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V. JĖZAUS KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS LAI 
SUARTINA \ISUS «MÚSU LIETUVOS» SKAITYTUOS 

BEI RĖMĖJUS SU MUMS GIMLS1U IŠGANYTOJU

Tėvai Jėzuitai
«Musų Lietuvos» leidėjai 
Redakcija ir Administracija

Eransús Lietuviai
Tarsi matėsi didingas Šviesus vaizdas galvojant, kiek 

daug širdžių patirs ramaus dvasinio džiaugsmo Kristaus gi 
mimo švenčių dienomis.

Nesuprastumėm tačiau tikrovės, jeigu visur matytumėm 
tik šviesą cfržiaugsmą Ir krikščionių vardu atžymė ų kiek 
daug šeimų be krikščioniškos dvasios, be tikro džiaugsmo 
Kiek daug jaunimo, kurio niekas neišmokė pažinti ir sekti 
natūralius ir krikščioniškus gyvenimo pagrndus. kuris auga 
ir bręsta be dvasinės šviesos ir be šviesios ateities Mūsų lai 
ko žmonijos horizontuose ju< di yra ne tik tautų nelaisvė, so 
cija iniai ir ekonominiai trūkumai bet ir tos t ed vasės še’mos, 
be dvasinio išauklėjimo paliktas jaunimas. Visi kartu ti>e trū 
kūmai yra grėsmė mūsų laiko žmonijai o dar daugiau jos 
ateičiai

Žmonijai reikia platesnio ir gilesnio dvasinio atgimimo 
Kristaus gimimo vaizdai ir pr Gimininiai tepažadina kiekvie 
ną patitikrinti, kiek sekame gyvenime jo Evangelijos žo
džius Ir dvasią.

Visiems nuoširdžiai linkiu Kristaus gimimo šventėse pa 
tiru daug šviesos ir džiaugsmo

Tebūna pilni Dievo palaimos jūsų 1967 metai.
Su nuoširdžia Jums meile Kristuje

Vyskupas Vincentas Brizgys

Sveikinimas is Lietuvos
Nors ir labai suvaržyti Lie 

tuvos tikintieji, ypač kunigai 
ir vyskupai, bet vistiek kiek 
galėdami jie švenčia Kalėdų 
ir kitas šventes. Ta proga 
vyskupijų vaidytojai bando pa 
sidatyti savo mintimis su ti 
kilniaisiais ML redakcijai pa 
teko i rankas kan. J .-tanke 
vičiaus laiško Lietuvos tikin
tiesiems ištraukos.

Kaip atsargiai rašo! Dau 
giau galima išskaityti tarp 

eilučių, negu patys žodžiai 
pasako. Nepamirškim, kad 
laiškai ir raštai yra griežtai 
cenzūruojami bedieviškos vai 
džios valdininkų!

Štai kan Stankevičiaus žo 
džiai kaip labai jie tinka ir 
mumis.

XXX
«Pavargęs gy enimo kelei 

vis Kalėdos užs ka į kūtelę 
ir čia. pirmame tų dalykų pa 
jutime pamato labai papras

tus dalykus neturtingą šei
mą, apsuptą piemenų ir gyvu 
lių. Visu tuo džiaugiasi ir ste 
bisi vaikai visa tai apsvarsto 
suaugę žmones. Tiesoje ir 
meilėje mes čia pamatome 
dieviškojo gailestingumo nu 
sileidt ną ant mūų žemės

Sėdėdami prie Kūčių stalo 
laužote vienybės, ištikimybės 
pastovumo ir amžiuos meilės 
plotkelę, at-leidžtate vieni ki
tiems visokius įžeidimus ir 
pasiryžote gyventi kaip tikri 
br liai, kaip tikros seserys; 
pasiryžtate būti geri vaikai, 
geros dukros; pasiryžtate būti 
geri meilosios mūsų tėvynės 
sūnūs ir dukros Prie Kūčių 
stalo mūsų sąm mėse ypatin
gai išryškėja šv Jono evan 
gelisto žodžiai: «Jei kas ma 
tylamas k^d jo brolis turi 
reikalo uždaro jam savo širdį, 
kaipgi pasiliks jame Dievu 
meilė?» (Jo. 3 17)

«Daugelis iš jū ų savo pasi 
ryžimus ir kilnius dėkingumo 
ir krikščioniškosios meilės 
jausmus dar pašventinate ka
lėdine išpažintimi ir eucharis 
tiniu susivienijimu su dieviš 
kuoju Betliejaus Kūdikiu 
Dieve duok kad visi jūsų kil 
nūs norai pavirstu gyvenimu, 
kad tikėjimo šviesą jumyse 
skaisčiau nušvistų, kad atsi 
naujin ų jūsų širdžių jausmai 
ir kibiau išryškėtų jūsų kury 
binės galios mokslo, techni
kos žmoniškumo ir gyvenimo 
pažangos laimėjimuose, leng 
vinant žemiškąją žmogaus ke 
Lionę, Visi mes turime ką 
nors padaryti, kad visliems 
lengviau būtų gyventi žemėje 
Labiausiai gi žmonių gyveni
mą palengvina meilė, «Myli 
minusieji mylėkite vieni ki 
tus, nes meilė yra iš Dievo; 
ir kiekvienas, kurs myli yra 
gimę í iš i ievo ir pažįsta 
Dievą . Jei mylime vieni ki 
tus i ievas pasilieka mumyse 
ir jo meilė yra mumyse tobu 
la». (1 Jon. 4 7)

Kalėdų šviesa ir meilė te 
lydi mus visas mūsų gyveni 
mo dienas !

DIEVO PALAIMOS KUPINŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ iR 
N UJU METŲ

linki v’siems klientams, draugėms ir bendradarbiams 
Kap. Juozas Čiuvinskas, savininkas

Nuoširdžiai sveikina visus savo klientus Šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga!

JAKUTIS & LAPIEN.S LTDA.
Rua Costa Barros, 352, Tel. 63 3285, Vila Alpina.

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina savo klientus, 
bendradarbius ir darbininkus

JUOZAS - INDUSTRIA E COMERCIO DEJERSEYLTDA 
Rua João Veri.ura Batista, 10. V. Guilher-me Tel. 93 3048 

, ’ Juozas Vasiliauskas, savininkas

lalėdtA
JONAS MINELGA

Kalėdos a‘ėjo — 
Liūliavo aidėjo 
Rarotų varpa .. 
Už sodų už gojų 
Vėje is miegojo. 
Tu laime tirpai.

Gr ičiau pas Jėzulį!
Lopšely Jis guli
Ir laukia tavęs.
Palaiminęs kelią.
I bočių ša'elę 
Visus Jis parves.

Labai gerbiamą Šv. Juozapo lietuvių parapij s kle 
boną p elatą Pijų Ragažinską, jo asistentą kun. dr. A 
Midų ir visą parapiją bei jos uoliuosius rėmėjui nuoštr 
džiausial sveikina su Kalėdų šventėm s ir Naujais Me 
tais.

Parapijos Komiteto Direktorija

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina visus savo 
klientus, draugus ir prieteliūs 1 

CONFECÇÕES «CaM— PRAIA» LTDA
Aleksandras Bagdonas. Savininkas 

Rua B Itapotininga, 273, 3’ and , sala 1 tel 37—8955

Žaviai, galingai teskamba Jūsų giesmės ir dainos ne 
tik per Kalėdų šventes bet ir per visus Naujuosius

— 1967 — Metus!
Lietuvių Katalikų Beodiuom nės Chorui ir jo maestru 

V. Tatarūnui nuoširdčiai linki
«Aušro » choras

Brazilijoje
Brazilijos geležinkelio lini 

ja Central do Brasil yra pasi 
žymėjusi neretai besikartojau 
čiomis katastrofomis kurios 
pareikalavo jau daug aukų 
ir materialhoių nuostolių Tų 
katastrofų priežastimi yrablo 
ga geležinkelio linijos organi 
zacija ir kontrolė.

