
W. BWLI! 
TWróyjCáixa 

~Sã® Paute

N R. 598 (50 )

0Í1GG9
Jornal Lituano «NOSSA L1TUAN1A* 

DIRETOR RESPONSÁVEL 
OR JOSE FERREIRA CARRATO

REDATOR: MONS. P. RAGAZINSKAS

a O Al 1 iNlb LIETUVIŠKOS MINTIES 
LAIKRAŠTIS

ADRESAS’
AV. ZELINA, 515 - C. POSTAl 4118 

SÃO PAULO

atskiro numerio kaina 10,00

SÃO PAULO — BRASIL — i960 M. GRUODŽIO MÉN. — DEZEMBRO 17 D. XIII METAI

Nuvykę i Pabaltijį Turistai Turi Pa
siduoti “Smegenų Plovimui”

«Eltos Inf.* bendradarbis 
praneša iš spaudos 
konferencijos Stockholme 
apie keistus reiškinius ryšium 
su vykstančiais iš Skandina
vijos įVabaltijį turistais. Keis 
tumas štai kur: Daugelis tų 
turistų grįžtą iš savo Pabalti 
jo tėvynės lyg «pasikeitę», sa 
vyje užsidarę, vengia ką nors 
papasakoti, ima šalintis pabal 
tiečių egzilinių organizacijų 
ir panašiai. Atrodą, lyg jie tė 
vynėje būtų buvę pasidavę 
«smegenų plovimu.'». Pavyz
džiui dvi estės, kurios su ar
cheologine ekskursija buvo 
nuvykusios į Pabaltijį, grįžu
sios į Upsalą kategoriškai at
sisakė ką nors apie tą kelio
nę papasakoti. Stockholme esą 
momis žiniomis, tokių «keistų 
turistų» skaičius estuose ir lat 
viuose siekiąs arti šimto. Ga 
limas dalykas, kad sovietiniai

Arželija Nepriklausomybės Išvakarėse
Įvykiai jau taip toli yra nu 

ėję, kad nėra jokios kitos išei 
ties kaip Vk suteikti pilną ne 
priklausomybędabartinei Pran 
cuzijos kolonijai Afrikoje Al- 
žirui. Praeitą savaitę tai pa
matė pats prezidentas De Gaul 
le. Jau nereik nė projektuo
jamo 8 d. sausio Alžerijos gy 
ventojų atsiklausimo. Jie pra 
eitą savaitę labai aiškiai pa
sisakė miestų aikštėse ir gat- 
\ ėse.

Kas yra toji Alžerija? Tai 
šiaurės Afrikoje esanti Pran 
cūzijos kolonija, kurios teri
torija siekia 575 tūkstančius 
kvadratinių kilometrų, su 9 mi 
lijonais gyventojų Aukštų kai 
nų ir plokščiakalnių kraštas, 
pietų dalyje susiekiąs su Saha 
ros dykuma, kurioje prancū
zai surado didžiausius naftos 
šaltinius ir geležies kasykla*. 
Aukštumose kartais žiemą 
sniegas iškrenta. Daugelyje 
vietų tenka drėkinti dirbtiniu 
būdu Yra nemaža miškų Pran 
cūzų valdžioje žemės ūkis ir 
krašto ekonominis gyvenimas 
pakilo. Daug pelkių nusausi
no, sausas vietas drėkina, tie 
šia geležinkelius Trys ket
virtadaliai gyventojų verčia 
si žemės ūkiu.

Gyventojų daugumą sudaro 
arabai. Europiečių yra tikde 
šimts procentų. Prancūzija Al 
žeriją okupavo 1830 m. Tuo 
metu ten tebuvo tik 60 tūks
tančių gyventojų. Iš Prancū
zijos nuvyko vienas milijo
nas. Visi kiti atvyko iš arabų 

organai čia varo šantažą ir 
su gyvenančiais Pabaltijyje 
tokių turistų giminėmis. Tu
ristai, bijodami savo aplanky 
tiems giminėms sudaryti ko
kių nors nemalonumų, ver
čiau tyli Kita vertus sovieti 
niai organai tikisi vieną kitą 
tokių turistų užverbuoti savo 
pogrindžio užsimojimams Va 
karuose.

Visai kita kategorija «turis 
tų» tai atskiri pabaltiečiai, 
kurie atvyksta pastaruoju me 
tu iš Rytų j Skandinaviją ir 
ten lankosi pas pabaltiečius. 
Jų privilegijuota padėtis ma
tosi jau iš to, kad jie kad jie 
turi teisę pavieniui keliauti 
po svetimus kraštus ir mies
tus, tuo tarpu eiliniai turis
tai, atvykę iš Pabaltijo yra 
vedžiojami būriais ir stropiai 
saugojami, kad neieškotų kon 
taktų su «vietiniais buržujais».

kraštų
Prancūzijai Alžerija svar

bu turėti jei ne savo ranko
se, tai bent įtakoje kadangi 
per ją yra tiesiausias kelias 
į Saharos nafti s šaltinius ir 
metalų kasyklas. Afrikos dy
kumose fabrikus stato vokie
čiai, prancūzai

Alžerijos klausimas šią sa
vaitę buvo iškeltas Jungtinė 
se Tautose. Šia proga vėl bu 
vo paminėtas ir Lietuvos var 
das kad su kolonializmu reik 
baigti nevien Afrikoje bet ir 
anapus geležinės uždangos.

Alžerijos nepriklausomybė 
yra savaičių reikalas.

AUSTRALIJOS VYRIAUSY
BĖS GALVA DAR KARTĄ 

PASISAKĖ UŽ PABALTIJO IR
KITŲ TAUTŲ LAISVE.

Melbourne, Australijoje, lap 
kričių 5 d. įvyko Pabaltijo ir 
kitų tautų bendras mitingas 
prieš sovietinį kolonializmą, 
kuriame pirmininkavo Mel
bourne miesto burmistras E- 
vans Pagrindines kalbas pa
sakė senatorius McManus ir 
Australijos ministeris pirmi 
ninkas Menzies kuris, kaip 
žinoma, jau Jungtinių Tautų 
sesijos proga iškėlė Pabalti 
jo tautų lais’, ės reikalą. Mi
nisteris pirmininkas plačiai 
nušvietė «nuotykius» Jungti
nėse Tautose su Chruščiovo 
batu ir kr Jei Maskva būtų 
suinteresuota sėkminga kova 
prieš kolonializmą, ji turėtų 
nuo saves pradėti ir duoti 

laisvę Pabaltijo ir kitoms tau 
toms. Dar kalbėjo ir senato
rius Hannen. Mitinge priim
toje rezoliucijoje australų vy 
riausybė prašoma daryti žy
gių, kad pa-ergtųjų tautų lais 
vė būtų atstatyta.

LIETUVOS VĖLIAVA NUO
LAT PUOŠROSAFdO ROTUŠĖ

Argentinos milijoninio mies 
to dienraštis «La Capital-pla 
čiai pranešė apie lietuvių da 
lyvavimą Argentinoje gyve 
nančių tautu parodoje Lietu 
vos himno tekstas, vytis ir vė 
liava, gražiai įrėminti esą pa 
talpinti visam laikui Rosario 
miesto rotušėje Lietuvių ats
tovai įsirašė į miesto aukso 
knygą Lietuviams, dalyvavu
siems tame parengime, įteik
tos įvairios dovanos.

RUSIJOS — VAK. VOKIETI 
JOS PREKYBOS SUTARTIS.

Praėjusią savaitę, paskuti 
nėmis valandomis prieš pasi
rašymą užkl uvo Viskas bu
vo paruošta bet užkliuvo del 
Berlyno, kokia jo vieta sutar 
tyje turėtų būti Senoji sutar 
tis jau yra pasibaigusi.

— Paranos estadas kavos 
auginime pralenkia São Pau
lo Paulistai šiais metais pri
augino tik septyni- milijonus 
maišų o Paranoj — trylika 
milij nų.

— Lapkričio mėn Brazili
jos vyriausybė paleido apy 
varton aštuonis bilijonus ir 
šimtą milijonų nauji, kruzei- 
rų. Reiškia kruzeiro vertė vėl 
krito Doleris šiomis oienomis 
buvo pasiekęs net ligi 2lc 
kruzeirų .

— i São Paulo prefeitus y- 
ra trys stiprūs kandidatai: P.li 
nio Arruda Sampaio, Emilio 
Carlos ir Caniidio Nogueira 
Sampaio

— Naujas Amerikos prezi
dentas Kennedy savo arti 
miausius bendradarbius jau 
pasiskyrė Užsienio reikalų 
ministeriu pasirinko Rusk Ši 
sritis jam yra gerai pažįsta
ma, nes užsienio politikoj jau 
senai a’rba.

