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GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE 0 ŽEMĖJE RAMYBĖ GEROS VALIOS ŽMONĖMS!

Mums Gimė!
«Štai aš skelbiu jums didelį džiags- 

mą, kurs bus visai tautai: šiandien, Do 
vydo mieste, jums gimė Išganytojas»*

Lk. 2, 11
«Išaušo diena, kai pasirodė
išganytojo Dievo gerumas
ir meilė žmonėms.

«Mums gimė Kūdikis, 
mums duotas Sūnus!

«Dievas tai labai mylėjo pasaulį, 
kad jis davė jam vienintelį Sūnų»

(Tit. 3, 4; hz 9. 5; Jo 3, 16)
«Mylimiausioji džiaukimės! Juk šiandien 

mums gimė Išganytojas! Nebėr vie os liūdesiui, 
kai pasaulin ateina pats Gyvenimas, sunaikina 
mirties baimę ir, užtikrindamas amžinąjį gy > 
venimą, pripildo mus džiaugsmo.

1: •
Niekas neišskiriamas iš to džiaugsmo Vi

si turim tą patį pagrindą džiaugtis Kaip nuo 
dėmės ir mirties Nugalėtojas mūsų Viešpats 
randa visus nuodėmėje, taip jis ateina visų 
gelbėti

Tekrykštauja šventasis, nes jam ištiesta 
pergalės palmė! Tedžiūgauja nusidėjėlis, nes 
jam pasiūlytas atleidimas! Tepasidrą&ina pa 
gonis — ir jį Gyvenimas šaukia!»

A 1(Sv. Leonas Didysis)
i

«Dievas atėjo. Jis čia. Dėlto viskas yra 
kitoniška — ne taip, kaip mums atrodo... Kai 
tariame žodį Kalėdos, tai pasakome, jog Die | 
vas per Žodį tapusį kūnu, ištarė pasaulin &a 
vo paskutinį, giliausią ir gražiausią žodį, luto 
žodžio niekados nebegalima atšaukti. Jis yra 
galutinis Dievo veiksmas. Jis yra pats Dievas 
pasaulyje Ir tas Dievo žodis skamba: «Žmo
gau, pasauli, aš myliu tave».

Tai yra visiškai nesitikėtas žodis. Neįma
nomas žodis. Kaip galima tarti tokį žodį, pa 
žįstant žmogų, pažįstant pasaulį ir jųdviejų 
šiurpiai tuščias prarajas I. . Ir vis tiek Dievas 
tą žodį ištarė, gimdamas kaip kūrinys. Kūnu 
tapusis Meilės Žodis sako, jog amžinasis Die
vas ir mes turim bendrauti akis į akį, širdis 
su širdimi, kad tas bendravimas jau užmegs 
tas ir mes begalime tiktai gintis nuo tos mei
lės pabučiavšmo, jau svilinančio mūsų lūpas

Šitą meilės Žodį Dievas mums iiterė sa 
vo Sūnaus gimimu Betliejuje, Ir tada, trumpai 
akimirkai pasaulį apgaubė nė silpniausio gar
so nesudrumščėanti tyla. Visas gi ma»o paties 
gyvenimu ir pasaulio istorija vadinamasis triukš 
mąs yra tiktai Amžinosios Meilės vyliu» laisvam 
žmogaus£atsakymui išgauti į paskutinį savo žodį.

Tame ilgame ir drauge trumpam» Dievo 
tylos akimirksnyje, kurs yra vadinamas «Post 
Ckristum natum — Po Kristaus gimimo», žmo
gui duodama dar kartą tarti savo žodį šitame 
pasaulyje. Šalia tyliai kaip žmogus stovinčio 
ir laukiančio Viešpaties, Dievo meilė drebanti 
žmogaus širdis turėtų tarti: Aš ... » Ne, geriau 
turėtų nieko nesakyti, o tylėdama pasiduoti 
dieviškąja! čia esančiai Meilei, kadangi mums 
gimė Sūnus».

Karl Rahner

------- » <B» • --------

GERBIAMUOSIUS PRELATUS PIJŲ RAGAŽINSKĄ 
ALEKSANDRĄ ARMINĄ IR KAZIMIERĄ MILIAUSKĄ, VI
SUS KONFRATRUS KUNIGUS, SESERIS PRANCiŠKIETES, 
LIETUVOS KONSULUS, VISUS SAVO GERADARIUS, DRAU 
GUS IR VISUS BRAZILIJOS LIETUVIUS SVEIKINAME 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA IR MELDŽIAME VIEŠPATĮ, 
KAD JIS PRIPILDYTŲ JŪSŲ SIELAS MEILE, MALONE IR 
ŠVENTU DŽIAUGSMU !

NAUJIEJI GI METAI LAI SUARTINA MUS DAR 
LABIAU SU DIEVU IR VIENUS SU KITAIS, KAD DAR
NIOJE MEILĖJE IR PAGARBOJE VIENS KITAM BENDRU 
DARBU PADARYTUMÉM 1965 METUS VIENUS IŠ GRA 
Žl AUSIU IR VAISINGIAUSIŲ BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
ISTORIJOJE!

LIETUVIAI TĖVAI JĖZUITAI 
«MUSŲ LIETUVOS» REDAKCIJA IR 

ADMINISTRACIJA

PALAIMINGŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
VISiEMS MANO DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS! 

PRELATAS ALEKSANDRAS ARMINAS

DAUG DIEVIŠKOJO KŪDIKĖLIO PALAIMOS 
VISIEMS ATEITININKAMS, DRAUGAMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS!!!

, DĖDĖ JUOZAS

I EetlšeJu
Tylūs to»liai aidą lieja:
«Bėkit, broliai, į Betliejų: 
te»a Aukštybė prakartėlėj 
ten Šviesa nakties šešėly».

Einam to stebuklo, broliai, 
kur žvaigždelėm mirga toliai, 
kur briljantais virpa sniegas 
ir upelis, tyliai bėgąs !

Mum skaisti žvaigždė plevena 
naktį šviesą viltį men»;
ilgesys — jos žvainas vardas, 
Meilės meile skaisčiai verdąs.

Mykolas Vaitkus
l ■

---- ----- ----
•l '

Jo EkscelencijosVYSK. VINCENTO BRIZGI? SVEIKINIMAS
Kristaus gimimo švenčių proga sveikinu 

visus lietuvius ir širdyje dalinuosi su kiekvie
nu švenčių džiaugsmu Kristus atėjo ne tik 
žmoniją iš gimtosios nuodėmės išliuosuoti, o 
ir atnaujinti žmogaus širdyje Dievo bei arti
mo meilės ugnį, kurių jis davė žmogui jį su
tverdamas. bet kurią nuodėmė buvo užgesinu
si. Kristus nori, kad ta ugnis degtų. Kristus 
atėjo pasėti garstyčios grūdą — išganymo žo
dį, kad jis užaugtų į didelį medį, kurio pavė
syje rastų ramybę ir santaiką visi žmonės, vi
sos tautos.

Mūsų laiko žmonija šaukiasi šviesos, tai
kos ir ramybės. Jos troškimai ir’siekimai tiek 
nueis teisinga kryptimi, kiek žmonija priims 
Kristaus žodį ir juomi gyvens.

Šiandien pakartokime savo širdyse dėkin 
gurno ir džiaugsmo jausmą, kad gimėme ir 
užaugome ne stabmeldžiais, o Kristaus tikėji
mo šviesoje. Dera kiekvienam pamąstyti, kaip 
šia dovana pasidalinti su tiesos alkstančia 
žmonija Esame jautrūs medžiaginiam ^žmonių 
vargui ir tuo j® i iš pildome dalį didžiausio die
viško įsakymo mylėti artimą, kaip save. Ta
čiau kūnas dar ne visas žmogus ir ne vien 
kūno reikalai yra žmogaus reikalai.