Rods džiaugsmą dainuotum 
Kai gatvėm snieguotom 
Betliejum leki.
Virš miegančio š lo 
Aušrinė paki'o, 
Ja viena seki.;

Prieš kiek la ko Rio de Ja 
neiro priemiesty įvyko nauja 
to geležinkelio katastrofa, per 
kurią buvo užmušta 37 kelei 
viai ir apie 70 sužeista. Šios 
katastrofos priežastimi buvo 
staigi mirtis valdininko, kuris 
dirbo signalizacijos kabinoje.

XXX
— Pa-an s estado guberna 

iorius Paulo Pimentel iš nau 
jo paskirė dabartinį sostinės 
Curitiba burmistrą Ivo Arzua. 
kuris pasižymėjo nepaprastu 
veiklumu, pastatydamas šia 
me mieste 5.000 namų netur 
tingiems darbininkams, iki 
šiol gyvenusiems įvairioje 
lušn se (favelose).

XX X
Gruodžio pradėtoje iš Japo 

nijos į Braziliją atvyko gru 
pė žymių japonų mokslininkų 
kurie aplankė siaurės estacus 
su tikslu susipažinti su tų 
Braz Ii jos estadų gyvenimo 
sąlygomis ir ištirti japonų p.mi 
gracijos galimumus į tas Bra 
zilijos sritis

XXX
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Kalėdos Frente
TIKRAS ATSITIKIMAS

Tada buvau tik 1- metų ir 
gyvenau bu mama Ardėnuose 
belgų vokiečių pasienio miš 
ke slypinčiame nameliūkšty. 
Tėvas manė, jog mums čia 
bus saugiau nuo bombų ir 
granatų, negu gimtajame mies 
te Aa^hene

Kai 1944 m Kalėdų naktį 
išgirdova su mama kažką bei 
džiautos j duris, »ė nemėklino 
va, kad mudviem Kūčios at 
neša malonų stebuklą.

Vos mamai atidarius duris, 
prisnigtose baltutėlaitės e eg 
lėse atsimušė du plieno šsl 
mai. Vienas vyrų prabilo į ma 
ma man nesuprantamu liežu 
viu. Jis ranka parodė trečią 
vyrą, gulintį sniege. Akimir- 
koje mama suprato, jog tai 
amerikiečiai Kariai. PRIEŠAI,

Mama stovėjo apstulbusi, 
tyli pidėjusi ranką ant ma
no peties. Kariai buvo gink 
luoti ir būtų galėję jėga įsi 
veržti vidun Bet jie stovėjo 
lauke ir tik akimis melste 
meldė įleidžiami Sužeistasis 
sniege greičiau atrodė miręs, 
negu gyvas

«Komm rein» — Įeikite — 
ištarė mama.

Du kariškiai įnešė savo 
draugą it paguldė mano lo
von

Nė vienas jų nesuprato vo 
kiškai Mama griebėsi savo 
prancūzų kalbos ir vienas jų 
susišnekėjo

— Tiedu kareiviai turi nu
šalusius pirštus — pasakė 
man mama — Nuvilk jų pal
tus, numauk batus ir atnešk 
sniego kibirą —

Beregint ėmiausi trinti snie 
gu jų nuo šalčio pamėlynavu 
sias kojas ir rankas.

Besitriusiant sužinojom kad 
storulis juodaplaukis vadinos 
Džim liesasis ir aukštas jo 
draugas Hobio, & sužeistasis 
jau miegojo mano lovoje iš 
balę . kaip sniegas lauke Jie 
pasimetė miške ir neranda sa 
vo bataliono Jau trys dienos 
kaip klaidžioja slapstydamie
si nuo vok ečių ir jieškoda 

mi saviškių. Apžėlę išbadėję 
kad savo kariškoje aprango 
je buvo sunykę Mama tuojau 
ir ėmė juos traktuoti kaip sa 
vo vaikus. O man ji trumpai 
įsakė:

— Eik atnešk Hermaną ir 
šešetą bulvių.

Tai buvo labai rimtas smū 
gis mūsų kalėdiniams pla 
nams. Juk Hermanas b;vo 
mūsų nugenėtas riebulis gai 
dys! Vad no jį mama - Herma 
nu» Hermanui Goeringui pa
šiepti, ji nemėgo Mūsų «Her 
manas» turėjo pradžiuginti iš 
gaisrin nkų tarnybos Mons 
ch?u mieste šventėms parvyk 
stantį tėtį Bet kadangi jis 
pranešė negalėsiąs atvykti, 
tai mama nusprendė papenė 
ti «Hermaną» dar iki Naujų 
Metų, ir taika jau turėti visai 
gerą baliuką. O dabar štai 
vėl viskas kojom apsivertė ir 
• Hermanui» turės nulėkti gal 
va nė Naujų Metų nebetulau 
kus

Man su Džimu padedant ma 
mai virtuvėje triūsais Robin 
prižiūrėjo sužeistąjį. Neilgai 
trukus kepamo gaidžio malo 
nūs kvapas pripildė visą na 
muką!

Dengiau stalą. Pasigi do bei 
dimasis į lauko duris. Many- 
damas, kad dar daugiau pa
klydusių amerikiečių karių už 
suko, atidariau duris nė kiek 
nedelsdamas išvydau keturis 
vyrus vilkinčius man gerai 
pažįstama uniforma. Tai buvo 
Wehrmacht — Vokietijos ka 
riai.

Baimė mane tartum parali 
žavo. Nors buvau dar tik vai
kas, bet jau žinojau griežtą 
valdžios įstatymą: kas pri 
glaustų priešo kareivius, tas 
yra tėvynės išdavikas». Jie 
galėjo sušaudyti mus visus! 
Ir mama nusigando. Išblyško 
Bet išėjo kieman ir linksmai 
pasveikino karius:

Linksmų Kalėdų švenčių!
Kareiviai atsakė tuo pačiu 

linkė mu.
Pasimetėm su savo pulku. 

Niekaip nerandame Norėtum

MUSŲ IIETUV* 

praleisti naktį pas jus ir ryt 
savo pulką susijiekoti — pa 
aiškino jų vadas — Ar gale 
sim čia pailsėti?

- Savaime suprantama, — 
atsakė mama. — Ne tik pail 
sėti bet ir pavalgyti karšto 
viralo Galėsit kirsti, iki visą 
katilą ištuštinsite.

Vokiečiai patenkinti nusi 
juoke nes ir jų nosis jau bu 
vo pasiekęs ke| amos gąidie 
nos kvapas. Bet mama tuo
jau pridėjo:

- Mes turim dar tris sve
čius kuriuos jūs gal negalė
site laikyti savo draugais.
Čia mamos balsas tapo toks 
griežtas, kokio niekada nebu 
vau g rdėjęs;

— Šiąnakt yra Kalėdos ir 
čia niekas nesišaudysl

Vokiečių vadas paklausė:
— Tai kas tenai yra? Gal 

amerikiečiai?
Mama pažvelgė į kiekvieną 

sustingusį veidą ir pasakė.- 
Klausykimės. Jūs galėtumėt 

būti mano sūnūs, lygiai kaip 
ir anie, kurie jau viduje. Vie 
nas jų su kulka savo kūne, 
grumiasi su mirtimi. Du jo 
draugai, paklydę kaip ir jūs, 
ir panašiai išalkę ir nueika 
mavę. Ir tada mama kreipėsi 
į vadą:

— Šią vieną naktį, Kalėdų 
naktį, užmiršime skerdynes,

— Vokiečių vadas žiūrėjo 
į ją. Praslinko kelios nesibai 
giančios sekundės tylos. Ma
ma padarė galą neryžtingu
mui:

— Ko tylite? Kalbėkite — 
ir suplojo rankomis. -

Malonėkit pasidėti savo 
ginklus šičia ant malkų krū 
vos. ir pasiskubinkite iki ki 
ti svečiai nesukirto vaišių 

Priglušinti vokiečiai sukro 
vė savo ginklus ant malkų 
prie durų. Buvo du dideli re 
veiveriai, trys šautuvai, vie
nas rankinis kulkosvaidis ir 
du «Panzerfaustai».

