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Argentinoje vis dar neramu
Naujas samakslas pncs 

vyriausybe?

Argentinos vyriausybe pas 
kelbė, kad prieš Periną 14 d. 
rugpjūčio buvo susektas są
mokslas, kuriame dalyvavo 
visa opozicija: radikalai, de 
mokratai, katalikai ir net ko 
munistai. Sąmokslo tikslas 
buvęs nužudjti prez. Peroną 
ir krašto apsaugos minister/ 
gene; olą Lucero Naujas su
kilimas buvo planuotas jvyk- 
dinii 15 d. rugpjūčio, Dievo 
Molinos Daungun Žengimo 
šventėje, kuri dabar Argenti
noje sulig naujo vyriausybės 
dekreto yra nešvenčiamą.

Kaip yra ž’noma, katalikai 
šią šventę vis vien buvo nu
tarę švęsti. .Mokyklų mokini 
ams buvo įgrasinta. jei 15 
rugpjūčio neatvyks mokyklon 
tai bus atžymėtos dvi nebūvi 
mo dienos Nepaisant tokių 
drastišku priemonių, didelis 
mokinių skaičius į mokyklas 
neatvyko

Kai del to neva susekto na 
ujo sąmokslo, visi rimtesni vi 
daus ir užsienio politikai spe 
ja, kad tai yra pačios vyriau 
f-v Lės ■_! I v -t ■ ko nuinacija 
kad 
ypač 
'Jai Į >ra<ta diktatorių taktika 
va rtoli pro\ okaci las

Taip '>at neronistn pabijos 
vadovybė paskelbė, kad poli 
tinęs paliaubos jm pasibaigė 
ir kad vėl pradeda oolitinę 
kova, kuri vsu savo svoriu 
bus nukreipta prieš katalikus

Ko siekia peronistaį nauja 
savo ofensyva prieš katalikus 
ir bendrai opoziciją ? Atspėti 
nėra sunku .Artinasi prezi 
dento rinkimai, ro<.os jie yra 
numatomi lapkričio mėnesį. 
Todėl peronLtai turi daryti 
Viską, nesiskaitant su jokio
mis p-iemonėmis. kad Pero
nas būtų perrinktas. Priešių 
git atveju partijos diktatūrai 
galas. (> kad Peronas būt 
perrinktas, jį reikia apsupti 
didvyriškumo aureole. Štai 
tas sugalvotas peronistų aten 
tatas, kaip tik ir yra sukom- 
biBuotas Perono ir jo pakali
kų išgarsinimui.

Paskiausiomis žinįpmis, vi
suose didesniuose Argentinos 
centruose įvyksta susirėmimų 
tarp opozicijos ir policijos. 
Argentina eina pavojingu k e

Šio vidaus konflikto pa- n snĮ fr dažniau įįidnko 

prąmatyti

•2 Iv u : ko ■rniiiacija 
'■teisinti opozicijos, o 
kataliku er-ekiojimą.

Adenauer nevyks 
Maskvon,., ? 

Kaip jau yra žinomą, rug
sėjo mėn. pradžioje, r u s ų ____  ...
kvietimu, Vakarų Vokįętįjos vąrai išlaikyti jo yra per ma 
ministeris pirmininkas Konrad ža, reikia, kad bent keturis 
Adenaueris planuoją vykti kart /langiau būtų Užtat val- 
Mąskvon tartis abu kraštus džia kaikuriuos miškus nusa- 
JięčiąnČiais klausimais.- Net vįpą ir bendraii ragina gyven 
ir diena jų numatyta, 9 rug
sėjo. Tik yisa bėda, kad sū 
rusais visada sunkų susitarti 
apie ką kalbėti. Adenauer no 
ti tartis pačiais svarbiausiais 
klausimais: Vokietijos suvie-

nijimo ir belaisvių grąžinimo 
klausimais. Gi rusai tesiūlo 
kalbėtis tik prekybinių bei 
kultūrinių santykių užmezgi
mu.

Vokietijos vyriausybei -arti 
ma spauda rašo, kad Adenau 
er nesutiks vykti Rusijon, jei 
rusai nenorės kalbėti belais
vių sugrąžinimo ir Vokieti
jos suvienijimo reikalais. Gi 
del prekybinių santykių, anot 
Adenauerio, gali tartis atatin 
karnos jstaigos, Adenauerio 
vizitas Maskvon priklauso nuo 
Kremliaus diktatorių

— Argentinos jūrų admiro
las Toranzo Calderon, kuris 
vado'avo 16 d birželio suki
limui prieš Peroną, išmestas 
iš kariuomenės, atimti visi 
kariškio laipsniai ir uždary
tas neribotam laikui kalėji
mam

Kodėl keičias: Brązitiijoje 
klimatas ?

São Paulo gyventojai yra 
pastebėję, kad paskutiniais 
pora dešimtmečių oras yra 
pasikeitęs. Žmonės sako ir 
statistiniai daviniai ron<», kad 
pavyzdžiui prieš trisdešimtis 
ar net dvidešimtis metų dau
giau ir dažniau lydovo ir bū 
davo daug karščiau. Kokia 
kl'mato pasikeitimo priežas 
tis? Ar -auiė atšalo, ar ma- 
žia jūrose vandens? Ne.

Kaip jau yra ištirta, klima 
!<» pasikeitimas, ilgos sausros 
kurios labai kenkia pasėli
ams. dažnesnės šalnos yra 
mišku bei džiunglių sunaikini 
mo. iškirtimo, išdeginimo, pel 
kių susaušinimo priežastis. 
TL.i pastebėta ne vien ' razili 
jpie, her ir kituose karštuose. 
Pavyzdžiui Amerikoje, Flori
dos valstijoj, anie M i a m i, 
oras prieš kiek laiko buvo 
š’hesnis ir daugiau lydavo. 
Nusausinus pelkes ir išnaiki 
j us miškus bei krūmskšnius, 
oras, ypač žiemos ir rudenio 
metu daug vėsesnis ir ma- 
žiau lietaus iškrenta.

Miškai, džiunglės reikalingi 
yra palaikyti oro pusiausvirai.

Klimato pasikeitimas yra 
pastebėtas ir aranos estade. 
ypač josšiaurinėje dalyje, 
kur įabai plečiasi kavos ūkis. 
Miškus iškirtus, pelkes nūsau 
sinus, sausros laikotarpiai da rai užderėjo ryžiai Šiais me- 

, ‘ f; 2, ,, ’ • tais derlius siekia 16 milijo-
šalnos. kurios kiekvienų kar- nų 540 tūkstančių 340 maišų, 
tu .yra stipresnės Maišas 50 klg. Praėjusiais me

Tiek vyriausybė, tiek ivai- tais apie 800 tūkstančių maišų 
rios organizącįjosyrą sųsirū buvo daugiau užderėję, Ry- 
pinusios šiuo reikalu. S. Pau žiu ūkis Rio Grande do Sul 
lo estade šiuo metų yra 40 
tūkstančių alkierių m i š k o 
valdžios, žinioje, kuris negali 
būti naikinamas. Klimato lygs

tojus kuo daugiau medžių so 
dinti. Klimato lysvarai išlaiky 
ti yra reikalinga, kad miškai, 
krūmokšniai nebūtų vienoje 
vietoje. Jie turi būt paskirsty 
ti po visą estadą.

São Paulo mossleiviai ateitininkai vaidina «Sekminių Vaini
ką»' rugpjūčio m. 7d-

Bendrai šitas klausimas y- 
ra ir aktualus ir moksliškai 
imant yra įdomus

Rusija mazias savo armija

Pranešimais iš Maskvos. Ii 
gi metų pabaigos rusai atleis 
iš tarnybos 640 tūkstančių 
kareivių. Reiškia laikys ma 
žiau kariuomenės. Tuo nori 
ma parodyti «taikos» meilė. 
Bet ir šiuo atveju rusams lie 
kia didesnė armoja kaip ame 
rikonams. Amerika šiais me- 48 minutes, 
tais irgi sumažino savo gin
kluotas pajėgas 600 tūkstan
čių kareivių.

— Vakarų Vokietijos pini
gas yra tvirtas, Vokietijos už 
sienio prekybos balansas su
vestas su nenažu pelnu.

— Šiaurės Amerikoje šiais 
metais krizio ženklu nematy
ti Šiais metais Amerika turi 
mažiausia bedarbių savo isto 
r joj. Karo reikalams garny 
I eina visu smarkumu.

— Brazilijos vyriausybė ne 
senai išleido naują potvarkį 
automobiliams iš užsienio im 
portuoii. Sulig naujo potvar
kio galima įsivežti iš užsie
nio automobiliai nebrangesni 
kaip trijų tūkstančių dolerių 
O dolerį perkant per Brazi
lijos banką reikia mokėti 400 
kruzeiru 

Rio Grande do Sul ge Daugiau atsparumo

estade yra išsiplėtęs. 66 pro 
centai ryžių laukų yra drėki 
narni dirbtinu būdu.

