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BRASIL

"■ rūksta kaikurių įstatymų
papildymų pačioje konstituci
joje, trūksta praktikos vai
džios veiklą derinant. Prezi
dentas, atrodo, dažnai pasisa
vina «au takias teises, kurps
jam nepriklausytų. Taip veik
damas susilaukia kritikų iš
nepalankių partijų pusės. Jei
gu nieko neveiktų —- taip pat
susilauktų priekaištų už neju
drumą. Parlamentai ir kon
gresas turėtų daugiau prisidė
ti prie valdžios veiklos, arba
tos veiklos priežiūros ir kon
trolės Bet parlamentarai prie
tokio darbo nepratę, neaišku
bina nei pradėti, nei sau naš
tos užsidėti
Reiškia, gyvenimas sau plan
kia, kaip vanduo p<> lietaus,
vis kur lengviau nutekėti, vis
žemyn vis į apačią. Taip vis
žemyn ir į apačią čiuožia dau
gumos žmonių pragyvenimo
lygis, sunkumai auga ir kai
nos kyla., viskas brangsta.
Nuo antros šio mėnesio pusės
bus pakeltas atlyginimo mini
mumas, maždaug iki 13 000
kruzeirų, bet kainos jau da
bar pralenkė uždarbio prie
auglį.
Užsienio politikos reikalus
vyriausybė veda, kol kas, at
sisakiusio prezidento vėžėmis
tik be tuščio teatrališkumo,
ramiau ir apdairiau. Bet pra
rastas laikas trukdo pradėti
kaikuriuos didelės svarbos
veiksmus, pav. Punta dei Es
te konferencijoje numatytos
ekonominės paramos realiza
vimą
Parlamentarizmas pakišo ai
bę progų partijoms, ypač skai
tlingosioms, kaip pav, PSD
(Partido Social Democrata),
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dymus, ir matyti, tų grasini
mų nelabai tebijo,

Padėtis
Brazilija jau valdosi pagal
parlamentarizmo tvarką. Ar
įau galima tvirtinti, kad gy
venimas susitvarkė ir nurimo?
Tiesa, kad jau praėjo militarinio susidūrimo pavojus.
Prezidentas Goulart aplankė
Rio ir São Paulo miestus, ir
buvo iškilmingai priimtas, pv.
São Paulo seime (assambleia
estadual-), bet be jokio plates
nio entuziazmo jam atvyks
tant nuo aeroporto Congonhas
į miesto centrą. Naujasis re
žimas paviršutiniu požiūriu ei
na civilizacijos ir mandagu
mo normose. Bet kol kas Bra
Žili jos parlamentarizmas yra
nešamas gyvenimo srovės, ir
nors neskęsta, bet dar nėra
pajėgus, nei prieš srovę pa
plaukti, nei paties gyvenimo
tvarkyti.

—-

kuria rėmėsi prez. Juscelino
Kubiček. Antroje vietoje ei
na prez. Goularto pa tija PTB
(Partido Trabalnista Braidei
ro), kurią dabar labai prote
guoja pats Goulart, būdamas
tos partijos še u PSD partija
nori kuo greičiausia pritaikin
ti parlamentarizmą ir valstijų
(estadų) seimeliuose. Turėda
mi ten atstovų daugumę PSD
galėtų išrinkti sau pageidau
jamus gubernatorius, ir fak
tiškai paimtų valdžią į savo
rankas.
Visa tai sukelia lahai daug
painiavos. Tą painiavą dar la
biau padidina naujas re škinys, kuri galėtume pavadinti
sąvokų krize. Toji są
vokų krizė reiškiasi tuo. kad
šiandien Brazilijoje sujaukta
ir iškreipiama daugybė žo
džių ir sąvokų, ir negalima su
prasti, ką kalbėtojas galvoja
Pavyzdžiui, šiandien demo
kratais vadina save ir komu
nistai. kurie iš esmės yra daž
niausiai demokratijos priešai.
Legalistais save vadina ir tie.
kurie jokių įstatymų nesilai
ko siekdami savo tikslų Pa
triotais save laiko tie, kurie
perpila iždo turtą į savo kiše
nes Socialinio progreso vyk
dytojais dedasi tie, kurie or
ganizuoja streikus, trukdo su
s siekimą ir apsunkina darbi
ninkams pasiekti savo darbo
vietas. Jeigu Guanabaros gu
bernatorius Lacerda kelia bal
są prieš ardomąjį agitatorių
darbą — ji norima pašalinti
nuo pareigų Jeigu admirolas
Heck įspėjo kad kraštui grę
šia perversmo pavojus — jis
buvo pasodintas dešimčiai die
nų daboklėn. Bendra padėtis
panaši į pagirias po karnava
lo... ir tenka palaukti, kada
ir kaip ji išsiblaivys
- BRAZILIJA PRIPAŽINO
naująją Sirijos vyriausybę su
Maamun EI Kuzbari priešaky
je. Tuo būdu Sirija grįžta į
nepriklausomų- valstybių tar
pą. atsimetusi nuo sąjungos
su Egiptu Tokio pat pripaži
nimo Sirija susilaukė iš JAVbių ir daugelio kitų kraštų.
— SOVIETŲ SĄJUNGA vyk
do labai didelius manevrus
Rytų Vokietijoje. Juose daly
vauja 10 000 rusų tankų ir 28
divizijos kariuomenės, kartu
su lenkų ir čekų daliniais.
Tas, matyti, daroma tikslu pa
gąsdinti vakariečius savo ka
rine jėga Vakarų sąjunginin
kai labai silpnai reaguoja į
raudonųjų karo pajėgų paro

- RUSIJA PASISKALBĖ esą
ji taip pat jau turinti savo ato
minių povandeninių laivų, ir
tie jų «propagandinio miražo»
povandeniniai laivai esą ir ge
resni ir puikiai apginkluoti,
ir greitesni negu amerikonų,
(net ke'is kartus) Čia tai jau
jų propagandistai nusimelavo
nuo koto!
Povandeninių laivų greitis
dabar yra apie 45 klm. į va
landą, ir tą greitį pakelti bent
penkiais kilometrais reikia
milžiniškos motorų jėgos 'pa
kėlimo. Priežastis — nepa
prastas vnnr|en<s pasipriešini
mo padidėjimas aug n t grei
čiui. Vanduo tai ne oras ar
tuščioji erdvė!
Atrodo, kad rusu tarptauti
niai melagiai savo atominius
submarinus bus matę “Gulbių
Ežere", bot ne pasaulio jū
rose.
— RUSŲ PASIUNTINYS GRO
MYKO turėjo pasikalbėjimus
su JAV bių prezidentu J. Ken
nedy ir su valstybės sekreto
iiu.ii Dean «usk Kaip prane
šama, tų pasikalbėjimų metu
išryškėjo tik tai kas sovietus
ir amerikonus skiria, bet jo
kio priartėjimo prie tų skirtu
mų išsklaidymo nepasiekta.
Gromyko po tų pasikalbėji
mų išskrido į Maskvą, ir pa
keliui užsuko į Londoną kur
turėjo p įsikal ėjimus su Mac
milianu ir lordu Home. Jam

—
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buvo duota suprasti, kad bet
koks tolimesnis užkabinėjimas ir sąjungininkų teisių var
žymas sukelsiąs atominį karą Gromyko parneš Chruščio
vui žinią, kad Vakarai yra
vieningi ir pasiryžę.

— VAKARŲ VOKIETIJOS
prezidentas Luebke kalbėda
mas kariūnams pasakė, kad
rusams neturi būti daroma jo
kių nuolaidų, nes tas jiems
tàk sukelia apetitą.