Jiems nusiginkluojant ma 
ma pati kaip kulkosvaidis 
barškėjo prancūziukai Dži 
miuį. Tas ką tai angliškai pa 
sakė savo draugui, ir nuste 
bęe išvydau juodu atiduodant 
savo ginklus mano mamai.

Visiems svečiams besiren 
kant ankštame kambarėlyje. 

mano mama pasirodė visoje 
savo didybėje Vis gražiai šyp 
sodama mama pask ėlė vi 
siems vietas kur kam sėstis. 
Turėjome tik trejetą kėdžių 
Bet mamos lova buvo didelė 
Dviem vokiečiam ji nurodė 
atsisėsti ant tos lovos, greta 
amerikiečio Džimio n Robino.

Nekreipdama dėmesio į la 
oai įtemptą atmosferą mama 
sukosi baigti vakarienę Bet 
mūsų vurgšas «Hermanas» ne 
begalėjo nei didesnis užaugti 
nei pariebėti. O juk reikėjo 
pašerti dar keturias naujas 
burnas Mama man pašnibž 
dėjo:

— Greit atnešk daugiau bul 
vių ir avižiemu miltų Tie vy 
rukai yra peralkę O alkanas 
vyras yra piktas.

Sudėdamas mamai atneštus 
daiktus, išgirdau Harrį deiuo 
jaut Žvilgterėjęs ton pusėn 
pamačiau vieną vokietį beap 
žiūrint amerikiečio žaizdą

— r jūB priklausote sani 
tarų kuopai? — mama pa 
klausė

— Ne — tas atsakė Bet aš 
studijavau mediciną iki ma 
ne pašaukė kar uomenėn prieš 
keletą mėnesių

Pakankamai amerikiečiam^ 
suprantama anglų kalba jis 
paaiškino kad Harrio žaizda 
nesanti nieku užkrėsta Tik 
jis esąs labai nukraujavęs. 
Jam reikia poilsio ir gero 
maisto.

Nepasitikėjimas ėmė pama 
žėlė tirpti Jo vertoje atsira-

Advokatas dr aleks s Kalinauskas
Šv Kalėdų ir Naujų etų proga sveikina visus savo 

klijentus, draugus ir prietelius
Raštinė: R. 15 de Novembro 241, 4.o and, s 19, Tel. 3/ 0234
Rezidencija: R Joaquim uiza 204 tel. 31-2548, S Paulo.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 

tų. indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

196$ n. gruodžio 23 d 

do pasitikėjimas Net Ir man 
atrodė tie kareivėliai labai 
jauni Heinz ir Willi, abu iš 
Koelno miesto, buvo tik 16 
metų Jų vadas — 23, pats vy 
riausias Iš savo kuprinės jis 
iš raukė butelį vyno, o Heinz 
savojoje rado ruginės duonos 
kepaliuką Mama paraikė duo 
ną riekutėmis vakarienei, bet 
pusę vyno atpylė «Sužeista 
jam», ■’ >

Tada mama pradėjo maldą 
Jos akys buvo pilnos ašarų, 
kai ji tarė visiems mums ge 
rai žinomus žodžius:

«A eik, Viešpatie Jėzau ir 
buk mūsų šeimininkas». Žvelg 
damas aplink stalą, pastebė 
jau, ašaras ir kovose išvargu 
siu karių akyse kurie dar ne 
taip seniai tebebuvo bernio
kai vieni Amerikoje, kiti Vo 
kietijoje, o dabar visi toli 
nuo savo namų

Prieš pat vidurnaktį mama 
pakvie;ė mus pasižiūrėti Bet 
liejaus žvaigždės Ją apstoję 
iš visų pusių stebėjome žvaigž 
dę Sirijų, šviesiausią visų tos 
nakties žvaigždžių. Ir tuo me 
tu karas mums buvo toks toli 
mas, beveik užmirštas

Mūsų privačios paliaubos 
tęsėsi ir Kalėdų rytą. Harry 
pabudo anksti ir dar snūdu 
riuodamas gėrė mamos duoda 
mo buljono Mama suplakė 
jam vienintelį mūsų kiaušinį 
ir sumaišė su vynu, prid»ėju8i 
dar kiek cukraus Kiti pusry
čiams valgėm avižinę košę

(pabaiga 5 pusi)

Bukim Geri Kūdikėliui
Siautė pasaulinis karas. Su 

juo lenktyniavo žiemos spei
gas ir pūga Tokiam ore, nuo 
šalčio pamėlęs, klebonas klam 
poja nuo durų prie durų. Ne 
kalėdoja J ieško pastogės ma 
žyčiam kūdikiui lopšyje,

Pri«š pusmetį jo tėvas kri
to fronte. Motina mirė gim
dydama. Klebonas ji-eško naš 
laitėlei geros motinos ir ge
ro tėvo

Dalis miestuko kėkso ant 
kalniuko dalis pakalnėje tū
no. Todėl gyventojai vieni ki 
tus vadina «kalniškiais» <r <pa 
kalniškiais» Klebonas visų 
pirma beldžiasi į pakalniškių 
duris Bet kur tik pasibeldžia 
ten išgirsta tą patį:

«Eikite pas kalniškius Jie 
turtingi Jie lengviau išrna* 

tins vaiką, negu mes » Tar 
turn susimokę

Klebono širdis jautėsi, tur 
but, kaip šv. Juozapas Kalė 
dų vakarą, kai visur jam at 
sakinėjo:

«Nėr vietos».
Pagaliau kleoonas atsidūrė 

kalniškiuose.
«Gaila k obone. bet negali 

me Vaikutis priklauso pakai 
aiškiams I en juk ir jo tėvai 
gyveno.»

Klebonas neginčija, neprie
vartauja. Bet jo širdis neap 
sakomai liūdna.

•Tai va, mano parapijiečių 
krikščioniškumas! — galvoja. 
— Nė kibirkštėlės meilės. O 
meilė juk yra vienintelis tikro 
jo tikėjimo įrodymas.»

Nieko nepešęs sėdi klebo
nėlis prie savo rašomojo sta» 
lo ir svarsto, kai suminkštin 
ti kietas širdis Viena jam 
a>šku: vaikutis turi likti jo pa 
rapijo.e ir užaugti apšeptas 
šiltos meilės ka4p visi vai 
kai. Bet kaip pramušti kietas 
ūkininkų makaules? Jie iš tie 
sų neblogi žmonės Ir ne to
kie beširdžiai, kaip šiandien 
nudavė. Tik tas nelemtas kai 
niškių ir pakalniškių nusista 
tymas vienų prieš kitus!

Vidurnaktis. Bernelių mi 
šios Visas miestukas susigrū 
dęs išpuoštos bažnyčion Dar 
nedega lempos Tamsu Įžie
biamos advento žvakės Ketu 
rios. Kaip jaukiai jos spingso 
tamsumose...

Pagaliau sutviska visi žibu
riai Klebonas gražiu savo 
balsu pradeda: «Tyli naktis, 
šventa naktis.. » Paima visa 
bažnyčia. Paskui iškilminga9 
Gloria in excelsis Deo», kaip 

pirmąją Kalėdų naktį, Beiliė 
jaus ganyklose. Žmonių širdis 
apkeri kažkoks tylus džiaugs 
mas.

Pamokslas. Klebonas kalba 
apie dieviškoj© Kūdikėlio 
meilę.

•Dėl jūsų paaukojo savo 
dangų... Jis atėjo į jūsų var
gą ir ašaras... Dėl jūsų ,. Bū 
kite jam geri.»

Kas ten dedasi? Vaikai 
spokso į prakartėlęl Tuojau 
ir suaugusieji, viens už kito, 
sustoja, stiebiasi ant pirštų 
galų, ištempia kaklus..

