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Sudaroma^Milziniska Europos-Ame
rikos^ Ekonominė Organizacija

Gruodžio viduryje Paryžiu
je ir kitose sostinėse atlik
tas svarbus paruošiamasis 
darbas sukurti «Organizaciją 
ekonominiam Europos bendra 
darbiavimui ir išvystymui» (O 
ECD, t.y : «Organization for 
European Co operation and 
Development»).

Naujoji organizacija netik 
perims iki šiol veikusios «Eu 
ropos ūkio tarybos» (OEEC) 
funkcijas, bet jas dar žymiai 
išplės. Organizacija turės įvai 
rius skyrius: bendrai veiklai 
neišvystuose kraštuose. Euro 
pos tarpusavio ir Europos-A- 
merikos ūkinių saitų derini
mui ir kt.

Labai įdomi naujos organi
zacijos narių valstybių sudė
tis. Joje yra netik valstybės, 
kurios sudarė iki šiol Euro
pos ūkinį branduolį, bet ir tos 
kurios iki šiol laikėsi neutora 
liai; į Šitą europinę organiza 
ciją dar įsijungia ir Šiaurės 
Amerika bei Kanada. Štai bū 
simų OECD narių valstybių 
su” as:

1) Belgija 6) Danija
2) Olandija 7)Šved'ja
3) Litiksemb 8) Norvegija
4) Prancūzija 9) Islandija
5) D. Britanija 10) Airija

11) Fed. Vokietija
12) Italija
13) Austrija
14) Graikija
15) Jung. Amer. V-bės
16) Šveicarija
17) Portugalija
18) Ispanija
19) Turkija
20) Kanada.

Nėra abejonės, kad šitos or 
ganizacijos sudarymas padės 
su laiku išlyginti ir skirtu 
mus tarp «Bendrosios Euro 
pos Rinkos j ir «Laisvosios Itin 
kos». Padės Vakarų valsty 
bėras pasitaikančius ūkinius 
sunkumus lengviau išspręsti 
negu iki šiol. Bet dar svarbes 
ais gali būti naujosios organi 
žacijos Įkūrimas atsižvlgiant 
į santykius su Sovietų Sąjun 
ga ir Rytų bloku. Šitas lais 
vųjų Vakarų valstybių ūkinis 
blokas sudaro tokią teiktinų 
ūkinę pajėgą, kad Sovietų Sę 
jungos pasiruošimai dempin
gais » kitokiais būdais, pvz., 
ūkinio gyvenimo suirutėmis, 
g<.lės būti atlaikyti be sunku 
mų.

Dar svarbu, kad naujoji or 
ganizacija, už kurios pečių 
yra 2o ūkiniai pažangių vals 
tybių, galės sėkmingiau, ne 
ga i ki šiol kiekviena atski

rai padėti neišsivysčiusiems 
kraštams ūkiniai vystytis Nei 
Sovietų Sąjunga, nei visas Ry 
tų blokas neturi tiek ūkinnj 
pajėgų, kad galėtų neišsivys 
čiusiuose kraštuose panašiai 
veikti Naujosios organizaci
jos įsistebimas tai bus reikš 
mingas ir polit niu atžvilgiu.

- Visiškai įstrigo Fed Vo 
ir Sovietų sąjungos prekybos 
derybos Naujoji sutartis jau 
buvo sut rta, bet sovietų de
legatams atsisakius į jungto 
rezervą Be-r'yno klausimu, 
pasirašymas negalėjo įvykti. 
Sovietų delegacija iš Bonnos 
išvyko net su vyriausybės 
pareigūnais neatsisveikinusi, 
kas priešinga protokolo tai
syklėms.

— Už laisvę visoms tauto
ms ir žmonėms pasisakė Aus
trijos ' delegatas Juntioėse 
Tautose. Matsch. svarstant 
kolonializmo klausimą Laisvė 
nedaloma, kaip nedaloma ir 
ta ka pasaulyje, pareiškė jis.

KOLONIALIZMO SVARSTY
MAI JUNGTINĖSE TAUTOSE 
BAJGÊSI PAŽADU NELAIS
VOMS TAUTOMS SUTEIKTI 

NEPRIKLAUSOMYBĖ

Gruodžio 15 d Jungtinėse 
Tautose baigėme diskusijos 
kolonializmo klausiniu. Sovie
tų patiekta rezoliucija buvo 
plenumo atmesta 35 prieš 32 
balsus, 30 delegatų nuo bal
savimo susilaikius.

Priimta buvo afro aziatinio 
bloko patiekta rezoliucija 89 
balsais Prieš nebalsavo nė 
vienas delegatas, tik 9 susi
laikė. Rezoliucija pasisako už 
tai. kad visoms neleisvėje 
esančioms tautoms kiek ga
lint greičiau ir besąlyginiai 
būtų suteikta nepriklausomy
bė Rezoliucijos pagrindinė 
mintos, kad visos tautos turi 
teisę pačios apsispręsti - So-
vietų pasiūlymas papildyti 
priimtąją rezoliuciją plenumo 
buvo atmestas 47 balsais 
prieš 29, 22 delegatams nuo 
balsavimo susilaikius. - Pa- 
baltiečiai ir kt. pavergt. Rytų 
Europos tautos JT rezoliuciją 
gali tik sveikinti Nutarimas 
yra, tik reikia jį įvykdyti.

— Jugtinių Ta tų Organiza
cija baigė savo posėdžius. Su 
sirinks naujai sesijai tik atei 
nančiais metais kovo m. 7 d.

— Kruščiovas kitais metais 
į Jungtinių Tautų Organizaei

BRXNGÚS BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI,

Malonu yra jus visur pasaulyje prisiminti ir Šven
tąją Naktį maldoje pavesti Kristaus ir visos Šventosios 
Šeimos globai.

Kristus gimė atnešti žmonijai ramybę ir grąžinti 
žmonių tarpan pagarbą bei mei'ę kurias nuodėmė ir 
blogi papročiai buvo sunaikinę Derama pagarba ir mei
lė žmogaus žmogui dar ir šiandien nėra pakankama, 
antikrikščioniška ir antihumaniška dvasia dar ir šian 
dien yra labai galinga jos auka yra mūsų tauta, mums 
brangių asmenų yra žymiai daugiau vergų stovykloje 
Rusijoje ir Sibire negu daugeliui yra žinoma?

Kova ir veikla už savos tautos ir vist) laisvę, už 
tarpusavę meilę bei pagarbą yra ne menkos vertės o 
tąsa misijos, pradėtos Kristaus gimimu Švęsdami Kris
taus gimimą atsinaujinkime toje dvasioje

Tesuteikia Viešpats palaimintus U61 metus visai 
žmonijai, bet ypatingai to linkiu kiekvienam lietuviui, 
kenčiančiai mūsų tautai ir tėvynei Lietuvai

Su meile jums visiems Kristuje.
VYSK V. BRIZGYS

INŽ. M. IVANAUSKAS su šeima sveikina Šv Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga visus prietelius ir pažįsta 
mūs:

jos susirinkimą vėl žada vyk 
ti. Matyt patiko vyža stalas 
daužyti.

— Kubon iš satelitinių kraš 
tų atvežė ginklų Tvirtinama, 
kad išsikėlė ir kareivių iš 
Rusijos atvežtų.

— Kubos diktatorius «refor 

muoja» ir teismą Teisman pas 
tatys savo pakalikus. Lig šiol 
teismas buvo nepriklausomas 
nuo vykdomosios valdžios ir 
nešoko sulig Fidel Oastro mu 
zika. To diktatoriaus negalė 
jo pakęsti. Su teismo refor
ma bus ir teisingumas palai
dot s.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠ 
LAIFViNIMO KOMITETAS 

KREiPIS5 į NATO MIN’STE- 
RIŲ TARYBĄ

Prašo pavartoti visas priemo
nes sovietinei okupacijai Lie
tuvoje užbaigti ir duoti tautai 

pačiai apsispręsti

Prieš pat Nato (Š aurės At 
lanto Gynybos Organizacijos) 
Ministerių tar sesiją Paryžių 
je (gruodžio 16 18 dienomis), 
VLIKo VI kaip jau trumpai 
pranešta kreipėsi į NATO ge 
neralinį sekretorių P.H. Spaak 
prašydama Lietuvos okupaci
jos ir laisvės reikalą patiek
ti visoms NA i O valstybėms.