Portugalij'os • Indijos santy 
lįgk Idai įtempti

? TūkstančiaLindiečių nacio
nalistų^ pasiruošę ^veržtis į 
Portugalijos koloniją G o a. 
Amerikos vyriausybė šiuo 
klausimu daugiau palankumo 
rodoUndijai.
-Rioter—Janerrorn portugalų 
Lietuvos nnc" salinė

M.Mažvydo l uiioteka

kolonija buvo susirinkusi ir 
pritarė Portugalijos
vyriaus) bes politikai. Priim 
toj rezoliucijoje sakoma, kad 
Goa nėra Portugalijos koloni 
ja, bet užjūrio teritorija.

Naujas greičio rekordas

Amerikonų sprausminis lėk 
tuvas Thunderstreak be sus 
tojimo nuskrido 8188 kiiome 
trus, iš Anglijos j Texas. Šį 
kelią perskrido per 10 vai.

— Amerikos 
Schmidt grįžęs iš 
belaisves 
ištekėjusią už kito Dabar 
jis prašo ..ersiskyi imo ir ve 
sis su kita.

lakūnas 
kiniečių 

rado savo žmoną 
u ž

Vėl laukia didžiųjų susirin 
kimu

Liepos mėn. buvo susirin
kę keturi didieji. Kaip žino 
me, jie nieKo nenutarė. Spa 
liaus mėnesį susirinks ne pa 
tys didieji, bet jų užsienių 
reikalų ministerial

— Vienas iš kandidatų į 
prezidentus JusceJno K ú bits 
chek, kuris esi s jugoslavų 
žydų kilmės, pareiškė, kad e 
sąs praktikuojantis katalikas.

Kam tenka susitikti su lie
tuviais, lietuviškomis šeimo
mis, pastabi, kad dalis lietu
viškų šeimų per daug greit 
nutautėją. Nutautėjimas pir
moj vietoj pasireiškia, kad 
jau jaunoji karta tose šeimo
se beveik nemoka lietuvių 
kalbos. Nutautėjimo pateisi
nimo šalininkai sako, kad ga 
Įima būti geru lietuviu ir ne
mokant gerai savo tėvų kal
bos. Kaipo pavyzdį duoda a 
irių tautą, kuri išeivijoj var
toja anglų ir tuo pat metu a- 
iriai išeiviai yra dideli patri
otai. Žinoma, istorijoje gali
me rasti visokių pavyzdžių. 
Pavyzdžiui paimkim šveicarus 
Šveicarai kalba trimis, vokie 

čių, prancūzų ir italų kalbo
mis, ir visi jaučiasi esą švei
carais. Bet tai yra išimtys 
ir jie, kalbėdami trimis skir
tingomis kalbomis yra surišti 
bendro istorinio likimo, kurs 
buvo ir yra toks stiprus, kad 
net kalbų skirtingumas šios 
tautos neįstengė suskaldyti. 
Bet tai yra išimtys, ne taisy
klė. Gyvenime bendrai jau 
pastebėta, kad pamiršimas 
kalbos neša su savimi kartu 
ir iautmę mirtį. Nemokant 
kalbos negalima pakankamai 
su-ipažinti su tautos kuhūra, 
literatūra, negalima suprasti 
dainų ir t. t. Per kalbą gali 
me išreikšti gražiausius kul
tūrinės, kūrybos žiedus

Nekalbantieji lietuviškai mė 
gina teisintis, kad esamose 
aplinkybėse jei jau nėra neį 
manoma, tai bent labai sunku 
išmokti gimtosios tėvų kalbos. 
Prieš šį tvirtinimą galima na« 
tapyti konkrečius faktus. Dar 
daug yra šeimų, kur jaunoji 
karta labai gražiai kalba lie
tuviškai Ne lik kalba, bet 
skaito ir rašo . Tokiu pavyzd 
žiu pakankamai rasime ir nil 
este ir už miesto Reiškia 
čia yra ka< nors Kitas įei kti 
rioj nors šeimoj lietuvių ka’L. 
bos jaunoji karta neišmoko. 
Tie patys lietuvių vaikai, ką 
rie beveik liežuvio lietuviš
kai neapverčia. labai gerai 
kitų svetimu kalbų, žodžiu ir 
raštu, pramoksta. Reiškia,, 
je nori, gali ir visai svetimos 
kalbos išmokli. Reikia tik no 
ro.

O ta norą, meilę lietuvių 
kalbai ir tautai, pirmoj eilėj, 
turi skiepinti tėvai. Tai garį 
binga ir šventa pareiga. Būti 
lietuviu tautos nariu nėra jo: 
k ta gėda Ji turi savo garbiu 
gą praeitį Ji dabar didvyriš 
kai grumiasi su raudonuoju 
ir didžiausiu istorijos barbaru 
komunizmu. Jai simpatijų ši 
oje kovoje reiškia visas kul-i 
turingas pasaulis Miela bu
vo lietuviškai širdžiai ir sun-. 
kiai išreiškiamas jausmas pri; 
pildė š fdį. matant Rio de Ja- 
neiro gatvėse entuziastingai 
plojant, Eucharistinio Kongre 
so metu, Lietuvos trispalvei.

Dar kai kas bando teisintis 
sakydami, kad ilgainiui vis 
vien išmirsim kaipo tauta 
svetimųjų jūroj. Tokiam ga
lime atsakyti, kad jis pats 
mirs atėjus laikui. Bet jokiu 
būdu jis pats savęs dabar ne 
nori žudyti. Taip elgiasi tik 
nenormalaus stovio asmenys. 
Kaip paskiras individas, taip 
ir tauta kovoja už savo gy 
vybę, už išlikimą. Todėl ir 
mums, kaip tam tikros tautos 
daliai yra privalu tautinę gy 
vybę kaip galint ilgiau palai
kyti, nežiūrint kokiame konti 
nente begyventume.

O ryškiausias ženklas tauti 
nės gyvybės yra kalba. Sten 
kimės, kad jaunoji, priaugan 
ti karta tos gražios ir mums 
brangios lietuviškos kalbos 
išmoktų. Tai yra mūsų, kai
po lietuvių, pareiga.

— Rusija ruošiasi priimti tu 
ristus, kurių daugumoj tikisi 
sulaukti iš Amerikorf, Anglijo» 
Vokietijos, Švedijos ir kitų 
kraštų. Tik |domu, ar turistaitu 
rėš laisvę lankytis kur norės.

1
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J. E. VYSK. V. BRIZGYS

Eucharistinė Kristaus Atpirkėjo 
Viešpatija Ir Jo Bažnyčia.

EUCHARISTIJOS V I ET A 
KRISTAUS KARALYSTĖJE.

Svarstant grynai teoretini
ai gali atrodyti, kad tokia 
meilė tarp Kristaus ir žmo 
nių, žmonių savo tarpe gali 
išsivystyti iš protinio suprati 
«no, iš svarstymo, mąstymo 
tų ryšių tarpe Kristaus ir mū 
fių, tarpe viens kitam, kad 
Eucharistija nėsauti būtina 
nei tą meilę suprasti nei ją 
žadinti bei auklėti. Praktiko 
je tačiau matome, tiek iš se
niausių laikų, tiek ir dabar, 
kad kur nėra Eucharistijos, 
ar kur ji kad ir yra, bet žmo 
nės jos buvimu pakankamai 
nesinaudoja, ten labai trūks
ta krikščioniškos meilės. Ten 
galima girdėti apie meilę 
daug kalbų, daug jai pagyri
mų, daug paraginimų, bet la 
bai mažai kilnių Die\o ir 
žmogaus eilės pavyzdžių.

Eucharistija žmogui atida
ro kelią ne tik būti ir jaustis 
arti Dievo ne tik pasikalbėti 
mintimi ar širdimi su Dievu, 
o per Eucharistiją Dievas 
ateina į žmogų. Ir žmogus iš 
to jaučia kokios tai šviesos, 
drąsos, kurių jis net nemoka 
kokiu nors žodžiu pavadinti, 
bet kuriai lygios šviesos jis 
nesurastų visų išminčių kny 
gose, kaip liudija lomas Ak 
vinietis. Eucharistiją priėmu
sio žmogaus sieloje vyksta 
nei jam pačiam nei kitiems 
nesuprantami dalykai. Priė
mę Eucharistiją senovės kan 
Kiniai galėjo apie save šaky 
ti, kad jie tampa ugnimi al
suoją liūtai - tokie jie pasida 
darydavo drąsūs. Jie nejautė 
baimės nei baisiausios mirties 
ir mirdami meldėsi už savo 
žudytojus. O tie žudytojai 
juos matydami, nors apie jų 
mylimą Dievą ne daug ka ži 
nojo ar ir nieko nežinojo, pa 
tys ne kartą yra pareiškę no 
ro išpažinti tą kankinių Die
vą ir kartu su jais numirti 
už jo vardą. Taip buvo per 
19 šimtmečiu, taip yra šian
dien Kas nav. šiandien i a- 
eakojama Dr J. Schollmer ir 
kt. apie Vorkutos ir kites ver
gų stovyklas, jose lietuvių 
kilnumą, jų ramybę^ tame že 
etiškame pragare/ tai visų 

pastebima ir paminima, kad 
lietuviai stengiasi, nors ir 
slapčiausiais, sunkiausiais bū 
dais turėti savo tarpe Eucha 
ristiją, ja dalintis ir kad per 
tai jie tampa kitokiais negu 
visi kiti. Žemiškoje nevilty
je jie yra gyvi ir ramūs Die 
vo ir tarpusavėje meilėje ir 
amžinojo gyvenimo viltimi.