Nagi Kūdikėlis kruta ėdžio 
se, kurios šiemet didesnės.- 

nei kitais metais. Visų aky’ 
susmigo į kleboną, reikalau
damos paaiškinti. Jisgi mos
telėjo pirštu į prakartėię ir 
tarė:

•Ten guli mūsų Kristus Kū 
dikis. Būkite jam geri. Kas 
Priima tokį kūdikį Jėzaus 
vardan, tas priima patį Vieš
patį Jėzų».

Moterys pravirko Verkė sy
kiu su mažyte Kiekviena no- 
retų tuojau pat čiupt ją iš pra 
kartėlės, apausti prie savo 
širdies ir neštis namo.

Po mišių 30 moterų apspito 
kunigą maldaudamos kūdi
kio. Jis atidavė mergytę ge
rai dievobaimingai motinai 
t

Tai atsitiko Vokietijoje, Ei
felį, kalnų apskrityje.
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Stasys Yla

Plotkele, kuri iš mažystės lankai mū«ų namus :r 
atveri širdis atlaidumui bei meilei, leisk nūnai laužyti 
tave, kaip savo širdies dalį ir dalintis su likimo brol ais.

Plotkete, kuri Kūčių vakarą eisi per tūkstančius 
mano brolių rankų, visuos pasaulio krašiuos sudėtų ant 
Kūčių stalo, neaplenk ir mano artimųjų Būk jiems ma 
no stalo trupinėlis jų paguodai ir tvirtybei, nes aš ir 
jie esame viena.

"Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė žemėj 
geros valios žmonėms!”

Kalėdos taikos bei ra
mybės šventė I

Taikos ir ramybės ilgisi ir 
siekia kiekvieno žmogaus šir
dis Gal todėl jos taip siekia 
ma, kad taika ir ramybė yra 
retos viešnios žmogaus gyve 
nime. Ypač mūsų amžiaus 
žmonėms ramybė ir taika la 
jbai tolimos Kiek karų ir įva> 
rių neramumų teko pergyven 
ti mūsų kartos žmogui!.. Ir 
kiek dar jų bus?..

Nereikia nei toli žvelgti į 
platųjį pasaulį. Užtenka pasi 
žiūrėti į mūsų lietuvių kuloni 
jas užsienyje, kad ir čia Bra 
zilijoje. Paskaitykime seno 
vės laikraščius, «Lietuvį», ar 
kitus. Kiek ten kovota vienų 
su kitais! Ir jeigu tikėsi, kas 
ten rašoma, nerasi nei vieno 
padoraus žmogaus lietuvių tar 
pe: pradedant Lietuvos atsto
vais bei kunigais ir baigiant 
paprastu ir kukliu darbo žmo 
įgumi. Deja, ir šiandien yra 
■tas pats. Mes nieko neišmo 
mokome iš praeities.

Ar buvo gera ar bloga min 
tis pavesti lietuviam.' T Jė 
zuitams Sąjungos turimas mo 
kyklas, lietuviškam darbui ? 
Nenorime tai spręsti, konsta 
tuojame tik faktą.
Vieni sugalvojo, tai kiti turė
jo būtinai priešintis.

Rodės, kad tie ginčiai pasi 
baigė, kai kartą per Visuotinį 
Sąjungos Susirinkimą visi vie 
mngai priėjo vie. os minties 
kur tau. «Pralaimėję» visvien 
nepasidavė. Jieškojo įvairių 
kabliukų ir jų rado. įvairio 
mis priemonėmis, nesiimame 
nagrinėti ar jos visos buvo 
teisingos ar ne, pasiekė savo. 
Atsirevanšavo.

Ką darys kiti? Argi taip 
lengvai pasiduos? — Argi 
vėl taip viskas kartosis iš 
niujo ir be galo?

Kaip tiki Kalėdų šventes, 
kada D ngus ap ankė žemę. 
Kada Dievo Sūnus, pasaulio 
išgai ytojas, mūsų brolis, Kris 
tus taikos ir ramybės kuni
gaikštis atėjo pas mus, yra 
geriausia proga visiems apsi 
galvoti ir pradėti stengtis ras 
ti bendrą kalbą Kiekvienas 
turėtų stengus už niršti kas 
buvo negero praeityje ir pa
aukoti bendram labui kilniam 
tikslui ne tik savo interesus, 
bet ir savo teises. Jau net 
senovės lietuvių tautos išmin 
tis paliko tokį posakį; <nusi 
leisk kitam dvigubai toliau 
nuvažiuosi’.

Tik geros valios žmogus 
randa bendrą kalbą, ir tos 
geros valios kiekvienas iš 
mūsų turėtų parodyti bent 
bruputį. B- geros valios ir be 
atsižadėjimo bent krislelio sa 
vojo aš, taikos ir ramybės 
nebus

Ne veltui, Kristui gimus, an 
gelai giedojo. «Garbė Dievui 
aukštybėse, o ramybė žemėj 
geros valios žmonėms 1»

T J.G.S J.

‘ CLICHERIA RUFÉR
Sveikina savo klijentus Sv Kalėčlų ir Naujų Metų proga 

Av. Ti adentes, 988, Tel 37 1050, São Paulo 
Rudolf Scheraufer savininkas.

FABRICA DE ELÁSTICOS «NEVADA» 
savinbnkas Antanas Serbentą

nuoširdžiai sveikina savo diaugus ir prietelius Šv.
Kalėdų ir Naujų 1967 Metų proga.

R na Siqueira Bueno, 2220, tel 92 6374 ((recados) S. Paulo

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikiname mūsų gerbiamus klijentus. draugus ir 

prietelius
RET’FICADORA AUTO-MAR S/A 
Kua Barra Funda. 712, Tel. 52-3424 

Jonas /odelis ir Augustas Zaluba savininkai.

SILrAQ, Maquinas e Artigos para E.-critorios Ltda. 
Rua Dom José de Barros, 777, tel 34 4810, S, Paulo. 
Šv. Kalėdų ir Naujų 1967 Metų proga sveikina savo 

gerbiamus klijen us.
t ■

liauja
Ų i., j PETRAS

Kàimyaái paprastai, nėra 
geri draugai, nes, turėdami 
bendras ūkio ar valstybės ri 
bas, randa daug progų gin
čams ir kivirčams. Tie kivir 
čai kartais baigiasi teismu, o 
jei kalbama apie valstybes, 
vietoje teismo karu. Kadangi 
kiekviena valstybė yra įsiti
kinusi. jog teisybė yra jos pu 
sėje karą pralaimėjusi šalis 
stengiasi atsikeršyti. Taip ir 
giedama kruvina daina be ga 
lo ir kiekviena nauja ka1 ta 
perima iš t«ėvų tą nelemtą 
giesmę.

Bet kitaip atsitiko šįmet 
Lenkijoje Švęsdami 1 000 me
tų krikšto jubiliejų. Lenkijos 
vyskupai ir galima sakyti, 
visa tauta parodė kad moka 
atleisti ir d-ovanoti Šviesus 
Lenkijos pavyzdys nustebino 
net kaimynus.

Senų laikų kronikos sako, 
kad 966 metais apsikrikštyjo 
Lenkijos hercogas Mieszko, 
Prieš porą metų jis bu vo ve
dęs bohemų (čekų) kunigaikš 
tytę Dobrawą ir jieškodamas 
atramos prieš vokiečius. $lau 
dėsi prie čekų Vedybos it 
krikštas turėjo parodyti kad 
Lenkija jungiasi į krikščioniš 
kų tautų šeimą kaip lygus ir 
nepriklausomas narys Atskira 
Bažnyčios provincija. įsteigta 
1.000 metais Gniezno mieste, 
tą Lenkijos nepriklaušbmybę 
pabrėžė dar labiau. ’ Palaiky 
dama gliaudžius ir nuoširdžius 
ryšius su popiež ais. Lenkija 
įsigijo labai gerą vardą Po 
piežiai ją vadindavo «Polonia 
semper fidelis» - Lenkija vi 
suomet ištikima.