Rašte išdėstoma, kad Sovie 
tų Sąjunga p?r 2 metų vyk
do agresijų prieš Lietuvą ir 
kitus ! abaltijo kraštus, pa
neigdama visus tarptautinius 
įsipareigojimus. Visą šį oku-
pacijos laiką yra nebojamos 
Lietuvoj pagiindinės žmogaus 
teisės, kraštas prievarta lai
komas sovietiniame režime, 
užgniaužiamas bet koks lais
vės pasireiškimas. Tuo pačiu 
metu, kai Maskva reikalauja 
pašalinti paskutines kolonia
lizmo liekanas pasaulyje, Lie 
tuvoje ir kaimyninėse Pabal
tijo valstybėse Sovietų Sąjun 
ga praktikuoja išnaudojimo, 
kolonializmo sistemą, kuriai 
lygaus niekur nėra.

Ryšium su tuo, kad netrukus 
gali būti atnaujinti pasaulinio 

(pabaiga 6 pusi)
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GRAFIČA «VYTIS»
Visiems -savo klijentams ir draugams linki 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 1961-jų Metų.

f Savininkas
.. - Vitas Rutkauskas

' --------.. 11 i-' ~ A t' ------------ -------

Sveikiname mūsų klijėntus, draugusdr visus 
lietuvius linkėdami * .- . **

Linksmų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų.
Jakutis ir La ienis L'da.— VYTAUTAS JUOZAS BEN 

DŽIUS, prekybininkų J. ir A. 
Bendžių, Lapoj gyvenančių su 
nūs, baigė São Paulo univer 

■ sitete. medicinos fakultete
dontologijos skyrių. Baigu
siems diplomų įteikimas bus 
26 d. gruodžio S. Paulo mies 
to teatre 21 vai Sveikiname 
naują profisionalą baigusį 
aukštąjį mbkslą.

— Gruodžio 15’dieną, A Rasa 
priemiestyje, neilgai pasirgu
si, mirė Albina Grabauskaite 
-Medienė. Ji, nors augusi jau 
Brasilijoje, buvo gera ir są
moningą lietuvė. Uoliai daly 

V vavo «Vyties» chore. Mirė 
sulaukusi vos 36 metų amži
aus. Ją palydėjo į Quarta 
Parada kapines gausus lietu
vių ir vietiniu būrys. Tai bu- 

x vo įvertinimas velionies ge
rumo, meilumo ir sąžiningumo 
siuvėjos darbe. Paliko liūdesy 
vyrą, seserį, uošvienę, drau
gus bei drauges.

VIEŠA PADĖKA

Išvykstant man Kolumbijon, 
buvo man suruoštos Vila Be
loję ir Senajame Malūne jau 
ginančios išleistuvės Nuošir 
džiai dėkoj i šių išleistuvių 
iniciatoriams: kun. Juozui Šeš

kevičiui, kapitonui Juozui 
Čiuvinskui, p. Baliui Tubeliui 
ir poniai Veronikai Skurkevi 
čienei už parodytą man dė-

o- \ mesį organizuojant išleistuves 
su lietuviškomis vaišėmis. 
Taip pat esu labai dėkingas 
Organizatoriams, Mūsų Popie 
čių Rėmėjams bei Bičiuliams 
už sudėtinę daiktinę ir pini
ginę dovaną ir asmeniškas 
dovanas visiems. Dėkoju pa
gerbusiems mane viešu žo
džiu «Mūsų Lietuvoje», susi 
rink’me, išleistuvėse, per Mū 
sų Popiečių ir Vera Cruz Ri- 
juje lietuviškas radijo valan 
dėles, o taip pat už lietuviš
kas dainas bei muziką mano 
išleistuvėse. Visa tai mane 
sujaudino ligi, gilumos širdies 
ir niekad niekad Jūsų visų 
neužmiršiu

Jonas K seliunas

LAIKRAŠČIO PRENUMERA
TA UŽMOKĖJO UŽ 1960 M.

Garbėsprenum ratą JONaS 
VALAVIČIUS 1.000 cr. ir au 
ką 1.300 cr , ANT MIKNAS 
1.0G0 cr Jonas Gutauskas 40 > 
cr . K Grašis 200 cr . Kligys 
400 cr. Smalinskienė 400 cr.

UŽ 1961 METUS
Rėmėjo prenumeratą Alton

Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems mūsų klijentams, pažįstamiems ir draugams 

CASA «SPRINDYS» e Čia
Vila Zelina, Pr S. Jose dos Čampos, 1.

 - ______ ___

Linksmų Šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
Visiems draugams, artimiesiems ir pažįstamiems.

Pranas Ziezis
Pranas & Cia LTDA.

Escriiorio Contábil «Irmãos Nascimento» Cumpri
menta seus honrados clientes e amigos com os mais 
sinceros votos de um feliz NataLe prospero Ano Novo.

VIS EMŠ Mūsų draugams ir pažįstamiems linkime 
linksmų viešpaties Gimimo Švenčių ir daug laimės Nau 
juose Metuose.

Antanas Povilonis
Manufatura, de «Botões Estrela 

Rua Prof Gustavo P de Andrade, 116.

PETRO ŠUKIO
Megztukų vaikams dirbtuvė, 
Rua Jutidiapeba 45. V Zelina

Sveikina Šventų Kalėdų ir Naujų Metų proga 
savo klrjentus, bendradarbius ir draugus.

ALBINAS VASELIAUSKAS f
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma n olaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 1?3 1’ andar sala 7 Telef 34 0516

; (Alfaiate iki 9 vai vakaro)

i R MATS M END O
Artigos para Presentes e Deposito de Materiais 

para Construções
Av Zelina, 691, Telef 63 6144

Deseja aos seus distintos fregueses um' , 
feliz Natal e prospero Ano Novo.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus toksinio pobūdžio darbus kaip įvairių 
bylų vedimas,, inventarijų sudarymas, deskitis doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

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

■ ; 4o Sala 7-Tel. 37-0324

sas Atkočius 700 cr., Antanas 
Ralickas 700 cr. Juozas Gri 
gas 7 J0 cr , Eo eslovas Ražiu 
kas -100 cr., Albinas Vasiliaus 
kas 5()0 cr., Juozas Lisaus 
kas 500 cr . Jonas Vitkauskas 
5' 0 cr , Amelija ^seravičienė 
500 cr, Kazys Musteikis 500 
cr , Povilas Pavilonis 50 0 cr.

—- ŠIMONIŲ šeimai maloni 
staigmena Helena ir Julija 
Šimonytės trečiadienio naktį 
grįžo iš Amerikos. Namiškia

ms buvo maloni ^staigmena 
šventėms, nes apie grįžimą 
iš anksto nežinojo.

— Vila anastazir čiai ruošia 
mokykloje Naujų Metų suti
kimą. ’

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras ruošia metinę šventę 
15 d. sausio.

— Bernelių mišių metu, vi
dunaktį, Liet. Kat. Beridruo

Lietuviškas Grožio Salonus

« V E N U S »
RUA GENERAL FLORES, 135 - BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura.

Atsilankyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

foto Boris ■■ ■'

daro fotokopijas: Modelo 19, metrikų ir įvairių kitų do
kumentų. Darbas atliekamas greitai. Taip pat patvirti
nama tabelione. Iš senų fotografijų daro naujas, mažas 
ir dideles. Atlieka reportažo darbą, vestuvėse, krikšty

nose. Taip pat atlieka artistiškas nuotraukas.
Fone: 36-4798. Rua Libero Badarô, 443.

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

ANTANO PaVILCNIO
Manufatura de «Botões Estrela»

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

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

JA”.
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 Mįsiukaitę - 
---- — Rua na Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro-----

menės choras giedos gražias 
kalėdinės giesmes.