XIV

METAI

— PREZIDENTAS KENNĘ.
DY 'kalbėdamas spaudai pe
reitą trečiadienį pareiškė, kad
JAV-bės kariaus, jeigu reikės
kariauti, nors karas dėka nau
jausiu ginklų virsiąs išnaši
nimu. Deja, atrodo jam, kad
rusai savo nesiliaujančiais rei
kalavimais gali tokį karą su
kelti. Bent šiuo metu nesa
ma jokios vilties nei ženklų,
kad būtų galima su rusais su
sitarti. Prezidentas paryški
no, kad JAV-bės nesnaudė, ir
jos bet kokiam apsigynimui
esančios pasiruošusios, ir vi
su rimtumu priima galimybę,
jog gali būti priverkti ka
riauti.
JAV bių vyriausybė pasiun
tė į Laos generolą Taylor, kú
riam pavesta organizuoti ko
vą prieš komunistų partiza
nus.

— JAV-BÉS STIPRINA savo
karines pajėgas Vakarų Vo
kietijoje. Neužilgo bus per
kelta į Europą 11 eskadrilių
taktinių lėktuvų ir vienas šar
vuočių pulkas. Papildomai pa
šaukta dar 20.(00 atsarginiu į
kariuomenės eiles. Vakarų
Berlyne esantieji amerikonų
kariuomenės daliniai daro pra
timus staigiems atvejams su
— ARGENTINOS VYRIAU
SYBĖ gavo dokumentų origi
tikti.
nalus, iš °kur ų matyti, kad
- JUNGTU Ų TAUTŲ OR Kubos vyriausybė organizavo
GANIZACIJA iki šiol neturi komunistinį sukilimą Argenti
naujo generalini
sekreto noje. Patikrinus tuos doku
riaus po to kai žuvus Dag mentus ir radus, kad jie yra
Hamarskįoeįdui toji vięU pa . ti kArg?>.» į.’noe yrlĄ.UGy L č
liko! tuščia Rusai norėjo, kad ruošiasi nutraukti diplomati
ta vieta būtų užleista “troi- nius santykius su Kuba. Ku
kai”, sudarytai iš vieno komu ba kursto sukilimus visoje Lo
nisto, vieno anti komunisto ir tynų Amerikoje.
vieno neutralo. Su tuo pasiū
— ŠVEDIJOJE vienas dan
lymų amerikonai ir dauguma
tistas
Sten Forshufvud išlei
ki ų valstybių nesutinka, ir
nori vieno asmens Rusai vis do knygą, kurioje tvirtina,
ką daro, kad JTO autoritetas kad Napoleonas Bonaparte ne
būtų susilpnintas ir ji pati pa mirė natūralia mirtimi, bet bu
vo nunuoditas arseniku. Tas
versta neveiklia
nuodijimas buvęs vykdomas
Napoleoną laikant šv. Elenos
saloj per šešis metus. Napo
leono tarnas Louis Marchand
išsaugojo kaipo prisiminimą
Napoleono plaukų pluoštą.
Tie plaukai buvo cabar nese
nai išanalizuoti chemiškai, ir
rasta kad juose esama 10 mi
krogramų arseniko viename
plaukų grame. Taip ga l būti
tik tada, kada žmogus nunuo
dijamas arseniku.

LENKTYNES PURVE:

Kiekvienais metais, dalyvaujant daugiau 10,0q0 žiūrovų,
Floridoje, Everglades pelkėse įvyksta 40 automobilių leakty
nės. Lenktynės vyksta specialiame vienos milios (1609 me
trų) kelyje, kuriame purvas ir vanduo siekia iki vieno metro
gilumos Šitame kelyje namų darbo automobiliai išvysto apie
30 kilometrų greitį į valandą. Jiems važiuojant purvas tėkš
ta aplinkui 12 metrų nuotolyje.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

— KALONDŽI, Kongo pie
tinės Masai provincijos šefas
esąs kanibalas (žmogėdra). Pa
ryžiaus laikraštis «L’Express»
rašo, kad Kalondži su savo
kitais draugais nužudęs 6
priešingos partijos deputatus,
ir po to su savo draugais try
jika valandų kėlė balių, kol
visus užmuštuosius prešus su
valgę... Konge afrikoniška
laisvė!

- KATANGOS prezidentas
Moises Tsombe vis dar prie
šinasi įeiti į Kongo respubli
kos sąstatą. Jis sutinka įei i
tik į Kongo Federaciją, bet
(pabaiga 6 pusi.)
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Mokslininkai privalo tarnauti... komunizmui
(Elta) Kom. partijos progra
mos projektas pabrėžia, kad
«partija visokeriopai padės to
liau didinti mokslo vaidmenį
statant komunistinę visuomė
nę..» Tatai reiškia, kad moks
las tarnauja komunizmo staty
bai, o partijos pagalba moks
lai labai lengvai nuveda prie
tokio mokslo, kuris visoje So
' vietų Sąjungoje vadinamas
«tarybiniu mokslu». Vienas la
blausiai atsidavusių «tarybi
nio mokslo» šulų Lietuvoje,
J. Žiugžda «Tiesoje» (205 nr.)
turėjo pasidžiaugti, kad toji
programa, esą, dar aukščiau
iškėlė mokslo vaidmenį (ko
kio moks o? — b.) ir ta pro
ga nupasakojo, kokios esan
čios Lietuvos Mokslų akade
mijos «mokslinio darbo» pers
pektyvos ryšium, kaip jis pats
pripažino, ne su mokslo, bet
su .. vad komunizmo statyb s
uždaviniais.
Toji Mokslų akademija da
bar savo žinioje turi 11 insti
tūtų Centrinę mokslinę biblio
teką. Botanikos sodą ir kitas
pagalbines įstaigas - labo
ratorijas muziejus ir kt Kai
kurie Žiugždos pareiškimai
yra būdingi
Kokius uždavinius Akademi
jos institutai spręs tiksliųjų
mokslų srity — mažiau įdomu,
čia tik verta atkreipti dėme
sį. kad Akademijos vic prezi
dento teigimu, toji įstaiga pa
naudojama atlikti yrimus,
svarbius ne tiek Lietuvai,
kiek pačiai Maskvos imperi
jai P v. ji atli ka - tyrimus
nustatyti mokslinius pagrindus
energetinėms sistemoms vys
tyti. jas apjungti į vieningą
visos Sovietų Sąjungos šiau
rėš vakarų energetinę siste
mą.
Tos akademijos institutai su
sirūpmę ir žemės ūkio, tiks
liau — kolchozų ir miesto sta
tybos reikalais. Jie pv., susi
rūpinę tyrinėja, kas daryti su
architektūriniu palikimu nau
joje statyboje. Akademija, ma
tyti, turės spręsti, kas gi da*į
ryti su ta architektūra, kuri

gal primena «buržuazijos lai
kus».
Įdomiausia sritis, kuri taip
pat pavesta akademijai ?pręs
ti — tai vad. visuomeniniai
mokslai Pagal Žiugždą, čia
tenka spręsti problemas, ku
rios tu inčios svarbią reikš
mę materialinei ■ techninei ko
munizmo bazei sukurti Komu
nizmo bazės sukūrimas, mato
me, jau mokslo uždavinys ir
Matulio — Žiugždos (su ru
sais jų užnugary...) įstaiga su
garbingu Akademijos vardu jį
sprendžia visu spartumu Šio
je srity Akademijai ne tik pa
vesta eiti į pagalbą žemės
ūkiui ir pramooei, ne tik nūs
tatyti teisingas proporcijas
liaudies ūkio šakoms, ne tik
spręsti darbo našumo ar pro
dukcijos savikainos klausi
mus.
Lietuvos mokslininkai ar
bent jų vardą prisisegę žmo
nės toje Akademijoje tyrinės
ir ruoš veikalus apie sritis,
su mokslu vargiai ką nors
bendro turinei s: proletarinė
revoliucija Lietuvoje 1918 1919
m , Lietuvos darbo žmonių ko
vos prieš buržuazinę - fašisti
nę dik atūrą 1919 1940 m , nu
matyti tirti socializmo ekono
minio. politinio ar kultūrinio
peraugimo į komunizmą dės
ni gumai Lietuvoje ir kt
Filologijos srity didžiausias
dėmesys numatomas kreipti į
filologijos klausimus?
Ne,
Žiugžda aiškiai nurodo, kad
numatomi parengti veikalai
turės išryškinti lietuvių litera
tūros ryšius su laudies gyve
nimu, sustiprinti «tarybinės Ii
teratūros» vaidmenį. Literatu
ra turinti būti partiška, tad
ypatingas dėmesys būsiąs krei
pjamas į kovą su «buržuazi
nių idealistinių koncepcijų re
cidyvais literatūroje». Tai reiš
kia, kad Akademija susirūpi
nusi visai atsiriboti nuo prieš
bolševikinių laikų lietuvių Ii
teratūros.
Jei filologai susirūpinę pa
neigti laisvųjų Lietuvos metų
literatūrą, net ir klasikų neiš