Krikšto jubiliejus žinoma 
turėjo būti švenčiama- didės 
niuosr Lenkijos miestuose, su 
rištuose su istor niais į vykiais 
arba su šventėm. Todėl jis 
pradėtas šių met balandžio 
14 dieną, nes greičiausiai tą 
dieną hercogas Mieszko buvo 
priėmęs krikštą. Gegužės 3 
dieną, dalyvaujant 300.000 
žmonių miniai, jis buvo atšvęs 
tas Čenstukavoj prie steouk 
lingojo Marijos paveikslo. 
Paskui Krakovoj, Dancige, 
Varšuvoje. Silezijoje ir kitur. 
Iš vieno miesto į kitą buvo 
nešama Marijos paveikslo ko 
pija, sutraukdama gausias mal 
didokų minias. Lenkai yra 
nuoširdūs katalikai ir, patyrę 
tiek daug skriaudų nuo savų 
ių ir svetimųjų (rusų) komu
nistų. norėjo parodyti kur 
krypsta jų širdys ir mintys.

Ruošdamiesi jubiliejui, Len 
kijos vyskupai parašė keletą

Dvasia
PAKALNIS

laiškų Vokietijos, Austrijos, 
Prancūzijos ir kitų kraštų 
vyskupams kviesdami juos į 
jubiliejaus iškilmės. Daugu
mas vyskupų kvietimą mielai 
priėmė, Bet Lenkijos valdžią 
neįsileido nei vyskupų, nei 
net popiežiaus

KOD L JI TAIP PASIELGĖ ?

Kviesdami Vo iefeijos vys 
kupus, Lenkijon vyskupai sa 
vo laiške paminėjo malonius 
ir nemalonius Vokiewjus bei 
Lenkijos santykiais sakydami, 
Kad nori visas vokiečių -kriau 
das užmiršti ir d vanori Kai 
kardinolas Wyszinski tą laiš
ką perskaitė Čeos&okąvoj, 
300 000 ž f onių minia jam nuo 
širdžiai pritarė sakydama : 
«iTzebaczamy» — atleidžiam. 
Tai žinoma, nepatiko komu 
nistų valdžiai ir .ji nusprendė 
neįsileisti, nei vyskupų nei 
popiežiaus. Ji nusigręžė nuo 
krikščioniškos artimo meilės 
ir užsikišo ausis kad negirdė 
tų savo tautos balso.

Nėra reikalo sumi lėti visas 
vokiečių skriaudas, padarytas 
Lenk jai, Didžiausią skriaudą 
jai padarė Hitle io fanatikai. 
Jų žiaurumus mes dar pn>i 
menam Todėl reikia stebėtis 
Lenkijos vyskupų ir tikinčiųjų 
drąsa ir noru viską užmiršti 
ir viską atleisti. Jie pasielgė 
tikrai krikščioniškai. Jubilie
jaus šventė pradėjo naują 
Lenkijos —Vokietijos santykių 
laikotarpį, kuris savo laiku 
atneš gražių vaisių. Vokieti 
jos katalikai mielai pr ėmė 
ištiestą Lenkijos vyskupų ran 
ką ir pamatė reikalą peržiū 
rėti sa o Istoriją krikščioniš
koje šviesoje.

Lenkija, tiesa, dar tebėra 
valdoma komunistų ir yra 
Rusijos įtakoje Bet jos širdis 
nuo 966 m, priklauso krikščio 
aiškų tautų šeimynai V. Go 
mulka, Lenkijos komunistų 
vadas, nėra aklas Rusijos tar 
nas, bet tikras patriotas J o- 
dėl savo laiku jį rėmė kardi
nolas Wyuzinskis Bet dabar 
Gomi Ika pražiopsojo progą 
pabrėžti Lenkijos nepriklau
somybę nuo Rusijos ir padarė 
kelias stambias klaidas. Pir 
ma neįsileis lamas maldinin
kų— tur-ibUų. jis nustojo šimtus 
milijonų užsien o valiutos, ku 
ri Lenkijiai labai re.kalinga. 
Antra, jis prarado dar labiau 
savo autoritetą ir užsitraukė 
didesnę tautos panieką. Tre
čia jis parodė, kad tikras 
tautos vadas yra kardinolas 
Wysz nekis, Lenkijos prima
tas. Gomulkos valdžia yra lai

Žurnalistas Starys Vancevi 
čius «Mūsų Lietuvos» nuola
tinis bendiadtrbis ir faktiras 
■Eltos* biuletenio portugalų 
kalba Reuaktorius Pirmas 
• Et OiSy biuletenio numeris 
išeis alpinančiu sausio mėne
sio pradžioje.

kilu. y a pag į-ta bedievi
am n .-.ten? | -mil Kuris ypač 
Lemtu ati a yra vi škai sve 
tima L uj t g i.m.i ■ rikišti 
šov ižai ., f u atizn.a ar ką 
kitt net ik-,, Loateriit znją. 
Le ik. yra.persuoKu k< kščio 
nššk" u u. ms kuri jubiiie 
ja (>r< v,, ve taip gražiai 
p< e L. ja. Gomulka bū
o. vomumsias, nesupranta 
t . ,-čioiiiškos dvasios ku 
r vibuotinio Bažnyčios 
S vimo pradėjo įsigalėti
vi*. i „• pasaulyje lai yra jo 
s i iio aus,ioji klaida. js d,ar 
t- eoKi j klasių ir tau(tų (kov;ą, 
o ne i a leidimą ir bendra ar 
biavimą su seniais priešais. 
G*al jis dar tebeturi prieš savo 
akis ne naują krikščionių vai 
domų Vokietiją bet seną Hi« 
lerio kuriamą imperiją nuo 
kurios nukentėjo jo tėvynė. 
Bet, antra vertu-, jis neturėtų 
užmiršti, kad Hitleris kaip sa 
vo laiku Prūsijos karaime- 
Friurikas D, dysis pasiūlė Sta 
linui pasidalinti Lenkijos že 
mes Tas ketvirtasis Lenkijos 
pasidalinimas įvyko 1939 me
tais.

Jei V. Gomulka yra aklas 
istorijos faktams, tai reikia 
pasidžiaugti. Kad enkijtstau 
ta nėra akla naujai dvasiai 
kuri nulems jos istoriją Rei 
kia tike is. kad Lenkija, at 
leidusi vokioėių klaidas, atleis 
taip pat ir komunistų paaary 
tas skriaudas.«r-izebraczamy» 
— atleidžiam yra krikšto ju
biliejaus šūkis. Ne kerštas, 
bet tas šūkis ilgai skambės 
Lenkijos istorijoje. ;.i z
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Ann
J RATE

Per p G ntaitį teko man di 
delis ma '-numa* susipaž nfci 
«u mūsų jrmiausia kino ir te 
levizijos ariiste Juryte ausė 
dai e kino pasin'vje žinomi 
vardu «Ann Lilian» Jūratė 
jau vaidino dvejoje Walt Dis 
ney f Imose «Babies in Tcy 
land» ir «Gapsy-. Jos y m ro 
do -os ir Brazilijoje, kam jdo 
mu gali jas pimatvtl. Šmo 
metu ji dirba Bob Hope tele 
vizijos programoje ir nekan
triai laukia 8 meių Mat sep 
tyniolikametės skaitomos ma- 
žjmeėmis ir joms neval'a 
dirbti 8 vai ndų per dieną. 
Filmų ko npani jos dar privalo 
samdyti special ub mokytojus, 
kiip moksleivėms Todėl fi 
nansiniais sumet mals kompa 
nijos mieliau ima 18 metų la 
bai jaunai atrodančias mer
gaites. negu mažametes.