Per Eucharistiją žmogus 
net organiniai susivienija su 
Dievu, nes tos medžiagos, po 
kurių išvaizda yra Kristus, 
per Komuniją tampa žmogaus 
kūno organine dalimi. Tada 
žmogaus kūne kuriame, gy 
vena jo siela, lieka šis tas iš 
to, kame Dievas Kristus buvo 
ypatingu būdu. Žmogaus siela 
Dievą susitinka ir žmogus 
pajunta savyje ką t ii, ką jis 
jaustų priartėjęs prie Dievo 
sosto jo dangaus garbėje. Per 
Eucharisu ią žmogus su - Die
vu suartėja, kada tik jis nori 
ir taip Eucharistija žmoga m 
sielyje padaro daug/ ką, ko 
nieks kits negali padaryti. 
Katalikas atsimindamas, kad 
Kristus nori su visais žmonė 
mis taip bendrauti, visiems 
žmonėms teikti tas pačias 
malones, užsidega noru visus 
kitus žmones vesti prie Kris 
taus Eucharistijoje, kad visi 
galėtų patirti to džiaugsmo ir 

São Paulo ateitininkų eilės gausėja. Būrys moksleivit pasižada vykdinti gwenime ateiti .inkų idealus, šventės metu, 
rugpjūčio mėn. 7 d.

tų malonių, kurių jis patiria. 
Per Eucharistiją žmogus užsi 
dega meile kitiems žmonė
ms. Taip kuriasi eucharisti 
nė Kristaus karalystė - mei
lės karalystė. Ta Kristaus ka 
ralystė. apie kurią jis pats 
kalbėjo, ir kurios visa žmoni 
ja turėtų siekti, yra ne valdo 
vų ir valdomųjų karalystė, o 
karalystė meilės: meilės Dievo 
žmogui, žmogaus Dievui ir br 
oliškos meilės žmogaus žmo 
gni. Kas Kristaus karalystę 
kitaip suprastų, klaidingai su 
prastų.

Tokia yra Eucharistijos 
reikšmė kuriant Krist uis ka
ralystę. Per tą meilės karalys 
tę turi ateiti pasauliui teisin
gumas. taika ir ramybė, ku 
rių negali sukurti jokia žmo 
nių išmintis ir jokia žmogaus 
galybė. Jeigu kada žmonija 
sukurtu vieną pasaulinę ben
druomene paremtą ne Kris 
taus eucharistine karalyste, 
o vien žm >nių išn inčia ir ga 
lybė, tai tokioje bendruome 
nėję labai greit galėtų įsiga 
lėti tikra vergija žmonių žmo 
nėms ir tada žemėje nebūtų 
jokios galybės, j knrią vergai 
ir skriaudžiamieji galėtų šau 
kti sau pagalbos.

( B. D. )

Jo Prakelnybės Prela
to Tu labos žodis.

/Kalba nusakyta š/m lie
pos men. jSanpaulio lietuvių

Julija Švabaitė

PAVASARIS
Vėl tave aplankė žalio sodo džiaugsmas, 
Vėl atskris drugeliai mėlynais s amais, 
Baltą rytą pievoj vėją pasigausim. 
Baltą rytą džiaugsis pilys ir kalnai...

Ir sugrįš iš tolo sidabrinės kregždės, 
Ir po tavo stogu susikraus lizdus. 
Gera bus gyventi, žieduose nuskęsti, 
Gera bus ir laimę širdyje pajust!...

jaunimui apleidžiant šį mies
tą/ i»

Malonūs vaikučiai! Jau il
gą laiką gyvenu Romoje. 
Ten, kaip žinote, gyvena 
šventasis Tėvas. Turiu ne
maža progų Jį matyti ir su 
juo pasikalbėti. Jis myli lie
tuvius ir visa širdimi užjau
čia musų kenčiančius brolius 
Lietuvoje ir tremtyje Šven 
tasis Tėvas džiaugiasi, kad 
visame pasaulyje išsisklaidę 
lietuviai laikosi tėvų papro
čių ir gerai organizuoti, bei 
vieningi. Jis nori, kad jau ir 
svetur gimęs iš lietuvių tėvų 
jaunimas pasiliktų lietnviš 

kas. Kai prieš keletą metų 
vykau j Jungtines Amerikos 
Valstybės. Jo Šventenybė tei 
ravosi kiek šiaurinėje Ameri 
koje yra lietuvių. Aš pasaki
au jų apytikrį skaičių, pridur 
damas, kad dalis jau jų ne
bekalba lietuviškai. Jis nus
tebęs paklausė: «Kodėl?» Jr 
pridūrė: «Pasakyk Jiems Kad 
Laikytųsi Savo Tėvų Kalbos 
Ir Papročių, Ir Pasiliktų Lie
tuviais, 1 r Pasakyk Jiems, 
Kad Aš Tai Sakau!»

Brangūs vaikučiai! Ir jūs 
esate gimę ne savo tėvų že
mėje. Mokotės mokykloje sve 
urna kalba, ją , ir girdit j 

(pabaiga 3 pusi.)

KELIONES ĮSPŪDŽIAI
RAŠO AL. BOGUSLAUSKAS

KELIONE Į LIMĄ. Galbūt 
aš esu vienas iš tų laimingų
jų, kuriems tenka gerokai po 
pasaulį pasitrankyti. Ir iki 
Šiolei jau pažįstu gerai Euro 
pps kontinentus, bet juk pa
saulis turi 5 kontinentus, to
dėl aš visada svajojau pama 
tyti daugiau pasaulio ir pažin 
ti daugiau žmonių. Tokia 
proga kaip tik man dabar pa 
sitaikė. Jau prieš keletą sa 
Vaičių turėjau bilietus lėktų 
vu iki Japonijos ir atgal. Vi 
sos kelionės išlaidos kompa 
nijos sąskaitom Ar susigun 
dytų iš Jūsų kas nors ne važi 
uoti? Nesusigundžiau nei aš.

Pamažu pasiruošiau ir štai, 
mano šeimos ir draugų išly
dėtas. 1 rugpiučio 2 vai. 40 
min. jau sėdėjau lėktuve. Tu 
tėjome išskristi už 5 minučių. 
Užvedė vieną motorą, antrą, 
bet trečias neužsivedė ir nei 
ketvirtas. Išjungė viską ir 
pradėjo pagrindiniai apžiūri- 
Oėti. Vienos pusės starteriai 
neveikė. Užtrukome mažda 
ug valandą laiko kol viską 

sutvarkė. Kad nebūtų nuobo 
du vaišino mus įvairiais gėri 
mais. Pagalvojau - «duoda 
ant drąsos». Visi gėrimai'už 
sieniniai ir gali gerti kiek no 
ri ir ką nob Trūko tik gė
rėjų. Visiems rūpėjo kas kita.

Iš São Paulo pakilome pa
vėluodami lygiai vieną valan 
dą. Oras buvo nepaprastai 
gražus ir galima buvo labai 
toli matyti Puikiai matėsi 
São Paulo miestas, Santos ir 
aplinkiniai kalnai. Vaizdai 
labai gražūs ir visi keleiviai 
neatsitraukia nuo lėktuvo lan 
gų. Greit tolstame ir pras 
krendame Lenęoes, Botucatū 
São Manoel. Čia visur mato 
si gražiai apdirbti laukai. To 
liau skrendame pro Baurū ir 
Agudos. Vėliau pasiekiame 
Paraná upę. Po to jau dirba 
mieji laukai nyksta ir matosi 
kur ne kur rūkstą laužai. 
Tai vadinamieji «anglių degiu 
tojai», kurie pristato šeiminio 
kėms anglis į São Paulį ir 
kitur. Kiek prieky matosi du 

nedideli miesteliai: Herculânia 
ir Pompėia. Jie pavadinti var 
dais dviejų itališkų miestų ar 
minimui, kuriuos sunaikino 
Vezuzijaus ugniakalnis 19 m. 
pr Kr. Nuo Paraná upės iki 
São Paulo yra maždaug 
50u km.

Paranoje yra daug žuvies, 
bet man prisimena viena ina 
ža žuvytė, kuri daugumoj at
veju yra pavojingesnė už di
deles

•Jos vardas «piranha». Ji 
neužauga daugiau 3 0 cm., 
bet. ji yra nemažesnis kravge 
rys už pačius plėšriausius 
žvėris. Įbridęs gyvulys van
dens atsigerti ir pataikęs į 
būrį «piranha», jau daugiau 
iš vandens nebeišeina. Maž
daug per valandą laiko jos 
palieka tik kaulus ir krūvi 
nas demes vandens paviršiuj.