Stenkimės dažniau ir jautriau mąstyti 
apie žmonių dvasinius vargus ir reikalus. Ir 
tuose dalykuose padėti artimui liepia tas pats' 
didžiausias Dievo įsakymas Kristaus gimimo 
naktį angelų giedota ramybė ateina ir ateis 
ten, kur yra Dievo ir artimo meilė.

Tebūna mūsų (šventės pilnos Dievo pa 
laimos ir džiaugsmo!

Vyskupas V. Brjzgys

Švento Juozapo Brolija sveikina
, !■ 

su Kalėdų Šventėmis ir Naujais — 1965 p 
metais visą São Paulo lietuvių kolonija!

Brolijos Valdyba

I......................... .................................... ......

Lietuvos nacionalinė
M. Mažvydo bibli o i eka

1



2 pusi.

LIETUVIAI
Okupuotoje Lietuvoje

JAUNIMO PROBLEMOS

(E>) Netoli Kauno esančia 
me «Nugalėtojo» kolchoze jau 
nimui nerūpi komjaunimo or 
ganizacija. >s nesidomi kuliu 
rinėmis pramogomis. Taip ra 
šo «Tiesa» lapkričio 13 d. lai 
doje Čia atpasakotas parti
nis susirinkimas ir lengva 
susidaryti įspūdį, kad panaši 
padėtis ir kituose kolchozuo
se Pažvelkime į vieną kitą 
pavyzdį: «Jaunimas renkasi į 
šokius. Niekas jų neorganizuo 
ja... palubėje kybo dūmų de
besys. Vyrukai trypia, kad net 
langai dreba. Kas nors aš kur 
atneša naminės. Veidai dar 
labiau įrausta...»

Bibliotekos vedėja G. Miką 
liemenė pasakoja: «Sunku ką 
nors padaryti... Jaunimas ne
sirenka.;. nėra meno vadovo.» 
Pasirodo minėtame kolchoze 
apis komjaunimo veiklą nie- 
1 o negirdėti, kurį laiką tebu
vęs vienas komjaunuolis. Lai 
kraštas klausia — ką jauni
mui gali pasiūlyti tas «Nuga
lėtojo» kolchozai? Ilgus, nuo 
bodžius vakarus ir nieko 
daugiau;

IVANŲ TVARKA

(E) Jei darbovietėje netvar 
ka, tai skubama pasiskųsti 
«Tiesai» ar «Komj. Tiesai»; 
Vilniuje pastačius namą ir be 
drengiant jį perduoti naudo 
jimui, pasirodė kad darbinin
kai slankioja be darbo, o 
meistras Aleks.Kaluženkovas 
esąs per grubus. Supykę dar 
bininkai: Timotiejus Rybako
vas, Ivanas Krasnovas ir Fio 
doras Artiomovas pasiskundė 
«Komj. Tiesai», Šioji pasiuntė 
korespondentą ir aiškino 
tiesą.

Kaluženkovas pasirodė esąs 
tikrai grubus, nesirūpinąs dar 
bo žmogaus dvasiniais potrau 
kiais.

Aiškinimų nereikia, nes vi
sokių Ivanovų dvasiniai po 
trukiai mums per daug gerai 
pažįstami Toliau laikraščio 
atstovas prisimena asmenybės 
kultą, kuris varžąs žmonių 
kūrybinius sugebėjimus. Pada

PASAULYJE
I

ryta išvada, kad pairusio au
klėjimo klausimus darbovie
tėse atsta yd turėtų griebtis 
ne kas kitas, kaip komjauni
mas.

SAL. NERIES KURINIAI

(E) Š Kurliančikas surinko 
duomenis, kuriomis kalbomis 
paskelbti Sal Neries kūriniai 
Sovietiniu laikmečiu Lietuvo
je pasirodė 3S S. Nėries kny 
gos (bendru 548.700 egz tira
žu). Žinoma, pasistengta nu 
tylėti Nepr, Lietuvos laikais 
išleistus poetės kūrinius.

Iš svetimų kalbų daugiausia 
S. Nėries kūrinių išleista ru 
sų kalba — 8 knygos ir 23 
kolektyviniai leidiniai Toliau 
seka ukrainiečių kalba, gudų, 
kirgizų, gruzinų ir kt. Sovie 
tiniai satelitai — čekai, len 
kai. bulgarai, rumunai ir ven 
grai taip pat turi išleidę S. 
Neries kurinių. Ir tolimosios 
Kinijos ir vakariečių — acglų, 
prancūzų, ispanų ir esperan
to kalbose taip pat padaryta 
vertinau.

J. GRICIAUS «HAMLETAS»

(E) Vilniaus kinuose nu© 
lapkričio 9 dienos rodomas 
Leningrade pastatytas ir lie
tuvio J. Griciaus nufilmuotas 
Šekspyro «Hamletas*. Filmas 
vertinamas, kaip labiausia pri 
artėjęs prie originalo. Režimi 
niai laikraščiai daugiausia 
vertino G Kozincevo pastaty 
mą, Pažymėtina, kad «Hamle 
tas» sukurtas kaip savaran
kiškas kūrinys, o ne kaip ral 
diška Šekspyro tragedijos 
iliustracija,

KULTŪROS GYVENIMAS

— Lapkričio 14 d. Vilniaus 
operos — baleto teatro pasta 
tyta Mascagni opera «Caval- 
leria Rusticana». Dirigavo V. 
Viržonds, režisorius J. Gustai
tis, svarb. vaidmenyse pasiro
dė J. Stasiūnas,. E. Saulevi- 
čiūtė, V. Adamkevičius, M. 
Aleškevičlūtė ir kt;

— Prieš metus Italijoje vie 
šėjo dailininkas Vincas Ge
čas. Neseniai jo kūrinki i eks-

MUSŲ LIETUVA

ponuoti Rašytojų Sąjungos 
Klube Vilniuje.

— Lietuvoje paminėtos dail. 
Stepo Žuko 60 tos gimimo me 
tinės. Dailininkas karikatūris
tas pokario metais mirė Lie
tuvoje. Dabar jis prisimintas 
kaip satyros žurnalo «Šluota» 
aedaktorius.

EUROPA
LIETUVIAI SOCIALISTŲ 
KONGRESE

(E) Briuselis — Rugsėjo pra 
džioje Briuselyje vykusiame 
Socialistų Internacionalo Kon 
grėsė dalyvavo lietuvių social 
demokratų Partijos delegaci
ja: Jonas Glemža, Juozas 
Vilčinskas, Povilas Juknevi
čius ir Jonas Petraitis.

GRĮŽO Į LIETUVĄ

(E) Roma — Lapkričio 20 
d . Romos lietuvių palydėti į 
Lietuvą per Maskvą išskrido 
Vilniaus Arkivyskupijos valdy 
tojas kan Česlovas Krivaitis, 
Panevėžio ir Kaišiadorių vys
kupijų valdytojas kan. Paulius 
Bakšys, Telšių Vyskupijos 
kancleris kan. Bronius Ba
rauskas ir Rumšiškių klebo
nas prof Jonas Žemaitis. Jie 
visi galėjo dalyvauti Visuoti
nio Bažnyčios Susirinkimo 
3 sios Sesijos posėdžiuose. 
Kartu išvyko ir du Okupuo
tos Lietuvos žurnalistai, My
kolas Jackevičius ir Albertas 
Petrauskas, nuo pat 3-sios 
sesijos pradžios, kaip ir kiti 
pasaulinės spaudos atstovai, 
stebėję Vatikano 2 jo Visuoti 
no Susirinkimo eigą. .

Viet-Namas

Vietnamo komunistai moko jaunimą partizanų karo.