— Laiškai: P. Zagorskie- 
neį, V. Vaikšnorinei, M. Slau 
tienei, K. Ausenkai Filho, St. 
Butrimui, Baužiams, Vinkšnai 
čiams, I. Verbickui, Vasiliaus 
kanas, A. Grabauskui, A Laz 
dauskui, V. Balčiūnui, B. Ado 
mavičiui, M. Matelionytei, N. 
Godliauskui, W. Urbanavičiui 
Šimonitėms, J Juzėnui, J. Kli 
šiui, L Skurkevičiūtei, Kali
nauskams, R [Dovydaičiui, V. 
E.įBacevičiams, Aid. Černiaus 
kaitei, J. Brakniui, M. Jona- 
vičiūtei, J. Januliui, A. Tala- 
las J Satkunaitei, K: Aški- 
niui, Ad. Aškiniui. H. Narbu
taitei, V. Sprindžiui, J. Beu- 
doraičiui, V. Kavoliui, F. Ja
kučiui, I. Didžiulytei, J. Va
leikienei, L. Šlapelienei, St. 
Ambrozevičiūtei, O. Ivaškai- 
tei. D. Ruzgaitei, M. Tamaiiū 
nui. Pr. Šukiui, P. Šukiui, Alg. 
Šukiui, Ant. Rudžiui, Ad. Šer 
nui, V. Klišienei, M. Jonavi- 
čiūtei.

(pabaiga iš i pusi.)

masto pasitarimai karo pasė
koms likviduoti, visuotinai tai 
kai užtikrinti, VLIKas prašo, 
kad NATO valstybės pavarto 
tų visas turimas priemones 
Sovietų Sąjungos okupacijai 
Lietuvoje užbaigti, Sovietų Są 
junga deda visas pastangas, 
kad būt-ų pripažintas status 
quo ir tuo būdu įamžinti žiau 
raus sovietų imperializmo pa 
dariniai. Tad prašoma Pabal 
tijo valstybių esamos padė
ties jokiomis sąlygomis nepri 
pažinti, tos padėties, kuri yra 
susidariusi sovietų agresijos 
pasėkoje.

Rašto išvadoje prašoma, kad 
NATO valstvbės padarytų vi
sa, kad ir lietuvių tautai bū
tų sudarytos sąlygos laisvai 
apsispręsti ir turėti savo vals 
tybės priešakyje vyriausybę, 
kuri atitiktų tauios valiai, ir 
tokią santvarką, kuri nebūtų 
iš šalies jėga primesta.

• MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį S.J. prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

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

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações
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Supusi. MŪSŲ LIETUVA 1960 m erimdžin 24 i

v

Mirė Dailininkas Augius
Grafikas Paulius Augius (Au 

gustinavičius) 7 gruodžio mi
rė Chicagoje Billings ligoni 
nėję. Jam buvo padaryta sun 
ki galvos operacija.

Dailininkas Paulius Augius 
gimė 1909 metų rugsėjo 2 die 
na Žemaičių Kalvarijoje. Bai 
gė Telšių gimnaziją, 1935 me 
tais Kauno Meno mokyklą, 
1938 m. Paryžiaus Ecole Na- 
tionale Superieuredes Beaux 
Arts ir Conservatoire Natio
nale de Arts ei Metiers. Nuo
1933 jaunųjų lietuvių meninin 
kų meno kolektyvo Formos 
narys, nuo 1935 m. Lietuvos 
Dailės Instituto narys. Nuo
1934 dalyvavo parodose Koši 
coje (Čekoslovakijoje), Rygo
je, Taline, 1937 Paryžiaus 
pasaulinėje parodoje, 
Italijoje; tremtyje gyvenda
mas — įvairiuose Vokietijos 
ir Austrijos miestuose, Belgi 
joje, Olandijoje, JAV 1938 Chi 
cagoje, New Yorke, Roches 
teryje ir kt.

1936 metais jis medžio rai- 
ž niais iliustravo Žemaitės Pe 
trą Kurmelį, 1937 M Valan
čiaus žemaičių vestuves. 1947
S. Neries žalčio pasaką ir 
spalvotimis iliustracijomis Fu 
pós pasaką bei Žemaitijos 
Simfoniją. 1988 gavo už ilius
tracijas valstybės premiją.

A. a. Augiaus darbų yra 
Kauno Kultūros muzėjuje. Vii 
niaus meno muzėj je Chica- 
gos meno institute ir kt Me 
no kritikos klausimais rašė 
Vaire, Naujoje Romuvoje, Ai
duose, Žiburiuose. 1946 Min
ties žurnalo dailės skyriaus 

redaktorius Redagavo Lithua 
nian Art in Exile.

BALFO SEIMO NUTARIMAI

Balio X sis seimas, įvykęs 
1960 m lapkričio 25-26 d Jau 
nimo Centre Chicagoje, apta
ręs Balfo veiklą, atliktus dar 
bus ir jo ateities planus, pri
ėmė šias rezoliucijas;

Balfas per savo 16 veiklos 
metų, laisvojo pasaulio lietu
vių dosnumo dėka, ištiesė pa 
galbos ranką II jo pasaulinio 
karo pasėkoje V Europoje at 
sidūrusiems lietuviams ir su
darė jiems galimybę įsikurti 
užjūrio kraštuose. Palias da
bar dar šelpia ten pasiliku
sius ir emigruoti negalinčius 
lietuvius, Sibiro tremtinius, 
bei okupuotoje tėvynėje esan 
čius lietuvius.

Didelių ateities uždavinių 
akivaizdoje, Balio X sis sei
mas kreipiasi į viso laisvojo 
pasaulio lietuvius prašyda
mas ir toliau remti jo veiklą:

1. Paskirose vietovėse, kur 
veikia Balto skyriai, reikia 
dėti pastangų į Balto veiklą 
įjungti galima daugiau tautie 
čių kviesti juos įstoti nariais 
Balio organizacijon Ypatingai 
į darbą Įtraukti daugiau nau 
jų ateivių.

2. Visos lietuvių organiza ei 
jos ir klubai kviečiami ben
dradarbiavimai! ir Balto rė
mimo darban.

3. Lietuvių spauda ir radi
jas daug prisideda prie Bal
to tikslų populiarumo ir rė
mimo Ta proga dėkojama

Leonardas Andrfėkus

PILIGRIMAS ■">■- *

■ «V

Iš savo ilgesio pastogės 
Tavęs iškoti, Kristau, išeinu — 
Man sakė, kad guli sušalęs, nuogas 
Tvartelyje, išklotame šienu.

Nesuprantu, kaip Tu gali kentėti šaltį. 
Jei vėją, speigą ir pūgas valdai, 
Bet aš ugnelei kibirkšties einu išskelti 
Per žemę, pasipuošusią baltai.

Tavęs tvartely nesušildys mėnesiena, 
Ir apšarmojusios eglaitės nepaguos — 
Drebėsi mano pavergtoj tėvynėje ant šieno 
Nuo šiaurės vėjo, speigo ir pūgos.

Spragės pastogėje ledinės žvakės — 
Pus vėpūtiniai, bus gili žiema ..
Ir viskas pildysis, ką motina pasakė, 
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.

Man gaila, kad guli sušalęs nuogas 
Tvartelyje, išklotame šienu — 
Iš savo ilgesio pilnos pastogės 
Tavęs jieškoti, Kristau, išeinu.

spaudai ir radijo valandėlėms 
už jų nuoširdžią talką šalpos 
srityje.

4. Turint galvoje, jog koor 
dinuota šalpa yra efektinges
nė ir jos administravimas pa 
reikalauja mažiau išlaidų ir 
žinant, kad Balfas iki šio> sa 
vo nešališku ir vieningu dar
bu yra užtarnavęs daugelio 
lietuvių pritarimo, prašo visą 
lietuvių šalpą vykdyt-i perBal 
fą Geresnei šalpos koordina 

cijai ir našesniam darbui pra 
sorai neorganizuoti atskirų 
fondų šalpai, c įsisteigusius 
prašoma jungtis į Balfą

5 Turi būti daromi v si ga 
lirai žygiai, kad maisto siunti 
nių bei vaistų persiuntimas 
Lietuvon ir Sibiran būtų pa 
lengvintas.

6. Seimas nori atkreipti dė 
mesį visų tų studentų, kurie 
naudojosi Balio stipendijomis, 
kad jie bent savo darbu ir tai 

ka prisidėtų prie tolimesn’o 
ir našesnio Balfo darbo.