Naujoji vyriausybė užsie
nio politikoje yra pasiryžusi 
iš defensyvos į ofensyvą pe
reiti. vadovaujantis dėsniu: 
už teisingą taiką ir laisvę.

Ambazadoriumi Jungtinėms 
Tautoms paskyrė buvusį kan 
didatą į prezidentus Ad<ay 
btevenson Tai gar.-ūs, žino
mi politikoje vyrai, kurie yra 
susipažinę su Europos paverg 
tų tautų padėtimi.

— Kuboje dar tebevyksta 
Fidel Castro politinių priešų 
šaudymas. Sostinėje ir kituo
se miestuose tebesprogdina- 
mos bombos Provincijoje pa 
degami pasėlių laukai Kubo 
je gyvenimas neramus.

— Prancūzijos prezidentas 
De Gaulle kalbės į tautą, apie 
padėtį Alžerijoje gruodžio 20 
dieną.

— Urugvajaus policija su
sekė slaptą tarptautinį komu
nistų susirinkimą kuriame be 
Pietų Amerikos delegatų dar 
dalyvauja ir iš Rytų Vokieti
jos.

— Vakarų Vokietija nutrauk 
tų diplomatinius santykius su 
Kuba, jei ši pripažintų Rytų 
Vokietijos vyriausybę.

— BULGARIJA Šių metų 
tarptautinis socialistinis ma
dų kongresas įvyko Bulgari
jos sostinėje Sofijoje. įdomu, 
kad šis kongresas buvo žy
miai švelnesnis vakarietiškų 
madų atžvilgiu Gi komunisti 
nėj bulgarų spaudoj buvo leis 
ta net pasisakyti už «Rock 
‘n’ Roll» kelnes, prieš kurias 
prieš 2 metu Bulgarijoje bu- 
griebiamasi policinių priemo 
nių

— ČEKOSLOVAKIJA Šiuo 
metu Čekoslovakijoje yra iš 
viso 80 (JoO studentų. Jų dau
guma šių metų vasaros atos
togas praleido dirbdami, 36 COC 
dirbo derliaus nuėmimu dar
buose. 25.00u dirbo žemės me 
lioracijoje, 4’00 — statyboje 
1 800 — kasyklose. 14 000 įvai 
riuose darbuose ir 13 00 — 
pramonės «socialistiniuose» 
sektoriuose.

— RYTŲ VOKIETIJA Tū
las Rytų Berlyno darbininkas 
buvo komunistiniame laikraš 
tyje «Fortschritt» apšauktas 
Judu už tai, kad nuvykęs Va 
karų BcTynaa nusipirko ke
letą daiktų, kurių dažniausiai 
negalima gauti Rytų Berlyno 
no krautuvėse. «Kaip Judas 
Kristų, taip šis darbininkas 
pardavė Vokietijos demokra
tinę respubliką ir kartu tai
ką už porą kelnių ir koji
nes». paaiškino laikraštis

Rytų Vokietijos laikraštis 
«Volkswacht» rašo, kad vai
kams iki U metų amžiaus, 
rastas naujas žaidimas: vai
kai vedami į miškus, su tiks 
lu rasti «grupę priešo agen
tų». Šitokiu būdu, laikraštis 
rašo, vaikai iš mažens bus 
įpratinti kovoti su antikomu
nistiniu elementu.

— RUMUNIJA. Kondukto
rius perpildyto miesto susi

siekimo autobuso kreipiasi į 
keleivius: «Mano ponai, pra 
šau susispausti». «Ne ponai 
— draugai'» užpro.. .stavo vie 
nas keleivių. Ši pastaba kon 
duktoriui nepadarė nei ma
žiausio įspūdžio. «Prašau su
sispausti mano ponai. Drau
gai perpildytais miesto auto
busais nevažinėja — jie turi 
liuksusinius ZIS limuzinus».

— SOVIETŲ SĄJUNGA. So
vietų komjaunimo laikraštis 
«Komsomolskaja Pravda» pa 
brėžia, kad jaunimas mažai 
tesidomi komunistine ideolo
gija. Kursko korespondentas 
rašo, kad labai mažai jauni 
mo rodo kam nors savo dė
mesį, išskyrus darbą, j kurj 
žiūrima tik kaip į priemonę 
padidinti savo pajamoms.

— Kaune kaip ir kituose 
vietovėse yra sudarytos «li
audies draugovės» visokiems 
tvarkos pažeidėjams sekti ir 
«sutvarkyti». Vien tik Kaune 
tie draugovininkai sulaikė jau 
2 000 triukšmadarių. Vieni 
perduodami «perauklėti», kiti 
įspėjanti, dar kiti perduodami 
teismui nubausti. Vilniaus ra
dijas lapkr 11 d. pastebi, kad 
sulaikytųjų tarpe beveik nesą 
«pavojingų nusikaltėlių». Tai 
esą daugiausia pasigėrę pilie
čiai keliantieji triukšmą, 
chuliganai arba smulkūs spe 
kuliantai, kurie niekur nedir
ba. Tačiau priduriama, kad 
tokių gaivalų esą vis dar ne 
mažai.

PER SAVAITĘ PABĖGO 4,915 
ASMENŲ

Bonna — 4,915 pabėgėlių iš 
rytinės Vokietijos, daugiau 
596 nei užpraėjusią savaitę, 
atbėgo į vakarų Vokietiją 
tarp spalio 1 d. ir praėjusio 
penktadienio.

PAKEITIMAI KANONIZACI
JOS TVARKOJ

Šv. Sostas 1741 metais 
paskelbė bulę pagal kurią 
visos beatifikacijos ir kano
nizacijos turėjo vykti šv Pe
tro bazilikoje Vatikane. Po
piežius Jonas XXII įvedė nau 
jovę, atlikdamas kanonizaci
jos apeigas šv. Jono baziliko 
je Laterane Kalbėtoji 
bulė buvo atšaukta ir naujoj 
vietoj kanonizacijos apeigos 
buvo atliktos pirmu kartu po 
224 metų.

Šv Jono bazilikoje Dangun 
įžengimo šventėje Šv. Tėvui 
vadovaujant naujuoju Katali
kų Bažnyčios šventuoju buvo 
paskelbtas XVII amžiaus ita
las kardinolas Grigalius Bar- 
barigo. Naujas šventasis gimė 

(pabaiga 6 pusi)

1



2 pusi.

VENGRIJA IR JOS

Kardinolas
Diskutuojant sovietinio ko- 

lonizmo klausimą Jungtinėse 
Tautose, dažniausiai yra ir 
bus minimas Vengrijos klau 
simas, nes po 1956 metųrevo 
liucijos prieš Maskvos diri
guojamą komunistų režimą, 
jis kiekvienais metais yra pa 
kartojamas asamblėjos sesijo 
se, primenant sovietinius žiau 
rumus. Kadangi šiemet- pats 
Chruščevas kalbėdamas asam 
blėjoje, pasiūlė svarstyti ko- 
lonizmo klausimą, diskusijose 
yra paliečiamos ir Sovietų pa 
vergtosios tautos, taip pat ir 
Vengrija. Darydamas tokį pa 
siūlymą Čhruščevas nesitikę 
jo, kad taip toli bus nueita. 
Jis siūlė panaikinti kolonia- 
mą tik Azijoje ir Afrikoje. Tu 
rint galvoji, kad. Sovietų Są
junga šiandien yra pati di
džiausia kolonija inė imperi
ja, sudaryta iš karinėmis ir 
policinėmis jėgomis užgrobtų 
valstybių, vakariečiai mato 
reikalą kalbėti ir diskutuoti 
sovietinį kolonizmą. Tarp ki
tų bolševizmo aukų, bus pla
čiai paliesta ir Vengrija.

Apie Vengrijos šiandieninę 
padėtį netenka daug kalbėti. 
Ji yra skaudi.

Pastaruoju laiku plačiau 
pradedama kalbėti ir rašyti 
apie Vengrijos Katalikų Baž
nyčios primatą kardinolą M n 
dszenty kurį nuo 1956 metų 
revoliucijos laikų globoja Jung 
tinių Amerikos Valstybių pa
siuntinybė Budapešte

Vienas žymus prancūzų žur 
nalistas, prieš mėnesį lankę
sis Vengrijoje, pastatęs neiš
vengiamą klausimą ir kardi
nolo Mindszenty reikalu. Ko 
munistinio režimo pareigūnai 
atsasakę, kad jiems, faomunis 
tams, ši drama yra baigta. 
Kardinolas gyvenąs amerikie 
čių pasiuntinybėje ir užtat jo

Mindszenty
problema nebesanti jų, bet 
Vakarų pasaulio.