Jei Rusas — Tai Geras Žmogus
Tačiau lietuvis — tik «jaunesnysis brolis»
(Elta) Komunistai rusifika
cijos politiką vykd visokio
mis priemonėmis. Viena jų,
tai pavergto krašto gyvento
jų tarpe įtaigojimas kad ru
sas — tai. geras, draugiškas,
nuoširdus, net — broliškas
žmogus. Toks žmogus lietu
viui tetrokšta gero Senesnės
kartos žmonėms sunkiau įs
kiepyti tokias nuotaikas, jie
gerai prisimena carų politiką
Lietuvos atžvilgiu, prieš jų
akis vis dar stovi bolševikų
žygdarbiai, rusų armijai ir
GPU įžygiavus Lietuvon.
Kas kita - jaunimas. Jis
verčiamas kuo dažniau ben
drauti su rusiškuoju jaunimu,
vežiojamas po «broliškąsias
respublikas», skatinamas stu
dijuoti Maskvoje.
Dabar lietuviškasis jauni

mas studijuoja keturiasdešim
tyje Maskvos mokslo įstaigų.
Vienas tų studentų, A. Balsys,
per «Tiesos» (207 nr.) skiltis
pavaizduoja tąjbolševikinį šie
kimą rusus laikyti «tikraisiais
mūsų broliais» iškelia tai kad
rusus, tai žmogus ir lietu
viams tik gero trokštąs.
Balsys — Žemaitijcs, Padu
bysio sūnus ir jo tėvai mylė
ję savo gimtąjį kaimą, lietu
vių dainas ir papročius. Ta
me pačiame kaime gyvenusi
ruso šeima ir štai dabar Bal
sys jau prisimena, kad rusas
buvęs ir sumanus ir nagingas
ir visų gerbiamas ir ateida
vęs į pagalbą kiekviena pro
ga. Lietuviai net pagarbą ru
sui reikšdavę, kalbėdami su
juo rusų kalba. Balsiui tai jau
pavyzdys, kad rusas — geras

Maironis

ÍUDIEIJ
Ir vėlei tavo liūdno veido
Neberegėsiu aš ilgai!
Likimas vėlei nebeleido,
Kad slinktų mums išvien vargai.
Ar susitiksime? Dievas žino!...
Ne vygė supa mus minkšta!
Ar maž svajonių nuslopino
Skaudi gyvenimo našta?

Sudieu! Neverk!. . Sunkus likimas
Nors, kaip pamotė, persekios,
Tegul bailus nusiminimas
Nelenkia tau galvos puikios!

Sudieu! Neverk! lig kol alyvos
Žydės pavasarį baltai
Ir kolei širdys plaks mums gyvos,
Manoji plaks vien tau tiktai!...

skiriant, tai kalbotyros srity
vienu pagrindinių uždavinių
laikoma — rusinimo įtakos
stiprinimas ir... palaipsniui ru
su kalbos — pagrindinės —
įvedimas Kad tuo keliu eina
ma, rodo ir aktyviai atlieka
mi tyrimo darbai, parodant
lietuvių kalbos ryšius su sla
vų ir kt kalbomis.
Kadangi kom, partijos pro
grama iškėlė reikalą visuo
meniniams mokslams kovoti
prieš buržuazinę ideologiją,
revizionizmą, dogmatizmą ir
kt.. tai čia Lietuvos moksliniu
kai, pagal Žiugždą, matą vie
ną savo pagrindinių uždavi

LIETUVIAI LAISVAJAME
PASAULY

— Rugsėjo mėn. pradžioje
JAV se ir Kanadoje įvyko ke
Ii svarbūs suvažiavimai. Du iš
jų — JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos ir Liet. Kata
likų Mokslo akademijos su
važiavimai subūrė didelį skai
čių pajėgių visuomeninkų kui
tūrininkų dek iš JAV, tiek ir
atvykusių iš Europos.
— JAV Lietuvių Bendiuome
nės Tarybos suvažiavimas

logijos, nacionalizmo, klerika
nių Tai lr suprantama, nes lizmo, ir kitas apraiškas moks
jei ir visoje Sovietų S je de le ir gyvenime».
To dar nepakanka ir Aka
juojama dėl buržuazinės ideo
logijos, tai padėtį Lietuvoje demija diT žada demaskuoti
geriausiai įrodo nuolatiniai ir «reakcinę kapitalizmo es
Sniečkaus nusiskundimai To. mę”, ugdys visuomenėje “pro
dėl ir stebėtis netenka, kad letarinį internacionalizmą, ko
Akademijoje susodinti moksli monistinę moralę”, taigi, vyk
niekai gauna specialų — de dys uždavinius, kurie turi la
maskavimo uždavinį. Jie, ži bai d ug bendro su komunis
noma. su Žiugžda — «istori tine agitacijos įstaiga, tačiau
ku» priešaky, savo tyrimais nieku būdu nesietini su moks
pasiryžę griežtai demaskuoti lu ir iš viso su Mokslų Aka
bet kurias «buržuazinės ideo demijos vardu.
žmogus, net ir laisvos Lietu
vos laikais Jau kitas klausi
mas, ar Balsio tėvas, jei dar
gyvas, ar jis nepasiilgsta sa
vo taip numylėto gimtojo kai
mo ir ar jis tebegarbina ru
sus, įstūmusius valstiečius į
kolchozinį skurdą?
Pagal Balsį didžiausia^ ru
sų draugiškumas randamas ne
kur kitur, kaip Maskvoje Stu
dijuodami ten lietuviai visur,
esą, randa nepaprastą drau
giškumą Visi «broliškai» dirba
svarbius darbus, o rusų kal
ba padedanti žmonėms supras
ti vienas kitą. Na, o juk «ru
sų kalba gali rasti garsiau
sius pasaulyje mokslininkų
veikalus»... Kad tie veikalai
leidžiami vokiečių, anglų ir
kitomis kalbomis, tai Balsiu:
visai nerūpi.
Užeik į Maskvoje esantį kny
gyną su įvairiu sovietinių res
publikų literatūra, ten rasi

Čiurlionio reprodukcijas ir...
sutiksi įmonės darbininkus —
rusus, kadaise apsilankiusius
Čiurlionio kūrinių parodoje.
Tai jau esąs įrodymas, kad
nyksta tautinis užsisklendimas
kad rusus jaudinąs lietuvių
dvasinis pasaulis.
Viso pasaulio kalbos skam
ba dabar Maskvoje... visur,
girdi, pajunti tą brolišką in
ternacionalizmą, visos kalbos,
esą, nuoširdžiai gerbiamos...
Žmogus paima į rankas
kom partijos naujosios pro
gramos projektą ir ką gi? Jį
apgaubia giedrios mintys, nes
programa kalba apie žmogų,
kuris esąs brolis kitam žmogui. Toje pačioje Maskvoje,
paraduodami Raudonoje aikš
tėje važinėja galingi tankai
ir. . jie skleidžia taikos bal
są... Aiškinama, kad tie sovie
tiniai kariai tai tik.. taikios
statybos gynėjai..