7. Suvažiavimas reiškia pa 
dėką jo rengimo komitetui ir 
visiems prisidėjusiems prie 
jo pasisekimo. ,

Rezoliucijų Komisija: kun. 
V. Martinkus, VI. Balkūnas, 
E. Šulaitis

ŽMOGUS NEGALI BŪTI 
DAIKTŲ VERGU

Svarbus kardinolo Višinskio 
žodis

VARŠUVA, Lenkija.— «Nors 
visų kraštų konstitucijos pri
pažįsta žmogaus asmens tei
ses, tačiau pačiose žmogai s 1 
prigimties gelmėse įsišakni
jęs laisvės troškimas dažnai 
lieka nepatenkintas», — pa
reiškė Varšuvos arkivysku 
pas kardinolas Višinskis savo 
kalboje, pasakytoje, minint 
šv. Vincento Pauhečio mirties 
trijų šimtų metų sukaktį.

«Žmogus turi įgimtą teisę į 
dvasios laisvę į įsitikinimų 
laisvę, tikėjimo laisvę, - kai 
bėjo toliau kardinolas. «Žmo
gus nėra daiktas: negali būti 
daiktų vergu; negali būti ver 
gu nei kito žmogaus, nei vai 
džios, nors valdžia ir turi ten 
tikrų teisių į žmogų».

Kreipdamasis j žmones, ku 
rie į savo rankas yra suėmę 
valdžią, Lenkijos kardu olas 
kalbėjo: «Neužtenka žmones 
valdyti, reikia juos ir mylėti. 
Net ir teisingumas vienas pats 
nėra pakankamas. Gamybi
niam lenktyniavime*, kuris vis 
labiau plinta, neužmii škite, 
kad paskutinis jo tikslas yra 
žmogus».

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Kalėdai Kurtas.
Lietuvoje gruodžio mėnesio 

dienos trumpos Tik prašvito, 
jau vėl sutemos slenka is vi
sų kampų, slenka ilgais šešė 
liais ir čia pat naktis apgau 
bia visą šalį. Užsižiebia mies 
tų gatvėse šviesos rodos die 
nos kaip nebuvę. Čia pat šal 
tis pradeda gnaibyti nosį, ran 
kas; kiekvienas skuba grei
čiau pasislėpti namuose, su 
šilti prie įkūrentos pečiaus 
sienelės

Du draugai Jonas ir Peiras 
grįžo apšviestomis gatvėmis 
namo. Jų veidai švytėjo pasi 
tenkinimu, abudu nešėsi ran 
koše pirkinių ryšulėlius Aš
trus vėjas švilpė tarpe apnuo 
gintų šakų, dulkindamas smul 
kūtėmis smaigėmis badančio 
mis, kaip adatėlės įraudusius 
praeivių veidus.

— Žiūrėk, kaip anksti šiais 
metais šaltis ima siausti, pas 
tatyaamas apikakię, iškošė 
pro dantis Petras

— Ehe. atrodo, kad nakt-į 
ims pustyti, atsiliepė Jonas 
užtraukdamas giliau ausinę 
kepurę.

— Taigi, kur striuka - ten 
trūksta... - vėl sušnypštė Pe 
tras.

— Tai gal kuru nepashūpi 
nai laiku?

— Gavau savo normą, bet 
jei bus dideli šalčiai, vargiai 
ar užteks iki žiemos galo

— Nedejuok be laiko Da 
bar turi kuo susišildyti ir 
džiaukis. Toliau duosis maty 
ti. Dar nežinai ar šaltis tę 
sis, - ramino Jonas.

— Matai Jonai, tu vis ki
taip galvoji, gal todėl tau vi 
s u r geriau sekasi

— Nežinau, ar geriau Tik 
kiekvieno menkniekio neimu 
į širdį: yra - gerai nėra - ir 
gi gerai. Svarbu sveikata o 
visa kita vėliau rasis. Dejavi 
mas nieko nepadeda. Reikia 
savo išmone gyventi Tad gy 
venų, kaip išmanau. Įtikinėjo 
Jonas draugą, kurio nosis jau 
buvo gerokai nuo šalčio pa
raudusi.

— Rodos ir man išmonės 
netrūksta, bet žiūrėk, sugal 
voju ką nors, tai vis ne taip 
išeina kaip norėčiau, atsidu 
so Detras, smarkiai patrauk
damas nosimi Va, sloga jau 
kimba .. - nusičiaudė į saują.

— Didelio daikto, sloga! Gy 
doma praeis per dvi savai
tes negydoma - per keturio 
lika dienų. - nusijuokė Jonas, 
gniaužydamas šąlančius pirš 
uis kišeninio

— Et, tu vis juokies, nu 

mojo Petras ranka
— O ko man verkti? . Už 

tenka ir taip ašarų aplinkui. 
Ne tokias «slogas» teko per 
nešti, ir tai neveikiau, - šai 
pėsi Jonas.

Jie ar paėjėjo galiuką drau 
ge ."taiga Jonas ištiesė Pe
trui dešinę: - Aš pasuksiu čia

— Tai neini namo? - auste 
bo draugas.

— Ne. Jau seniai žadėjau 
aplankyti senuką Rubšį. ir 
vis man neišeidavo Šiandie
ną prisiminiau jį darbe, nei 
pats nežinau kodėl. Užsuk
siu, sakau, grįždamas.

— Nebijai? • sušnabždėjo 
Petras

— O ko bijoti? Negi jis 
koks nusikaltėlis?

— Nenusikaltėris. Bet. ži
nai, buvęs tremtinis... Dar kas 
gali pasekti .

Jonas prityldė balsą - Juk 
ir aš turiu savųjų tremtyje. 
Jie irgi niekuo neprasikalto 
Juos bent laiškeliu aplankau 
O čia, pašonėje, vienui vie 
nas, visų užmirštas, baigiąs 
savo gyvenimą ..

— Bet tu jį prisimeni? lyg 
provokuodamas sušnabždėjo 
Petras

— Žinoma. Protingas, inte 
ligentiškas žmogus, visada to 
Ii numatantis visada skaitau 
tis Daug teko jaunystėje iš 

jo pasimokyti .. Na, iki ryto
jaus, Petrai.

— Jonas lengvai paspaudė 
draugo pirštiniuotą ranką ir 
įsuko į silpnai apšv estą skers 
gatvį.

Petras dar kiek pastovėjo, 
kažko neramiai apsidairė. į- 
traukė kaklą į apykaklę ir 
nuskubėjo n&mų link.

— o—
Prie įeinamų durų Jonas nu 

daužė sniegą nuo padų. Kaž
kada gražaus ir moderniškai 
statyto dviejų aukštų mūrinio 
namo durys buvo masyvios 
ir sunkiai stumiamos. Kažka 
da saulė užluždama jų stora 
me veidrodiniame stikle, ats 
pradėdavo visas vaivorykštės 
spalvas Dabar vietoje stiklų, 
užkalta nuo lietaus pajuodusi 
faniera, vietomis atsiknojusi, 
ir pro plyšius pūtė aštri kaip 
skustuvas vėjo srovė.

Koridoriaus palubėje sudau 
žytu gaubtuvu lempelė, sklei 
dė akis erzinančią geltoną 
šviesą. Aitrus pelėsių ir kačių 
kvapas trenkė į nosį užimda
mas iš gryno oro įėjusiam ai 
savimą. Žalsvų sienų tinkas 
buvo suskilęs ir aptrupėjęs. 
Pikta drėgmė, lyg pasityčio
jimui, išmargino jį karikatū
riškos formos dėmėmis. «Kaip 
užleisti šiais laikais gyvena 
mieji namai. » pagalvojo Jo 
nas nusileisdamas laiptais ve 
dančiais j namo rūsį Čia bu
vo visai tamsu, ir dar sunkės 

nis pelėsių ir niekada nešluo 
jamų dulkių tvaikas.

Sugraibęs kišeniuje degtu
kus, Jonas brūkšelėjo vieną 
ir surado duris, į kurias at
sargiai pasibeldė Įsiklausė - 
visiška tyla. Pabeldė smar
kiau Po kiek laiko, už durų 
pasigirdo lyg kėdės stumtelė 
jimas ir sugirgždėjo raktas. 
1 Joną dvelktelėjo švelni žili 
ma ir verdančių kopūstų ga
rai. Tokios pat erzinančios 
švietos, fone prieš jį stovėjo 
neaukšto, palinkusio vyro si
luetas Jo žila tauri galva at
rodė apsupta gelsvos aureolės.