Laikantis šio diploma'ų ko
mentaro, kad geriau visai ig
noruoti šią problemą, galima 
būtų pasakyti, kad vengrų ko 
munistai gal ir teisūs tvirti® 
darni, kad jų akyvaizdoje jau 
nebėra kardinolo Mindszenty 
problemos, bet jie tikrai klys 
ta, jei jie tiki tam, ką jie 
sako.

Kardinolo Mindszenty isto
rija yra tipiškas stalinizmo 
laikų agresijos padarinys ir 
tai pačia blogiausia forma. Po 
1956 metų revoliucijos Vengri 
joje suruoštos vengrų patrijo 
tų baisios skerdynės parodė, 
kad Stalino metodai ir tada 
veikė ir, kad jo dvasia komu 
nistuose ir dabartebėra gyva.

Komunistai, žinodami, kad 
kardinolas globojamas ameri 
kiečių diplomatinėje įstaigo
je, vis tik nėra ramūs Jie 
nervinasi Slaptoji policija tri 
juose automobiliuose Ameri 
kos pasiuntinybę saugoja die 
ną ir naktį, per 24 valandas. 
Ir patsai premjeras Janos Ka 
daras, kuris kardinolą vadina 
‘senuoju kunigu», yra pada
ręs. daug žygių, kad paveik 
tų kardinolą išvykti iš Vengri 
jos į užsienį. Jis vis dar no
rėtų kad JAV pasiuntinybė 
kardinolą išleistų. Tada ko
munistai jį suimtų ir, aišku, 
išdeportuotų.

Toji komunistų baimė ir su 
sirūpinimas labai ryškiai kal
ba, kad kardinolas Mindszen- 
ty Vengrijoje turi didelę mo
ralinę jėgą, kad jo orumas 
ten stovi labai aukštai.

Atsiranda amerikiečių ir ki 
tų politikų ir žurnalistų, ku
rie yra ir pasakę, ir parašę, 
kad amerikiečių geraširdiš
kumas globojant Vengrijos

MŪSŲ LIETUVA_______________________________

Magdalena VinKšnaitienė

ATEIK.
Ištiesė rankas j tolius nepasiekiamus 
Meldžiam: ateik, ateik, Mesijau!
Gaubia mus tamsios, klaikios sutemos, 
Ir kryžkelėse pasimesti bijom.

Mus purto nerimas, ir mintys drumsčias ..
Ir klumpame pavargę nevilty .
Mūs širdys vėjų išgairintos — tuščios...
Viešpatie, gelbėk mus! nors neverti-----

1 nepasiekiamus tolius rankas ištiesę 
Maldaujame: ateik, Mesijau!
Uždeki mums Betlėjaus žvaigždę šviesią!
Sumegzk nutrūkusią ramybės giją! —

Ateik — pagirdyk mus, sausroj ištroškusius! — 
(Tenukrenta tik vienas dieviškas lašelis!) 
Ateik — atnaujink dienas ir širdis mūs — 
Ir būk mums Gyvenimas. Tiesa ir Kelias!

São Paulo, 1960 m.

— Laikraščio «Latvija» ži
niomis Memmingeoe gyvenąs 
latvis Ed Alamis buvo gavęs 
du soviet’nius filmus iš Šve
dijos (tikriau sakant per Šve 
diją), vieną apie «Sovietų Lat 
viją 20 metų laikotarpyje», 
«Mano Ryga» Alainis plana
vo filmus rodyti Memminge- 
no latviams Bet kaip laikraš 
tis. parneša, vokiečių krimina 

kardinolą, yra surištis su ne 
mažais pavojais nes jo komu 
nistai nekenčia ir jo bijo. To 
dėl jie galį padaryti despera 
tiškų žygių.

Tačiau dauguma amerikie
čių didžiuojasi, kad vienas iš 
pačių žymiausių komunistinio 
teroro aukų yra saugojamas 
ir globojamas Jungtinių Ame 
rikos Valstybių vėliavos.

Dt. 

line policija filmus sukcnfis- 
kavo.

— Kemerų kurorte ne kiek 
vienas gali gydytis. Žinoma
me Latvijos pajūrio Kemerų 
kurorte kambarys su išlaiky
mu mėnesiui kaštuojąs 1.8G0 
rublių, blogesnis kambarys 
1275 rubliai Bet patekti ga
lima j tą kurortą tik su leidi 
mais, o juos gauna tik sovie
tinė «diduomenė», ypač iš 
«brolišku respublikų» Svečių 
tarpe pačių latvių esą labai 
mažai.

DU DIDŽIAUSI LIETUVOS 
KOMUNISTŲ PRIEŠAI...

(E) Lietuvos kp centro ko
miteto ideologinis žurnalas 
«Komunistas» šių metų 9-joje 
laidoje svarsto, kas yra di
džiausi komunizmo Lietuvoje 
priešai. Straipsnio autorius,

i960 m. gruodžio 17 1’ 

filosofijos mokslų kandidatas 
J. Minkevičius, jau pačioje 
straipsnio pradžioje tvirtina:

«Mūsų respublikos sąlygo
mis gali būt-i išskirtos dvi pa 
veldėtos iš kapitalizmo laikų 
eksploatatoriškos ideologijos 
formos, kuriose parazituoja 
komunizmo priešai Tai nacio 
nalistinė ideologija ir religi
nė pasaulėžiūra».

Straipsnio autorius pripažįs 
ta, kad istorijoje besiformuo
jančios «lietuviškos nacionali 
nės buržuaz-ijos. kai kurie 
ideologai, pvz., V. Kudirka, 
esą nedviprasmiškai pasisakę 
prieš katalikybę, bet.paskiau 
nacionalistinė ir religinė pa
saulėžiūra susinėjusios. Kai 
kurie bažnytininkai ėmę įro
dinėti, kad lietuvių tauta esan 
ti grynai katalikiška Per pas 
kutinį karą katalikų veikėjai 
ėję išvien su nacionalistais. 
Abi ideologijos, girdi, esan
čios nusistačiusios prieš lie
tuvių draugystę su rusais. 
Straipsnio gale raginama pa
greitinti žygius, kad religija, 
kaip 'isuomeninės sąmonės 
forma, būtų panaikinta.

— Vilniaus radijas pasta 
ruoju metu sustiprino savo 
ateistines transliacijas. Lap
kričio 13 d transliacijoje 
moksleiviams buvo atsakyta 
į tariamus moksleivių klausi
mus, pvz., ar sekmadieniais 
bažnyčiose skaitomos evange 
Ii jos turi kokį nors mokslinį 
pagrindą Moksleiviams buvo 
a sakyta kad evangelijos esan 
čios tik legendos, pasakos, pa 
davimai.

— Kitais metais bus paleis 
tas į darbą Margių durpių bri 
ketų fabrikas, kurio pajėgu
mas būsiąs 60.000 tonų brike 
tų per metus Specialistų ap
skaičiavimu, Lietuvos kuro ba 
lanse durpės dabar užima apie 
25%. (Jau prieš karą buvo pa 
ruošti projektai durpių brike 
tams gaminti).

DIDYSIS FILOSOFAS KANTAS 
LIETUVIS 

DR. JONAS MATUSA3.

(tąsa)

O jau tikrai Kantas bus ben 
dravęs su dviem lietuviais, 
kuriuo du gyveno ne toliau, 
kaip Donelatis. Kristijonas Mi 
elcke (!732 — 18i'7), kurio lie
tuviškai - vokiškam žodynui 
Kantas parašė prakalbą, turė 
jo kantoriaus (beveik tas pat, 
ką vargonininkas) vieta Pil
kalnyje. O šiojo tėvas Petras 
Gotlyoas klebonavo Mêlkie- 
myje (Mehlkehmen 1736 1753). 
Pagaliau, tas Kanto mokytoja 
vimas Juciuose buvo pas re
formatų kleboną Danielių Erne 
tą Andersch’ą O šiojo sūnus 
Ernst Daniel (1731 1802) irgi 
pradėjo prakalbą tam pačiam 
Mielckės veikalui kaip ir Kan 
tas Taigi visi trys buvo ra- 
žjstami ir. greičiausia, susiti
kę Jočiuose. Mėikiemyje ar ki 
tur toje srityje (Andersas nuo 
1763 m buvo Karaliaučiuje, 
kur vėliau buvo tikybos ir 

mokslo tarėjas, Kirchen — 
und chulrat)

Antroji filosofo mokytojavi 
mo vieta buvo Arnsdorf kurs 
guli ant geležinkelio į Brauns 
bergą, tarp Liebstadt, Worm- 
ditt ir Heilsberg. Taigi Varmi 
joje (Ermland) Nors ši vieto
vė yra už vadinamos Prūsų 
Lietuvos bei ir čia Kanto lai 
kais kaimuose galėjo būti kai 
bančių lietuviškai. Kadangi 
mokytojavimas buvo pas dva
rininką tad namuose žinoma, 
buvo vokiška aplinka

Kaip kalbėjo Kanto tėvai?