spalio H d

įvyko rugsėjo 2-3 dienomiNew Yorke, buvo suvažiavę
turinčių teisę balsuoti 32 as
menys. Suvažiavimo atidary
me dalyvavo ir jį pasveikino
Lietuvos gen. konsulas J. Bu
drys, VLIKo pirm dr. A. Tri
makas, Nepr. Talkos pirm. V.
Rastenis, PLB valdybos atst.
dr. J. Songaila, BALFo atst.
kun. L Jankus. Gauta daug
sveikinimų raštu. Centro Vai
dybos pirm. St. Barzdukas ir
kiti nariai patiekė veiklos a
pyskaitą. Tarybos suvažiavi
me skaityti keli referatai —
jie įvairiais požiūriais bandė
nušviesti L. Bendruomenės vei
klos gaires, lietuvybės išlai
kymo priemones, lituanistinio
švietimo būdus, jaunimo iš
laikymą prie lietuviškų orga
nizacijų ir kt. Plačiau pasisa
kyta Lietuvių Fondo reikalu,
susitarta, kad fondo pagrin
dai būtų priimtini ir aukoto
jams ir Bendruomenei. Tary
bos suvažiavimas išrinko nau
ją LB Tarybos prezidiumą jo
buveinė bus Clevelande. Ohio
ir į ją įėjo buvę Centro Val
dybos nariai: St Birzdukas,
dr. A. Nasvytis ir A. Mikuls
kis ir sekr V Kamantas Cen
tro Valdybos būstinė perkelta
į Čikagą jos pirmininku iš
rinktas J. Jasaitis. Per mene
sį laiko jis sudarys naują vai
dybą ir patieks ją tvirtinti Ta
rybai Kontrolės Komisija iš
rinkta iš Čikagoje gyvenam
čių o Garbės Teismas iš New
Yorko Po suvažiavimo Balti
jos Namuose LB dešimtmečio
susiorganizavimo proga buvo
pagerbtas buvęs LOK pirm,
prel. J Balkūnas Paskaitą
apie prel J. Balkūną skaitė
prof. J. Brazaitis, žodžiu pas
velkino Pasiuntinybės Vašing
tone patar. dr. S. Bačkis ir kt.
— L. K. Mokslo akademi
jos suvažiavimas įvyko Čika
goję, rugsėjo 1-3 dienomis,
sutraukęs, be narių daug sve
čių ir iš kitų JAV miestų. Su
važiavimą atidarė Mokslo aka
demijos Čikagos židinio pirm.
P. Maldeikis, sveikino Lietu
vos gen. konsulas Čikagoje
dr. P. Daužvardis (min. J. Ka(pabaiga 3 pusi.)

Taip rašo «Tiesoje» studen
tas Balsys.
Broliškumas, žinoma, geras
dalykas, bet Balsiui reikėjo
tokią gražią «broliškumo» ru
so ir kitataučio idiliją atvaiz
duoti. Arčiau įsižiūrėjęs jis pa
jus, kad ir Maskvoje ir Lietu
voje jis tik «jaunesnysis bro
lis», kad rusų kalba, rusų tau
ta tai «pirmaujančios pasau
lyje», o rusas turi būti geras
žmogus... Lietuvių tautai tai
sunkiai suvirškinamas daly
kas, tačiau visu įžūlumu tai
kalti į gyventojų sąmonę —
jau bolševikams pirmaeilis už
davinys. Juo labiau, kad Mask
vai vis dar atsirūgsta tos ne
išnaikinamos kapitalistinės «at
gyvenos». Pagaliau, jie ku
riuo nors būdu siekia «kom
pensuoti» visišką lietuviškos
kultūros izoliavimą nuo vaka
rų pasaulio
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(pabaiga iš 2 pusi)

jecko vardu), Vysk.. V. Briz
gys, VLIKo vardu jo pirm,
dr. A. Trimakas ir visa eilė
kitų. Min. J. Kajeckas raštu
pasveikino pavergtos lietuvių
tautos ir savo vardu. Jis pa
žymėjo lietuvių katalikų moks
lininkų nuopelnus ir pabrėžė,
kad okupantas Lietuvoje de
da pastangų nutraukti ryšį su
vakarų kultūros pasauliu, ta
čiau tai nepavyks. Sveikinimą
prisiuntė Vatikano švietimo
ir kultūros vadovas kard Pic
cardo. Akademijos centro vai
dybos vardu sveik ndamas, iš
Romos atvykęs prof, dr Ivins
kis pranešė, kad Akademija
jau yra subūrusi 116 lietuvių
tremties mokslininkų Siekia
ma įtraukti ir jaunas jėgas
Suvažiavime dalyvavo atvy
kęs iš omos prel. L Tulaba
ir iš Šveicarijos prof. dr. J.
Eretas. Akademijos suvažiavi
me skaitytos paskaitos: dr J.
Girniaus «Krikščioniškoji at
sakomybė i torinėje laikų tek
mėje», kun prof St Ylos «L
KM akademijos nueitas ke
lias». prof J Ereto «Krikščio
niškosios kultūros uždaviniai
šiame amžiuje». Prof. Ž. Ivins
kis suvažiavime pranešė, kad
nauia valdyba nariais moksli
įlinkais išrinko kun. prof St
Ylą prof A. Maceiną, prof.
J Pikūną, prof. P. Rabikaus
ką, prof. S Sužiedėlį. Mece
natas prel Pr Juras pakeltas
garbės nariu, naujais garbės
nariais priimti kun J, A. !Karalius (jis išleis suvažiavimo
darbus) ir inž A. Rudis LKM
akademija neprikl usomoje
Lietuvoje dirbo 18 metų ir 7
metus tremtyje.
— Ka.iados aštuntoji Lietu
v ų Diena įvyko rugsėjo 2-4
d d Montreal/, sutraukusi gau
šiai lietuvių ir iš kitų koloni
jų Li^t Dienos proga buvo
pamaldos, eisena, surengta
meno paroda, sporte žaidy
nės jaunimo subuvimas. Ak
te pasakyta visa eilė kalbų
(PLB vald. pirm J. Matulio
nio ir kr.), buvo sveikinimų
iš Kanados politinių veikėjų.
Koncertinėje daly sėkmingai
pasirodė solistai E Kardelie
nė, St Baranauskas, pianistai
K. Smilgevičius, St. Gailevi
čius. Dalyvavo tautinių šokių
sambūriai iš Montrealio, To
ronto. Hamiltono ir iš JAV —•
Rochesterio ir Čikagos. KLD
proga išle stas 102 psi. «Met
raštis» su gausia medžiaga ir
iliustracijomis iš visų Kana
dos lietuvių kolonijų.

PET SESIJA NEW YORKE

įvyko rugsėjo 19 d., suderin
tai su tą pačią dieną prasidė
siančiu Jungtinių Tautų visu
mos susirinkimu. Kaip jau bu
vo pranešta, spalio mėn vidų
ry Pavergtųjų Europos Tautų
speciali sesija kviečiama Pa
ryžiuje. (E)
EUROPOS TARYBOS PATA
RIAMOJO SEIMO
rudens sesija šaukiama rug
sėjo 19 d. Strasburge, Prancū
zijoje. Šioje sesijoje dalyvaus
stebėtojais atstovai iš trijų

MŪSŲ LIETUVA

PET delegacijų Europoje. Iš
PET delegacijos Bonoje vyks
ta Gustav Hennyey. (E)
PROF. M. BIRŽIŠKAI 79 M.