— Labas vakaras, pone pro 
fesoriau, - prabilo nedrąsiai 
Jonas. - Užėjau aplankyti Ar 
nesutrukdžiau?...

Siluetas be garso pasitrau
kė nuo durų, ranka kviesda
mas vidun.

Jonui įėjus, senelis užraki
no duris, paskui priėjo prie 
svečio, padėjo jam ranką ant 
peties ir valandėlę atydžiai 
žiūrėjo į jo veidą. Paraudę 
vokai sumirksėjo porą sykių, 
lyg apakinti prisiminimo švie 
sos, ir staiga jo veidas nušvi 
to, atjaunėjo nepaprastai ma 
lonioje šypsenoje - Jonas StuI 
gis! Kaip malonu jus matyti!... 
Prašau, prašau toliau. į kam 
barį.. - profesorius susirūpi
nusiai tūpčiojo apie svečią, 
stumdė virtuvėje pasipainio
jusias nedažytas taburetes, 
kol pagaliau pravėrė kamba
rio duris ir galantiškai link
telėdamas, praleido svečią 
pirma savęs. Rūpestingai jas 
uždaręs, jis pataisė nedidelių 
langelių užuolaidas, pilkas ir 
storas, lyg norėdamas sulai
kyti šalčio srovę. įkyriai be 
siskverbiunčią pro plyšius.

(B D.)
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Nenuilstantis Lietuvybės Šauklys Apleido 
Brazilija.

Š.m, gruodžio m 4 d. sau
lėtą sekmadieuj, S. Paulo lie 
tuvių kolonija susirinko V. 
Belos Vytauto Didžiojo vardo 
mokykloje atsisveikinti su vie 
nu energingiausiu veikėjų lie 
tuvybės baruose, visiems ge 
rai pažįstamu muziku Jonu 
Kaseliūnu išvykstančiu į Ko
lumbiją.

Muzikas Jonas Kaseliūnas 
atvyko į S. Paulį 1953 m. ir 
įstojo kaip gabus fagotistas 
į «Radio Gazeta’orkestrą. Vė 
liau buvo pakviestas profeso 
riauti S. Paulo konservatori
joj fagoto klasėje. Tačiau, 
atrodo, kad jo gyvenime šis 
darbas, kuria jam davė mate 
rialinių pajamų šaltinį, buvo 
.antraeilis,, nes suradęs tinka
mą, nors ir gerokai užleistą 
dirvą V. Be os lietuvių tarpe, 
jis metėsi visa energija ją gai 
vinti. Čia jis pirmiausia or
ganizavo lietuvh} kalbos pa 
mokas, sekmadienio popie
čius, kuriuose mielai daly vau 
davo ne tik Wiikai, bet ir jų 
tėvai. Tuos popiečius paįvai
rindavo kultūriniais filmais, 
mūsų liaudies dainomis, rate 
liais ir kitais žaidimais. Čia 
pat buvo rengiami įvairūs 
svarbesnių tautinių įvykių mi 
nėjimai, kalėdinė eglutė, su 
įdomiomis programomis jau
niems ir seniems Iš to rado
si ir užuomazga lietuvių jau
nimui skirtos spaudos «Mūsų 
Popiečiai», kurią dažniausiai 
užpildydavo pats Jonas Kasė 
liūnas savo rašiniais, pieši
niais. rebusai?, žodynu ir t.t. 
pats šį leidinį šapirografavo, 
pats jį ir platino dažniausiai 
visai veltui

1955 m visomis jėgomis pa 
rėmė pirmojo lietuviško radi 
jo pusvalandžio iniciatyvą ir 
buvo pirmasis Lietuviško Kul 
tūrinio Radijo programų ve 
dejas Paskui, atsiradus «Tė
vynės Garsų» radijo progra
mai, jis perėmė «Mūsų Popie 

čiams» 15 ka minučių kur pa 
alkvietė visą eilę jaunesnės 
ir vyresnės kartos bendradar 
bių ir rėmėjų. Dėka Jono Ka 
seliūno pastangų, iki šiol tu
rime galimybės sekmadie 
niais bent kelioliką minučių 
pasiklausyti radijo bangomis 
lietuviško žodžio ir muzikos.

1954 m. lietuviškai 
mokyklai V. Zelinoje, p. J. Ka 
seliūnas buvo pakviestas, kaip 
dainavimo mokytojas Vėliau 
šias savo pareigas perleido 
p. M. Kindurienei, nuolatos 
jai talkindamas gaidomis ir 
naujų dainų parinkimu

Dirbdamas «Radio Gazeta» 
orkestre ten pat propagavo 
Lietuvos kompozitorius ir lie 
tuvių dainas taip kad trans 
liacijoje teko išgirsti VI. Ja- 
kubėao simfoniją ir vieną ki 
tą dainą

Be šito viso, nenuilstamai 
rinko lietuviškas dainas ir 
motyvus ir yra jų užrašęs 
virš penkiij tūkstančių. Ra
dęs S. Paulo kolonijoje mūsų 
liaudies dainininkų, kurie ka 
žinkur visų pamiršti gyveno, 
jau visai pražilę senukai ar 
senutės, jis įrašė fonografo 
juostoje įdomesnes jų dainas 
ir melodijas. Taipogi turi jam 
žinęs S. Paulį lankiusių žy
mėsi ių lietuviu visuomenių 
kų kalbas: Prelato Tulabos, 
Vysk. Brizgio, Kan. Z Ignata 
vičiaus, Dr. A. Trimako, Kun 
suginto Motinos M Aloyzos 
o.S.F (kuri jau ilsisi amžiny 
bėję), p. J. Bachuno inž. Bart 
kaus, ministério V Sidzikmus 
ko ir kt.

Jo pastangomis yra įrašyti 
ištisi radijo vaidinimai, dėklą 
macijos ir kt. įdomesnės pro 
gramos.

Buvo sudaręs kartoteką, ku 
ria pasinaudodamas neužmirš 
davo savo rėmėjų įvairias su 
kaktis atžymėti.

Dirbdamas Moinho Velho

MU'Ų LIETI'VA

H D Mošinskienė.

Kalėdiniai Varpai.
Ten, supas: snaigės pavėjuj 
Sukruvinta žemė kažko laukia.. 
Gaudžia trimitai Betliejui, 
«Kristus gimė!» — varpai šaukia. 
Staugia pavergtųjų ilgesys: 
«Duokite mums laisvę!!!» — 
Bedieviškas siautlys, 
Jų ašaromis, žemę laisto. — 
Išverktos akys klaidžioja 
Ieško juodoje erdvėje vienintelės šviesos. 
«Palaimink mūsų kančią» — vaitoja 
«Atnešk saujelėje ramybę j šalį Lietuvos!. » 
Gaudžia trimitai Betliejuj, 
«Kristus gimė » — varpai šaukia 
Viešpatie, pasiųski laisvę pavėjuj, 
Mūsų Broliai jos perilgai laukia. .

lietuviškoj mokykloj sudarė 
ten chorelį Bom Retire algai 
vino biolių Ralickų kvartetą, 
kuriame dalyvauja buvę «Vy
čių» choro pi.mūnai broliai 
Ralickai dainininkai Jurgutis 
ir Juozas Karpavičius. Jie ypa 
tingai gražiai pasirodė p J. 
Kaseliūno išleistuvese nuotai 
kingai sudainuodami kelioli
ka dainų.

P. J Kaseliūno turtingu gai 
du rinkiniu ne kartą naudo 
josi L Katalikų Bendruome
nės chorvedžiai tuo pačiu pra 
turtindami savo repertuarą.

Jei šiandieną moksleivių a 
teitininkų tarpe turime susi
pratusių lietuviukų kalbančių 
lietuviškai kaip Laimutis ir 
Romas Dovydaičiai Kijo ė. 
Asla ir Eduardas Vinkšnaičiai, 
Juozas .MaKUška Albinas Se- 
liokas ir kt kurių visų var 
dų nebeprisimenu, tai tenka 
pripažinti, kad jie pirmiausia 
buvo patekę ant p Kaseliūno 
l;ewviš«os «meškerės», ir tik 
vėliai: perėjo į V Zelinos mo 
kyklą.