LIETUVIAI LENKIJOJE
(E) Neseniai Vilniuje lankė

si Lenkijos lietuvių visuome
ninės kultūros draugijos een- 
trovaldybos Varšuvos skyriaus 
pirm-kas Mykolas Kmfta. Jis 
“Komj. Tiesos'’ atstovui papa 
sakoje apie Lenkijoje gyve 
nančius lietuvius.

Punsko mieste veikia lietu
vių kultūros namai; Dramos 
grupė nuo 1956 metų su lietu 
viškomis pjesėmis važinėja 
po Lenkijos miestus ir kai
mus. Daugiausia Varšuvoje 
veikia keli muzikiniai bei šo 
kių rateliai.

Palaikomi ryšiai su Vilniu
mi. Gauta liaudies instrumen
tų, Uoto nuotraukų, žadama 
prisiųsti tautinius drabužius 
bei knygas. Lenkai sudarę 
«Lietuvių bičiulių draugijas» 
Krokuvoje, Poznanėje ir Vroc 
jave (b; Breslau). LLVK Drau 
gijos valdyba veikia Seinuo
se. Ji išlaiko 9 lietuviškas mo 
kyklas, o Seinuose — vidurį; 
ne, kurios direktorium yra A. 
Udzila, neseniai ’ baigęs Vil
niaus Vilniaus universitetą; 
Draugija leidžia «Aušros» lai 
kraštį — nuo 1965 m. jis pra 
dėsiąs eiti reguliariai.

BALTŲ TARYBOS POSĖDIS

Bonna (E) — Lapkričio 19 
d. Bonnoje įvyko Baltų Tary 
bos posėdis. Ukrainiečiams 
pastolius, nutarta sukviesti ben 
drą studijinę konferenciją. Bal 
tų Tarybos nariai be to, dar 
nutarė toliau tęsti žygius dėl 
pabaltiečiu kalbomis valandė 
lių V. Vokietijoje veikiančia-
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me tarpt, bangų radio siųstu 
ve «Deutsche Welle».

ARGENTINA
MINĖJO DONELAITĮ

Rosario (E) — Kaip prane 
ša ‘‘Argentinos Lietuvių Bal
sas“ lapkričio 15 d. Rosario 
Lietuvių Bendruomenė suren 
gė Kristijono Donelaičio mi
nėjimą. Programoje dalyvavo 
iš Buenos Aires atvykęs O. 
Ožinskienės vadovaujamas 
Argentinos Lietuvių Centro 
Tautinių Šokių ir Dainų An
samblis.

AUSTRALIJA
LIETUVIŲ BIBLIOTEKA

Melbourne (E) — Australi
joje įsteigta centrinė Austra
lijos Bendruomenės Bibliote
ka. Joje kaupiamos knygos, 
gaidos, filmos ir garsiniai įra
šai — plokštelės, Bibliotekos 
paskirtis yra praktinė; ji tal
kininkaus lituanistinių moky
klų mokytojams, akademikams 
ir studentams, rašantiems dar 
bus lietuviškomis temomis, vi 
suomenioinkams, žurnalistams 
bei kitiems.

Biblioteka yra prieinama vi 
siems Australazijos, t.y. Aus
tralijos, Naujosios Zelandijos 
ir Okeanijos lietuviams ir ki 
tataueiams.

Vietinės lietuviškos biblio
tekos jau eilė metų veikia 
atskiruose Australijos lietuvių 
taikiniuose — Sydnejuje, Ade 
laidė.je, Geolonge ir kt.

P a s ir d é
SPALIO 5: Šiandien pradė

jau gyventi, Net mano tėve
liai to dar nežino Esu toks 
mažytis, kaip obuolio sėklutė 
bet vistiek jau esu AŠ. ir aš 
būsiu mergaitė, gelsvakasė, 
mėlynakė. Viskas jau nusta
tyta. Net ir tai, kad labai 
mėgsiu gėles.

SPALIO 19: Trupučiuką pa 
ūgėjau: Bet vis tebesu per 
maža pati ką nors daryti- 
Todėl mama beveik viską at 
lieka už mane Ji dar nežino, 
jog nešiojasi mane čia, po 
savo širdimi, kad man^jau 
padeda ir net maitina mane 
savo kraujų O, kokia ji gera!

Kaikas sako, jog aš dar 
nesanti joks asmuo, kad tik
tai mano motina gyvenanti. 

Bet aš jau ESU tikras asmi o 
kaip ir mažas duonos trupi
nėlis kad yra tikra duora. 
Mano motina yra. Ir aš esu.

SPALIO 23: Jau pradeda 
atsiverti mano burna. Tik pa
manykite! Po kokių metų aš 
juoksiuos. Vėliau kalbėsiu. 
Pirmasis man© žodis bus — 
Mama».
SPALIO 25: Šiandien mano 

širdis ėmė plakti. Ji pati — 
nė iš šio, nė iš to. Nuo šiol 
ji švelniai plaks visą mano 
gyvenimą. Niekada nesustos 
pailsėti. O kai po daugelio 
daugelio metų, pavargus, su 
stos, aš mirsiu.

LAPKRIČIO 2: Ka-sdien au
gu no trupučiuką. Jau galima 
įžiūrėti mano rankytes ir 

kojytes; Bet teks dar ilgai 
laukti, iki mažos mano kojy
tės įstengs pakelti mane ant 
mamos skreito, iki mano ran
kytės galės skinti gėles ir 
apkabinti tėvelį.

LAPKRIČIO 12: Ant mano 
rankų pasirodė pirmi ženklai 
mažyčių mano pirštukų. Ko
kie jie juokingai maži! Ir jais 
galėsiu glostyti savo mamos 
plaukus, ir prisikimšiu jų pil
ną savo burnytę, o ji, grei
čiausiai sakys: «Ak, tu išdy
kėle. ką darai!»

LAPKRIČIO 20: Gydytojas 
tik šiandien tepasakė mamai, 
kad aš tūnau susigulusi prie 
jos širdis. Kokia ji turi būti 
dabar laiminga! Ar esi lai
minga, mamyte?

LAPKRIČIO 25: Mama su 
tėveliu, tarbųt, renka man 
vardą. Bet jie dar nežšno, kad 

esu merga?ė. Gal sako: «Pa- 
krikštysim Petriuku». Bet aš 
noriu būti Katriutė! Ir aš to- , 
kia jau did?lė!

GRUODŽIO 10: Mano plau
kusiai auga! Tokie švelnučiai 
šviesūs, lygus, žvilga. Kažin 
kokie mano mamytės plaukai?

GRUODŽIO 13: Jau beveik 
galėčiau matyti. Kad tik ne
būt taip labai tamsu aplink 
mane! Kai mama įves mane 
į pasaulį, jis bus pasinėręs 
saulės spinduliuose ir žieduo 
se, Dar nesu mačiusi nė vie
nos gėlytės. Bet už vis la 
blausiai trokštu išvysti savo 
mamytę. Mamuliuk, kokia tų 
atrodai?

GRUODŽIO 24: Kažin, ar 
mama girdi šnibždančius ma1" 
no širdies tvaksėjimus? Kai- 
kurie vaikai ateina pasaulin 
ligoti. Tada jautrios gydytojų 

rankos stebuklus padaro svei 
katei grąžinti. Mano širdukė 
yra sveika ir stipri. Taip ly
giai paka: tuk kuk, tuk-tuk, 
tuk-tuk .. . O, mamyte, tu tu
rėsi sveiką mažytę dukrelę!

GRUODŽIO 28: Šiandien 
mano mama nužudė mane!

PRIERAŠAS: Šitą aprašymą 
Lenkijos kardinolas Višinskis 
įdėjo į savo ganytojišką laiš
ką tikintiesiems, norėdamas 
sustiprinti jų atsparumą ko
munistų vedamai propagandai 
už palengvinimą abostų. Ori
ginalas rašytas vokiškai. Ame 
rikoje persispaudino keletas 
laikraščių. Čia perspaudina- 
me iš 1962 metų «Žvaigždės».