Bet crižkime prie kelionės. 
Tuoj užParana upės prasideda 
plačios lygumos su geromis 
ganyklomis, kame ganosi gy
vuliu bandos. Jos vėliau, ar 
tai churrasco ar bifų pavida
le, atsiduria São Paulo gyven 
jų pilve, žinoma, gerai užge
riant «matabišium». Toliau 
eina plačios lygumos, kurios 
visiškai yra netinkamos nie

kam: nei gyvulių auginimui, 
nei bet kuriam kitam tikslui. 
Tęsiosi maždaug apie 360 km. 
kai kur matyti stovinčio van 
dens balos. Čia vanduo turi 
daug druskos i r išdžiūvęs 
kai kur palieka druskos klo
dus. Visi tie plotai yra visiš 
kai nenaudingi ir neapgyven 
Ginti. Praskrendant Campo 
Grande.

Dar kiek paskrendam, pri
siartiname prie Corumbá. Jau 
skrendame 3 vai ir 18 min. 
nuo São Paulo. Jau visi mes 
gerai pavalgę pietus ilsimės. 
Pietums gavome vištienos su 
žirniukais, gerų salotų su to- 
matais ir šparagais, obuolių 
ir kavos, ir gero vyno. Lėk
tuvas skrenda visai ramiai. 
Daug maloniau negu sėdėti 
geram automobily. Mato Gros 
-so jau liko užpakaly, nors 
jokio «mato grosso» nesima
tė. Visi plotai beveik plika 
dykuma ir niekam nenaudin
ga. Sudaro plotą apie 
800.000 km 2 ir jame gyvena 
vos 300 000 gyventojų. Tik 
vakarinė Mato Grosso pusė 
yra apaugusi tankiomis džiun 
glėmis, kuriomis tik vietiniai 
gyventojai lietingu metu mo

ka keliauti.
Nuo Corumbá matosi jau 

Paraguajus Skrendame toli 
au į Boliviją. Visi tie pras
kristi olėtai pasižymi didelia 
is geležies rūdos klodais ir 
turi labai daug manganos ka 
sykių. Čia yra sukrautos pa 
čioš didžiausios pasauly man 
gano rūdos atsargos. Paliko 
me Paraguay kairėj pusėj ir 
skrendame Bolivijos teritori
joj. Maždaug už 500 km. 
priskrendame Santa Cruz: 
4 vai. 27 min. nuo São Pau
lo. Visas plotas yra tik 
dykumos. Tai vadinamosios 
«banados». Vietomis žemė y 
ra pageltusi ir net pabalusi 
nuo sūraus vandens. Beveik 
visos upės yra išdžiūvusios. 
Vaizdai labai neįdomus ir nu 
občdūs, Santa Cruž guli 
450 m. aukštyje su savo smė 
lėtomis gatvėmis, kuriose au 
tomobilis yra gana retas da
lykas. Susisiekimas vyksta 
arklių arba mulų vežimais. 
Nieko ypatingo.

Skrendant toliau jaučiame 
lėktuvą kylant vis aukščiau 
ir aukščiau. , Artinaraėą prie 
Andų kalnyno. Praskrenda- 
me vieną iš aukščiausių An-
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4 pusi.

“brangūs svečiai
URUGVAJUJE

Mums buvo didelė garbė ir 
džiaugsmas, kad j mūsų toli* 
minsią Pietų Amerikos lietu
vių koloniją po Eucharistinio 
Kongreso atsilankė garbingi 
svečiai Jo Ekscelencija 
Vysk. V. Brizgys, jų prakil
nybės Prelatai: Ignas Albavi
čius iš Cicero, III., Jonas Bal 
kūnas iš Maspeto, N. Y. ir 
klierikų kolegijos rektorius 
prelatas Vladas Tulabas iš 
Romos. Beto dar atvyko iš 
Čilės garbusis svečias kun. 
Jonas Kardauskas.

Tik gaila, kad minėti sve
čiai pataikė į labai šaltą lai 
kotarpj, kuris gerokai juos 
privargino. Nors Urugvajus 
dar eįina j šiltųjų Kraštų f*ą 
rašą, bet jau gana toli į Pie 
tus nuo Ekvatoriaus ir dėl to 
žiemos mėnesiai: birželis, lie 
pa ir rugpjūtis gana šaltoki.

Tuo tarpu kai Šia rėš Aire 
rikoj ir Lietuvoj tie mėnesiai 
karščiausi. J. E Vysk. V. 
Brizgys buvo priimtas audien 
cijoj pas Urugvajaus Užsie
nių minister} Šiaurės
Amerikos Ambasadorių ir J. 
E. Apaštališką Nurcijų.

Lietuvos Ministeris Pietų 
Amerikai Dr. K. Gražinis su
ruošė diplomatinę arbatėlę, į 
kurią be Užsienio Ministério 
dar atsilankė įvairių valsty
bių diplomatai.

Svečiai apsigyveno naujoj 
lietuvių tėvų jėzuitų reziden
cijoj, kasdien laikė nesenai 
pastatytoj Marijos Širdies baž 
nyčioje mišias, o sulaukus 
ėv. Ignacio šventės liepos 31 
sekmadieni, .Jo Ekscelencija 
atla'kė iškilmingas pontifika- 
lines šv. Mišias ir pasakė įs
pūdingą pamokslą. Buvo gra 
žu pasižiūrėti, kai daug žmo 
nių artinosi prie Dievo Stalo 
o vyrų choras gražiai sugie
dojo šv. mišias, protarpiais

(pabaiga iš 3 pusi.) 

pasitarnavo p. Balys Adoma 
vičius. paaukojęs tara veika 
lui savo sunkvežimį. Tik p. 
M. Remenčienė savo ekspona 
tus pati nuvežė j Rio ir patiė 
jo savo audinius dekoruoti.

Dar turiu paminėti kitą ate 
itininką Algimantą Žibą, ku
ris savo pusbroliui Nardžiui 
padėjo kalti dėžes ekspona
tams, Iš São Paulo dar budė 
j© parodoje: ponia Eufrozina 
Antanaitienė su dukrele Au 
dra, ir Brone Jermolavičiute. 
Iš Rio de Janeiro, kiek atsi 
niėnti, budėjo ponai Audeniai 
Dr; Naunorienė, J. Pelanis ir 
Edmundas Dubauskas. Tikiu 
kąd jiem ir mano nepaminėti 
eras, savo laiku bus išreikšta 
padėka.

Negaliu nepaminėti dar mi 
nisterįo Meierio, kuris karts 
nuo .karto atvykdavo parodon 
ir.- nuoširdžiai paaiškindavo 
žiūrovams, kas juos dominda 
vo. Taipogi buvęs Lietuvos 
Konsulas Felix Kraus, ne tik 
lankėsi, bet ir žiūrovams aiš 
Įkibdavo.

Baigdama šį straipsni rašy 
ti,vturiu p’-anešti, kad Rio de 
Janeire projektuojama įsteig 
ti Lietuvos Religinio Meno 
Muziejų. Tam būsimam mu
ziejui jau yra paaukotų eks
ponatų. Ponia Aleksandra A- 
dukienė. dievdirbio Trumpio 
duktė, padovanojo muziejui 
d džiulę monstranciją, pavei
kslą, vaizduojantį Šv. Ro ą, 
ir bareljefą, vaizduojanti Die 
vo Motiną laikančią Kristų 
ant kelių ir šalia kankin. įran 
kiai: Gauta ir daugiau ekspo
natu; bet apie juos bus savo 
laiku paminėta.

MŪSŲ LIETUVA

Lietuvos vaizdelis.

paįvairindamas lietuviškomis išlindo sunkvežimis ir trenitė 
giesmėmis. Jo Ekscelencija 
teikėsi pašventinti Vyčių or- 
ganizajos vėliavą ir du nau
jutėlius šoninius altorius: vie 
ną dedikuota Švenč. Jėzaus 
Širdžiai, o antrą šv. Juozapui. 
Didysis altorius jau buvo an 
ksčiau Mon’evideo Arkivys
kupo A. Barbieri pašventin
tas.

Brangų Ganytoją išliko lai
minga nelaimė, išliko gyvas 
ir net nesužeistas. Vežant Ii 
gonei K. Jusienei, bažnyčios 
uiuelei geradarei, šv. Komu
niją, iš šoninės gatvės staiga

į kun. Jono Giedrio S. J. vii 
ruojamą mažą autobiliuką nu 
mesdamas j šalį. Sutrenkiąs 
Ekscelencija greitai atsigavo 
ir tik šiek tiek paskaudo» 
sumuštas klubas. Tėvui Gie 
driui truputį sužeidė ran .ą. 
Automobilio stiklai pral ke 
pro Ekscelencijos veidą nė 
kiek nepaliesdami. Matiit 
sugurintą autuką, tikrai p o 
galvoji, kad įvyko stebuklis 
jeigu išliko visi gyvi.