(E) J X.V gyvenančiam pref.
Mykolui Biržiškai neseniai su
kako 79 m. amžiaus Nors am
žiaus naštos slegiamas, pro
fesorius dar daug dirba litera
tūros. istorijos ir kt srityse,
rengia darbus spaudai, ruo
šia spaudai savo brolio Vacio
vo «Aleksandryno» 2 ją dalį,
be to, reiškiasi ir su straips
niais spaudoje.
LIETUVOS VOKIEČIAI

gyveną Fed. Vokietijoje Wūrt
tembergo krašte rugsėjo 16 d.
buvo susirinkę savo reikalų
aptarti į Stuttgartą. Dienraš
tis «Stuttgarter Nachrichten»
rugsėjo 13 d laidoje paskelb
tame straipsnyje papasakojo
apie vokiečių Lietuvoje atsi
radimo pradžią nuo 1323 m.
Gedimino laikų. (E)

Iš Okupuotos Lietuvos
VIS TOS «KAPITALIZMO
ATGYVENOS» ..
(E) Partija vis daugiau rū
pinasi šalinti vad. «kapitaliz
mo atgyvenas» gyventojų są
monėje. Be agitacinių prane
šimų susirinkimuose, nuolat
čia įjungiamas ir Vilniaus ra
dijas. Kom. partijos progra
moje iškėlus tų «atgyvenų»
reikalą, dabar juo dide-nė pro
ga gyventojams aiškinti, kas
darytina, siekiant jas pašalin
ti Vilniaus universiteto isto
rijos dėstytojas V. Germanas,
nusiskundęs, kad nelemtas ka
pitalizmas «dvasiškai suluoši
no žmones apnuo ydamas jų
sąmones biauriausiu naciona
lizmu .. religiniais prietarais,
ugdydamas juose privačiasavininkišką psichologiją, indi
vidualistinį uždarumą* ir pan.
toliau pripažino, kad tos «at
gyvenos» turėjusios poveikį
ir į mažiau atsparią jaunimo
dalį. Germanas nurodė, kad
viena gajausių «atgyvenų» tai
relig niai prietarai ir su jais
būsią kovojama kantriai. Esą,
sovietų žygiai, užkariaujant
kosmosą, girdi, turį griauti me
lą apie egzistuojančias reli
gijas

1961 m. spalie 14 d.

Juozas Tysliava

Gyvenimas Sapne

VIENO SEKMADIENIO SMA
GUS POPIETIS.

São Paulo lietuviai, ypač
ankstyvesnieji emigrantai, ge
Balto vėjo žinios ėjo —
rai prisimena Kunigaikščio
Tu ateisi pas mane.
Vytauto Didžiojo vardo mo
Atėjai tyli, kaip fėja,
kyklą, kurią pastačius, anais
Savo pasakų sapne.
laikais nepriklausomos Lietu
vos finansais, buvo suteiktas
Skyla amžiai ir kalnynai.
pirmas ir gyvas ryšys, su saSusivienija keliai.
vaja tauta, sakyčiau, su savo
Naktį žydintis sietynas
Tėvyne. Tuo tikslu ji ir buvo
Kažką sveikina tyliai.
pastatyta rūpinantis šiuo rei
Tyli jūra, tyli šalys,
kalu DULR (malonūs skaity
Falydėjusios mane
tojai čia prašau nesupainioti
Mano sapnas visagalis
raidžių eilės ir neišversti sa
Ir gyvenimas sapne.
votiškai!) Taigi apie šį erdvų
pastata ėmė burtis patys lie
Balto vėjo žinios ėjo —
tuviai, kaip ap e savo «vište
Tu ateisi pas mane.
lę perekšlę», kuri teikė šili
Atėjai tyli, Kaip fėja,
mos pasimetusiems, taip labai
Savo pasakų sapne.
išsiiignsiems savo gūžtos «viš
čiukams». Tokį įspūdį teko
gauti iš pasikalbėjimų su pavien ais asmenimis, tą teko
patirti, pastebėjus, kad Vila
Beloje, tame tolimajame S.
Paulo priemiestyje yra susibū
Dr. Antanas Milius
rę daugiau ia lietuvių ir bent
stipriausiai šsilaikiusių savo
Sprogstančiu Bombų Ugny ir Mirties Glėby kalbos vartojime.
Na bet į tai smulkiau uesitinka realybes: pirma, kad
(tąsa)
(pabaiga 4 pusi.)
mirštantysis kenčiąs baimę, ir
Kartą turėjau nelaimėk be antra, esą mirimo procesas
simaudant pakliūti į Nemuno yra sujungtas su kentėjimu.
vandens sukurį, iš kurio pa Tikrumoje taip nėra. Gydyto šaulio turtus neišmainytų.
prastai be kitų pagalbos nėra jams ir sielų vadovams yra
Čia verta paminėti Alžyrivilties išsigelbėti. Tai gerai su gerai žinoma, kad, kada mir jos miesto gyventojų nusitei
pratau ir ramiai žvelgiant mir tis atvyksta čia pat. ligonis
kimai mirusiųjų atžvilgiu. Al
čiai į akis. Susidėjus ypatin jos baimės nejaučia. Silpni Ii žyrijos miesto pakrašty ran
goms aplinkybėms, mirtis pa goniai jaučiasi labai pavargę.
dasi dideli arabų kapai. Kiek
sirodo nebaisi. Taip pat. se Jų troškimas ilgai ir ramiai
vienas turėdamas progos vyks
nas kareivis man napasakojo miegoti. Ir taip jie dažniau, ta juos aplankyti Moters pa
savo pergyvenimus einant į šiai užmiega amžinai. ^Be to, prastai lankymo dieną pasi
kovos lauką. Iš pradžių jį bai pati prigimtis pasirūpina iš renka penktadienį, nes jis ymė kankinusi. Vėliau gi. po jungti skausmo jutimo meba- ra mahometonų Sabbath —
keletos mėnesių buvimo mū niz-i ą kada didelis smūgis iš šventadienis. Vietinės moters
šio lauke, jis taip apsipratęs, tinka gyvąjį organizmą. Teko atvyksta į kapinyną apsiren
jog jam kariavimas pasida išsika bėti su sunkiai sergan gusios su geriausiais, nuotai
ręs. tarsi tam tikras rugių čiais ligoniais. Jie taip buvo kingais rūbais bei papuoša
kirtimas. Susigyvenimas su susitaikę su mirtimi, kad, ka lais, kad tarp artimųjų ir bi
mir ies pavojaus neišvengia da jiems lankytojai paguo čiulių kapų galėtų šventiškai
mumu sumažina arba visai pa džiančiai pasakodavę jog anie laiką praleisti ir pabendrauti
naikina mirties baimę. Kaip gerai atrodą ir pasitaisysią, ta su savo brangiaisiais miru
patirtis iodo, dvi kursuojan da buvo jųjų atsakymas, kad siais.
(bus daugiau)
čios idėj s praktiškai neata- jie savo ligos už jokius pa-

kiems fašistams» ir nesiekiant
apibendrinti visų kunigų Lie
tuvoje «piktadarybių», paimti
keli pavyzdžiai ’š Žemaitijos
rajonų Esą pasiremta archy
viniais dokumentais, bylų pa
rodymais Leidinyje plačiai nu
pasakota kunigų Prancūzevi
čiaus. A P. Janušaičio veikla
okupacijos metais. Iškeliama
tai, kad Lietuvos dvasininkai,
STIPRĖJA ANTIRELIGINĖ
drauge su «buržuaziniais na
KAMPANIJA
cionalistais,,. aštriai kovojo
(E) Kova prieš religiją Lie prieš “liaudies valdžią”, at
tuvoje ir visoje sovietijoje seit prieš bolševikinį režimą.
pastaruoju metu sustiprinta ir
čia ne paskutinę vietą užima ATS LIEKA KULIANT LINUS
vis gausesni leidiniai. Vii.
(E) Rugsėjo 10 d Vilniaus
niaus radijas rugsėjo 8 d. pla
radijas paskelbė aliarmuojan
čiai nupasakojo apie politi
čias žinias apie atsilikimą ku
nės literatūros leidyklos ne
liant ir klojant linus net 17
seniai išleistą E. Žemaičio pa
Lietuvos rajonų kolchozų ir
rašytą leidinį “Dvidešimtojo
sovehozų. Šiuose raje nuošė
amžiaus inkvizitoriai“. Leidi
rugsėjo mėn pradžioje linai
nyje iškelta Lietuvoje buvusi
a ba nebuvo pradėti kulti ar
“ypatinga valstybės globa”
dvasininkams, bažnyčios vyk tebuvo atl’kta vos 4% visų
dyta kova prieš Sovietų Są darbų.