Jūratė svaj ja tapti garsia 
kino žvaigžde todėl dabar 
vaidina televizijoje ir stropiai 
mokinasi. Ji lanko gimnaziją, 
mokinasi baleto džazo ir — 
svarbiausia — ima dainavimo 
p-imokas Jūratės balsas yra 
stiprus, švarus, malonus ir ga 
ii jai labii padėti iškilti filmo

Jillian
NAUSĖDAITĖ

pasaulyje Abejose filmose, 
kur ji vai lino turėjo progų 
dainuok Bežiūrinėdama gra 
žia< filmų nuotraukas napra- 
šiau ’ą man padainuoti. Ne
laukdama didesniu prašymų, 
atsistojo ir padainavo porą 
d inų Jos dainavimas tuojau 
paro.ė, kad ji drąsia) galėtų 
ruoštis j solistes < pie tai bu 
vę svars omą šeimos pasitari 
muose Bet Jūratė norinti bū 
ti kino artiste o dainavimu 
tik tiek naudotis kiek jis ki 
ne reikalingas

JŪRATĖS ASMENYBĖ

Jūratė padarė man labai 
malonų įspūdį Yra spontaniš 
ka. nuoširdi > tvira lietuvaitė, 
moderniška ir tiykštanti jau 
nvste Jgs grožis, artistiniai 
gabumai» išsilavinimas daina 
viroe ir šokyje atrodo užtik 
rins estetinę išorę o jos geri 
jausmai ir dvasinės vertybės 
susi! rmavusics geroje lietu 
viškoje šeimoje, i adės giliai 
artistinei interpretacijai ir ga 
lės išskirti ją iš šimtų kitų ar 
tisčių. Jura'ę todėl skaitau 
rimta kandidate į kino viršū
nes. Be to turiu prisipažinti,

VISAM LIETUVIŠKAJAM SÃO PAULO JAUNIMUI DIEVOMALONE GAUSIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ LINKI
JAUNYSTĖS AIDAS

jog pamilau ją.kaipo tikrai ma 
lonią ir draugišką m rgaitę.

JŪRATĖ IR ‘BEATLES”

Jūratei labai patinka links 
mieji «beatles» Turi visas jų 
plokšteles kur tik jos išleis
tos Žino jų gyvenimą skersai 
išilgai. Turėjo visą vieną šie 
ną nuklijuotą tų gauruotų he 
rojų fotografijomis. Bet vienas 
jų ėmė ir apsivedė Jūratė, 
skaudama š rdele, nuplėšė 
nuo sienos visas jo fotografi
jas i askui vedė antras Dū
saudama nurankiojo nuo sie
nos ir antrąjį O kai sužinojo, 
kad jau ir trečias maino žie
dus— visai blogai. Visa siena 
liko sugadinta Dingo noras į 
juos pasižiūrėti. Ir taip iš
kraustė paskutinį herojų iš 
savo kambario. Bet ne iš sa 
vo širdies 1IMA PILĮ

Kartą «Beatles» atvyko į 
Los Angeles Jūratė nepraiei 
do nė vieno jų pasirodymo. 
Nesvarbu, kiek laiko teko ei 
Įėję stovėti, iki salėn pateko 
Ir plojo ir šaukė valio ir 
drauge svajojo kad ir ji bū
sianti tokia išgarsėjusi, kaip 
tie naujos mados žmonių 
linksmintojai

Ir Sužinojo Jūratė, kur tie 
didvyriai apsistoję, t ieną va 
karą ji išsirengė dideliam žy
giui *tėjo prie kalno, kurio 
viršūnėje buvo apgyvendinti 
šiandienės pasakos pr ncai 
Pakalnėje sukinėjosi visas bū 
rys garbintojų O patį kalną 
saugojo ne senovės slibinai, 
o moderniškoji Los Angeles 
policija ir niekam neleido pri 
siartini, Bet ką tai reiškia 
Jūratei! Crąs oji lietuvaitė kri 
to ant žemės ir ėmė šliaužte 
šliaužti kalno viršūnėn Ją 
apėmė slapto žygio jausmas, 
slapstydamasi už krūmų ir 
sekdama kiekvieną poiicinin 
kų žingsnį pamažėle slinko 
aukštyn, tai pabėgdama, tai 
paeidama, tai vėl krisdama 
žolėn ir gulėdama iki polici
ninkas nužingsniuos kiton 
pusėn.

Laimingai pasiekė kalno 
viršūnę. Jau matė garsiųjų 
«Beatles» kambariuose degan 
čias lempas. Jau matė užpa

kalines daržo dm is, pro ku 
rias galės «ji įsprukti vidun. 
Staiga kaip žaibas nutvoskė 
ją m.ntis jog tai yra nusiže
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minimas ! Ji kilni ir išdidi 
mergaitė, būsima pasaulio 
garsenybė, šitaip nusižemins 
prieš tuos berniokus' Nei Ji 
galėjo pasiekti tą užgintą pi
lį ir gal dar net žodelį tartų 
tarti herojams bet ji to nebe 
darys nebešliauš pro užpaka 
lines duris Ji palauks dienos, 
kada galės garbingai įeiti pro 
priešakines- duris ir kalbėtis 
kaip lygi su lygiais.

Kaip tik tada pamatė ją 
policininkas, priėjo ir, bacda 
mas, liepė lipti žemyn nuo 
kalno. Jūratė atsistojo aukš 
tai iškėlė savo galvutę ir at 
sakė, jog kaip tik ir rengian 
tis grįžti Dabar ir toliau ji 
mielai klausysis «Beatles» mu 
zikos, bėgs tekina į jų pasi
rodymus, bet šliaužioti pas 
juos ji daugiau nebešliaužlos. 
Ji verta tiek pat pagarbos, 
kaip ir jie, gaŲ net daugiau. 
Ir gali ateiti Tli e na, kad tie 
«Beatles» norės pamatyti ir 
pasikalbėti su garsiąja Ann 
Jillian.

Rymantė Steponaitytė

A. JASMANTAS

GIMIMO NAKTĮ
Ar mes gi būtume Tave atprašę
Tu baltutėli šarmo laše.
Čionai po mūsų kojom ?
Mes tik kliedėjom ir viliojom
Kliedėdami Tave mes priviliojom
Ir štai, Tu šiąnakt nukritai
Po pat pavargusiom mūs kojom

O ten aukštai
Žvaigžde — gU sniegule? — mirgėjai
Ir netikėjai,
Kad mūs tamsi, karščiuojanti širdis
Ta mūs tamsi, karščiuojanti širdis
Tave tuoj sutirpdys
Kaip dykumų įkaitę vėjai.

O, mes .. i,s; d ug kliedėjom,
Mes daug kliedėjom ir girdėjom, 
Kaip gieda Tavo angelai.
O gal tai šakalai
Ten riejas tarp pusnynų ?
Lavonas daug, jų daug ten primasino.
O tie varpai ?
Ak tie vidunakčio varpai —
Tai pakasynų !

Ne, ne ! Ne mes čion būsime Tave atprašę !
Mes tik kliedėjom ir viliojom,
O i u iš ten, iš taip aukštai
Šią naktį nukritai
Po pat pavargusiom mūs kojom 
Tu, baltutėli šarmo laše.

Iš "Gruodas“

A. JASMANTAS

Ira kartėlė J
Tai ko tos dykumos pragydo
Gaideliuose ir ko tie šydo
Sparneliai sumojavo ?
Sesutė prašė šimtabalsę
Laukų dūdelę, kad ją alsią
Prie vygės balto klevo
Šią pirmą naktį pavaduotų
Jos Pirmgymėliai paniūniuotų,
Ir dykumos niūniavo.
Niūniavo jos ir nežinojo,
Kad prie šiltų Mažyčio kojų
Apverkti mūsų daliai
Suėjo piemens ir karaliai.

Iš “Gruodas“
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MUSŲ LTETÜVA pust 5

Viso Pasaulio Lietuvius Kovojančius už Lietuvos Laisvę 
ir Nepriklausomybę, Nuoširdžiai Sveikina Kalėdų Šven 
čiųcir Wujq;,Metų;Pro'gá;": i;' -■i:

São Paulo L. R, K. Bendruomenės 
Vyrų Brolija.

■ š Juozas Matelionis' ’
Pirmininkas

□ • -.

____ ? :■ ■ y! • ' .

V: ■ ' : ' ■ ir. < ■' . I.’ '

PRODUTOS CONTACT SOCIEDADE ANÔNIMA 
circulado res de ar, ventiladores e exaustores de 
melhor qualidaue • fe.