IŠKILMINGI PIETŪS
Po sumos liepos 31 tuojau
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ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai Įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT RPopiečių lankytojai, dalyvi
ai bei svečiai, be abejo, dė- 

Priimami oakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos Ringį šiems asmenims už pro 
rua são caetano, 447 —tel. 4-5576 - são pauLO grameliu praturtinimą ir lau

kia „naujų pasisiūlymų, ypač 
praktiškuose moksluose: inži

įvyko parapijos salėje po baž 
ayčia iškilmingi ’ pietūs. Tie 
pietūs turėjo du tikslus: pa 
gerbti atvykusius brangius 
svečius, bet taip pat ir kolo
nijos Onas, kurių čia priskai 
tomą labai daug.

Nors ne visi 500 žmonių iŠ 
bažnyčios suėjo į pietus, bet 
netoli pusė pietumis pasinau
dojo:

Prasidėjo prakalbos ir svei 
kinimai. Visi labai gražiai it 
turiningai kalbėjo, o prel. V. 
Tulaba net sugraudino klau
sytojus, kai pradėjo pasakoti 
ką jis girdėjo iš vieno grįžu 
šio iš Sovietų nelaisvės, italo 
kaip lietuviai kenčia Rusijos 
vergų stovyklose.

Taip bažnyčioje, taip salėje 
fotografas ir filmuotojas gau
dė įdomiausius momentus, 
kad Urugvajaus lietuvių kolo 
nijoje pasiliktų nors paveiks
luose šis pirmutinis ir gal 
paskutinis toks svarbus istori 
nis svečių atsilankymas.

Nuaidėjo smarkus rankų 
plojimas, lydimas «Ilgiausių 
metų» tos dienos solenizantui 
Prel Ingnacui Albavičiui po 
to kai parapijos klebonas Tė 
va« Jonas Bružikas, S. J. pra 
nešė, kad tarpe svečių yra 
du diaeli naujos bažnyčios 
Fundatoriai Prel Ignas Alba
vičius ir Prel. Jonas Balko
nas. O Prel Ig. Albavičius 
savo vardinėse be anksty ves 
nių aukų dar įteikė 300 dol. 
šv. Ignaco langui įtaisyti.

Sulaukus pirmadienio bran 
tfíis svečiai pasakę sudie Mon 
tevidėo lietuviams pakilo lėk 
tuvu išvykdami į Argentinos 
sostinę Buenos Aires.

Dalyvis

įvairėja Popiečiu
Programos

Dėka besiburiančių Šanpau 
lio lietuvių inteligentinių pa
jėgių su tiksiu padėti taip 
pat besiburiančiam jaunimui, 
V. Belos popiečių lankytoji 
pereitą sekmadieni tarė j o 
Dr. E Draugelio paskaita a 
pie lietuvio sveikatą, i kurią 

prisirinko apie 100 as 
menu (daugiausią vaikų tė
vai) Paskaita «Būk Sveikas» 
buvo jliiistruòjama brėžiniais 
lentoje, kino filmų paveiksla
is ir, taipogi, buvo atsakinė
jama į dalyvių paklausimus, 
kurių buvo tiek daug, kad 
paskaitininkas buvo privers
tas nurodyti savo darbovietės 
adresą, nes per trumpas lai
kas neleido nuosekliau išsia
iškinti.

Malonu, kad ir daugiau in
teligentinių pajėgų pasisiūlė 
popiečiams padėti, pav.: prof. 
A. Stonis (Liet, istorija, mūsų 
gintaras ir kt.), St. Remenči- 
us (Liet, istorija), inž. Z Ba-
čelis (žemės ūkis) ir Ieva 
Katkienė su J. Medziukeviči 
um (keramika, bei puodžių 
darbai).

1955 m. rugpiúlis 20 d.

iki 
yra 
gar 
ku-

nerijoje, dailidžių amatuose, 
mechanikoje, knygrišyboje, 
kulinarijoje ir t. t.

POPIEČIŲ SVEČIAI

Malonu pastebėti, kad 
šiol V. Belos popiečiai 
turėję savo tarpe daugelį 
bingų svečių iš užsienių,
rie lankėsi mūsų kolonijoje 
įvairiais visuomeniniais reika 
lais:

Tėvas Bružikas iš Urugva
jaus, žura. K. Čibiras, ELT-os 
ir VLIK-o atstovas iš Urugva 
jaus, Tėvas Mikalauskas iš 
Urugvajaus, Tėvas Marijonas 
P. Gudelevičius, «LAIKO» re 
dakcijos atstovas iš Argenti
nos, Tėvas A. Perkamas iŠ 
Venezuelos, Kun. P. Gavėnas 
«Saleziečių Balso» redaktori. 
us iš Italijos, kun. B. Sugin. 
tas iš Čikagos, «Tėviškės Ži
burių» administratorius J. iTa 
kapas iš Kanados.

Be to, popiečiais labai do
mėjosi, bet dėl laiko stokos 
negalėję jų atlankyti, savo a 
tatinkamą žodį paliko fonogra 
fo juostoje, kurias išgirsti ga 
ii kiekvienas lietuv.s. sekma
dieniais, V. Belos mokyklos 
patalpose laike pooiečių. Jie 
buvo: Jo Ekscelencija Vysku 
pas V. Brizgys, Jo Prakilny
bė Prelatas Tulaba, lietuvių 
Kunigų Seminarijos rektorius 
Romoje, Jo Prakilnybė Prela 
tas I. Albavičius, didelis vi
suomenės veikėjas Čikagoje 
ir Kun J. Kardauskas, buvęs 
Vilkaviškio parapijos klebo
nas, iš Čilės.

Ju skatinančios kalbos spa 
usdinamos, bei jau buvo ats
pausdintos «M. Lietuvos» ir 
Žinių» savaitraščiuose.

Ne tik popiečių lankytoj | 
senimas ir jaunimas, bet ir 
kiekvienas lietuvis turėtų ei. 
ti šių kilniųjų svečių nurody 
tais keliais. »

TĖVAS

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje1 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

PARDUODAMAS GAZOLINO 
POSTAS

Geroje vietoje, ant kampo 
rua Ibitirama ir A v. Zelina; 
Kartu parduodami reikalingi 
įrankiai automobilių bei sunk 
vežimių patikrinimui bei pa
taisymui. Teirautis, bei reika 
lingoms informacijoms gauti 
kreiptis adresu: rua Ibitirama 
905, V. Prudente.
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pusi 3 MŪSŲ LIETUVA 1955 m. rugpjūtis 20

Karolė Pažėraitė M paroda įvykusi.
Ponia M. Remenčienė, kuri 

Lietuviu religinio me- ““-padėjo paK>doJe búdéti 
no paroda Rio de Ja

neiro.
(pabaiga)

«Tribuna da Imprensa» 22 
liepos numeryje įdėjo straips 
nį antrašte «115 metų daiiinin 
kas gyvena, kad garbintų Di 
eva». Čia korespondentas 
sako: Trumpis, galįs tapyti ir 
daryti skulptūras grynai mo
derniškas, liko ištikimas senai 
lietuvių dievdirdių technikai, 
tradicijai, išnykstančiai komu 
nistams valdant Lietuvą. 
Trumpio darbai traukia visų 
dėmėsi. .. Jo Kristus Valdo
vas - keistoka figūra, bet la
bai meilios išraiškos.»

Be to, korespondentas pa
mini «laisvųjų lietuvių amba
sadoriaus» sekretoriaus Petro 
Babicko žodžius apie talką, 
kuri buvusi praktikuojama 
mūsų kaime ir kurios dėka

(nabaiga iš 2 pusi)

visur. To krašto kalbą rei
kia mokėti, reikia šį kraštą 
ir mylėti, bet nere kia užmirš 
ti savo tėvų kalbos. Nerei
kia gėdytis pasisakyti, jog 
esate Lietuvių tautos vaikai.

Lietuviai yra visur gerbia
mi ir vertinami. Lietuvių kai 
ba yra viena iš seniausių 
kalbų. Ji, yra šiandieną vi
siems k Ibininkams brangeny 
bė. todėl turime didžiuotis 
esą lietuviais.

Brangus vaikučiai! Aš esu 
Romoje lietuvių kunigų Semi 
narijoš Rektorius. Ten mes 
auklėjame ir ruošiame jaunuo 
liūs kunigystėn J i e turės 
būti apaštalais Lietuvoje. 
Kaip žinote, Lietuvoje dabar 
kunigai žudomi ir persakioja 
mi Ten nėra galimybės pa
rengti naujų kunigu, todėl ši 
tai mes atliekame Romoje.