Red.

2



3 pusi. MUSŲ LIETUVA 1964 m. gruodžio 24 d 
''■■■IWinill IhlHUIIBIIWMMM II IIIB»

Prakartélé
Kalėdos! X aus gimimas 

Vienas kitam rankas spau
džiam. Linksma, gera — eg’ 
kifiė, Kūčios, piemenėlių mi
šios, Kalėdų Evangelija Taip, 
ta dažnai girdėta evangelija. 
Rodos, atmintinai ją mokam. 
Žinom, koks žodis kurį sekas 
Džiaugsmas ima: brolau, Ka 
Sėdos!

Evangelijos mintis dar kar
tą persijojam, sėdam į savus 
automobilius ir nuriedam tuš. 
čiomis didoaiesčio gatvėmis.

Kalėdų diena praleidžiam 
triukšmingam nuovargy, sė
dim, valgom, kalbam, geriam» 
Štai jau antrą, trečią ir net 
ketvirtą kartą! Teisingai pa
sakyta: sėdim, nes mes nie
kur, nė kūnu, nė dvasia ne
pajudam. «Brol, tai Kalėdos!» 
Ir pasitaiko, kad vakare nė 
vienas neatmename, kad jos 
«šventos», nekalbant jau apie 
tai, ar mes jas šventai pra
leidom,

Taip, mes sėdim ir pamirš
tam šv. Kaiėdų mintis pnas- 
mę, evangeliją, Išgirstame 
skelbiant, kad Viešpats gimė 
prafcartėlėj, ir mums gera O 
gal. geriau pasakius — «nė 
šilta nė šalta». Nepasijunta
me, kad perverčiame evan
geliją seniai girdėtu pasako 
jimu, kurio žodžiai praslysta 
P’O ausis, neatskleidę savo 
prasmės

Man atrodo, kad mums vi
siems be išimties reiktų atsi
versti gerą enciklopediją i.i, 
nudavus, kad nieko apie Kris 
tų nežinom, akademiškai, fak 
tiškai, be jokių pašalinių jaus 
mų, perskaityti mūsų V. Kris 
taus gyvenimą. Pamatysim, 
kad Kristus mūsų mažai pa 
žįstamas, kad mūsų tikėjimas 
silpnas, kad dvasiniai ryšiai 
su Išganytoju paviršutiniški.

KRISTŲ J AKĮ

Beskaitant Kristaus gyveni
mą, kristų į akį nuostabūs 
dalykai: Kristus didžiosios, 
skaitlingiausios ir labiausiai 
pasaulyje paplitusios religijos 
steigėjas, buvo nežinomas, 
prakartėlėje gimęs stalius Jis 
buvo sėslus, nebuvo nukelia
vęs daugiau pusantro šimto 
kilometrų nuo savo tėviškės.

Toliau skaitydami pamatysi 
me, kad Kristus buvo netur
tingas darbininkas, dažnai be 
pastogės, jokioj 
viešoj mokykloj nesimokęs^ 
kariuomenėj netarnavęs, ne
parašęs nė vienos knygos, 
nė vieno laiško.. Jis pažino, 
išgyveno ir suprato visą žmo 
gų spaudžiantį vargą: nuovar 
gį, alkį, pagundas ir t t. Jis 
gimė šaltame apleistame kai 
no urve. Pamilo neturtinguo 
sius ir nusidėjėlius

KODĖL TAIP DARĖ?

Jei mes paklaustumam, ko-

Kongreso pasisekimas yra musu rankose. 
Ji remkime auka ir darbu.

ir Neturtą?
dėl Viešpats taip darė, atsa
kymas bakų: jis norėjo paro
dyti, kad neturtas krikščionio 
gyvenime turi užimti centri
nę vietą Kristus febai pami
lo neturtą, jį išaukštino. Kai 
jis prabilo į minias pirmieji 
jo žodžiai buvo: «Palaiminti 
beturčiai dvasioje, nes jų 
dangaus karalystė».

Jei mes savęs paklaustu 
me, kodėl Kristus padarė ne
turtą pirmuoju palaiminimu, 
turėtume grįžti prie dar svar 
besnio klausimo — krikščio
niškojo neturto esmės Mums 
gerai žinoma, kad Kristus ne 
palaimino neturtėlius kaipo 
tokius o tik neturtėlius dva 
šioje. Tik krikščioniškosios 
dvasios ir Dievop pakilęs ne 
turtas įgyja Dievo prielanku
mą. Krikščioniškas neturtas 
yra ne kas kite, kaip tvarkiu 
gas vartojimas Dievo sutver
tųjų daiktų. Jis nėra tik že 
miškas veiksmas, bet in die 
viškas — meilės išreiškimas, 
vartojant sutvertąjį daiktą tik 
tiek, kiek jis reikalingas di * 
desnei Dievo garbei. Taip su 
prastas neturtas užpildo dva
sios tuštumą Dievu, išmoko 
mus mylėti, tarnauti, garbinti 
Kūrėją, ne sukurtuosius daik
tus. Tokio neturto nėra ko 
gėdytis, nė bijoti. Jis turi tap 
ti mūsų nuosavybė. Ne pas
laptis, kad materijalizmas yra 
giMai įleidęs šaknis į mūsų 
prigimtį, tarsi būtų koks ins
tinktas materijaliniam gerbū
viui užsitikrinti. Šis instink
tas, kaip ir kiti, nėra savyje 
blogas. Bet jis turi būti mūsų 
tvarkomas, o ne mes jo. Bū
damas tarno, ne pono kėdėje, 
jis išlaisvina žmogų iš nedo
rų kraštutinumų, atveria šie 
dį Dievui ir artimui, skatina 
į garus darbus ir maldą. Krikš 
čionis neturi būti aklas ar pa 
syvus žemiškiesiems daly
kams. Ne, jis yra žvalus en
tuziastas, kuris neturte atran
da slaptąją meilę ir karštą 
norą atstatyti pasaulyje tikrą 
ją vertybių eilę.

Neturtas yra tik pasiaukoji
mas, tarnaujant Dievui ir ar
timui. Neturtas tai įrodymas, 
kad žmogus pripažįsta savo 
priklausomumą nuo Dievo. N® 
turtas, tai veiksmingas, nuo
širdus noras tapti Dievo vai
ku, tarnu, riteriu visos di 
džiosios dorybės yrą surištos 
viena su kita. Pav.: neturtas 
turi daug bendro su nusiže
minimu, nes retas turtingas 
žmogus nėra paliestas išdidu
mo ir arogancijos. O išdidu
mas griauna bet kurią dory
bę, Neturtas tampriai surištas 
su viltimi.- jis skatina pasiti
kėti Dievu, sutikti su prama
tančiais Jo valios nutarimais. 
Tuo tarpu turtas su savo ma
terialinio saugumo garantijo
mis priveda prie Dievo Ap- 
vaizdos atmetimo. Kas turtin

ŠVENTO JUOZAPO BROLIJOS NARIAMS IR
PRIETELIAMS LINKI ŠVENTO KALĖDŲ DŽIAUGSMO

• JUOZAS MAT E LION IS
VYRU BROLIJOS PIRMININKAS

Odinių Reikmenų ir Žaislų Parduotuvė
SALDYS STASYS

Rua Clemente Alvares, 137 — Lapa — S, Paulo.

Sveikina visus savo senus bičiulius ir pažįstamus 
Kalėdų Švenčių proga ir linki jiems 

laimingų Naujų Metų.