«Liet Enciklopedija» visiš
kai neatkreipė dėmesio į kan 
tini straipsnį veikale «Die Grcs 
sen Deu schen»,. atseit, vok 
biografinėje enciklopedijoje 
(naujoje laidoje, 1956) Čia (t. 
I ) Kurt Rossmann pateikia 
net filosofijos istorijai įdomią 
aplinkybę: Kantas .buvęs net 

Karaliaučiaus univ to rekto
rium) savo filosofijos univ te 
niekuomet nedėstė, o tik kuy 
gomis išleido.

K. Rasmussen, matyt, rem
damasis šaltiniais, iškelia dar 
du dalykus, kuriuodu Kanto 
lietuviškumui begalo svarbūs: 
filosofo prosenelių, iš tėvo ir 
motinos linijų buvę ne tik 
Prūsų Lie uvoje, bet taip pat 
Kurše ir Didžiojoje Lietuvo
je; K. labai gerbęs savo tė
vus (tėvas buvo balnius Kara 
liaučiuje) Pastaruoju atveju 
autorius cituoja patį Kantą: 
jojo tėvai «sąžiningume, dori 
nia ne elgesyje ir tvarkingu
me jam pavyzdingai.. yra su 
teikę auklėjimą kuris, žiūrint 
mora inio atžvilgio, jokiu bū
du negalėjo būti geresni».

Dabar sugretinkime tai su 
filosofo «Draugo prierašu» 
(Nach schrift eines Freundes) 
Mielckės žodyne. Argumenta 
vimą už lietuvių kalbą jis 
pradeda: «Kadangi Prūsų lie 
tuvis labai nusipelno, būtent, 
dėl savo charakterio ypatin
gumo ir kadangi kalba yra 
puiki vadovaujama priemonė 

šiajam išugdyti ir išlaikyti..» 
Tad, mums išrodo, visiškai ga 
Įima manyti, jog Kanto tėvai 
kalbėjo lietuviškai Juoba, 
kad motinos pavardė nevo 
kiška — Kotstaitin.

Irgi visiškai teisėtai galima 
dar daugiau manyti — kad 
patsai lilosofas, susitikęs su 
paprastais lietuvių žmonėmis, 
galėjo susikalbėti jųjų kalba. 
Štai, baigiamasis posmas iš 
jau minėto -Draugo prierašo». 
Po argumentų už lietuvių kai 
bos svarbumą kalbotyrai ir 
prisidėjęs prie Bueschiago ap 
gailestavimo. kad peranksti 
miręs Hallės lituanistas prof. 
Thunmannas, Kantas dėl Prū 
sų lietuvių kalbos išlaikymo 
duoda dar vieną įrodymą: 
«. .kad jam padlaižiavimas y 
ra daug svetimesnis, nei kai
mynėms tautoms; kad jis pra
tęs su savo aukštesniaisiais 
kalbėti tonu lygumo ir širdin 
go atvirumo; šieji gi jam tai 
nepalaiko per blogair brūkšt 
brūkšt ne titraukia rankos, 
kurią anas nori paspausti, 
mat yra jsitikrinę kad jis pa 
siruošęs viskam, kas pridera» 
(Chr. Gottlieb Mielcke, Lit- 

tauisch - deutsches... Woer- 
ter - Buch. Koenigsberg 1800. 
Nachschrift eines Freundes 
pasirašyta I. Kant).

Dėl Kanto tėvų lietuvių kai 
bos yra dar vienas argumen 
tas Jų giminė per kokias ke 
turias kartas iš ūkininkų ir 
smulkių amatininkų nepajė 
gė prasimušti į aukštesnį luo 
mą. O sociologijos, istorijos, 
pagaliau ir kasdieninės prak
tikos nustatyta, jog savo gim 
tąją kalbą ilgiausia išlaiko že 
mesnieji luomai Čia nereikia 
ilgai burnos aušinti, nes gy 
vas. kruvinas pavyzdys yra 
senoji Lietuva. Į aukštesnį 
luomą pakilimas nepermaldau 
jama kasdieninio gyvenimo lo 
gika reiškia prisiderinimą prie 
to luomo ar sluogsnio papro
čių ir kalbos. Žemesniųjų luo 
mų ir gimtosios kalbos jungi
nys ypačiai buvo realus, ga
lima sakyti, ir dėsnis, kuomet 
nebuvo laikraščių, nei priva 
lomo pradžios moks* 
,lo. Taip buvo Kanto laikais 
žinoma, prieš Kardą ir dar 
anksčiau.

(tąsa 3 pusi.)
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3 pusi

Vaiko Protui Besivystant
Vaikas tarp 4 7metų gyve 

na antrame gana pastoviame 
amžiuje, vadinamame antrąja 
vaikyste. Siame amžiuje vai
kas išplečia savo pažinimus 
ir nuolat Mirtina savo vis la 
biau pasireiškiančią .dvasią 
Jis deda daug pastangų su
prasti pirmutinį betvarkių įs
pūdžių sąmyšį Jo dvasia vys 
tosi, susikurdama protines 
funkcijas, turinčias ryšį su 
atmintimi. Tačiau dar daug ko 
nesupranta ir negali pa
jėgti suprasti.

Iš to pagrindinio fakto seka 
visa eilė reiškinių, kuriuos tė 
vai ir suaugėliai turi suvokti 
ir atitinkamai elgtis su 4 7 me 
tų vaiku.

Pirmiabsia, vaikas nori la 
t ai daug pažinti savo pojū
čiais. Jis turi tikrą alkį visą 
matyti, čiupinėti, išardyti, su
griauti Todėl reikia duoti vai 
ko pojūčiams daug tokių ga
limybių. Už tat nelaikyti vai
ką tarp keturių plikų kamba
rio sienų!

Tačiau viskuo vaikas domi 
si neilgai. Patenkinęs savo 
žingeidumą, jis jau lekia prie 
kito daikto. Ir nėra jokios ga 
limybės priversti jį interesuo 
tis kuriuo dalyku iš pagrin
dų. Jis, mat. turi padaryti dar 
daug «atradimų» ir vis judė
ti. Tas nepastovumas i- 
ki 5 metų amžiaus neturi su
kelti tėvams jokio su- 

(pabaiga iš 2 pusi)

Be abejo, galutinam mūsų 
klausimo išsprendimui daug 
pagelbėtų, ištyrus lietuvišku
mo padėtį 18 to amž vidury e 
pačiame Karaliaučiuje, kame 
Kanto tėvai gyveno. Skaitant 
«Die Grossen Deutschen» jau 
čiama, jog kantinio straipsnio 
autoriaus turėta šiam dalykui 
įdomios medžiagos Bet jis bu 
vo suvaržytas rėmų ir jojo 
specifinio uždavinio.

Draugas 

s i r u p i n i m o .
Ankstyvesnieji ir nauji s- 

pūdžiai jau pradeda vaiko 
dvasioje rištis vieni su kitais. 
Tačiau vaiko atmintyje jie 
jungiasi ne logiškai, nuošė 
kiliai, bet pagal kaimynystės, 
kartu pajutimo dėsnius. Iš čia 
vaiko vaizduotės didelis tur
tingumas. Jispasakoja tiesiog 
nuostabius fantastiškus daly 
kus Labai mėgsta gra
žias i s t o r i j ė I e s , pa 
sakas ir sapnus. Svarbu 
todėl vaiko fantazijai duoti 
daug tokių vaizdų; tik sveikų, 
gerų! Nuo jų priklausys vaiz 
duotės ir dvasios turtingumas 
suaugusiame amžiuje.

Ir nėra ko bijotis perkrau
ti. Vaizduotės perkrovimo pa 
vojus atsiranda jausminėje sri 
tyje Nemylimas, nustumtas 
ar vis baudžiamas vaikas pra 
deda koncentruotis, gyventi 
vaizduotės sapnų pasaulyje. 
Jį randa daug gražesni už 
savo aplinkos Vaistas prieš 
tai taip pat turi būti iš jaus 
mų srities.

