIŪTĖ 
baigė Sšo Paulo konservato
riją piano ir armonikos kla
sę. Diplomų baigusiems įtei
kimas buvo 23 d. gruodžio. S. 
Paulo mieste teatre Po ofi
cialios dalies buvo įdomus kon 
certas. Irene Adomavičiūtė 
jau senai dalyvauja lietuvių

Vytautas Juozas Bacevičius ir Eugenia Lukoševičiūtė, 
sukurs naują lietuviškos šeimos židinį šį šeštadienį Šliūbas 
bus 18,15 vai. šv. mišių metu. Jaunasis yra Kazimiero ir 
Veronikos Bacevičių sūous. Jaunoji Prano ir Marijos Luko
ševičių duktė Abudu jaunieji yra gimę ir augę Brazilijoje, 
susipratę lietuviai, dalyvauja organizacijose. Jaunoji jau 
keletą metų dalyvauja Liet Kat. Bendruomenės chore. Jau
niesiems linkime saulėtų gyvenimo dienų naujame gyveni
mo kelyje.

— Šį šeštadienį taip pat bus 
šiiūbai, Hermano Lazdausko 
su Sofija Paulauskaite. Nelso 
no Nevožino su Vilma Zabie 
laite, Viktoro Jono Jurčikonio 
su Luzia Paima, Petro Vyš 
niausko su Francisca Luduvi 
ce.

— Laiškai; L Kutkienei. J. 
Fracckevičienei, J Kavaliū 
nui,xK Ambrozevičiui, A. Pu 
pelini, J. Bortkevičienei. J. Ju 
zėnui, K. Navickienei. A. Nor 
butienei, M. Jnrkoniui, A. Na 
dolskytei, J. Masini B. Šlik- 
tienei. P. Šimoniui, L. Bendo- 
raičiui. Ad. Šerniui. G. Luką 
ševičiūtei, J Satkūnaitei, P. 
Makuškai, V. Kavoliai. A Ma 
telionytei. N. Vinkšnaitytei, 
J. Mošiiskiui, J. Paukštytei. 
P. Narbučiui. A. Lazdauskui, 
A Zabielai, J Gudanavičiūtei, 
J. Meškauskui, J. Baužiui, P. 
Skurkevičiui, E. Baranauskai 
tei, J Masiuliui, M. Vinkšnai 
tienei, J. Tijūnėliui, J Širbins 

parengimų programose, talki 
na maes ruiF. Girdauskui cho 
re paruošime groja vargonais 
Vila Zelinos bažnyčioje pamal 
dų metu Sveikiname sekmin 
gai pasiekusią savo tikslą. 

kili, M. Butrimavičienei. S 
Mitiulienei. Alb Verzbickui 
Ir. Adomavičiūtei EI Matuzo 
nytei M. Jonavičiūtei. Pr. 
Kamantauskui, O Masiulytei, 
N. Antanaičiui. Kat Kulscar, 
Al G/abauskui. O. Kalinaus 
kienei V. Navickui, V. Vaikš 
norinei, A Tatarūnui. L. Do
vydaičiui. V. Krumžlienei, V. 
Tatarūnienei J. Buzaitei, J. 
Bliujui.

— Gruodžio mėn. 18 d. Rio 
de Jaoeire mirė Bronius Žvi
ronas.

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

Malio de frança Camaigo,

kuris nesenai atidarė savo konsultoriją Vila Zelinoje 
RUA MANAIAS, 2-D. Priima: pirmadieniais, antradieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

Lietuviškas Grožio Salonas

RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RĘTIRO
Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu

kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura.
Atsilankyte, p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 

mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

« V E N U S »

— Lietuvių
grama per ruduo Nove de J u 
Iho jau baigia ketvirtus me
tus. Programa transliuojama 
18 vai. sekmadieniais. Šio sek 
madienio programa bus kalė 
dinė. Bet atsiminkime, kad 
neužtenka tik klausytis, bet 
reikia ir pinigu paremti, nes 
už kiekvieną mįnutį reikia ap 
mokėti.

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

J. Baužys Rua Manaias, 21, 
P.P Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João
233 (prieš centralinį paštą), 

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,

Tėvą J. Bružiką prie S 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Viendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, M.li
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

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

ANTANO PAVILONI©
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

R E S TO RANAS
SU ŠOKIAIS

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius

Jauki broliu latvi u aplinkuma

Muzika europietiška ir mod erniska

Atidarytas nuo 1Ó i k i 3 veii. ryto

Rua Augusta, 926 * Tel. 36-5862 ♦ S. Paulo
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