Visur kunigų trūksta trūks
ta pašaukimų kunigystėn. Pa 
galvokite. ar kuris nors iš jū 
su neturėtų noro ir pasiryži
mo Siekti Kunigystės Švento 
Idealo. Šiame Mes Jums Esą 
me Pasirengę Visokeriopai 
Padėti Romos lietuviu kvni 
gų seminarija laukia Jūsų. 
Taigi, iki pasimatymo!. 

išgirdusi korespondento susi
žavėjimą mudviejų tautiškais 
kostiumais ir jos audiniais 
bei juostomis^ padovanojo 
jam savo darbo juostą, tada 
dėkingas ^korespondentas ją 
nufotografavo prie Kristaus 
Valdovo statulos ir įdėjo nuo 
trauką į tą pat laikraštį ir iš 
išgyrė jos audinius.

Tarp kitko, ponia Remenči 
enė kelias meniškas juostas 
padovanojo parodos reika
lams, kurios buvo įteiktos a- 
ukŠtiems svečiams. Be to, 
jos juostas įsigijo amerikie
čiai.

Tam pačiam laikraštyje 23- 
24 liepos numeryje įdėta nuo 
trauka dail. VI. Stančikaitės 
paveikslo, vaizduo ančio die*1’ 
dirbį Adomą Trumpį su jo 
kūriniais, ir straipsnis «Expo 
sição de Arte Sacra Lituana» 
kuriame rašoma, kad «Lietu
va, Panaitės t raštas. dabar 
Rusijos okupuotas, yra vienas 
seniausių kultūrinių bei me
niškų tradicijų kraštu Europo 
je. Ši naroda, Rio de Janei
ro Lietuvių Komiteto organi
zuota, parodo mažą dalelę to 
ką lietuviai menininkai, nuo
latos kovodami prieš istorinės 
ir politinės sąlygas, yra am
žių bėgyje nuveikę. Knygos, 
išleistos tremtyje, beveik vi- 
s u o s e pasaulio kraštuose, 
Šventi paveikslai, tapybos 
darbaų kilimai, viskas yra su 
rinkta šiame gražiame ir nuo 
širdžiame pasirodyme, liudi

S'
A , ' . .

São Paulo ateitininkai su sūVo prieteliais rugpjūčio 7 d. po pusryčių prie seselių pranciškiečių 
gimnazijos salės.

'1

Trumpis, 
kuris gy-

jančiąja e apie tautą, kurios 
krikščioniška siela pajėgia 
nugalėti visas kliūtis. Be šių 
nepaprastos svarbos davinių 
Lietuvos Švento Meno Paro
da pristato fenomeną, kuriam 
nėra lygaus. Tai lietuvis dai 
liniukas Adomas 
115 metų amžiaus, 
vena ir tebedirba são Pauly 
je Gimęs 1840 m. Lietuvoje 
Trumpis, r e pre z e n t u o ja n t iš
kažką, kas retai tegalima su 
tikti, būtent, meną be laiko, 
realizuotą laisvoj žemėj. Ta 
pydamas savo paveikslus, 
droždamas savo medžio dar
bus, Adomas Trumpis, 115 me 
tų amžiaus, yra nemirštančios 
Lietuvos simbolis».

Daugiau spaudos atsiliepi
mų neturėjau laiko sugaudyti 
nes. dar nesibaigiant nerodai, 
turėjau išvykti Į São Paulo.

Kalbant apie talką, reikia 
paminėti vieną jaunuolį idea 
listą ateitininką, kuris, 
dą 
vo. 
Jis 
i ko 
sį darbą, būtent: surinko į sa 
vo tėvų butą eksponatus, nu
kalė jiems specialias dėžes, 
tvarkingai supokavo ir pats 
nuvežė juos į Rio de Janeirą 
iš anksto, kad ten vėl juos 
sutvarkyti bei padėti p B Ba 
bickui juos parodos salėje su 
kabinti bei sustatyti. Be to, 
jis padėjo budėti.

Sanpatiliškių eksponatus į 
Rio nuvežti ir iš ten parvežti

naro 
ruošiant, labai pasidarba 
Tai Nardis Antanaitis, 

atliko sunkiausią, daug la 
ir ištvermės pareikalavo-

(pabaiga 4 pusi.)

P. Giedrius

Maironi, pakilki iš glãbo!
I ’as i I g u s i laukia tauta.
Kovok ir dainuok dėi jos labo,— 
Ji «kandžiai yra prislėgta.

Ten broliai lietuviai kovoja 
Su kraujo gėrėjų pulkais. 
Jaunystę, gyvybę atiko ja 
Žiauriais ir nevilties laikais.

Svetur daug lietuviu apsnūdę, 
ir blaškomi vėjo, audrų, 
O reikia, kad būtų įgudę 
Išvengti žabangų gudrių.

Ką amžių kultūra pagimdė 
Ir atnešė Dievo Sūnus, 
Tą azijatai sumindė, 
Išdergę didvyrių kapus.

Dar niekad nebuvo girdėta 
Tiek melo, apgaulės, skriaudos, 
Ir niekad tiek paslaugu dėta 
Sunaikint ją ant visados.

Maironį, pakilki iš grabo!
Pažadink galiūnu? tautos 
Aukotis, kovot dėl jos labo 
Kol širdys jų plakti nustos.

dų kalną. - Nevado de III imą 
ni. Maždaug 7000 m. aukš
čio. Jau matosi ir kiti kal
nai apdengti amžinu sniegu. 
Po to priskrendame La Paz. 
Miestas nors iš tolo atrodo 
labai gražus ir gerokai apsta 
tylas dangoraižais. Maždaug 
miesto centre galima įžiūrėti 
didžiausią Pietų Amerikos K a 
tędrą, kurioj vien tik sėdimų 
vietų yra 12.000 žmonių.’ Ta 
i p pat lengva matyti (didžiau
sią ;. aero portą visam s Pi etų i A- 
merikos kontinente. Lėktu
vams pakilti ir nusileisti (ta? 
kas turi tik 3 km. ilgio. Kai 
lėktuvas leidžiasi - jis turi 
kopti prieš kalną, ir kai kyla 
— bėga nuo kalno žemyn. 
Čia vaizdai yra nepaprastai 
gražūs. Greit priskrendame 
Titicaca ežerą. Jisai yra 
pats didžiausias ežeras (pasa
uly kuris neturi išėjimo į jū i 
rąa Turi-- apie j50! km. pločio 
ir apie 250 km; ilgio.v Guli žmonės bbvo tokie maži? 
maždaug 4000 m. aukštyje.'
Jame, veikia pastoviai guriai- rui mes jau skrendame Peru 
vių linija. Vist (garlaiviai bu teritorijoj; Skrendame virš 
vo pirkti Anglijoj, atvežti lai 7000 m aukščio. Lėktuve vi 
vais pro Cape Horn iki Mol- są laiką temperatūra normali- 
lendo, o vėliau išmontuoti da ir mes nejaučiame jokio at- 
limis ir nugabenti iki 4000 m.; mosferos spaudimo skirtumo, 
aukščio ir sudėti iŠ naujo. Mūsų lėktuvo «aero moça»,

Vietiniams mulams buvo la
bai daug darbo. Ant Titica- 
co kranto guli du dideli kal
nai. Nevado de Anconhuma 
ir Pico Condoriri Abu virš 
7000 m. aukščio. Tarpe jų 
guli mažytis- uostas Guaųui. 
Iš Čia eina geležinkelis kaina 
gūbriais iki Argentinos. Maž 
daug už 25 kin. nuo Guaųui 
matėsi mažytis miestelis Tiãl 
manaco. Jame didžiuliai sė 
novės indų valdovų rūmai: 
120 m. ilgio ir 114-m. pločio. 
Rūmai pastatyti iŠ tašyto ak
mens ir akmenys sujungti mil 
žiniŠkais* variniais kabliais. 
Rūmai yra maždaug nuo 
5 000 iki lOiOOO metų senumo. 
Įėjimas į rūmus yra padary
tas iš vieno gabalo akmens 
4,20 m. platumo. 2,70 m. aukš 
čio ir 70 cm storio. Anga du; 
ryse teturi tik 18,5 centihie- 
trų pločiokirt 130 cm. aukščio. 
Nejaugi ankščiau čia gyvėne

Tik prafeidėjuš Titicaco ūžė- 

kuri nepaprastai panaši į Mar 
ta Rocha, kilimo iš Peru, vi 
«ai p stengiasi mums įtikti 
ir yrâ labai maloni. Duoda 
visas informacijas ir negaili 
nei valgių, nei gėrinių. S k re n 
danie toliau virš'Andų. Lėk
tuvas pradeda gerokai siūbu
oti ir šokinėti. Aš jaučiuosi 
nepaprastai gerai, bet dange 
lis keleivi^ atrodo liūdnoki 
ir dažnai einą į «banheirą». 
Prieš visokius blogumus lėk
tuve galima lengvai gauti ge 
rų vaistų? bet ar jie kiek pa
deda — aš labai abejoju.