Vaizduotės gyvumas pade
da taip pat suvokti ir vaikiš 
kus melus Daugel šio am
žiaus vaikų meluoja. Bet tai 
nėra melas, tikra dorovine to 
žodžio prasme Nors nevisada 
vaiko noras yra aiškus, bet 
labai dažnai atsitinka kad 
vaikas, sekdamas savo min
ties ar vaizduotės impulsu, 
kalbėdamas susikerta su tikro 
ve, pavz., jis matęs mėlyną 
šunį, nuo kurio visi pabėgę 
išsigandę. . Klaida nėra dori 
nė. bet vaizduotės, kuri dar 
nėra reikiamai kontroliuoja
ma kritiška nuojauta Jis dar 
neatskiria tikro nuo klaid'n- 
go ir viską mato subjektyvi
nių žvilgsniu, to akimirksnio 
užgaidos šviesoje.

Vaistas prieš šią «Ligą» te- 
nebūnie bausmė, bet suaugu
sio protinga laikysena. Ji tu
ri priversti patį vaiką nus
pręsti, jog «tai nėra tiesa» ar

Mü-U líetuva

Halina Didžiuiytė Mošinskienė.

NCKTURNAf.
palūkėk, neskubėk!
Eldijos neplukdyk į tolį.
Vidurnaktį aš ateisiu, kai pabrėkš 
mėnulio sidabriniai atolai.

Atbėgsiu į t>ave rasotu taku, 
Nepalikdama pėdų smėlyje.
Nešina švente Jono vabaliuku, 
Kad šviestų mums kelyje.

Ir padėsiu ugninę gėlę 
Ant tavo stipraus peties. 
Fa!eisiu švytintį vabalėlį 
Virš bangų baltos skiauteries.

Tavo širdį suvirpins džiaugsmas 
Nuskambėdamas sidabriniais tonais.
Mano rankos glaus tavo galvą. 
Lūpos rožėmis žydės raudonomis.

Ir neš mus eldija į tolumas.
Plauks be irklo ir vairo medinio. 
Mudviejų širdžių galingas himnas 
Liūliuos Neptūną myluojantį Aušrinę.

ba «tai yra tiesa». Siekti to 
labiau pačių dalykų akyvaiz- 
don pastatymu, kaip ilgais lo 
giškais aiškinimais Tačiau 
pastovių vaisių negali
ma pasiekti iki 89 
me ų amžiaus Daug čia pa
dės ir prisiminimas jog melo 
esama trijų rūšių vaizduotės, 
savęs gynimo dėl bausmės 
baimės r apgaulės melo

Pabaigoje antrosios jaunys 
tės užeina vaikui «kode:?» am 
žius. vaikas vis klausia apie 
viską, dažnai nė nelaukdan as 
atsakymo. Suaugusieji turi dė 
ti pastangų duoti a sakymus 
j juos, pritaikytus vaiko pa
jėgumui. I.abai bloga, jei mo
tina vis varo vaiką šalin sa 
Rydama: «Nekliudyk!» Dėl to 
vaikas iš lėto užsidarys 
ž i n g e i d a v i m u i s i ir 
plėtrai. Be to kalvėliau 

jį užpuls sunkūs kankiną klau 
simai, ieškos atsakymo į juos 
t k pas gatvės vaikus ar ne
švariose knygose.

Dėl menko proto išsivysi
mo vaikas šiame amžiuje yra 
egocentriškas • save centru 
laikąs ir viską sau skiriąs 
Tačiau tai nėra tikras egoiz 
mas ar savanaudiškumas tai 
kas turi perdėtą nuosavybės 
sąmonę Tuo ne kartą jis li
guistai nori pasirodyti prieš 
savo brolius, seseris, kitus 
vaikus ar suaugusius.

Bent prieš 6 tuosius metus 
nereikia per daug skubintis 
kovoti prieš šį perdėtų nuo 
savybės tvirtinimą Kovojimas 
gali duoti priešingų va’sių. Ga 
Ii palikti jo sąmonėje gilų ne 
pasitenkinimo jausmų. Taip 
pat ir egocentrizmas legalės 
išnykti apie 8 12 metus, jeigu
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dėl aplinkos nebus prieš tai 
pavirtęs į sąmoningą egoiz 
mą

Dėl tų pačių priežasčių vai 
kas iki šešių metų amžiaus 
laiko visus dalykus gyvais - 
saulę, vąndenį namą; net iki 
8 metų visus judančius daly
kus - sąmoningomis būtybė 
mis (animizmas) 7aip pat ma 
no, kad viskas didelio žmo
gaus yra padaryta įrankiais 
- upės vaga, vėjas (artificia- 
lizmas); arba kad kalbant ga 
Įima į daiktus paveikti (ma
gija). Dėl to vaiko naivišku- 
mo nėra ko rūpintis. Paleng
va išnyks, vis labiau vaiko 
protui išsivysiant.

Pagal Guy Jacquin 
paruošė P. Daugintis S. J

— Vilijampolėje, kur pas
tatyti ir dar statomi nauji fa
brikai, lygiagrečiai statomi ir 
nauji gyvenamieji namai prie 
Neries kranto būsią 9 aukštų. 
Vilijampolėje numatyta jreng 
ti poilsio parką, kuris užim
siąs 19 ha Naujas kvartalas 
augąs ir prie Raudondvario 
plento. — Kitoje Kauno pu
sėje prie «Kaunojūros», įren 
giamas 30 ha. parkas.

- Vilniaus radijas pranešė 
apie vilkų gaujas Pagėgių ir 
Jurbarko girininkijų miškuo
se Kai kur vilkai nusinešė 
paršiukus. Šeduvos rajone 
vilkai pagrobė jau 8 avis. — 
Miškiniai šunys kurių veislei 
savo laiku a gabeno iš Rusi
jos j Lietuvą, kai kur atkasi
nėjo obuolių kapčius ir suri
jo daug obuolių (Tie šunys 
matyt minta vegetariškai. }.

— Kauno Politechnikos ins 
tituto studentai baigia mon- 
tuo i filmą apie Lietuvos gam 
tos grožį, kuris bus rodomas 
Pabaltijo aukštųjų n okyklų 
mėgėjiškų kinu studijų dar
buotojų festivalyje.

— Plaukiojanti bazė «Salome 
ja Neris» užtrukus' jūroje be 
veik J mėn . atplaukė į Klaipė 
dą su 25 CCO statinių silkių.

Halina Didžiuiytė Mošinskienė.

/v. Mikalojaus Dovana
(Legenda)

Brėško rytas. Pirmieji spin
duliai skverbėsi auksiniai ro 
žinėmis dulkelėmis į lengvus 
ūkanų patalus, užklosčiusius 
tingiai besisupantį jūros pavir 
šių Joks garsas nedrumstė 
tylos. Tik ugninės strėlės, vis 
labiau įsismagindamos, smigo 
į vėsias ūkanas ir nėrė skai 
driai žalsvon gelmėn. Jų kai 
tra sušildė milžino vandeny
no krūtinę ir jo galingame at 
sikvepime, minkšti patalai pa 
kilo, pakibo tarsi pasirengę 
dar kartą uždengti savo roži 
niais pūkais gelmių paslap
tis Tačiau vėjui pūstelėjus, 
ramus paviršius susigarankš
čiavo. ūkanos susisydo pavirs 
damos permatomais debesė
liais, kurie bematant ištirpo 
auksinėmis atošvaistėmis vir 
pančioję erdvėje.

Ir čia, prieš akis atsivėrė 

pakrantė, kurioje lyg paslap 
tingi stalaktitai, stiepėsi ne
paprasti namai, krištoliniais 
langais atspindėdami ugninį 
saulės veidą. Tai buvo mira
žas, nepaprastas miestas ku 
riame gyveno tik laimingi 
žmonės.

Rytmetį juos prikeldavo auk 
sinių paukščių čiulbėjimas, 
ir jie pakilę iš minkštų guo
lių, skubėjo į maudykles, kur 
rožių aromato lietus išvaiky
davo laimingus sapnus Po to. 
jie gaivinosi tik ką nuskintais 
vaisiais, nepaprastais valgiais, 
kurie patys atsirasdavo ant 
stalo, savaime pagaminti, ne
matomų rankų brangiuose in
duose paduoti.