jungą, kom. partijos šmeiži ĮSIGALIOJO BAUDŽIAMIEJI
mas. Toliau leidinyje išdėsty
KODEKSAI
tas kunigų bendradarbiavimas
su Lietuvoje buvusiais parti
(E) Nuo š.m rugsėjo 1 d.
zanais, kunigų «ta'ka vokiš- Lietuvoje pradėjo veikti bi

želio 26 d priimti baudžiama
sis kodeksas ir procesas A
pie tai ‘ Tiesoje” (213 nr) pa
skelbęs AukŠč. Tarybos pre
zidiumo juridinio skyr. vedė
jas E. Jacovskis nurodė, kad
asmenims nuteistiems pagal
baudžiamuosius įstatymus, Lie
tuvoje veikusius iki rugsėjo
1 d, ir dar neatlikusiems baus
mių, jos turi būti suderintos
su naujuoju baudž. kodeksu.
Bausmių švelninimas negalįs
būti taikomas asmenims, nu
teistiems už ypač pavojingus
valstybinius nusikaltimus Be
banditizmo, tyčios nužudymo,
Jacovskis dar paminėjo to
kius nusikaltimus: valstybinio
ar visuomeninio turto grobi
mas, piktybiškas režimo pa
žeidinėjimas, sistemingas dar
bo vengimas, parazitinis gyve
nimas.. Pastebėtina, kad dar
neįsigaliojus naujam kodek
sui, Lietuvos gyventojai jau
buvo teismų baudžiami pagal
naujojo baudž. kodekso strai
psnius. Vilniaus radijas ta pro
ga pasidžiaugė, kad kodeksų
įvedimas pagreitinsiąs visišką
nusikalstamumo likvidavimą,
nes tai... esąs gėdingas kapi

talistinės visuomenės paliki
mas. Tačiau bolševikai patys
žino, kad nusikaltimų skai
čius ne tik Lietuvoje, bet ir
visoje sovietijoje kaip tik pa
kilo pastaruoju laiku ir pa
grindinė padidėjimo priežas
tis — bolševikinė santvarka.
ANSAMBLIAI GASTROLIUO

JA RUSJOJE

(E) Rugsėjo 6 d. grįžo į Vii
nių, 50 dienų gastroliavę Ru
sijos federacinėje valstybėje,
Lietuvos liaudies dainų ir šo
kiu ansamblis. J. Švedui va
dovaujant ansamblis su 32 kon
certais aplankė Jaroslavlio,
Gorkio, Ivanovo. Vladimirovo,
Smolensko, Kostromos Volog
dos ir kt. miestus. Ansamblio
dalyviai pasidžiaugė, kad išpildę savo uždavinį — parne
šę garbingą lietuvių liaudies
meno vėliavą. O vadovas J.
Švedas pastebėjo: Nu, gastro
lės nebuvo lengvos, bet jos
buvo našios meniniu požiūriu.
Žmonėms labai patiko lietu
vių liaudies drabužiai, instru
mentai, dainos.
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lipinuose). Leopoldvillėje —
Kongo, Hondūre, Lisabonoje,
Portugalijoje Brazilijoje, Ka
nadoje (Ottawoje) ir k.
— Ar ir toliau tebesirūpina
ma ū.i .?
— Ne, neturėtų prasmės. Pa
grindinis gi tikslas yra kata
Ūkiškoji akcija arba pasaulie
čių apaštalavimas Pax Roma
na siekia tarptautinio katali
kų inteligentų apaštalavimo.
Tokia tema buvo pagrindinė
40 metų sukakties minėjime,
Ypač kreipta dėmesys į apaš
talavimą savo aplinkoje —unive^sitetuose, moksliniam dar
be, savo profesijoje Visur yra
deknstianizacijos žymių Pav.
mokslo sekcijoje liepos 2'4 25
buvo svarstomas pagrindinis
klausimas: «Dekristianizacijos
priežastys mokslinėje aplin
koje ir priemonės tam atsverjį»
— Kokios priemonės?
— Pajautimas kataliko stu
dento ir mokslininko bei aps
kritai šviesuollio atsakomy
bės Jis turi ne tiktai gerai
nusimanyti savo profesijos
klausimais, bet ir mokėti pri
eiti ir paaiškinti, kaip jie šie
jasi su tikėjimu kad jokia
mokslinė tiesa tikėjimui ne
prieštarauja Prieštaruja tiktai
mokslininkų ir profesionalų gy
venimas. iš kurio jie paskui
veda savo tiesa- ir jas neva
moksliškai grindžia. Katalikai
turi būti pasiruošę ir suge
bėti atskleisti tietą, kokia ji
yra iš tikrųjų.
—- Ir kas daroma tam tikslui?

— Kai man teko pe imti
Pax Romana pirmininko pa
reigas Maniloje, aš bendraja
me posėdyje su sekretoriatu
Madride, Ispanijoje, pasiūliau
sustip inti organizaciją iš vi
daus Mano mintis buvo to
kia: jeigu atskirų kraštų kata
likų stude tų ir profesionalų
organizacijos bus pakanka
mai stiprios ir veiklios, tai ro
kia bus ir Pax Romana Ma
no minčiai pritarė ir tada...
— Ir tada, ką jūs. daktare,
darėte?
— Pradėjome ruošti atski
tuose kraštuose seminarus,
studijų savaitės, suvažiavi
mus Amerikoje vieną tokį se
minarą ateitininkai suorgani
zavo Marianapolyje, kitam Pbi
ladelphijoje padėjo savo tai
ka Atskiri seminarai suruošti
ir kituose kraštuose Kai Fri
bourge buvo minima 40 metų
sukaktis, tai Bogotoje Kolum
bijoję sėkmingai pravestas
socialinis seminaras. Tai išju
dina to krašto studentis ka a
likus, supažindina su dabar
ties aktualiom problemom ir
veikimo metodais. Be to, t-pans
dintu žodžiu ir aplinkraščiais
stengiamės judinti ir skatinti
studentų organizacijų veiklą.
Ypač pabrėžiamas krikščioniš
kasis profesinis pasiruošimas
metodiniai veiklos klausimai.
Rūpinamasi duoti sugestijų, pa
tarimų pavyzdžių, kaip ir kur
veikiama, parūpinti medžia
gos įvair. klausimais. Asmenį
nin ryšiu siekiama patarti ir
padėti studentų sąjungų vado
vybėm, ypač Azijoje, Afriko
je, Pietų Amerikoje. Bandoma
vietoje pažinti jų veikimo są
lygas, bei kliūtis, jas aptart’;
Čia nebe vienu atveju tenka
susidurti su komunistų įtaka,

va susisiekimo priemone iš
Jardim Europa, Jardim Pau
lista ir kitų rezidencia inių
kvartalų? Na, tiek to. Kiekvie
nas tvarkosi šiame demokra
tijos krašte, demokratiniais
principais — laisvės princi
pais. Ir Dieve mums padėk,
kaip nors dar išlaikyti tuos
principus.
Bet štai atskubėjo vienas
saulėtas sekmadienis, jaukus
ir šiltas. Ir nuskubėjo lietu
viai kažkodėl V. Belos moky
klon, pas Vytauto Didžiojo por
tretą Ne kažkodėl, jie buvo
sukviesti Lietuvių Sąjungos
Valdybos rengiamam pobūviui.
Kai įėjau į salę, pamačiau
valgiais užkrautus stalus, įkai
tusius jaunatvišku linksmumu
degančius veidus ir šokančias
poras jaunų ir vyresnių, bet
tame pačiame šokio ritme, to
je pačioje «subatvakario» nuo
taikoje.