Dar turime apie 3 vãl. skfi 
dimo iki Limos. Vos dar 
skrendame virš Atidų virš 
7.000 m aukštyje Lėktuvo 
sparnai mėgina an<alti, bet 
šildimo įtaisai tuoj pat tirpdo 
ledą ir sparnai visą laiką lię 
ka lyg vandeniu apipilti. Lėk 
tū yds® vis daršok i n ė j ai r ga
lima puikiai įžiūrėti kai n spãr 
nai linguoja. Neatrodo! jog 
būtų iš metalo-padaryti, sįkren 
dame visą laiką virš Tit icaco! 
ežero Kitoj pusėj ežerū ma 
tosi trys didingi kalnagūbriai: 
Chachani. iMteti ir Pichuplchu? 
Pirmieji du yra apie 6.500 m. 
aukščio, paskutinysis a p i e 
7.000 m. Vietiniai Peru gy-

fk

ventojai pasakoja labai gra
žią legendą apie tuos tris 
kainus Legenda seka, jog 
Misti buvo labai graži merga 
itė. O du kiti kalnai — vyrai, 
kurie dėl jos varžėsi. Ir kai 
vyrai tirpsta iš meilės, ir nuo 
jų viršūnių, dingsta sniegas.

Misti stcyi išdidi ir šaltą ap 
dengta ledais

Bet kai abu vyrai nustoja 
vilties ič lieka apdengti snie
gu ir ledais, Misti pradeda 
tirpt; iš karščio ir meilės. Ne 
žinia kodėl taip yra, bet tai 
yra tikra teisybė. O galbūt 
todėl, kad Misti yra vulkani
nės kilmės ir ji dar nėra už- 
gęšnši. Mumš pra-Mt rêndant 
iš jos kraterio kilo dūmai. 
Netoli Misti yra dar vienas 
vplkanjn s kalnas Ubinns. Jis 
jau yra užgesęs ugniakalnis 
ir turi nelabai vulkaninį pavi 
dalą 1 Galbūt prieš' kėliasde- 
šimts tūkstančių metų. Jisai 
smiirkiai spfbgo ir liko tiktai 
viefid pusė kraterio - kita 
piišė nugarmėjo didžiausiais 
uolų gabilaiš žemyn. Nepa
prastai didingas vaiždaš.

Jaii baigiasi Andų kalųai. 
Priekv nirime vos keletą di
deliu virš-kalnių. Visas tas 
per Audus perskristas plotas

yra gerokai apgyventas Gali ■. 
ma labai gražiai įžiūrėti kai- > 
tių sodžius ir kalniečių apgy ; 
ventas trobeles Čia beveik’ 
niekad nelyja, nors ir nièkàd * 
vandens netrūksta. Kalnų troJ 
belės jokių stogų neturi. Ma : 
tosi lamų pulkai ir jų pieme
nys. Dienos čia yra gerokai •' 
karštos ir naktys labai šaltos ♦ 
Bet nieko, žmonės jaū priei
to įptatę ir užsigrūdinę. i 

Skrendame vis tolyn prie 
Pacifico. ;

Lenkiame paskutinės dvi t 
didžiausias Andų viršunkaL i 
nes. Nudo Sol i mana ir Nudb 
Coropuna. Pirmoji turi apie"; 
6 900 m, o antroji maždaug 
pusė km aukštesnė. Tai pas H 
kutiniai kalt ai. Kairėj pusėj- I 
matyti balti gražūs debesys 
uždengiu Pacifika. Bet dar ; 
iki Limos turime apie 1 vai ’ 
ir 20 min Pamažu pradeda ? 
temti raudoni saulės spinduli 
ai nudažo visą lekluvą ugąi- t 
ne" spajva. Ątęodo skrendąs » 
mę liepsnos jūroj. Lėktuvas . . 
kas kurt vis smunka žemyn, 
ir Fatima pųįkiąi stebėti že- j 
mę.! Bet apačfoj nieko įdoma , 
us‘níÉ'fá:

[B. D.]
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MŪSŲ & LIETUVA

::ilim ÜMDlItttlMIliNiiIllilUilhUliilhillilHí ilhtllitlhillitlhllll illiii(iiNiithi!liHlii»iNitlh(ttiilNilln!liillnlliilliil! ttHM8HIH!>itliil!lll!iUlitlli

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. GalinsKas Ltda.

BAL.D'Ų SANDĖLI.
AV. DR. Gi AC AULINI, 71-C — F. ALPINA.

O T A 1 S K A N I KAVA

■inw>w»mrnrriniT- . w

Maaeiras do Brasil

1955 na. rugpidtis J d.

ETA CAFEZINHO BOM!

COMPANHIA UNIÃO DOS REFINADORES '

' . pusi, 5

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsiėto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas autom» 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menmo

Kiekvieną sekmadieny prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti ‘ 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių. « 
■BMOHHi

— LAPOS lietuviams prane 
šame, Kad Lapo* lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137. , .

Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBE BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação 

^Raštinė: Rua do Mixico, 90 - 9.o - sala 904 

Rio de Janeiro - Fone: 32 9294

Rua Javaės, 719 -- São Paulo

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA*

Nori, kad «Musų Lietu 
va» biitu lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interior»

«»ttsssi

MEKANIKOS DIRBTUVE

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

Vila Z e 1 i n a
— (fundos)

São Paulo

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707 •

Rua 12 N.o 39
Avenida Zelina N.o 714
Caixa Postai 4118 —

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms; 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 
ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakciją

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai 8
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas HH 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- w 
mas, kriminalinė ir darbo teisė. w

Darbininkams patarimai veltui. w
* nu

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. ® 
ir nuo 16,30 iki 19 vai. *

, . ; HI'

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° salas 306 - 3l0 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa. Clovis Bevilaqua) w 

São Paulo - $
ift m> 

êê BB S» BB BB BB SB BB BB =B SS BB Sê SB Sê ==? =ê =ê BB SS BB SB sê

WMaWJ C/WRICEI tm.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogkus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. įsitikinkite ir visa

dos naudokite 1
RTJfi DINA RTTPMr). TQÇ a 835 Pnstol
TELEFONES s SM019 e 5V2223 SÃO > \ U L O

sss-SKx sí ss í:v~v sssKttrs»::»;
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AV. ZELINA, 706 — CAiXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

— Praėjusį sekmadienį įvy 
kasiam Moksleiviu Ateitinin
kų susirinkime kalbėjo dr. E. 
Draugelis Tą dieną j ateiti
ninkų eilės įstojo 6 jaunimo 
nauji moksleiviai Reikia 
džiaugtis, kad organizuoto 

; jaunimo gretos auga ir sti
prėja.

ATEITININKAMS

Sekmadienį 1 vai. ramovė
je bus vyresniųjų mergaičių 
susirinkimas. Vyresniųjų ber
niukų būrelio susirinkimas 

.pirmadienį 8 vai. vakaro. Jau 
nesniųjų susirinkimas įprastu 
jįaiku šeštadienį.

LIETUVIU JAUNIMO ORGA- 
NIZATOH1Ų DÉMÉSIUI

Pranešame, kad susirinki
mas įvyks rugpjūčio mčn. 
28 d. 15 vai. šv. Juozapo ino 
kyklos patalpose V. Zelinoje. 
Maloniai prašome dalyvauti.

Laikinoji Organizacinė 
Valdyba.

VIEŠA PADĖKA

Laiko atstovui Pijui Gude- 
levičiui lankantis «Laiko» rei 
kalais Rio de Janeire ir São 
Paulo miestuose, visiems vie 
nu ar kitų būdu jam taikiniu 
kavusiems bei parėmusiems 
tariame lieti višką nuoširdų 
ačiū Ypatinga padėka pri
klauso «.Musų Lietuvos» ir 
«Žinių» redakcijos už malonų 
fiavais laikraščiais patarnavi 
mą, p. Girčiui su šeima, Inž, 
Jonui Abraičiui. p. o Dubaus 
karas, p. p Jonui ir Kardei 
Laseli'tnams, p. p. Matelioni- 
ams. p V. Gavėnui, p. Pranui 
Ramanauskui, p. p Genovai
tei ir Pranui Skvernavičiams 
į>. p. Jonui su ponia Godele 
vičiams. kuriu globoje ir na
muose buvo uaugiau kaip sa 
yas asmuo, per ilgą žmonėji 
mosi laikotarpį bei apdovano 
juslus įvairiomis dovanomis 
ąr suteikusiems Laikui p nigi 
nę paramą.
«Laiko» Redakcija ir Admi

nistracija

y— Fonu Adukų šeima paau 
kojo Argentinos lietuvių reli 
gihio meno muziejui savo tė 
vo dievdirbio Adomo - Trum
pio darbo Kančia, kurią išsi
vežė Pi jus Gudelevičius, «Lai 
!<o» atstovas.

PRANEŠIMAS
A Į- - !- -•• -■ • . , .

Kun. B. Suginto pagerbimo 
vakarienė atidedama vėlesni
am laikui.

. Pagerbimo vakarienės nau 
já. data bus paskelbta per 
spauda.