■ SILVEIRA MACHADO
. ’■ !: 1 • '-į *> - ■

representante exclusivo ^çsmprtmeflta seus
" clientes e amigos-" 'desejando • • i ■ í-s;-

; FELIZ NATAL E .ĄN0 BOM!

'í?' Rua Barão de Itapetininga, 93 — 5 o andar
:4 < salas 505 e 504 — Tèl. 35*2893 — São Paulo 

jį * ; ; ; ' ___________________________

Sįi u vykia «VILNIUS»

sveikina su Šv. Kalėdomis it Naujais Metais 
visus savo klientus, draugus ir pažįstamus

į 5 • ' •'* ‘ ■ ' i' ■

>"■ Casimiro Rutkauskas, Sa vinių kas
A v. São Joao, 864, Capital

■ ' ■ ' ’1 š . i • . •

LAIMINGIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR NAUJŲ -19 6 7 - METŲ

Visiems Sao Paulo lietuviams, mano buvusiems 
parapijiečiams ir dabartiniam Jūsų dvasios vadui 
prelatui Pijui Ragažinskui!

Kun. Benediktas Sugintas
7024 So Artesian Ave

, Chicago Illinois 60629

(pabaiga i<š 2 pusi)

Po pus yčių iš dviejų karčiu 
kių ir .geriau los mano ma
mos staltiesės padirbo Harriuį 
neštuvus. Vokiečių vadas eu 
rodė amerikiečiams, kaip su
sirasti savo batalionų Pasiro 
do, kad vokiečiai buvo nuos 
tabiai gerai informuoti apie 
amerikiečių armijų išdėsty
mą Ardėnų fronte. Pasižiūrė
jęs į Džimo žemėlapį, vokie
čių vadas parodė vieną -upe
lį: «Sekite upeliu, prieš sro* 
vę. Pr e jo iš»tako atrasite sa
vo batalioną», Medicinos asis 
tentas tai išverta angliškai.

— O kodėl mums neiti Mon
schau miesto kryptimi? — pa, 
klausė amerikietis.

— Dėl Dievo meilės ten nei 
kite! Jokiu būdu! Mes dabar 
atsikovojame Monschau!

Mama sugrąžino vyrams gnn 
klus, šaky narna.

— Atsargiai, vyručiai! Aš 
noriu/kad jūs visi sugrįžtu
mėte namo. Ten jūsų vieta 
Telaimina Dievas jus visus!

Vokiečiai- ir amerikiečiai 
kariai atsiveikino paspausda 
mi vieni kitiems rankas ir 
dingo miške priešingomis 
kryptimis

Man sugrįžus vidun, mama 
jau buvo įsiraususi senojon 
mūsų Biblijoa. Pasižiūrėjau 
per jos petį Ji skaitė Kris-

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES

RIODE JANEIRO: Dr! Fri- 
kas l^eieris, Rua Mexico, 98 
saia f08, veikia antradieniais 
— pehkti nuo 10 iki 13 vai: 

ft
URUGUAY,' MONTEVIDEO: 

p Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris' 5836, Tel. 50 2180. 
Veikia kasdien prieš piet

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA.-.Rua Inacio ir Av 
Zelinąg Mons. Pio Ragažins 
kas, Tfel. 63-5975.

II-'?1
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos- 

Pirminjųkas p. Juozas Male- 
lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde, Ttl. 51 4011 
i - '.ii. ■■■
i»

taus gimimo istoriją, Trijų Ka 
ralių atsikmkymą su dovano
mis, JuS pirštai slinko pasku 
tiniąja eidute: «. ir jie iškelia 
vo savo kraštlan k.»tu keliu».

Fritz Vincken
R. D. 1966. XII.

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel 
92-2263

PETRIKAS - CALÇADOS SOB MEDIDA

Rua Barão Itapetininga. 262 — 4.o andar 
sala 4C6 - Telefone 35 8873 — São Kaulo

> Šv. Kalėdų ir Nauju Metų oroga 
sveikina savo klijentus tautiečius !

METAlURGICA “LITUC“ LTDA.
Linha completa de moveis de aço
Avenida dos Estados 822 — Santo Andrė — Tel. 63 5269 

Sveikina su Šv. Kalėdomis ir 1967 
Naujais Metais savo k ientus, 
draugus ir prietelius !

Ats Kap Juozas Čiuvinskas savininkas

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“j©r1ja”
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 da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen Fonseca Teles, 606 
Tel. 8 6423.

• Iždininkas p, J URGE GARŠ 
KA Rua Oratorio, 3093, 
Aito da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Cama- 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67. 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V . Zelina parapijoje kasdte 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol.

Mooca r. Lituania, 67 Liete 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie
niais 8 00 ir 17.00 vai. Darbe 
dienomis 7 r 7,30 vai, arbt 
atskirai susitarus dėl laiko( 
kai turimos metinės ar 7d 
mišios:

išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį ' 
Parque das Nações 1® vali 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,15 va!
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai., -

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai,

Paskutinį:

CASA TŪBELIS -CtLÇApOS FiNOS
Rua No Tel
Moinho Velho — São Paulo

Šv Kalėdų ir Naujų 1'67 Metų proga 
širdingai sveikina gerbiamuosius 
mūsų klijentus tautiečius draugus ir 
bičiulius!

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

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.

Vila Anastacio 8.30 vai., 
Vila Bonilha 10,30 vai. 
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėh 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRÓN vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE II

PLATINKITE VII 

NINTELI PIETŲ AMER|KOt 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS 1EXTEIS' 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMlNiO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e bscritono.

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ir-MAOJ CAKKIfKI „s,

Rua> Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: (51-4019 e 51-2223

Lindoya vanduo yra žinomas gėrimas 
Kurio puikų veik.m? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sicikiukite ir visados naudokite!

Caixa Postal 3967 — S À O PAULO

e
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ATSIPRAŠOME

Kadangi spaustuvės raidžių 
rinkėjas net 4 dienas neatėjo 
darban tai ir su malonia p 
V. Biliūno pagalba nebegalė
jome su inkti 8 puslapų, kaip 
buvo pramatyta. Likusi me
džiagą b is panaudota Naujų 
Metų numeriui.

Redakcija.

DÊMÉSIO, VAIKUČIAI !

«Žilvičio> Tėvų Komitetas 
ruošia lietuvių šeimų vaikams 
Kalėdų ’eglaitę 1967 m, sau
sio mėn 8 d. (sekmadien,) 16 
vai, Jaunimo Namuose vila 
Zelinoje

Artigos de Praia e Campo e para Colegiais 
Roupas para meninos rapazes e homens 
Gapas, Sobretudos, Casacoo, Japonas, 
Malhas, e demais artigos.
Modelos exclusivos de nossa criação.

K l l il LTCA.
Matriz: Avenida São João 108 

Telefones. 34 2727 - 34 7578 — 34 7805 — 34 9200 
Filial R. 12 de Outubro. 338 - Lapa Tel. 34 9200 
Rua Barão de Itapetáninga, 15 — Fone 34 4848

Feliz Natal e prospero ano de 1967 desejamos 
aos nossos distintos clientes e amigos da 
colonia Lituana, agradecendo preferencia 
demonstraoda pelas nossas loja !

pasinaudokite 
DIDŽIAUSIOMIS NUOLAIDOMIS'!!

Laikrodžių krautuvėje «Rf-LOJOARIA GALVÃO», 
kurios savininkė yra JULIJA JOTEIKA'TĖ pirmą, kartą 
per 15 metų skelbiamas didelis išpardavimas turimų 
prekių nepaprastai pigiomis kainomis

Reikia pačiam užeiti ir pamatyti, kad gulėtum 
tikėti tokiu pigumu
Krautuvė yra Avenida Celso Garcia, 4955 (kanapas Rua 

São Jorge)
Imti autobusų São Caetano — Penha, Sustoja prie pat 

krautuvės durų. A
Taip pat taisome laikrodžius

Kas atsineš išsikirpęs šitą skelbimą, gaus dar 10 
procentų nuolaidos

Tai skubinkitės pasinaudoti gera proga!