Sunku iškarto išvardinti vi 
sus šio savotiškai užsispyru
sio žmogaus nuopelnus Sa
kau -užsispyrusio», nes jei p. 
Kaseiiūuas ką nors sumany
davo. tai tol nenurirm'avo kol 
žūt būt tą savo sumanymą į 
gyvendindavo Lietuviškam 
darbui jis negailėjo nei savo 
laiko, nei sveikatos, nei sa
vo kuklių finansinių pajamų. 
Ir šituo jis užka-iavo dauge
lio žmonių pritarimą ir šimpa 
tijas. Tai įrodo ir jo išleistu
vės kuriose dalyvavo labai 
daug žmonių. Svečių tarpe bu 
vo: inž Z fcačelis su ponia, 
p. J. oliesoraitis su ponia, 
kap J. Čiuvinskas su ponia, 
pp. Dramantai, p. E Silickie- 
nė p. J, Silickas, pp. Tūbelių 
šeima, pp Pažėrų šeima, pp. 
Bratkauskai kun P Daugin
tis, kun J. Šeškevičius ir visi 
tie, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu rėmė p Kaseliūno darbą.

Gruodžio m 11 d p J. Ka 
seliūnas, artimųjų ir draugų 
palydėtas išplaukė iš Santos 
uosto j Kolumbiją, kur yra

I9c( m gru džjo 24 n

SOMALIJOS STUDENTAI SU' 
PRATO MASKVOS KLASTĄ 
Somalijos studentai suvilioti 

apgaulingais komunistų agen
tų pažadais

S0MAL1JA, Afrika. — Gru
pė Somalijos studentų, pasi
traukusių iš vadinamo «Tau
tų Draugystės universiteto» 
Maskvoje, Somalijos vyriau
sybei įteikė protesto atsišau
kimą prieš komunistinį impe
rializmą.

Visų pirma studentai pas
merkia rasinius persekioji
mus, kuriuos nuolat turėjo ken 
tėti, būdami Maskvoje į Ru
siją mes važiavome, suvilio 
ti apgaulingais komunistinių a 
gentį} pažadais, — rašo Soma 
lijos studentai savo atsišau
kime. Mes ir kiti studentai ne 
grai Maskvoje buvome laiko
mi blogiau už gyvulius. Ko
munistų agentai sekiodavo ki 
ekvieną afrikiečių žingsnį, 
juos nuolat niekindavo ir ne
vadindavo kitaip, kaip «juo
domis beždžionėmis»

Toliau atsišaukimas iškelia 
visą eilę rasinės diskriminaci 
jos faktų, primena nuolatinę 
griežtą laiškų cenzūrą, pabrė 
žia, kad sovietinė valdžia ne
davė leidimojįsteigtiafrikiečių 
studentų organizacijas. Atsi
šaukimą pasirašiusieji studen
tai prašo Somalijos vyriausybę 
padaryti reikalingus žygius, 
kad kiti 23 somalai studentai 
galėtų grįžti j tėvy nę Komunis 
tinės valdžios įstaigos Maskvo 
je grasinimais ir įvairiais ki
tais būdais stengiasi prieš jų 
valią juos sulaikyti Rusijoje.

pakviestas groti Zenono Jonu 
šo vadovaujamame orkestre 
ir profesoriauti konservatori
joje Kartagenos mieste.

Su P. J. Kaseliūno išvyki 
mu S Paulo lietuvių koloni
ja netenka dar vieno nepa
prastai kruopštaus darbinin
ko ir entuziasto lietuviško žo 
džio skleidime

H. Mošinskienė.

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

iv. Mikalojaus Dovana
(Legenda)

(tąsa)

Laikas bėgo Moteris vis 
labiau linko, jos tamsūs plan 
kai nubalo, akys prigęso. Ta 
čiau ji į viską žiūiėjo su ra
miu nuolankumu.

Sugrįžusi ji kalbindavo pil 
ką katiną, užžiebdavo didelę 
vaškinę žvakę kur ą buvo su 
silipdžiūsi iš laukinių bičių 
korių, užkurdavo sausais ža- 
garėliais ž dinį ir atsisėsdavo 
pailsėti sera ne išblyškusia
me fotelyje Btiesdamanuvar 
gilsiąs pėdas ugnelei pašiMy 
fi. Pask ii. ji numesdavo kati 
nui maisto likučius ir pati at 
átklaupdavo prie save guolio 
įsižiūrėdama į kampą kurka 
bojo jos rankomis ir širdimi 
išraižyti* medyje šv. Mikai© 
jaus atvaizdą- Ty ai ji šnabž 
dėjo maldos žodžius, tuos pa 
čius, kuriuos ji išm <ko roda
ma dar m ža mergytė, ku 

riuos ji nuolatos kartojo ir 
tada, kai dar nebuvo mae.il
si Laimingojo Miesto.

Tyliame šnabždesyje pasi
nėrusi ji atrodė vėl jauna ir 
graži, nes jos akys spindėjo 
giliu vaikišku pasitikėjimu o 
Šventojo veidas jai šypsojosi, 
laimindamas nakties poilsiui. 
Ir kai į mažytį langelį pa
žvelgdavo mirksėdama toli
ma žvaigždutė, moteris už
pūsdavo žvakę ir išsitiesda
vo savo guolyje užmerkdama 
nuvargusias akis. Katinas gi 
susir ėsdavo prie jos kojų ir 
tyliai imdavo, sekti senutei 
pasaką, kurią ji tik viena te 
mokėjo suprasti... Taip karto 

si diena dienon, metai po 
metų. - - -

— o—
Tuo pat laiku, už tolimųjų 

jūrų, visai kitoje žemės pusė 
je, buvo kita šalis, kitas mies 

tas. Jūros vanduo ten buvo 
tamsus ir šabas Namai,, kaip 
keturkampės dėžutės, po sun 
kionJs stogų kepurėmis.

Te,n, brėkštant rytui, žmo
nes ( rik Idavo pilkas paukš
telis pakięs j švininį dangų, 
ir jie skubėjo pilkuose rūbuo 
se, panašūs vieni įkilus, siau 
romis gatvėmis, kuriomis švil 
pavo žvarbus vėjas.

Žmonių veidai buvo rūstūs 
ir niūrūs akys niekada Besi
šypsojo. Jie liūdėdavo, kai 
gimdavo žmogus sakydami: 
«Gimė vargui naujas žmo
gus». «0 kai mirtis aplanky
davo jų namus, jie gailiai rau 
dojo: Dar vienu žmogumi ma 
žiau liko..»

Ten niekas nemokėjo juok
tis. Jauno ar seno net mažo 
vaiko eiduu.-e buvo iškeltas 
g los liūdesys kuris ne vie
ną be laiko prilenkė prie že
mės. Tai buvo i iūdnasis Mies 
tas. kur '.r saulė retai prasi
verždavo pro sunkius debe
sis ir vos vos teatgaivindav o 
išbly kusius veidus ir gėles. 

Jos šykštūs spinduliai blan
kiai atsispindėdavo nedide
liuose languose po namų sto 
gaiš.

'• ieną dieną, Liūdnojo Mies 
to gatvėje pasirodė pakelei
vingasis Jis dėvėjo ilgą pil
ką sermėgą tokios pat spal
vos ausinę kepurę. Kojos bu 
vo storai apvyniotos autais, 
peršlapusios naginės apledė
jusios. Per petį kabojo dro 
binė tarba nežinia ko prikimš 
ta. Jis ėjo lėtu žingsniu, pa 
siramščiodamas stora lazda, 
kovodamas su vėju, piktai 
draskančių jo ilgą barzdą, 
šiaušiančius tankius pražilu 
sius antakius iš po kurių žiū 
rėjo nuostabia šviesa spindin 
čios, geros akys Niekas ne
kreipė dėmesio j senelį, taip 
panašų į visus Liūdnojo Mies 
to senelius.