Rengėjai

- Juostų audimo ir kitų 
rankdarbių kursai Vytauto 
Didžiojo mokykloje V. Belo
ję vyksta sekmadieniais 4/6 
vai. p. p., o Mokoje ketvirta- 
dienais 4/8 v ą 1. vakaro. 
Kam laikas patogus, pasinau 
dokite šia proga Kursus ve
da mokt M. Vinkšnaitienė.

DAIL. ant. kairys

Po keletos metų pertraukos 
dalyvavo 14 toje Associação 
Paulista de Belas Artes suru 
Oš.toje jos aktyviams nariams 
Prestes Maia Galerijoje, lie- 
pbs m - parodoje

.*> ' '4 ’’ ’ T' > ■ ■ . *

Vienintelis dail. A. Kairio 
išstatytas toje parodoje dar
bas nature morta, buvo Vyr. 
Juri Komisijos pripažintas 
premijuotinu ir gavo premiją 
iš dvylikos daiktinių ir pinigi 
nių premijų.

Minėtoje parodoje dalyvavo: 
200 tapytojų, 70 paišytojų, 22 
dekoratoriai. 9 skulptoriai ir 
6 architektai.

Taigi premijuotų dailininkų 
iš 307 buvo tik 12. o dail K i 
aitriui tarp jų teko šeštoji 
premija. Sveikiname su gra 
žju laimėjimu ir lietuvio dai
lininko vardo iškėlimu.

— Šią savaitę dail A. Na
vickas lietuvių bažnyčioje 
V. Zelinoje baigs piešti šv. 
Antano p-veikslą prie to pat 
vardo altoriaus

Šį sekmadienį Agua Ra
za lietuviams pamaldos bus 
to pat vardo naujoje parapi
jom bažnyčioje 8 vai. Į pa
maldas yra prižadėjęs nuvyk 
ti ir svečias iš Amerikos kun. 
B. Sugintas.

— Praėjusios savaitės pa
baigoje S. Pauly lankėsi «Tė 
Uškės Ž'bnriu» administrato
rius -Jonas Prakapas. Sve
čias savo atstogas panaudojo 
st sip ,'žinimui su P Amerika. 
Atlankė visas valstybes ir išs 
k riflo atgal į Kanadą. Tėviš
kės Žiburiai» yra didelis ir 
įdomus savaitraštis redaguoja 
m-'s žinomo istoriko Šapoko

— AI g ir Regina Kutkai 
Toronte griebiasi biznio - nu
sipirko krautuvę.

M

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

"Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t,.
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA

ISSIMOKEJIMU1.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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IRMÃOS BAUŽYS
Registrado no C. R. C. sob o n.o 55«

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S, Paulo
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Aberturas de firmas 
Encerramentos ue firmas 
Transferencias de firmas 
Cor.trat na Junta Comercial 
Distpat. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

■ r • HORÁRIO
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LIET. KAT. MOTERŲ DRAU
GIJOS ir MALDOS APAŠTA

LAVIMO DRAUGIJOS

Narių susirinkimas šaukia
mas šį sekmadienį, rugpjūčio 
m. 21 d., ketvirtą vai. po pi- 
et. Susirinkime dalyvaus ir 
viešnia iš Amerikos, Motina 
M. Aloiza ir papasakos šį tą 
iš Amerikos gyvenimo bei 
moterų veikimo.

— «M. L.» dėkoja L. K. Ben 
druomenės choro nirm-kui 
K. Ausenkai už 500 kr auką 
klišių išlaidoms apmokėti, iii 
pusioms 318 nr.

— Al. Boguslauskas iš Ka
nados bei Japonijos grįžta i 
S Paulo ateinančios savaitės 
pradžioje Kelionės įspūdžiai 
pradėti spausdinti šiame 
«M. L » nr., bus spausdinama 
dar keletoje numerių.

—- Parque das Nações 
ir apylinkėse yra apsigyve
nę nemaža lietuvių. Viena 
kart per mėnesį jiems būna 
laikomos lietuviškos pamal
dos, susirenka gausiai. Par 
que das Nações lietuviams 
būtų labai pravartu salė. 
Čia. jie galėtu pradėti ir pla
tesnį kultūrinį veikimą. Lin
kėtina suorganizuoti bent lie
tuvių kalbos kursus jaunimui. 
Krsp.

SENOSIOS KARDOS GRE
TOS' RETĖJA

Paskutiniu metu dažnokai 
pradėjo skambėti bažnyčios 
varpai pranešdami apylinkės 
gyventojams, kad vienas ar 
antras asmuo atsiskyrė iš šio 
pasaulio. Ypač jie dažnai 
skambėjo šią savaitę.

— Rugpjūčio m. 13 d. Vila 
Zelinoje mirė Ona Pupelie- 
nė. 75 m. amžiaus, kilusi iš 
Subačiaus parapijos. Vėlio
ji ė pradėjo sirginėii prieš 
penkerius n etusį atšventusi 
auksinį šliubo jubilėjų. Nuliū 
dime paliko vyra Joną, duk
teris Aną Paukštienę. Anelę
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Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas. • .. .,.

B
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A fA. Ona rupeliené

asa
Verde mire Vladislava Rep
šienė. 33 m. amžiaus O Vi
la Celeste Antanas Sadaus- \ 
kas, 87 m. amžiaus.

Murininkienę, sūnų Alfonsą 
marčią Eleną, žentus, aliukus’ 
Palaidota S. Caetano kapinė.’ 
se. Laidotuvėse dalydavo da 
ug pažįstamų. Jr diena iš di 
enos retėja senosios imigra- 
cijos-pionierių eilės

Už A. A. Onos Pupelienės 
vėlę mišios-egzekvijos bus 
atlaikytos šį šeštadienį 2U d. 
rugpjūčio 8 vai. V. Zelinoje.

— Rugpjūčio m 18 d. anks 
ti rytą São Caetano ligoninė
je mirė Konstantinas Lukoše 
vičius. kilęs iš dzūkų krašto, 
62 m. amžiaus Nuliūdime 
paliko žmoną, dukterį ir du 
sūnus. Palaidotas S* Caetano 
kapuose.

— Rugpiūčio m 19 d. Vila 
Beloįe mirė Jonas Pševuckas 
66 m. amžiaus, kilęs ir Jona
vos. Paliko skausme žfooną 
Malvina, tris dukteris, uu «li
nus. Palaidotas S. Caetano 
kapuose.

— Rugpiūčio m. 18 d. mirė 
Pedro- de Godoi gatvėje Jo-

Parduodama Rūbu Krautuvė
Krautuvėje yra šie skyriai:

Gatavų rūbų vyrams ir moterims, medžiagų — kazimi- 
ras, linas ir tropical, baltinių, batų, skrybėlių ir čemoda 
nu, laikrodžių ir aukso puošmena Krautuvė geriausioj 
vietoj, Braz rajone, prie pat stones do Norte ir Braz. 
RUA CAVaLHE RO N.o 62 Ka na prieinama: pusę iš
karto įnešti o kitą pusę ilgam išsirnokėjimui. Tartis vie 
toj su p. Antonio.

Nori būti žemės savininku0
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai. 
Šitai Tamstai siūlo

Imobiliária Alto do Guapoxé Ūda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAV1LAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA 

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

I
 tų atitaisymas. nuomininkų išmetimas ir kili darbai.

Raštinė: Rita Senador Feijo, 176 5-ahd. sala 520
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Patilo . ...

'v ' ' /
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3 B mis tas
į Clínica Dentária Popular 

“JSão Judas JEatlcu” . , ;
Dr. Augusto Ribeiro Leite 

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 
DIURNA E NOTURNA .

nas Kru
Aukštosi

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

— Prae

— L. K. Bendruomenės cho 
ro rėmėja M. Remenčienė tre 
čiadienais 20 vai,. V. Zelino 
je mokyklos patalpose moko 
choristės juostų austi. Pamo
komis gali pasinaudoti ir ne- 
choristės.

SIUVĖJAS
POVILAS AM BROZE VIČIUS 

Rua Inhagapi N.° 9
Antiga Rua Seis • V. Zelina

«M. L.» PRENUMERATO
RIAMS primename pinigus 
siųsti šiuo adresu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa 
postai 4118 - S Paulo.

IŠNUOMOJAMAS

Atskiras namas iš 3 kamba
riu virtuvės ir vonios, su kie
mu įvestas vnduo. Niurna 
Cr$3 000.00. Tartis kiekviena 

\diena nuo 18 iki 21 vai. šešta 
dieniais po piet ir sekma' ie- 
’liais vis dieną. Rua Pinhei
ros Guimaraes, 63 V. Zel na

6


	1955-nr33-MUSU-LIETUVA-00187
	1955-nr33-MUSU-LIETUVA-00188
	1955-nr33-MUSU-LIETUVA-00189
	1955-nr33-MUSU-LIETUVA-00190
	1955-nr33-MUSU-LIETUVA-00191
	1955-nr33-MUSU-LIETUVA-00192