IŠ VISUR

— Ispanijos valdžia nenori 
leisti buvusiam Argentinos 
diktatoriui Peronui toliau ap 
sigyventi šios šalies teritori
joje. Peronas galėsiąs pasilik 
ti tolimesniam laikui ispanijo 
je tik su sąlyga, jei jis atsi
sakys nuo savo politinės vei 
klos.

nu

- Dabartiniu metu Brazili
joje veikia 14 įvairių politi
nių partijų Pagal naujai ruo 
šiamą rinkimų reformą politi
nių partijų skaičius turės žy
miai sumažėti. Mažesnės poli 
tinės partijos turės susijung
ti su didesnėmis

HH

— Tarp Rio de Janeiro ir 
Niteroi miestų projektuojama 
pastatyti didelį tiltą, tačiau 

-«*• <*■> -»»• <at> e».'

gas, kam viskas sekasi, tas 
pradeda besaikiai pasitikėti 
savimi ir savo darbais, visai 
pamiršdamas kad j s priklau 
so Dievui. Dievą jis nustu- 
mia į užkampį, paleidžia j at 
šargą: «Dieve, tu man dabar 
nereikalingas Galiu ir be Ta 
vęs apsieiti. Bet del viso ko 
palūkėk čia, šitame kampely, 
je, nes gal dar reiks man į 
tave kada nors kreiptis*.

DIDESNIS LANKSTUMAS

Neturtingas dvasioje yra 
lankstesnis ir gali geriau pri 
sitaikyti prie gyvenimo neti
kėtumų Jis nuoširdesnis,leng 
viau priima patarimus, labiau 
įvertina patarnavimus. Jis pri 
ima dėkodamas ir su meile 
dutda. Ką? Bet ką Prade
dant mažiausiomis smulkme
nomis iki paties didžiausio 
pasiaukojimo Dievo tarnybai. 
Neturtėlis dvasioje nėra ap 
sunkintas, jo širdis neužrakin 
ta devyniais užraktais, lyg 
kokia nuo vagių nedegamoji 
spiūrta.

NETURTO ĮVAIRUMAS

Ekonomišku požiūriu netur
tas yra relatyvus Kas vienoj 
tautoj laikomas neturtingas, 
kitoje gali būti turtuoliu, ir 
atvirkščiai. Ekonominio ger
būvio apspręstas neturtas yra 
viena neturto rūšis, o apie 

tam projektui yra priešinga 
kariuomenės vadovybė, ku- 

- rios nuomone, abiejų miestų 
sujungimui tiktų požeminis 
tunelis.

nu

— Kubos cukraus dergus 
šiais metais sieks tik pus 
ketvirto milijono tonų, arba 
per pusę mažiau, negu anks 
tyvesniais metais Kadangi 
Kuba yra skolinga Sovietų 
Rusijai apie 900 milijonų do
lerių, tai laike sekančių še
šių metų beveik visas cuk
raus eksportas bus skirtas so 
vietams,

Hll

— Laikraščių žiniomis, So
vietų biudžetas kariuomenės 
reikalams 1965 m, bus suma
žintas apie 500 milijonų ru
blių.

kurį čia rašome, yra kita, 
yra dvasios neturtas. Ekono
minį neturtą padiktuoja gyve 
nimo sąlygos, Jį neša tik da
lis žmonijos Dvasios neturtą 
turi nešti visi, net ir turtin
gieji.

Kalėdų metu, kai skaitoma 
evangelija apie tvartelyje gi
musį Išganytoją, kiekvienas 
krikščionis turi pažvelgti į sa 
vo sąžrinę ir širdį; ar jis ne
nusikalsta krikščioniškajai ne
turto dvasiai. Jei taip, tai da
bar laikas duoti savo širdžiai 
laisvę, už meilę atlyginti mei
lę Praleiskime Kalėdas šven. 
tai ir pajusime savyje Dievo 
meilės senumą. Ątpalaiduo- 
k'm širdį Dievo ir artimo 
naudai, nes tik pravėrę duris 
galime išsivėdinti, ir tik pro 
atviras duris galime bendrauti

Prie Kūčių—Kalėdų stalo 
pradėkim šį Dievui atvertą 
gyvenimą. Vieton prisikimšti 
iki persivalgymo, ar ne ge
riau valgyti ir. nepersivalgant 
atsiminti neturtingą Jėzaus 
gyvenimą. Gerti, bet nepasi 
geriant atsiminti Kryžiaus kan 
čią. Draugauti ir neapkartin
ti draugystės tuščiais žodžiais 
ir nešvariais veiksmais links 
mintis ir nedasilinksminus at
minti Kristuje šį Kūčių—Ka
lėdų stalą.

Vytenis
(Žvaigždė 1964 XII.,

— Italijos dienraštis «11 
Tempo* skelbia, kad italų ir 
prancūzų komunistų partijos 
norinčios siųsti į Braziliją 
grupę savo agentų, kad pade 
ti Kubos agentams, slapiai 
veikiantiems šioje šalyje.

Hll

— Kubos diktatorius Fidei 
Castro nori ‘ iškeisti” 100 po 
litinių kalinių už didesnį kie
kį rūbų ir avalynės, kurių la 
bai trūksta dabartiniu momen 
tu šiame krašte.

Hll

— Amazonas estade bus 
statomas naujas didelis plie
no ir geležies fabrikas, kurio 
statyba kainuos virš 20 mili
jardų kruzeirų Amazonas es 
tade surasti nauji milžiniški 
geležies rūdos sluoksniai.

tin
— Ateinančių metų Brazili 

jos kavos derlius, pagal pas
kutinius apskaičiavimus, sieks 
apie 20 milijonų maišų. Vien 
Paranos estade kavos.produk 
ei’a sieks apie 12 milijonų 
maišų S, Paulo estade numa» 
toma 5 milijonai maišų ir ki, 
tuose estaduo e, kaip Minas 
Gerais, Mato Grosso, Espirito 
Santo ir Rio de Janeiro apie 
3 milijonus maišų kavos.

nu
L — Anglijoje numatoma pa
naikinti mirties bausmė, Tuo 
reikalu vyksta debatai Angli 
jos parlamente.

Hll

— Kalėdų švenčių proga 
Brazilijos Respublikos Prezi
dentas maršalas Castelo tsran 
co suteikė amnestiją kali
niams nuteistiems iki 3 metų, 
kurie pavyzdingai atliko ne
mažiau, kaip trečdalį savo 
bausmės.

Hll

— 1965 metų pradžioje Bra 
zilijoje pasirodys apyvartoje 
naujos pinigų monetos po 1 
2, 5, 10 20, 50, 100, 200 ir 500 
kruzeirų, Taip pat bus išleis
ti nauji banknotai po 1.000, 
5.000 ir 10 000 kruzeirų.

Hll

— Šiaurės Amerikoje, neto 
Ii Florida krantų, vandenyno 
gelmėse surasta 11 laivų ku 
rie buvo milžiniškos audros 
paskandinti 1715 metais ir 
kurie gabeno auksą ir kito
kias brangenybes į Ispaniją 
Šis lobis buvo jau seniai ieš
komas ir tik dabar surastas,

IHI

— Brazilijoje Sergipe estą 
de surasti nauji turtingi žiba 
lo šaltiniai, kurių ekspluataci 
ja artimiausiu laiku bus pla 
čiai išvystyta ir kurie žymiai 
padidins vietos žibalo produk 
ciją

nu

— Anglijos kolonija Kėnia 
po 70 metų anglų valdinio pa 
skelbta nepriklausoma vals
tybė. Jos pirmuoju preziden
tu išrinktas Jonas Kenyatta. 
Kėnia ir toliau pasiliks Britų 
Valstybių Bendruomenės na
riu.
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Kalėdų Eglutė
Kalėdų eglutė, blizgais apžvaigždėtoii, 
liepsnelėms bešypsant marguos gardumynose, 
tu rymai taip tyliai garbingoje vietoje, 
linksmajam būrely viena nusiminusi,

Išplėšė tauo iš giružės gekningosios 
ir metė į vietą šią tolimą, svetimą, 
kur slenka lyg nuobodis valandos tingiosios 
ir viltį sugrįžti pas motiną atima..