Vieni tų laimingųjų gyveno 
taip aukštai iškeltuose riiniuo 
se, kad jų sodais plaukioda
vo debesys, glausdamiesi prie 

kvrpnių gėlių. O kai jie pa
norėdavo nusileisti žemėn, 
užtekdavo paspausti rubinu 
žėrintį mygtuką ir vienoj aki 
mirkoj, jie atsirasdavo čia pat 
gatvėje, kur be jokio triukš
mo slinko pro šalį įvairūs ve 
žimai labai ima trių formų ir 
spalvų. Juose sėdėjo nepa
prastai gražūs, šypsantys ir 
savimi patenkinti žmonės

Čia nebuvo negražių ir se
nų žmonių. Vyrai, moterys ir 
vaikai savo paroduose atro
dė, kaip nevystančios gėlės 
rojaus sode Niekas jų neži 
nojo kas tai yra vargas ar 
nelaimė. Žmogau- gimimas ir 
mirimas buvo sutinkamas su 
džiaugsmu ir svetimas jiems 
buvo užuojautos žodis Kiek
vienas gyveno savimi paten
kintas neieškojo draugų, nes 
neturėjo ir kuo dalintis: - vi
sų gyvenimas buvo panašus, 
laiminga», supamas vien gro
žio, stebuklingai giedančių 
paukščių ir ramaus baugų 
ošimo. ■

Šio Laimingo Miesto pakraš 
tyje, anapus marmurinės sie
nos, buvo prisiglaudęs mažas 
medinis namelis skęstantis se 
nų tankių kiparisų šešėlyje. 
Jis buvo aptvertas žema, ap 
samanojusia tvorele, tuklybu 
siais varteliais Į ji vedantis 
takelis buvo apsodintas kvap
niomis pakalnutėmis ir tam 
siaakėmis našlaitėmis Ar ten 
kas gyveno? - Sunku būtų bu 
vę įspėti, jei ne ankstyvą ry 
tą ir vėlyvą vakarą kliautis 
melsvas dūmų stulpelis apsi- 
vyniojantis apie ramias kipa
risų viršūnes. O jei kas eitų 
pro šalį, rastų ir didelį pilką 
katiną tupintį ant namelio 
slenksčio.

Kai vakare sugirgždėdavo 
varteliai, katinas pabusdavo 
iš savo tingumo ir plonyčiai 
sukniaukęs, Tiesdamas kuprą 
pasitikdavo savo šeimininkę

Šeimininkė buvo labai la
bai sena. Ji pareidavo į na
mus iš tos pusės, kur buvo 
juoda miško siena, už kurios 

buvo jau kitas pasaulis, ir juo 
niekada nesidomėjo Laimingo 
jc Miesto gyventojai Ji pati 
niekada neperžengė slenksčio 
auksinių miesto vartų, nes ži 
nojo, kad ten ji niekam ne
reikalinga.

«Kaip gi čia atsirado toji 
senutėlė?» paklausit matęs. 
- Tai buvo labai seniai, kai 
įšėlusios vandenyno bangos 
ją išmetė į nežinomą krantą. 
Ji tada buvo jauna ir graži, 
bejėgiai gulinti ant drėgno 
smėlio, nakties tamsoje.

Rytmečio saulei patekėjus, 
ji atgavo sąmonę, apsidairė - 
nustebimui nebuvo ribų Paė
jėjusi ji atsidūrė stebuklinga 
me mieste. I ją visi žiūrėjo 
didžiausia smalsumu, nes jos 
rūbai buvo sudraskyti, ilgos 
tamsios kasos išdraikytos ir 
sulipusiomis sruogomis den 
giančios baltus pečius, o vei 
das begaliniai išvargęs. Ją 
kalbino, bet kalba buvo nesu-

(Nukelta į 4 pusi)
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São Paulo.

Ateitininku Federacijos Vado Prof. Simo Su
žiedėlio Sveikinimai São °aulo Ateitininkams

Jubiliejaus Proga

/veškšBiam Ateitininkus Žvengiančius
Auksini Jubiiieiu.

x
Mielas Kunige,

Gyvai tebeprisimenu pa
trauklų Jūsų pranešimą jubi- 
lėjiniame kongrese Chicago 
je apie ateitininkų veiklą Bra 
ztlijoje Malonu buvo pasi
džiaugti ir ga siu atstovavi
mu. Pralenkėte visus tolimes 
nir.s kraštus.

São Paulo yra vienas iš di
džiausių ir veikliausių ateiti
ninkų vienetų tremtyje po 
JAV ir Kanados. Man nėra 
abejonės, kad tai Jūsų uolaus 
triūso vaisiai Džiaugiuosi, kad 
turite taip pat judrių ir vei
klių talkininkų.

Patyręs, kad gruodžio 18 
švenčiate brang ą mums su
kaktį noriu prašyti perduoti 
visiems ateitininkams nuošir 
džius rederacijos \ aldybos ir 
m .no linkėjimus geriausios

SUSITELKIMAS IR PAMAL
DOS

Šį šeštadienį 6 vai. ir 30 
min. įvyks moksleivių ateiti
ninkų susitelkimas. Susitelki 
mą praves iš Rio de Janeiro 
atvykęs kan. Z. Ignatavičius.

7 vai. bus šv Mišios ir ben 
dra Komunija, po Mišių šv. 
Juozapo Mokykloje Agapė. 
Agapėje kviečiami dalyvauti 
visi moksleiviai ateitininkai, 
ir jų tėveliai, visi kurie ankš 
čiau ateifrininkams priklausė, 
ateitininkai sendraugiai ir jau 
nimas, kur talkininkauja šven 
tės programoje. Dalyvausian
tieji agapėje prašomi iš anks 
to užsirašyti pas Liuciją Jode 
lytę. Susitelkimui prašoma 
rinktis į šv. Juozapo moky
klą.

Pamaldose kviečiama daly 
vauti visi lietuviai.

Sekmadienį 9 vai šv. Mi
šiose moksleiviai dalyvaus su 
vėliava ir giedos Tėvo Bru 
no Markaičio mišias jaunie
siems.

— Moksleivių ateitininkų 
delegacija buvo nuvykus 
Guaianases pakviesti Dr. Drau 
gelio, p. Draugelienės ir p. 
Čemarkienės į jubiliejų. Drau 
geliai iš Guaianazes jau išsi 
kėlė pas savo sūnų Kęstutį. 
(Tai jie j minėjimą buvo pa

Federacijos Vadas suž nojęs, kad 
São Daulo Moksleiviai švenčia Ju 
biliejų, kun Šeškevičiui atsiuntė 

šį laišką.

sėkmės. Turiu viltį, kad São 
Paulo ateitininkų še ma dar 
labiau didės ir stiprės.

Gerai žinau, kad nesavoje 
žemėje išlikti savo tautos ge 
ru ir sąmoningu nariu ne kiek 
vienam yra lengva Ateitinin
kams turi būti įmanoma Išti 
kimybė Kristui ir ištikimy’ ė 
Lietuvai tebūna mumyse ne
pajudinama Po ištvermės vi
sada ateina pergalė, nors gy 
venimo aplinkybės kartais bū 
tų nelengvos.

Teikitės priminti taip pat 
nuoširdžią padėlą už aplan
kymą bei stipr nimą JAV atei 
tininkų ir globojimą kontire- 
san atvykusių São Paulu ats
tovu.

S. Sužiedėlis 
Ateitininkų Federacijos Vadas

kviesti kitu kartu), o p. Apo
lonija Čemarkienė Draugely- 
tė žadėjo į minėjimą atvykti. 
Tikimės, kad jei Daktaro svei 
kata leis, atvyks ir Drauge
liai. Visi j e yra pačių pirmų 
jų ateitininkų steigėjų. Beto 
iš aktyviai ateitininkų judėji
me dalyvavusių Brazilijoje 
randasi São Paulyje Prel. P. 
Ragažinskas, Prel Miliauskas, 
Dr. A. Milius, Kanauninkai 
Arminas ir Kardauskas, kun. 
Šeškevičius ir Tamošiūnas p. 
p. Vinkšnaičiai, p. Karolė Pa 
žeraitė-Kaseliūnienė, E. Anta 
naitienė ir kiti. Rio de Janei 
ro kan. Ignatavičius ir Inž. 
Abraitis, Šautuose p. Stepo
navičienė.

— Rožytė Tūbelytė akor
deonu palydės tautinį šokį 
«Siautelę», kurį šoks Vila 
Anastazijos Moksleivės Atei
tininkės.

VISIEMS DALYVAUJAN
TIEMS JUBILIEJAUS PRO

GRAMOJE

Visi artistai, choristai, šo
kėjai ir kiti programoje daly 
vaujantieji, prašomi į salę mi 
nėjimo dieną atvykti 1 vai. ir 
30 minučių, kad būtų galima 
susipažinti su teatro scena.

PREL. RAGAŽINSKAS
Moksleivių Ateitininkų įsteigėjas ^R. ELIZIEJUS DRAUGELIS 

b Paulyje vienas iš pačių pirmųjų atei
tininku kūrėjų

ATEITININKUS PIRMŪNUS
DR ELIZIEJŲ DRAUGLĮ, DRAUGELIENE, P. 