Pakeleivingasis pasiekė mi
esto pakraštį, ir jausdamas 
nuovargį, pabeldė j duris pa 
čios vargingiausios lūšnelės, 
susigūžusios po kiauru stogu, 
saugomos šimtamečio klevo. 
Už durų atsiliepė balsas: - Kas 
ten? - paklausė.

— Savas Pakeleivingas... - 
atsakė senelis.

Sugirgžėjo surūdiję sklas- 
tai, durys prasivė; ė ir jis įžen 
gė oro slenkstį.

— Tegul bus pagarbintas..^ 
- tarė nutraukdamas kepurę.

— Per amžius... - kažkas 
tyliai atsakė

— Ar leisit sušilti? - klau
sė ateivis prietemoje.

— Sėskit prif* pečiaus, • at 
sakė tas pats b Įsas.

Tik dabar, sėsdamas ant 
suolelio, senelis įsižiūrėjo, 
kad viduje esama dviejų mer 
ginų. Viena, kuri jį įleido, dą 
bar kažko ieškojo spin oje, 
kiti gi sėdėjo susimąsčiusi 
prie lango, sekdama vėjo ge
namus sutemų debesis Iš vi
sų kampų žiūrėjo vargas, pe 
lesių tvaiku pripildydamas lūš 
neles vidų Senelis apsidairė, 
perbraukdamas ranka suvel
tą barzdą, giliai atsidusda
mas Po valandėlės jis krei
pėsi į merginas: Judvi se
serys?

— Taip ; tsake loji prie 
lango nei n< atsigręžcama

— O kur tėvai? pasitei 
ravo.

— Mes neturime tėvų Yra 
dar viena vyresnė sesuo. Ji 
mus globoja, • paaiškino kita 

(B. D.)
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Ir Žiauriausioje Prięspaudoe'e Lietuviu Ateitinin- 
kija Liks Gyva.

Š m gruodžio m São Paulo 
Moksleiviai Ateitininkai šven 
tė Ateitininkų Federacijos 50- 
jį jubiliejų^

Šventė jau pradėjo gruo
džio m. 17 d vakare susitel
kimo valandėle V Zeliuos pa 
rapijos lažnyčioje, kurią la
bai įprasmintai pravedė iš Rio 
de Janeiro atvykęs Kan. Ze
nonas Ignatavičius Šv Mišias 
atlaikė kun J Šeškevičius, 
kurių metu jaunimas priėmė 
Švenčiausiąjį. Po pamaldų, pa 
rapijos mokyklos salėje. įvy
ko agaoė. kurioje dalyvavo 
gausiai jaunimas ir tėvai Sta 
lai buvo papuošti degančio
mis žvakėmis ir gausiais vai 
giais.

Jubiliejaus proga susirinku 
sius sveikino São Paulo ’tei- 
tiainkų steigėjas prelatas Pi- 
jus Ragažinskas, pasakyda
mas ta proga labii jautrią 
kalbą įpindamas prisiminimus 
iš Nepriklausomos Lietuvos 
laibų ir pacituodamas vieno 
ateitininkų pirmūno žodžius, 
kuriuose pabrėžė, kad «Lietu 
va gali sulaukti labai sunkių 
laikų bet ateitininkų sąjūdis 
liks visada gyvas... Priminė 
ir tai, kad daugelis bendra
minčių, už savo idėją buvo 
tremiami, kalinami, kiti gi pa 
laidoti tolimame Sibire. Ta
čiau matydamas tokį gražų 
jaunimo būrį Brazilijoje, jis 
palinkėjo vykdyti gyvenime 
užsibrėžtą tikslą ne tik žo- 
žiaiis bet ir darbais. Prelato 
kalba buvo palydėta karštais 
plojimais

Rio de Janeiro ateitininkų 
moks:eivių vardu sveikino su 
surinkusius p lė Sonia Dutku 
tė paminėdama kad nors Rio 
ateitininkai skaičiumi nėra 
taip gausūs, bet jie irgi vei
kia, ir kas sekmadienį gali 
ma juos išgirsti radijo ban 
gomis «Voz da Li uania» va
landėlėje Rio de Janeiro atei 
tininkams vadovauja Kan Z. 
Ignatavičius, pirmasis jų or
ganizatorius.

Agapėje tarpe svečių buvo 
kan Z. Ignatavičius, Tėvas Pe 
tras Daugintis S.J , ateitinin
kų sendraugiai: p p Vinkšnai 
čiai, rašytoja Karolė Pažėrai 
tė Kaseliūnienė, mokytoja Jad 
vyga Valeikienė. Nors šio sa 
jūdžio patriarchas Dr. Elizie
jus Draugelis gyvena S. Pau- 
lyje, bet dėl labai blogo oro 
ir nesveikatos negalėjo šia 
me Jubiliejuje dalyvauti Kaip 

tyčiomis, tropiškoji liūtis tą 
vakarą užtvindė S. Paulo 
miestą ir apylinkes.

Gruodžio m 18 d. jubilie
jaus šventė pradėta 9 vai. iš 
kilmingomis pamaldomis V. 
Zelinos bažnyčioje. Šv Mišias 
už gyvus ir mirusius ateiunin 
kus aukojo Kan Z. Ignatavi
čius, ateitininkų choras gie
dojo Bruno Markaičio mišias 
vad EI vi-ai K Ičiauskaitei. 
3 vai p.p Teatro Arthur &ze 
vedo salėje įvyko meninė pro 
grama Lietus trukdė publi 
kai susirinkti ir teatras liko 
be elektros šviesos. Tačiau 
rengėjai nenusiminė ir žva
kių šviesoje pravedė visą pro 
gramą.

Pirmoje dalyje buvo paro
dyti 5 paveikslai iš ateitinin
kų sąjūdžio istorijos, kum,,e 
išryškėjo nuola inė kova už 
idealą «Viską atnaujinti Kris 
tuje» ir kaip pasiryžimas ir 
entuziazmas nugali visas kliu 
tis

Antroje dalyje buvo suvai
dinta F Strohos operetė «Rū 
tų darželis». Čia pasirodė tau 
tinių šokių ansambliai, choras, 
soli tai ir mažųjų chorelis. 
Pranešėjais buvo Julija Jur
gelevičiūtė ir Augustas Zalu- 
ba Režisavo kun J Šeškevi 
eius, vyresniųjų chorą ir so
listus paruošė p. Elvira Kil 
čiauskaitė mažuosius p. Ma
rija Kindurienė pritardama 
kanklėmis Tautinius šokius 
mokė Julija Jurgelevičiūtė, 
Romas Dovydaitis, Albinas Se 
Rokas, Nijolė Vinkšnaitytė ir 
Vincas Silevičius.

Tenka pabrėžti, kad jauni
mas užtarnavo nuoširdaus 
pagirimo už taip gražiai atlik
tą programą. Čia buvo įdėta 
tikrai daug darbo pastangų 
ir pasišventimo, nes žinome, 
kad tuo pat laiku Brazilijos 
mokyklose baigiasi mokslo 
metai ir nuo 15 to lapkričio 
užgriūva visu sunkumu egza
minai. Taigi lietuviškam jau
nimui reikėjo viską suspėti. 
Ir jie suspėjo! Jie įrodė, kad 
prie gerų norų galima visus 
asmeninius reikalus suderinti 
su lietuviškąją veikla Jei ir 
toliau j e laikysis to paties 
pasiryžimo lietuviškos gretos 
neišnyks Brazilijoje! Valio, 
Moksleiviams Ateitininkams!

Dabar gi norėčiau aptarti 
patį pr- g amos pastatymą. 
Gyviei1 veikslai butu k!<< 
m sni jei juos pa?y\intu už

— Visiepis ateitininkau s, jų 
tėveliams, broliukams, sesu
tėm^. d raugams ir mokytojams 
Linkime džiugių
VlEŠPATiES GIMIMO ŠVEN 

ČIŲ
Dėde Juozas it Mcksl.
At-ky Kuopos S. Poulyje 

Valdyba
^^*4*4* 4* 4 4* 4* 4* 4*4*4* 4* 4*4*4*4* 4*4* 4*4* 4*

scenos tyli muzika, ar choro 
niūniavimas.

«Rūtų darželis» buvo pava
dinta operetė. Operetėje, kaip 
kiekvienoje scenos pjesėje 
yra akcija veiksmas, intriga, 
užuomazga ir atomazga, intri 
gos čia kaip tik truko.