Tu mano sesuo, nes ir tu apgailėtina: 
mus bloškė likimas į sopulio sietuvą; 
tave iš giružės gimtosios išvietino, 
man atėmė šventąją motiną Lietuvą ...

Man primeni tu jos naktužės atodūsį, 
giružių svajas ir mėnulio žvagėjimą, 
žvaigždes, kur tau kužda ką amžiną, rodosi, 
ir gilųjį grožį, mėlynės tau liejamą ...

Mykolas Vcitkus

Significação do Natal
O ano litúrgico e a cele

bração dos principais misté
rios do Christo para ajudar- 
nos a reaiizar o que já disse 
ra S Paulo: «Fomos Predes
tinados por Deus para nós 
tornarmos conforme a imagem 
de seu filho» (Rom. 8,29).

Cada tempo litúrgico repre 
senta uma faze da vida do 
Salvador E êstes aconteci
mentos do passado, pela ce 
lebração do Sacrifício Euca- 
ristico, se tornam para nó®, 
uma realidade viva, pois re
presenta êsta. pessoal, real 
e substancial isente aquele 
que outrora nasceu, sofreu e 
morreu por nós e agora rei
na gioriosamente no céu. Do 
seu trono celeste, Jesus Cris 
to, Cabeça do Corpo Místico, 
que é a Igreja, que somos 
tôdos nós, continua a agir 
em cada um dos seus raemb 
ros, porquanto Êle próprio o 
afirma: «Eu sou a videira e 
vós os ramos» (Jo. 13,15).

DIFERENTES OS EFEITOS

Celebramos, portanto, em 
cada tempo litúrgico uma fa
ze da vida de Jesus Cristo, 
nos quais, diferentes são os 
efeitos, os frutos que pode 
mos colher. Acabamo-nos o 
Advento, isto quer dizer que 
o Redentor do gênero huma
no está, por assim dizer, em 
caminho para vis até nós, en 
quanto nós nos preparamos 
para recebê-lo. Portaito, te
nhamos em primeiro lugar 
um grande desejo do Salva
dor, desejo êsse que nasce 
da convicção firme de neces 
sidade absoluta da Redenção, 
não sómente para a nossa 

pessoa, mas, acima de tudo, 
para tôda a santa Igreja. 
Isaias profeta do AT, coloca 
em nossa bôca as palavras: 
«Enviai, o céus, o Justo » E 
a santa Igreja faz nos excla
mar nas orações; «Vinde, Se
nhor“. Batista exorta nos: “Fa 
zei dignos frutos da penitên
cia“. A salvação so se apro
ximará de nós, se afastarmos 
o pecado e o apêgo ao peca
do, se fiz&rmos penitência 
pelas falta-> cometidas. Prepa 
rai, pois, os caminhos do Se
nhor, Porque, o Reino de 
de Deus está próximo: Pas
semos, por fim, êste tempo 
da preparação em dôce ex
pectativa com Maria, Mãe 
de Jesus.

ALGUNS ASPFCTOS DO
NATAL

1. Data Não encontramos 
indicação precisa, nos Santos 
Evangelhos. A Tradição cris
tã desde o século IV, em Ro
ma, celebre o Natal aos 25 
de dezembro. A escolha des
ta data se deve ao desejo 
das autoridades eclesiástica» 
de contrapor à festa paga de 
natividade do sol invicto, li- 
vindade oriental, a celebra
ção do nascimento do verda
deiro Sol de Justiça, que e 
Cristo, conforme Malaquias 
4, 2. Isto assim sucedeu, por 
que. a Igreja viu a importân 
cia do Luz ao cristianismo. 
O Cristo é o verdadeiro Sol 
da justiça, êle è a verdadei
ra Luz que ilumina todo ho
mem. A êsse simbolizmo, os 
cristãos do sec IV eram par 
ücuiarmente sen-iveis. A Ig
reja não tem portanto, temer

NO MUNDO DOS ESPORTES

NÓVO ESPORTE ESTUDANTIL

Um engenhoso técnico de 
atletismo de uma pequena 
faculdade do Eštado de Mary 
land na oosta orient ü dos 
EUA, imaginou um jôgo para 
estudantes chamado “Nurdly 
Bawl“. 0 jôgo tem uma leve 
semelhança com o beisebol, 
pois necessita de um bastão, 
bola e bases Noutros aspec
tos entretanto, difere grande 
mente. A bola colocada num 
suporte è arremessada atra 
vés de uma tacada, em vez 
de ser atirada pelo pitcher“ 

em adotar a aparição de Cris 
to—Luz. que as trevas não 
poderam vencer Fazendo is
to, a Igreja reagiu aliás, efi 
cazmente, contra uma corren 
te que começava arrastar os 
fieis para as práticas pagãs. 
Portanto, ela opôs ao culto 
do sol invicto celebrando no 
solstício, o dia 25 de dezem 
bro, solenidade litürgica onde 
se exprimia sua fè no uaico 
Criador e Redentor. Por estu 
dos feitos, acreditase que 
Cristo tenha vindo ao muldo, 
por volta do ano 6 antes da 
era cristã, ou seja cêrca 748 
da era de Roma.

ARVORE DE NATAL

A arvore desde o inicio do 
cristianismo, sempre foi esti
mada como símbolo religioso; 
não somente o livro de Gêne 
sis, 2 e 3, apresenta as árvo 
res famosas^ mas também o 
Senhor, no Evangelho, trans 
mite ensinamentos religiosos 
mediante as iiguras da figuei 
ra e da videira. Sendo assim, 
foi ela considerada no princi 
pio do cristianismo pelos 

como acontece no beisebol. 
Há apenas duas bases; além 
da biSe pr ncipal, enquanto 
que no beisebol existem três 
e mais a principal Cada equi 
pe é composta de apenas 
quatro jogadores, e o batedor 
■tem o direito de dar somemte 
uma tacada errando ou acer 
tando Barry Merely, que 
idealizou o jôgo, afirma que 
se trata de um esporte extre 
mamente árduo,

USIS

fieis, significando vida e feli 
cidade, fazendo pender e seus 
ramos as oblatas para a San
ta missa, procuravam, nssim, 
de várias maneiras pôr em 
relevo o fato de que a arvo
re da vida eterna, outrora 
perdida, nos foi de novo dada 
por Cristo, que quis pender 
da Cruz para merecer o fruto 
da vida eterna, A árvore as 
sim ornamentada, não raro 
expostas dentro das Igrejas, 
cercada de velas, lamparinas, 
pequenos fachos etc.,-os quais 
significavam a luz da verda
de © da vida, que ilumina os 
cristãos, a partir da nossa 
árvore da vida, ou seja, a 
partir da Cruz de Cristo; sim 
bolizavam ainda a alegria e 
a esperança que enchem o 
cristão consciente do dom de 
Deus, No decorrer dos tem
pos a arvore com sua orna 
mentação, foi erguida e ex
posta também nas casas de 
familia junto ao Presépio, a 
fim de completar o significa 
do dêste e servir a devoção 
dos fiéis.

PAPAI NOEL

Origem complexa. Prende 
se a um personagem históri 
co, S. Nicolau, que com sua 
fortuna ajudava a tôdas as 
pessoas necessitadas, tirando 
das dificuldades através de 
seus presentes. Entretanto, 
sua festa dá se a 5 de dezem 
bro, onde as crianęąs colocam 
seus sapatinhos junto às ja
nelas ou dos chaminés para 
neles o santo depositar a res 
pectiva prenda pele «eu bom 
comportamento. Noutras re
giões essa comemoração pas 
sou se à noite de Natal. A 
distribuição de presentes tem 
a origem pré cristã; os roma 
nos costumavam presentear 
as pessos de sua intimidade 
no inicio do ano novo, dese
jando lhes felicidades Os cris 
tãos transferiram para o dia 
de Natal de [Cristo, dia em 
que os homens são estimula
dos peto próprio Deus a dese 
jar uns aos outros o verda
deiro bem, a salvação eterna.