UEMARKIENE.
Švęsdami 6 uksini Jubiliejų Nuoširdžiai sveikiname, 
reiškiame pa arba ir daug ilgiausių metu linkime 

Būkite tikri, mes tęsime garbingai Jūsų pradėtą darbą
Sco Paulo Mcksleiviai Ateiiinink i

— 5'i metų ateitininkai iš 
tvermingsi ž< i gia po vėlia 
va «Visa a’i aujinti Kristuje» 
Išėję kovoti už Lietuvos lais 
vę ir už Kriitaus teises mū 
su žemėje, niekuomet toje ko 
voje nepa ūžo. Šis sąjūdis pra 
sidėjo tuo lai! u, kai Lietuva 
kentė caristinės Rusijos ver 
giją, sulaukė laisvės ryto, žea 
gė nepriklausomos Lietuvos 
keliais, užklupus naujam pa
vergėjui kartu su visa tauta 
traukėsi į pourirdį ir prieši
nosi neteisybei, melui ir pries 
paudai, kartu su tremtiniais 
sąjūdžio gaivios atžalos bu 
vo išneštos i pasaulį ir paso 
dintos svetimoje žemėje Šian 
dien ateitininkų yra visur, 
kur tik randasi besimokančio 
lietuviško jaunimo. Mes džiau 
giamės, kad didelė dalis mū

Si Sekmad eni Visi Alei Vieno Dalyvaukime Atei
tininku Auksinio Jubil lejaus Minėjime.

3 vai. p.p. Te tre Arthur Azevedo, Av Tais de Barros, 995, 
Mooca

Programoje bus gyvieji paveikslai iš ateitininku istorijos ir 
meninėje dalyje trijų veiksmų operetė «Rūte ių Darželis» Pa 

kvietimai prie įėjimo nebus platinami įsigjkite iš anksto
Programa prasidės punktualiai, svečiai prašomi nevėluotai 

atvykti

sų veikliausio jaunimo taip 
pat yra įsijungę į ateitininkų 
gretas Juos švenčiančius šią 
pusės šimto metų sukaktį nuo 
širdžiai sveikiname ir linki
me toliau ištvermingai kovo
ti už iŠTIKLVYEĘ KRISTUI 
ir IŠTlKIMYcE LIETUVAI.

S. N.ris
VAKARAS JUROJ

Saulė leidžias. Dega jūra. 
Tirpsta jos krantai.
Lyg žuvėdra baltą burę 
Tolumoj matai

Kur skubi, paklydęs laive? 
Nepalik manęs!
Mus bangose naktį gaivią 
Žvaigždės glamonės.

PAŽINO SAVIŠKĮ

I vieną Maine valstijos 
miestuką atvyko cirkas 
Vietinis airis, vardu Pat, 
nuvyko pas menedžerį 
pajieškoti darbo.

— Gaila, mes turime 
me užtektinai darbinin
kų Bet aš galėčiau pasiū 
lyti ta i užimti liūto vietą 
nes tikrasis liūtas vakar 
paivėsė L’ž tai mokėsim 
penkinę j dieną.

Airis sutiko su tokia 
propozicija ir jis buvo nu 
vestas prie «klėtkos», ku 
rios gule buvo tigras Pat 
išsigando ir ėmė trauktis 
atgal Bet tigras staiga 
atsistojo ir prabi o:

— Eikš čia į V;dų, Pat. 
Aš irgi esu airis.

— Pirmą jam ateitininkų is
torijos gyvąjam paveiksle Pra 
nas Šukys vaidins senelį, Juo 
zas Bliujus ir Rikardas Ma- 
žietis jaunučius.

—- Augustas Zaluba ir Juli
ja Jurgelevičiūtė bus prane 
šėjai Ateitininkų Jubiliejaus 
Minėjime.

(atkelta iš 3 pusi.) 

prantama ir tada nuo jos visi 
nusigręžė traukydami pečiais. 
Išvargusi moteriškė skubėjo 
greičiau palikti miestą. Ji te
sustojo vienintelį kartą, kai 
pamatė skaidriai trykštantį 
fontaną Pripuolusi prie mar
murinio baseino ji gėrė, gė
rė, gėrė gaivinantį vandenį, 
o praeiviai eidami pro šalį 
juokėsi iš jos ir stebėjosi, ste 
bėjosi, stebėjosi...

Pagaliau ji išėjo už auksi
nių miesto vartų ir čia atsi
kvėpė. Miškas buvo netoli, 
ten ji pasuko. Ką ji rado am 
žinai žaliuojančiame miške 
liko paslaptis Tik neužilgo 
prie miesto sienos atsirado 
šis medinis namelis,'tada nau 
jas ir gražus jaunučiais kipa 
risais apsodintas Kasdieną 
moteris išeidavo į mišką ir tik 
vakarais pareidavo Iš ten ji 
parsinešė kačiuką, iš ten atsi 
nešė gėlių.

A ‘ (B. D)
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i960 m. gruodžio 17 d. 5 pusii

NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

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 gyvenantiems 
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas informacijas žodžiu ir raštu.

MUSŲ LIETUVA

Vincas Povilas Tjãbeíis
LIETUVIS ADVOKATAS i

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 S. PAULO

11
R. Abauna, 36

andar - sala Moinho Velho, 
Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 16 vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, 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.
* Vi& 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, Penba 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 463 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Enderêço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés — Municipi© de 

Nanque - Estado de Minas Gerais
SKAUDA DANTĮ?

Nieko nelaukdamas kreiptis j chirurgą dantistą
Jlatio de frança Ca.ma'ig.o,

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

Utinga 18 GO vai,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lí vai,
Pask utinį:
Vila Anastacio 8,30 vai..

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

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

Visi siuntiniai apdrausti Mui 
tai apmokėti.

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMEROZEV1C1US 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. 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 parduodama ir išsiraokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENTNT’-.'IAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOU

IC/HÃOJ CAKIRilimi LTū.s
Lindoya vanduo yrr ô^uai 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
—a.— ... ::........... «..........................■ ■o is a ii v ** ** v? w w i h Uibb» ę'įy anai • •• • »
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! ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» į 
i IRMÃOS BAUŽYS Į J Rcgiitrado n« Oi *1 Cl eob • 5E1 £

a Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f 
Telefone 63-6005 J

« Aberturas de firmas
t Encerramentos de firmas
® Transferencias de firmas
= Contrat. na Junta Comercial
’ Dis^at. na Junta Comercial
| Escritas Fiscais
= Escritas Comerciais

Uh
1 HORÁRIO das
S

Contratos de locaçãu 
Cartas de Fiança |
Requerimentos
Balanços |
Aivaras diversos f
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes J

8 às 19 horas. |
p

II PREKYBOS NAMAI SPRINOYS & CIA. I »*
p Pęa. S. José dos Campos, 1 - V. Zelina - Telefonas 63-5915
y QelezieS išdirbiniai ir dažai viskas elektros įį 
h įrengimui namu reifemenš ir žaislai, H
h įvairiausios dovanoj visoms progoms.

JEJCRiTOKlO CONTAS9IJL J

J^laò cimento
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 

krautuvė tiktai pas

Irmãos Nascimento
RE«. C.ff.C. SP. Pro 1.404

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-714h - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»
H:!

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA 
i::::;;:;:::::;;::::::::::::;:;::::*

t
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— Vila Anastacio Dr Basa
navičiaus mokyklos rėmėjų 
būrelis ruošia Naiijų Metų su 
tikimą. Norintieji N Metų su 
tikime dalyvauti iš anksto pri 
valo užsirašyti pas valdybos 
narius

— Prof. kan. Z. Ignatavi
čius j ateitininkų jubilėjaus 
minėjimą atvyksta šeštadienį 
nevienas, su juo kartu atvyks 
keturi Rio de Janeiro jauni
mo atstovai.

— Prel. K: Miliausko svei
kata, nors pamažu, bet sti
prėja.

— J. Kaseliūnas, buvusių 
popiečių organizatorius ir ve 
dejas, lietuviškos programos 
per radio Cometa vedėjas, pir 
madieuį išvyko Kolumbijon.

- JUOZAS ŠLIKTA, baigęs 
medicinos fakultetą, Escola 
Paulista de Medicina, gydyto 
jo diplomą gaus ateinantį pir 
madienį, 19 d gruodžio. Diplo 
mų įteikimas bus S Paulo 
miesto teatre. Taip pat šiais 
metais baigia Sorocaboje, ka 
talikų universitete, medicinos 
fakulte:ą V. KO : ALKEVIČ.Ū 
TÉ.

— SESELIŲ PRANCIŠKIE 
ClŲ Vila Zelinoje šiais me
tais pradžios mokyklą baigė 
InO mokinių, gimnazija 51. es 
cola normal (mokytojų semi
nariją) — 10 mokytojų.