SUPER MERCADO VILA BELA LTD L

PETRAS V BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių 
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V. Bela 
Rua das Giestas, 923,

Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu pa nuo 
širdumu, pasišventimu ir te.singumu kaip per 19 metų 
turguose (com a barraca de cereais)

Prekės pristatomos į namus V. Belą, v. Zelina ir 
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63 -5723.

D R. ANTONIO SIAULYS
C. R. M 10 647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário: Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas 

jonsuliorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca, Fone 92-3991

Bus programėlė, kurią iš 
pildys «Žilvičio» pamokų lan
kytojai.

Kalėdų Senelis žada geruo
sius vaikučius apdovanoti gra 
žiomis dovanėlėmis todėl pa 
sistenkite išmokti bent po 
trumputį lietuvišką eilėraštu 
ką Nepraleiskite progos ir 
atsilankykite

Maloniai kviečia visus — 
didelius ir mažus

«Žilvičio* Tėvų Komitetas

Naujos šviesos sudėtos Ze 
linos bažnyčion ir užkebas 
ant bokšto naujas, šviečiąs 
kryžius. Ta proga sukviesti 
šviesoms (vengti gau-iai au
koję 1 kūmai“ ir puikiai pa
vaišinti svečiai.

Šviesos kainavo apie 5 mi 
lijonus. Tokiai sumai sukelti 

prelatui P. Ragažinskui pade 
jo Parapijos Komitetas vad-o- 
vaujamas rūpestingo pirminio 
ko Petro Šimonio. Kiekviena 
parapija galėtų pavydėti 7e 
Ii ai ir jos gerb Klebonui to 
kio energingai veiklaus komi 
teto.

Atrodo kad zeliniečiai su
prato Vatikano L Santarybos 
pageidavimą, kad parapijų 
darbuosna būtų įtraukti pa
sauliečiai žmonės ir pasiimtų 
ant savo pečių didelę dalį 
atsakomybės bei darbų me
džiaginiuose parapijos reika 
Juose o kunigams tuo būdu 
paliktų daugiau laiko rūpintis 
dvasiniais tikinčiųjų reikalais 
Sveikiname Zelinos kleboną 
prel Kagažinską ir jo šaunų 
Parapijos Komitetą!

TRAD.CIMS N-UJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Liet. Kat. Bendruomenės 
Chora-, kaip visais, ta p ir 
šiais metais, ruošia tradicinį 
Naijų Metų sutikimą. Vila Ze 
linoje, gimnazijos salėje Pa 
kvietimus įsigyti galima iš 
anksto pas choristus.

ŠiLTAM LAIKUI AKĖJUS 
Reikia susirūpinti kambarių, virtuvių, 
salių,krautuvių, sandelių ir kitų patalpų 
geru vėdinimu. Tam tiks ui įsigykite 
tik CONTACT firmos vedintuvus Par 
duodame ilgalaikiam išsin okėjimui ir 
geriausiomis sąlygomis įvairių rūšių 
didelius ir mažus ventiliatorius Keičia 
me padėvėtus į naujus ir taisome su 
gedusius Kreipkitėc telefonu 35 2893 
ir mes atsiusime pas Jus mūsų parda 
vėj^. kuris suteiks visas informacijas 
ir pirkimo sąlygas.

Cireuladores de ar, ventiladores e 
exaustores de melhor qualidtde so 
CONTACT

PRODUTOS CONTACT
SOCIEDADE ANÔNIMA 

Representante exclusivo 
para São Pa”lo

SILVEIRA M?CH DO
Rua Barão Itapetininga 93 

5 o andar salas 5C3 e 594 
Tel. 35 2893 — São Paulo

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICEM E - ICILR MNYS 

Ruaa Coelho Barradas, 104, V. Zelina 
Vendas por atacado e a varejo.

Atende se com horamarcada 
Horário das 14 as 20 hof&s 
Sabado das 9 as 12 horas

DT JONAS N1CIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua Cap? Pacheco Chaves, 1206 lo andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-3552

ME1MUX

Industrialas p Juozas Vasi
liauskas apmokėjo šio nume
rio geresni popierių Jam 
nuoširdžiausias ačiū 1

Bernelių mišios Kūčių nak. 
tį bus 24 va adą išpažinčių 
galima prieiti nuo 23 valan
dos.

Kalėdų rytą 8 vai. mišių 
nebu< Bus tik 17 valandą

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 100

Gruoižio 31 d. “Aušros“ 
choras šeimyniškame savo 
ratelyje sutiks N. Metus. Bai 
giant senuosius ir sutinkant 
N. Metus, TT Jėzuitų k»ply 
tėlėje bus šventoji valanda 
Prasidės 2! valandą lietuvis, 
komis giesmėmis, bus pamok 
slas ir baigsis šv; mišių auka 
Po mišių N Metų sutikimas 
salėje.

Po mėnesio pertraukos 
“Aušros1 choro pirmoji repe 
ticija bus sausio 7 d 19 vai. 
Kviečiami ir nauji nariai.

GAUTA TEATRO SALĖ

Vasario 16 dienos paminėji 
mui p. St. Vancevičius gavo 
iš miesto burmistro brig. Fa 
ria Lima “Artur Azevedo ‘ 
teatro salę, prie Av Pais de 
Barros. 'Teatro Municipal'’ 
nuo vasario 1 iki 28 bus re 
montuojamas, tai jo negalėjo 
gauti. Burmistras pažadėjo 
duotąjį teatną specialiai mūsų 
šventei papuošti ir tarti pas
veikinimo žodį

Minėjimas įvyks 1967 m 
vasario 19 'nuo 15 iki 18 vai.

PASIRUOŠIMAS VASARIO 
16 PAMINĖTI

Nepriklausomyoės šventei 
paminėti vasario 16 reikia 
suskubti gerai pasiruošti Bra 
zilijos Lietuvių Bendruome
nės organizatorių in ciatyva 
šaukiamas visų São Paulyje 
veikiančių organizacijų bei 
kultūrinių vienetų (chorai, 
taut šokių rateliai) pasitari
mas sausio 4 d, gerb prel. 
P. Ragažinsko klebonijoje. 
Valanda bus paskelbta vėliau.

LIETUVOJE MIRÊ Alberto 
Stočkaus tėvas, lapkričio 22 
d. Skausmo valandoje reiš
kiame nuoširdžią užuojautą 
p. Albertui ir jo šeimai.^

SVEIKSTA. Namie pamažė
le sveiksta Kazimieras Gri- 
čiūnas Vincas Bartkus vėl 
paguldytas Sorocabanos ligo 
ninėn, 306 kambaryje.

T*

M. KAZAKEVIČIENEI yra 
atėję iš Lietuvos nuo brolių 
du laiškai. Atsiimti pas T. 
Bružiką, r. Lituan^a, 67.

J. Vitkauskas ir O. Gela- 
žauskienė prašomi atsiimti 
žurnalą “Žvaigždė“ ML admi 
nistracijoje.
________________ . a

1 T

UŽSIMOKĖJO.UŽ ML. ,,

Jonas Dšmša 15.000; Inž. M. 
Mitrulis ir St. Narušis po 
10.000 Aleks'Lisauskas 6 000; 
Po 5,000 V. Čiurlevičius, Ad. 
Dziedulionis, St. Urbutis ir 
V. Kezelis, Ignas Verbickas.

Raidėms pirkti aukojo J; 
Dimša 10,000. .

6


	1966-06-14-nr51-MUSU-LIETUVA-00017
	1966-06-14-nr51-MUSU-LIETUVA-00018
	1966-06-14-nr51-MUSU-LIETUVA-00019
	1966-06-14-nr51-MUSU-LIETUVA-00020
	1966-06-14-nr51-MUSU-LIETUVA-00021
	1966-06-14-nr51-MUSU-LIETUVA-00022