PRESEPIO

Genuinamente cristão. Já 
no ano 366, o Papa Libèrio 
expôs na Basilica Sta Maria, 
em Roma, as cinco tabuinhas 
que eram tidas como relí
quias da Mangedoura, para 
veneração dos fieis. S. Fran
cisco deu impulso desejado 
no ano de 1223.

Gabe à nós fazer com que 
estes costumes recebam seu 
verdadeiro significado cris
tão;

Pe. Olavo Paes de 
Barros Filho

RIQUEZA DA NOSSA LINGUA

Ar žinote kiek įvairių žo 
džių turim apkalbėjimui pa
sakyti? Štai:

Apkalbėti, apšnekėti, aptar 
ti, apžosti, apgarbstyti, ap
šmeižti. Visų jų bendra min 
tis yra.* primesti už akių ko 
kius nors kaltinimus, trūku 
mus, ydas ir panašiai.

Apkalbėti ir apšnekėti, tai 
blogai ir nepamatuotai apie 
kitus atsiliepti: Pav. Kiekvie 
na gaspadinė žino, kad visi 
apkalbės, jei jos valgis bus 
prastesnis už kitų Nedera 
vieniems kitus apšnekėti ir 
juodinti.

Aptarti (ž&m) apžosti (ryt) 
ir apgarbstyti (ryt): Ans buvo 
nekaltai kitų aptartas. Tu jį 
be reikalo apžodai Jis mėgs 
ta kaimynus apgarbstyti.

Apšmeižti, tai labai piktai
(pabaiga 6 pusi,)
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Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

10 vai. ryt. per JfcADIO NOVE DE ;jULHO;
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P; Ra- 
gažinska® caixa Postai 4118. São Paulo;

MUSŲ LIETUVA
>.................... . ■ .Į. ...n—— ir 1'11.1 II.IW I .H ir i.ib» -

■new*»—-** - irT<Tyn-w u9S JA»*

ALEKSAS* KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio» pobūdžio^ ‘darbus, kaip ^įvairių 
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, muomininkų išmetimas ir kiti darbai;

Resideneia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4 o - Sala 19- TeL 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

5 pusi
■ I I -------------------- " "^-MTTriTrTIrifniTl »'!■!■ II IĮ MJI IMI—   

lietuviškų pamaldų KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa que das Nações 1© vai;
Casa Verde; 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 18,00 vai.,

Tre či ą :

FABRICA DE MALHAS
■ Petras Šukys * |

gamina meniškus ir stiprius megstinukus ^rūbelius nau 
jagimiams ir kit. Į
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258. Vila Zelina (arti R; 5 

Ibjtirama ir Av., Zelina).

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

ĮRENK GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sê, 323 - 10 • cll01įl02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, 7. Prudente &"CIA. LTDA

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO -A
Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório:

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara 
V. Prudente — S. Paulo

PRANAS
Matteiras ®m gerai

SÈDE. Rua»Mėxico, 98 - 9.o - sala 904 — Fone 52-0229 
Endereço Telegráfico: «C A BIUN A »

Rio de Janeiro
Serraria «IT A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanqüe - Estado de Minas» Gerais

Agua Rasa 8 valų
Moinho Velho 11 valų
Lapa 16 va!.,
Kiekvieną s^madienį
Mooca 8 ir 9 1/2 va .
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.;
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 

TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrą 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

"Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane

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

ANTANO PAVILCI^I©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONI8”
W$í#Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 
postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

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

KIRPIMO* IR SIUVIMO MOKYKLA

“foriJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo» uneno.

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 da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai 40 min.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUb 
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O» Y A

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

; São Paulo
Medžiaga parduodama ir- išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Lindoya vanduo vrc ^aai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK .;1‘? įi žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinkite ir visados naudokite I

Rua Dino Bueno, 795 a 835

li UMÁCf CA.KKÍ EIKIS „,,a

Telefones:. 51-4019 e '51-2223

Caixa Postai 3967 — SÃO P A U L 0?

ii; ■« ii «v.-; r.::: ® i š«2‘

Casa Sprindy; & Čia.
PÇA; S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63*5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
Įrengimui namu reikmenų ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms;

Statybos medžiagos sandėlis^ r įvairių geležinių daiktųfMindų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

sssm

lEJ'CKlTOKBO CONTAEIL

NIAJCIMENITO
Irmãos Nascimento

.• REfii O.R.C. SP. Hro 1.4»4

Atlieka firmų atidarymus,"perleidimus, komeroines 
ir industrialines apyskaitas; sutvarkė dokumen

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

Juridinis Departamentas —- Ne j adomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina'*-- Tel/63-7140 - S. Paulo RUA COSTA BAR R® S, 356

n na m linui

TEL. 63.3285 VILA ALPINA
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Rua LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ «MŪSŲ LIETUVOS» IŠEIS 
TIK VIENAS NUMERIS, PRIEŠ KALĖDAS. Kadangi tiek 
Kalėdos, tiek Nauji Metai šiemet krenta j penktadienį, 
tai spaustuvė nepajėgia surinkti ir atspausti dviejų nu
merių, kai trūksta vienos dienos tam darbui atlikti Tat 

paskutinis šių metų numeris bus kalėdinis. Kitas 
išeis sausio 4 dieną.

— Jo Eksc. vyskupas V. 
I3RIZGYS dalyvavo Eucharis 
tiniam e Kongrese Bombėjuje, 
Indijoje.

ilk

— PUSMEČIO MIŠIOS Tė
vų Jėzuitų koplyčioje, Moko 
je, užprašytos sausio 3[dienai 
už a, a Emilijos Masionienės 
sielą. Mišios bus 9 30 vai 
Užprašė duktė Povilavičienė, 
ir prašo gimines bei draugus 
dalyvauti.

dh

— KALĖDŲ NAKTĮ Tėvų 
Jėzuitų koplytėlėje bus vidur 
nakčio mišios. Išpažinties ga 
Įima prieiti per valandą prieš 
mišias.

> •

Kalėdų dieną mišios kaip 
kievieną sekmadienį: pirmo- 
sios 8 ir paskutinės 9,30 vai.

(UI

— Kalėdinė lietuvių vaikų 
Šventė bus sausio mėn. 3 d. 
šia tvarka:

11 vai. šv mišios už “Žilvi 
čio ‘ vaikus ir jų tėvelius. 
Vaikai dalyvauja organizuotai, 
tautiniuose rūbuose Šv. mišių 
metu tėvai ir didesnieji vai
kai eina prie Šv. Komunijos.

3 vai. p. p. Jaunimo Na
muose bus įvairi meninė pro 
grama, kurioje žada pasiro
dyti taip pat ir moksleiviai 
ateitininkai.

i Šventę yra pasižadėjęs 
atvykti Kalėdų Senelis kuria 
netyčia prasitarė, kad p. p. 
Mečys ir Danutė Paleckiui ir 
šiais metais jau užprašė vi 
siems mažiesiems artistams 
žaislų Be ‘abejo. Senelis at
neš vaikams taip pat ir sal
dumynų,

LIETUVI, 
NAUJUS METUS 

linksmai sutiksi tik Liet Kat. Bendruomenės 
choro ruošiamame

NAUJŲ METŲ SUTIKIME, V. Žolinoje.
Gros puikus orkestras. 