— Už Laikraščio prenume
ratą sumokėjo Julija Macke
vičienė 800 cr., Apolonija Če

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio 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

4 o - Sala 7- Tel. 37 0324

Lietuviškas Grožio Salonas

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

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

mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

« V E N U S »

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

ANTANO PAVILCNJI©
Manufatura de «Botões Estrela»

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

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

** J C IF ii J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

markienė 600 cr., Juozas Šau 
džionis 500 cr.

— PRANAS KANDROTAS 
su žmona, turįs stambu ir pa 
vyzdingą kavos ūkį Parano- 
je, buvo atvykęs kelioms die 
noms į São Paulo. Antradie
nį grįžo atgal kartu išvežda- 
mas savo dukrelę Marilenę 
atostogoms į ūkį, kuri lanko 
scientifico kursą Mackenzie 
mokykloje.

— Šv. Kalėdų dienoje pa
maldų tvarka Vila Zelinoje 
bus ka p sekmadieniais Tik 
ryte 6 vai nebus mišių, k-adan 
gi vidurnaktį bus piemenėlių 
mišios Mišių metu Liet. Kat, 
Bendruomenės choras, vado
vaujamas maestro F. Girdaus 
ko giedos gražias kalėdines 
giesmes.

— Šv. Juozapo Vyrų broli
ja užprašė šv. mišias už mi
rusį narį Karolį Užkurėlį 20 
d. gruodžio 6,30 vai.

— Laiškai: I. Adomavičiū
tei, K Baužiui. P. Kazokui, 
J. Masiuliui, M. Genevičienei, 
Šimoniams, U. Bendoraitienei. 
St Ambrozevičiūtei. I. Kutkie 
nei, W. Urbanavičiui. R. Do
vydaičiui, Eug Bacevičienei. 
O Adomavičienei. Nadols- 
kiams, J. Valeikienei, Ir Ka 
mantauskui, Pr. Zagorskie- 
nei, Musteikienei. K Kalnai 
čiu;, J. Januliui. M. Mateiio- 
nytei J Bagdžiui

IŠ DR. J. BASANAVIČIAUS 
VARDO LIETUVIŲ M-LOS

GLOBĖJŲ VE KLOS

Dr. J Basanavičiaus m los 
Globėjai savo energingu vei
kimu paskutinių dviejų metų 
bėgyje atliko m los pastate 
gana didelius darbus: išce- 
mentavo visą kiemą, įvedė 
vandentiekį ir kanalizaciją, 
išdažė visą mokyklą, pastatė 
pastogę bufetui. įsigijo šiokio 
tokio turto, o dabar stato nau ' 
ją tvorą ir šaligatvį. Tokių 
didel ų reformų šis rūmas nie 
kada nebūtų susilaukęs, jei 
nebūtų tokių veiklių Valdy
bos narių, kaip P. Žarkaus- 
kas, V. Patinskas, A. Šimbe- 
lis, V. Bartkus, J. Valutis, P. 
Koralkevičius ir J. Karpavi
čius, kurie savo sumanumu ir 
gyva veikla mokėjo pritrauk
ti į Globėjų eiles daugiau na 
rių ir surinkti pinigų šitų dar 
bų išlaidų padengimui.

— r apkričio mėn 26 d. m- 
los Globėjai buvo suruošę šo 
kių Vakarą į kurį taip pat bu 
vo atsilankęs ir gerbiamas 
svečias p V. Sidzikauskas 
Nors oras buvo gražus, bet 
žmonių atsilankė mažai, ne
simatė vyresniosii s kartos lie 
tuvių. Kadangi maistą ir sti 
priuosius gėrimus suaukojo 
patys nariai tai nuostolių ne 
gauta, bet ir pelnas nedide 
lis, tik Cr SS £00 l 0.

— M los globėjų Valdyba 
savo posėdyje nutarė suruoš 
ti ateinančių metų pradžioje 
vakarą su vaidinimu. Bus sta 
tomą 3 ;ų veiksmų komedija 
«PINIGĖLIAI* Režisuos mok. 
St. Kubiliūnas.

— Į Naujų Metų sutikimą 
gal ma užsirašyti pas Valdy
bos narius ar pas mok. St 
Kubiliūną iki š. m gruodžio 
mėn. 24 d., nes reikia žinoti 
tikslus dalyvausiančiųjų skai
čius.

— Tarpininkaujantžinomam 
S. Paulo lietuvių patrijotui Jo 

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

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

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516 

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

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.

nuf Sirvydui Dr. J. Basanavi 
čiaus vardo m los Globėjai 
gavo iš Clube das Regatas 
Tietê Cr.83 5 0 (>0 dovaną. Tai 
gražus ir paskatinantis pavyz 
dys ir kitiems lietuviams.
■ J . '

PAJIEŠKOMAS

Feliksas Jurevičius, rašyti 
Otilio Chabonas Av. Presiden 
te Wilson, 118, (Hotel Brazil), 
SANTOS.

—- Pajieško Anelės Kano- 
pienės ar jos dukters, atsiliep 
ti Antanas Adomonis Pupie
nis, Rua da Graça, 616, Bom 
Retiro, São Paulo.

«AMERIKOS PIRTYJE’ 5 LAI
DOS

įdomu, kad Juozas Vilku- 
taitis «Amerika Pirtyje» rašė 
dar tada, kada nebuvo pats 
dar matęs jokio teatro, arba 
vaidinimo o tik buvo įsiva
izdavęs tą teatrą iš prisiskai- 
tytų teatralinių veikalų. Pri
siskaitęs kitomis kalbomis 
scenos veikalų, ir pats J. V. 
pasiryžo parašyti lietuvišką 
scenos veikalą. Tokiu būdu 
atsirado «Amerika Pirtyje» 
Tos komedijos rankraštį buvo 
įdavęs daktarui Petrui Matu
laičiui. kad tasai pasirūpintų 
jį išleisti

Pirmą kartą «Amerika Pir
tyje» buvo išspausdinta 1895 
m « Ųkininko » priedu Nr. 2. 
Tada šios komedijos buvo 
išspausdinta 5 000 egz Antra- 
« Amerika Pirtyje » leidimas 
išėjo 1904 m. Petrapilyje; tada 
išleido E. Volteris. Didžiojo 
karo metu, Rusijoj kažkieno 
buvo išleistas trečias leidimas 
Ketvirtasis leidimas išėjo 1921 
m Kaune; išleido Švietimo 
ministerija. Pagaliau penktas 
leidimas išėjo 1937 m. Kaune 
išleido VI. Lingė, tiražu 1000 
egz.

— «Estado de S. Paulo» li. 
teraturiniame priede š m. gruo 
džio m lo d yra straipsnis' 
•Šėtonas ir Blogio problema»

(pabaiga iš 1 pusi)

Venecijoje 1625 m Buvo Ber 
gamo ir Paduvos vyskupu 
1664—1697 m. Pasižymėjo sa
vo gyvenimo šventumu ir au- 
kingumu. Penkis kartus daly 
vo konklavėje ir du kartu at 
sisafeė nuo tijaros. Jis buvo, 
popiežiaus žodžiais tariant, 
žmogaus modernus ta pras
me, kad buvo anų laikų gar
sus lingvistas, fizikas ir ma
tematikas, bet «niekad nėjo 
j kompromisas su šio pasau
lio dvasia».

Kard Barbarigo buvo bea- 
tifikuotas 1761 m. Kanoniza
cijos procese paprastai rei
kalaujama šventumui įrodyti 
bent dviejų stebuklų padary
tų kanonizuojamojo užtarimu 
po beatifikacijos bylos. Ta
čiau išimties keliu stebuklų 
nereikalaujama, jei yra kitų 
lygiaverčių stebuklams šven
tumo įrodymų. Popiežius pa
žymėjo, kad tokiu būdu, ne 
reikalaujant stebuklų buvo ka 
nonizuota šv. Margarita iš 
iš Vengrijos Pijaus XII, šv. 
Albertas Didysis 1931 m. ir 
Vengrijos šv Steponas prieš 
dvejetą šimtmečių. Naujo šven 
tojo byloj taip pat nebuvo 
reikalaujami stebuklai.

M. K.

kuriame nagrinėjama šiam 
klausimui skirta literatūra ir 
autorius pabrėžia, kad vienas 
iš rimčiausių ir reikšmingiau
sių veikalų yra Kaip tik Dr. 
A. Maceinos filosofinė studi
ja «Das Geheimnis dar Bo- 
sheit» (Blogio paslaptis) iš
leista 1955 m. Vokietijoje.

Dr A. Maceina buvo V, D. 
Universiteto filosofijos fakul
teto profesoris, gyvena Vokie 
tijoje nuolatos dirbdamas fi
losofijos srityje.

♦ »&'I">'^‘I‘<,**<,*>I,******>>******<
«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 

UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Zell 
uos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą 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, Mo* 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações

-- VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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