Sėdau už stalo, vaišinausi
skaniai pagamintais lietuviš
kais valgiais mielos ponios
Pupienienės. Susirinkusiųjų
nuotaika buvo tikrai šventa
dieniškai nerūpestinga. Čia su
tikau ir Šv. Juozapo draugi
jos ištikimą šulą p Juozą Bau
žį, Kultūros Dr jos pirminin
ką p, Alfonsą Žibą su ponia,
B. L. Bendruomenės Valdybos
vicepirmininką inž. Zenoną
Bačelį, Moksleivių Ateitinin
kų globėją kun. Juozą Šeške
vičių ir tik neseniai atvykusį
Tėvą Joną Bružiką S.J. Čia
pasisveikinau ir su V Anasta
cio šulu mok. St. Kubiliūnu ir
ponia, na, ir visa eilė lie u
vių. mielų nuoširdžių veidų iš
Parqe das Nações, Agua Ra
za. Mookos ir kt. S. Paulo
vietovių.
Pamačiusi tą tokį didelį mū
sų tautiečių susibūrimą pajų
tusi jų nuotaiką, tikrai džiau

Pasiūliau Stiprinti Iš Vidaus
PASIKALBĖJIMAS SU PAX ROMANA PIRM. DR. V. VYGANTU

(iš Darbininko)

Šiemet vasarą Šveicarijoje,
buvo Pax Romana savaitė Bu
vo abiejų Pax Romana šakų
(studentų ir katalikų intelek
tualų) suvažiavimai, posėdžiai
atskirų sekcijų
menininkų,
pedagogų, inžinierių, juristų,
formącininkų ir vadinamų
griežtų moks ų (matematikos,
fizikos) ir 40 metų Pax Roma
na minėjimas. Prieš 40 metų
yra įsisteigusi studentiškoji
Pax Romana šaka, kuri pla
čiau žincma. Baigusieji moks
lūs yra susiorganizavę tiktai
po paskutiniojo karo
prieš
15 metų. Kadangi nemažai da
lyvių, šiandien jau akademi
kų yra buvę Pax Romana na
riais kaip studentai, tai su
kaktis buvo tartum jų jubilėjus Jiem buvo malonu stebė
ti, kaip organizacija auga»...
— O kiek dabar Pax Roma
na yra išaugusi?

— Aš tegaliu tikriau kalbė
ti apie akademinį Pax Roma
na jaunimą. Jei prieš 40 metų
priklausė tiktai 23 valstybių,
tai dabar studentiškoji Pax
Romana apima 57 valstybes
su 101 sąjunga. Labiausiai iš
siplėtė po praėjusio karo. Bu
vo daroma pastangų ir iš se
kretoriato Fribourge, siekta,
sakyčiau, fizinės ekspansijos.
Labai daug padarė Rudi Sa
lat dar praėjusio karo pabai
goje Jis stipriai išjudino Pie
tų Ameriką, daug kur įsteig
damas Pax Romana vienetus.
Kiek vėliau siekta kiti kraš
tai. Tik paskutiniai suvažia
vimai yra buvę Maniloje (Fi-

(pabaiga iš 3 pusi.)

gilinsime, kad ir vėl nepada
ryti kokio nors liapsuso, taip
sakant paklaidos, ir neužgau
ti visų kitų priemiesčių lietu
vių nuoširdžiai tautiškų polin
kių
Taigi mokyklos pastatas iš
liko iki šių dienų globoje
Lietuvių Sąjungos. Jis išliko
toks pats erdvus, tik dabartiniems lietuvių kolonijos parei
kalavimams permažas ir per
daug sunkiai pasiekiamas.
Nes šiandieną lietuviai išsis
klaidė po visus plačiuosius
Sao Paulo didmiesčio pakam
pius. Šių dienų lietuviai nebesitenkina «vištele perekšle»
kurį juos sušildytų! Jiems jau
ir taip šilta. Ir kaip čia pa
sieksi tą V. Belą gyvendamas
Morumbi, Indianopoly, Broo
klyne. Penėje? Argi verta gai
Sinti laiką važiuojant nuosa

PERKELIAMAS TĖVŲ SUSI
RINKIMAS

Šį sekmadienį numatytas
ateitininkų tėvų susirinkimas
perkeliamas į paskutinį spalio
sekmadienį (t. y. 29 dieną).
Tėvai prašomi įsidėmėti šią
naują datą ir ją rezervuoti
susirinkimui.
STUDENTAI RENKIMĖS
KONGRESĄ

Į

i,

spalo

14 d.

Sekančių metų Pax Romana
Kongresas įvyks Montevideo.Ir
mūsiškiams studentams nebus
toli nuvykti.

— MOKSLEIVIŲ ATEITI
NINKŲ SUSIRINKIMAS įvyks
šį sekmadienį po 9 vai Šv.
Mišių.
PASIRODYMAS IR REPETI
CIJOS

Kaip jau ankščiau buvo
Amerikos lietuvių laikraštis skelbta šį sekmadienį 8 vai.
«Darbininkas» per du numeriu vakaro mūsų jaunimas su lie
išspauzdino platų pasikalbėji tuviška programa dalyvaus
mą su Pax Romana pirminiu Departamento de Educaęao
ku daktaru Vygantu. Pax Ro Fisica rengiamoje profeso
mana yra viso pasaulio stu riaus dienos minėjime Minė
dentų katalikų sąjungas ap jimas įvyks Agua Branca de
jungianti federacija Dr Vy nartamentui priklausančiam
tautas Vygantas Pax Romana sporto stadijone Pasirengi
veikime dalyvavo, kaip ateiti mui repeticijos bus šeštadie
ninku atstovas. Dabar antrai nį 5 vai. p. p J unučiams
kadencijai iš e lės yra perink «Suktinio» rinktis į šv. Juozą
tas šios pasaulinės federaci po mokyklą 6 vai Mokslei
viams «Malūno» ir -Kepuri
jos pirmininku.
nės». Sekmadienį 15 v 1 «Kai
velio» kartu su choristais.^
labai užmaskuota, pritaikyta
ypač socialiniam krašto aš
trumam. Diskusijose paaiškė
ja. kad katalikų socialinio vei
kimo principai ir siekimai iu
ri būti kitokie Kitur savo li
beraline dvasia daug ką pa
gauna universitetai. Į univer
sitetą dažniausia težiūrima
kaip į išsilavinimo priemonę;
priemonę profesijai įgyti Bet
universitetas ir auklėja Pax
Romana siekia atkreipti ats
kirų kraštų studentų organi
zacijų dėmesį, kad savo na
rius auklėtų ir mokytų, kaip
į universitetinę aplinką įnešti
daugiau krikščioniškos dva
sios.
<

- LUCIJA ŠUKYTĖ pradė
jo talkinti L. K. B. Chorui,
kaip akompaniatorė ir maes
tro padėjėja.
Jaunučius mokyti dainavi
mo ir giedojimo sutiko JULI
JA KRAUJALYTÉ greitu lai
ku bus pradėtos repeticijos.

(B. D.)

giausi. Panorėjau įtikėti, kad
lietuviai dar tikrai egzistuoja
S. Paūiyje. Ypatingai man bu
vo malonu išgirsti, kad ruo
šiamasi už kelių mėnesių pa
sirodyti scenoje su puikia see
nos pjese «Mokyklos draugai»
kurią režisuos mums jau iš
anksčiau pažįstamas gabus re
žisierius scenos mėgėjas po
nas Stasys Jurevičius, Na,
kaip gi nesidžiaugti tokiais
pažadais, ypač tiems kurie
yra išsiilgę lietuviškos scenos
meno?...
Bet negaliu nepabrėžti visų
savo įspūdžių nepaminėjusi
svarbiausia L. Sąjungos pirmi
ninko kapt Juozo Čiuvinsko.
Šį popietį jis buvo su manimi
tikrai atviras ir nuoširdus. Tik
vieno jis man atvirai nepasa
kė. kad visas tas pobūvis bu
vo jo iniciatyva, kad jis pa
noro suburti lietuvius dar kai
tą Nepriklausomos Lietuvos

mokyklos patalpose, panoro
matyti savuosius tautiečius p©
Vytauto Didžiojo portretu su
sirinkusius, panoro jausti ti
krą lietuviško «subatvakario»
nuotaiką «savo tėvo klėtyje».
Visos kalbos, kurios buvo pa
sakytos (jų buvo nedaug po
no Skorupskio iš P. das Na
ções ir p. inž. Z. Bačelio (už
girė tą šviesią L. Sąjungos ini
ciatyvą atgaivinti savo tautie
čių tarpe bendradarbiavimą
mums rūpimais klausimais,
svarbiausia, užgirė tą tikslą
kurio siekia Sąjunga savo vei
kloję.
Ir nuskambėjo paskutinės
lietuviškos dainos, primenan
čios rugiapjūtės metą, nus
kambėjo daug ilgesingų dai
nų, kuriose lietuvis vis dar
laukia laisvės rytojaus Nūs
kambėjo sekmadienio popie
tis Ir kur jo aidas atsilieps?
Dalyvis.