Pakvietimus ir staliukus įsigyti pas 
choro valdybos narius.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.o Andar Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011 São Paulo

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BU MB LIS
Atlieka įvairiausius spaudės darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniejimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo-,
_____________________

Meninės programos pasižiū 
rėti yra kviečiami visi lietu
viai: maži jauni ir vyresnie
ji. Tikimasi, kad bus svečių 
ir iš toliau, įėjimas visiems 
1 lisvas

- SESELĖ M. LUCIA — An 
gela Joteikaitė, šiais metais 
baigė universitetą, «Sedes Sa 
pientia*, kalbų skyrių. Diplo 
mų įteikimas buvo 18 d gruo 
džio. Miesto Teatre. Seselė 
M. Lucia gimusi Lietuvoje, 
dar maža atvyko Brazilijon. 
Kuri laiką dalyvavo «Vyties» 
chore. Yra lietuviškos progra 
mos per radio 9 de Julho ben 
dradarbė. lenkime sėkmingo 
darbo pasirinktoje profesi 
joje.

☆

— Nelsonas Ambrozevičius 
šia» metais baigė Mackenzie 
universitete ekonomijos fa
kultetą. Diplomų įteikimas bus 
28 d. gruodžio 20 vai., univer 
sitete patalpose. Nelsono tė 
vėliai, Albina ir Kazimieras, 
yra uolūs lietuviškos koloni
jos veikėjai. Tikimės, kad jau 
noji karta eis jų pėdomis.

— Gražina Zenaida Stasio 
Kubibiliūno ir Eugenijos Ke- 
lerytės Kubiliūnienės duktė 
baigė šiemet vieną iš pirmų
jų industriaUnės chemijos stu 
dijas Osvaldo Cruz kolegijoj

Gražina Zenaida nuo pit 
mažų dienų dalyvauja lietu 
viškame veikime: Dabar ji 
yra Dr. J Basanavičiaus var 
do lietuvių mokyklos jaunimo 
būrelio sekretorė.

Gražinai Zenaidai Įžakime 
šviesios ateities!

Ekonomistui Nelsonui linkime 
sėkmė® pasirinktoje sritijes

nu
— Prel K, Miliauske, kuris 

jau kelintas mėnesis ilsisi 
Campinas mieste, sanatorijoje 
“Casa de Saude Dr. Bicren- 
bach de Castro11, rua l.o de 
Março, 156. Guanabara prie
miesty, sanatorijos išlaidoms 
apmokėti aukojo: Julius Gui 
ga 5.000 kr.. Maldos Apašta 
lavimo Draugija 10 00® kr., 
A. D. 10,000 kr , V. Zakarevi
čienė 5.000 kr Gydytojų nuo 
moiie atgauti prarastas jėgas 
nėra vilties. Ligonio sveikatos 
stovis yra toks, kad jis gali

Jau išanksto ruoškimės į pirmą
ALAUS FESTIVALĮ

kuris bus 30 d. sausio, 1965 m. Vila Beloje, Liet.
S gos Brazilijoj patalpose — mokykloje.

Festivalį ruošia Kongreso Finansų Komisija tikslu 
sukelti reikalingas lėšas Kongreso išlaidoms padengti.

Fesiivale bus galima gerti alaus kiek kas norės, 
tik reikės bokalus nusipirkti 

Bus ir šokiai.

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289. S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

gyventi tik sanatorijoje. Vi
siems už aukas, kurios pade
da apmokėti ligonio pragyve 
nimo išlaidas, miošiidžiai 
dėkoju.

Prel. P. Ragažinskas
IKI

— Liet. Kat Bendruomenės 
choro valdyba primena, kad 
norintieji dalyvauti Naujų Me 
tų sutikime pakvietimais ir 
staliukais reikia iš anksto ap 
sirūpinti. Galima ir telefonais 
užsisakyti: pas choro iždiniu 
ką P. Šimonį — 63—4938. ir 
klebonijoje — 63- 5975.

★
— Laiškai: J. Antanaičiui, 

J Guigai, A Tubeliui, A.Laz 
dauskui, J. Baužiui A. Barš- 
čevičienei, V. Krumzlienei, G. 
Gudavičiūtei, Al. Grabauskui, 
M. GeneviČienei, L, Balčiū
naitei, H, Valavičiui, V. Na
vickui, Nanci Trojeckailei, 
Ed. Alaburdai, Aug. Žemaitai
čiui, A. Tylai, T. Ivanauskai- 
tei, V. Misiūnaitei, J. Krauja 
lytei, V. Tuneliui, K. Paukš
čiui, J. Stankevičiui, Aid. Na 
dotekytei, M. Maželienei, L. 
Šlapelienei, A, Seiunui, V.fjKa 
voliui, O Švitrai, M, Jurko. 
niui, Ambrozevičiams, A. Pum 
putienei, K. Miliauskui, B. 
Raiskui, kun. J. Šeškevičiui, 
M. Kelizienei, F. Girdauskni, 
K. Ausenkai, St Pranekevi 
čiui, P Nedzvegai, K. Šilei 
kiui.

— “MŪSŲ LIETUVOS“ pre 
numeratą apsimokėjo:

Stasys Saldys 10 060 kr., 
Joną7 Bernotą 5 000 kr., Ig
nas Juknevičius 5 000 kr,. Ka 
zys Bacevičius 4 500 kr., Lon 
ginas Gaigalas 4.000 kr., Juo 
zas Skurksvičius 3.000 kr., 
Feliksas Simanavičius 3.000

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBL1OTEI-

(pabafl

apkalbėti.
prasimanytus dalykus kitam 
prikišti JJis buvo piktų žmonių 
apšmeižtas apjuodintas.

Be to dar ir taip sakome: 
Kalbomis apkelti (plausti), lie 
žuviais badyti. Tai yra, labai 
apkalbėti. Pa v.: Negali nė į 
burną teptis tokių kalbų, ko
kiomis anos jį apkėlė. Mer 
gaitę žmonės kalbomis plau 
dė. Nemalonu būti badytam 
liežuviais.

Juozas Navickas 2.000 kr., An 
tanas Gudonis 1.500 kr., Je 
nas N ado Inkis 2 500 kr., Vla
das Žalkauskas 2,000 kr, Ka 
zys Ausenka už 1964 metus 
2.000 kr.

Ah

— Praėjusį sekmadienį Mo
inho Velho parapijos bažny 
čioj Tėvas Jonas Bružikas 
S. J. pakrikštijo Algirdo Buit 
vido ir Marijos Elenos Kūčias 
kaitės pirmąją dukrelę Mile 
ną Oną. Krikšto tėvais buvo 
Severa ir Vaclovas Putvins
kiai,

Ml

— Visiems savo draugams 
ir pažįstamiems praneša ir 
kviečia Irene Bačiulis ir Ro^ 
bertas Stasiulevičius į savo 
vestuves, kurios įvyks 2 d. 
sausio Nossa gSenhora Auxi
liadora bažnyčioje, Praça Fer 
naudo Prestes 17,45 vai.

nu
— Namuose gydosi Juozas 

Žvingilas ir Ona Kamantaus- 
kaitė dos Santos — Santa Cla 
ra (V, Invernada), Ona Pipi
rienė — Lapa, Magdalena Če 
marka — Hospital Gerai da 
Lapa, sala 6.

nu
- KAS TURITE JUMS ne

bereikalingų lietuviškų plokš 
telių, knygų ir laikraščių, ma 
lonėkit padovanoti Tėvams 
Jėzuitams Mokoje Jie nori 
įrengti knygyną su skaitykla. 
Pranešus, kad turite atlieka
mų knygų, jie atvyks pasiimti.

Nemaža knygų išmetama į 
šiukšles. Kad tas lietuviškas 
turtas nežūtų, malonėkit pa
aukoti Lietuviams Tėvams J ė 
zuitams. Ačiū!

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B; de Itapetininga, 262, 
4’0 and, sala 406,Tel. 35-8873.

OOXXOOC3CXOC>C2^^

— VILA ZELINOS LIETU* .
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 

NAUJAS ADRESAS
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J. 

Bružiko ir J. Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra Mis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti farmacijai 
93—2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

LIETUVI, savo darbu ir auka remkime Pietų Amerikos Liet Kongreso rengimą
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