Tautiniai šokiai, iš kurių du 
buvo pirmą kartą matyti, kaip 
visada žavėjo tačiau, kada 
scena yra permaža ir dar 
užstatyta daug vietos užiman 
čiotnis dekoracijomis: tvore
lės, kryžius, gonkelis ir kt, 
tai fone geriausiai nušalinti 
statistus, kurie tik kliudė iš
ryškinti visas komplikuotas 
šokių figūras ir sudaryti vi 
sumą Statistai tinka tik labai 
didelėje ir tuščioje scenoje

Šias pastabas prašau pri
imti, kaip nuoširdų patarimą, 
nes publika gėrėjosi gerais 
tų pačių pajėgų pasta ymais, 
ir todėl norėtųsi, kad ir toliau 
butų vis tobuliau. Sceniniai 
pasirodymai lavina ne tik 
vaidintojo, bet ir žiūrovo 
skonį.

X isuinoje širdinga padėka 
už taip gražią Jubiliejinę 
Šventę kaip programos vado 
vams. taip ir vaidintojams

. kme<s,ė

V&EMS -JAUNYSTES AIDO. SKAITYTO 
JAMS, BENDRADARBIAMS IR DRAUGAMS 
LINKIME DŽIUGIU KALĖDŲ IR DAUG DIE

VIŠKOJO KŪDIKIO PALAIMOS.
»a^>4--4»-4C> 4» 4» 44» 4» 4» 4» 4» 4»

DR. DRAUGELIO SVEIKINI 
MAS ATEITININKAMS

Negalėdami atvykti į Jubi
liejinį minėjimą nuoširdžiai 
sveikiname jaunimą, linkėda
mi ryžto ir ištvermės tarnau 
jant Dievui ir Tėvynėje Išli
kite gerais patrijotais mylė
kite, dirbkite iraukokitės Lie 
tuvai.

Prieš E0 m°tų ateitininkių 
pirmūnų paskelbtas šūkis «Om 
nia restaurare in Christo» tu 
ri būti vykdomas. Nes jis ga
lioja ir dabar ir visiems lai
kams.

Garbė Kristui!
Jūsų

Dr. Eliziejus ir Julija 
Draugeliai

Tikrai švenčia Kalėdas tik tai kurs 
jas švenčia dvasioje, kurs savo širdyje pa
rengė malonią vietą gimstamčiam Išganyto
jui visi kiti tikrojo Kalėdų džiaugsmo ne
jaučia. nežino, net kas jis yra

Gul Šiandiena Jau Ant Šieno...

Krikščionių gyvenimas pil
nas yra gražių gražiausiu pa 
davimų apie Kristaus gyveni
mą ir svarbesnius jo įvykius. 
Giesmės bažnytinės apeigos, 
legendos gyvai mums kalbė
le kalba apie Dievą tapusį 
žmogumi ir su mumis žemėje 
gyvenusį.

Kalėdų arba Kristaus Gimi 
mo šventei mūsų pamaldžių 
žmonių sieks skiria ir šią gi 
esmelę -- Gul šiandieną jau 
ant šieno Karalaitis pasaulio.

Iš lūpų į lūpas; nuo tėvų vai 
kams perleidžiamos tos gies
mės, šventos istorijos apie 
Kristų ir tuo būdu Jis gyve
na tarp mūsų lyg anais lai
kais, kada gyveno pasaulyje.

Kūčių vakarą yra paprotys 
dėti šieną po staldengte, ant 
kurios dedami kūčių valgiai. 
Toji apeiga primena Kūdikė
lio Jėzaus užgimimą prakar- 
tėlėje ant šieno.

Labai būtų gera, kad kata
likiškasis ’ jaunimas 
palaikytų tuos grąžius 
papročius turinčius krikščio 
nims didelės reikšmės

— Visiems idėjos Broliams 
ir Sesėms Linkiu

Linksmų Šv Kalėdų ir 
sėkmės Naujuose Metuose.

Chicago, Juozas Vaikšnoras

— Kalėdų dieną moksleiviai 
ateitininkai Šv. Juozapo mo 
kykloje rengia šeimynišką 
eglutę.

— Dr. Eliziejus Draugelis, 
dabar gyvena pas savo sūnų 
Kęstutį, Rua Placido Vieira. 8, 
Caxingui.

KAS DRĮS JAUNIMUI PAS
TOTI KELIĄ PRiK KRIS
TAUS!

Piemenėlių arba F ei relių 
Mišios. Miestuose pušiai rėk 
tį, kaimų bažnyčiose paip^ks 
te — auštant laikome s yi a Ka 
ledų metu šv. Miš os, a ad na 
mos Piemenėlių arba Berne, 
lių Mišiomis Iš Evangelijos 
žinome, kad pirmieji pasvei
kino gimusį Dieviškąjį Kūdi
kį piemenėliai, kurie ganė 
bandą Šios ankstybosios mi-, 
šios reiškia Viešpaties užgC 
mimą o žmonės, atėję tų Mį 
šių klausyti, reiškia tuos, pie 
meneiius, atėjusius Kristų pa 
garbinti

Kiekvienas suprasdamas tų 
mišių reikšmę argi drįs patin 
gėti ir be reikalo pasilikti na 
mieje. Jaunimas pirmieji, ge
rą pavyzdį duodami, susibū 
rę j būrį traukia keliais ke
leliais takais takeliais į baž£ 
nyčią bernelių mišioms — Die 
vą pagarbinti ir savo dvasią 
atgaivinti.

Kan. P. Dogelis .■£
> (Iš «Seno Pavasa-io»). 
' O........

' UvĄ* ....’-ÜX
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NATURAL1Z ÀCÍjOS DOKUMĖNTlS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryti ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu, 
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel. 33-6276. Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7988, São Paulo.

Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvens ntiems 
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas informacijas žodžiu ir raštu.

Vincas Povilai (Jukelis
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 PAUTO ^auna’ °6
tf andai - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 

LENDORIUb

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações id '■ai. 
Casa Verde, 17.15 vai
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 18 ( 0 vai,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, me i igas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 463 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & CIA. LTDA

Moinho Velho 11 vai., 
Lapa lt vai, 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai .

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

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

Visi siuntiniai apdrausti Mui 
tai apmokėti

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

Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Pone: 52-1229 
Endereço Telegrafieo: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
SIUVĖJAS

SKAUDA DANTĮ?

Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą
Sialio de frança Catnaxyo,

kuris nesenai atidarė savo kousultoriją Vila Zelinoje 
RUA MANAIAS, 267, Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés — Munici pio de 
Nanque - Estado de Minas Gerais

VIEN’NTT”.!AI ATSTOVAI GARSIOJO

POVILAS AMBROZEVlCiUS 
Kua luhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš A v. Zelina, 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga pardoodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina J

VANDENS LINDO7 A

IKMÁOJ CAIRKlilEKI
Lindoya vanduo yrr ^cuai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO
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í ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 
í IRMÃOS BAUŽYS | ž R'rtrt.abo M «I M •! ..b • n.« 551 g
a Pęa. S. José Campos, 8 S
* T elefone

S Aberturas de firmas
5 Encerramentos de firmas 
I Transferencias de firmas 
£ Centrai na Juru Comercial 
g Dis*'•at. na Juntin Comercial 
g Escritas Fiscais 
s Escritas Comerciais
fllĮ

HORÁRIO das

fin
 fl

i fi
n

! 2 - V. Zelina - S. Paulo ?
63-6OQP ____ Į

Contratos de
Cartas de Fiança |
Requerimentos
Balanços |
Alvarás diversos
Seguros de Foeo e 
Seguros de aciueutes

i ás 19 boras. 5
ü

Si

II PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & ČIA.
g Pęa. S. José dos Campos, 1 - V. Zelina - Telefonas 63-5915
igeiezicS išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
Ü įrengimui namu reikmenS ir žaislai, 
Ii įvairiausios dovanos visoms progoms.

ÍEJ€ KITOKIO

JVaòcimento

Irmãos Nascimento
RE®. C.W.C. SP. Mr« 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto padavimas 
A v. Zelina 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 ... s.-Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»
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