5

• 961 m. spalio 14 d.

MŪSŲ

ALEKSAS KALINAUSKAS

FABRICA DE MALHAS
Petras

5 fUSį.

LIETUVA

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA

Advokatas

Šukys

UŽSISAKYTI

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

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone .• 63-4258 Vila Zelina (arti R.
Ibitirama ir Av. Zelina).

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

no 14,00 iki 18,00 vol.

ALBINAS VASELIAUSKAS

Ir pr enumeralą apsimokėti
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje,
Rua Clemente Alvares, 137,
Lapa.
įp|Kun.‘ J. Šeškevičius V. Želi
nos klebonijoje,

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

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).

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car
los Gomes, 180 (prie Av. LÍ
berdade),
J. Karpavičius, Av. S. João
233 (prieš centralinį paštą),

KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

Juozas Matelionis, Rua latai, 26, Casa Verde,

Rua 24 de Maio,
III aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas
pamokas duoda nemokamai.

Tėvą P. Dauginti S.J prie S.
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Mendes,

GEROS ŽINIOS

K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
VI. Pupien|, Rua Lituania
67, Mooca,
B. Tubelį ir Kučinską, Moi
nho Velho.

Jei nori nemokamai'išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į

I

I

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 —• Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: < C A BI UN A »
Rio de Janeiro
Serraria « I T A » —- Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

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.
♦ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.

KIRPIMO

IR

SIUVIMO

MOKYKLA

** Ji <£) IF I! J A "

* Siuntinis, i pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus

"arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Gsixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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 ------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai
Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė
Gaulienė, Rua General Pedra
.151

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVlClUS
Rua Inhagapi 47
V Zelina
(prasidedi
595)

SIUVYKLOJE LAURO

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

VIENINTEL AI

ATSTOVAI

GARSIOJO*

VANLEN^

Y

IIIRMaWJ CARIPIIItiDII

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

indoya vanduo yrr j .«ii žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite
Įsitikinkite ir visados naudokite'

Casa Sprindys & Čia.

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

PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

Caixa Postai 3967

SÃ O

PAULO

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai nas

1EJCKBTÜUBO CONTAEII_

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.

JSaJcimento
Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atioaiymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudamo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»

g
s

‘

RUA COSTA BARROS,

34-C

TEL. 63-3285

ViLA ALpiNA

'

6

KVIEČIAME senus ir jaunus atsilankyti į Dr. Basanavi
čiaus Vardo Mokyklos globėjų ruošiamą

VAKACÁ,
4V.

ZELINA,

515

—

GAlXA

AUKA JAUNIMUI

Dr. ELIZIEJUS DRAUGELIS
ir Ponia iš savo kuklios pen
sijos atsiuntė studentų ateiti
ninkų reikalams 2 000 cr. Gra
žus pavyzdys turėtų paskatin
ti ir kitus paremti jaunimo
darbus. Dabar kaip tik tam
yra puiki proga, nes vykdo
mas jaunimo namų statybos
vajus.
5 spalio Vila Libanesoje mi
ré KOSTANTAS SALADŽIUS,
sulaukęs 86 metų amžiaus. Ve
lionis buvo kilęs iš Vyžuonių
kaimo, j Braziliją su šeima
atvyko 1928 metais. Nuliūdime
paliko žmoną Pranę ir vaikus
Anelę ir Jurgį.

ATNAUJINTAS KRYŽIUS
— P JUOZAS MATELIONIS apmokėjo lietuviško kry
žiaus prie Vila Zelinos bažny
čios perdažymą. Matelionių
šeima y a ir kryžiaus staty
mo fundatoriai

PRELATO JUBILIEJUS

Apie 15 dieną lapkričio grjž
ta iš Amerikos prel. PIJUS
RAGAŽINSKAS. Šiemet suei
na 25 metai, kaip prelatas
pradėjo pastoracinį darbą
tarp Brazil jos lietuvių ir 30
metų, kai jis įšventintas kūni
gu. Šios gražios sukaktys ren
giamasi atžymėti lapkričio 26
dieną Bus iškilmingos pamal
dos Vila Zelinos bažnyčioje
ir po pietų pagerbimo pobū
vis gimnazijos salėje Visi no
rintieji kokiu nors būdu prie
šventės prisidėti
prašomi
kreiptis į kunigą J Šeškevi
čių. Pakvietimai į pobūvį jau
atspausdinti ir netrukus bus
pradėti platiLti.
— JAUNIMO NAMŲ staty
bai ANGELINA DIRSYTĖ įmo
kėjo 5.000 cr. kaip pirmą ra

POSTAL, 4118 — SÃO PAUL©

tą(prestaęao) pažadėtų 20.000
cr. Helena ir Joaquimas Tei
xeira pabaigė mokėti garbės
statytojo auką 10.000 cr. Iza
kas Bummurall statybai paau
kojo 1 000 cr (p Izakas yra
žydas Šitas pavyzdys dangeliui katalikų turėtų šį tą sa
kyti). 1.009 cr. aukojo ’Adelia
Bubenka ir 500 cr. Naseimen
to.

Kuris įvyks šių metų spalio mėn. 14 dieną, to paties
vardo mokykloje Rna Camacan, 625 Vila Anastazija
Programoje «MEŠKA» Čaikovo vieno veiksmo vaizdelis

Šokiai grojant geram orkestrui.
Beto turėsite progos išbandyti savo laimę daiktinėje
loterijoje.
Vakaro pradžia 20,00 vai.
Mokyklos Globėjų Valdyba.

IŠ URA GVAJAUS

PAVYKO JUBILIEJUS Ne
paprastai gražiai pavyko atš
vęsti 10 metų radio sukaktu
— MOTERŲ DRAUGIJOS ir ves. Rugp 27 buvo atlaikytos
MALDOS APAŠTALAVIMO SU šv. Mišios už radio įsteigėją
SIRINKIMAS bus šį sekmadie a a. Vladą Mikalauską, S. J.
aį 4 vai. po pietų.
o prie jo monumento atgiedo
ta libera Gi vakare parapijos
— Šv. Mišios sekančią sa salė prisipildė lietuviais Iš
vaitę bus laikomos Vila Zeli kilmėse dalyvavo ir vyskupas
nos bažnyčioje. Pirmadienį 7 Antonio Corso. Jis grožėjos
vai už Mačaičių šeimos mirų ir džiaugės lietuviško jauni
sius, 7 vai. 40 miu. už Juozą mo žaidimais ir tautiškais šo
Navicką, antradienį 7 v užKie kiais Jam buvo įteikta graži
lių ir Kutkų šeimos mirusius, lietuviška juosta ir lietuviško
trečiadienį 7,30 vai. už Bronių stiliaus kryžius. O lietuviškos
Stankevičių, ketvirtadienį 7 radio valandėlės didžiausiems
vai. už Jurgį Jokubauską 7.30 ir išUermingiausiems per tuos
vai. už Ignacą Sitniką, penk 10 metų darbuotojams: Juozui
tadienį 7 vai. už Zosę Savic Vaštakui, Klemensui (Rikar
kienę, 7,30 vai už Mariją Kai dui) Vidžiui ir Uršulei Vaitevinckienę, šeštadienį 7 vai. lieaei buvo įteikta atminimui
už Jurgį Stelmoką.
pergaminiai diplomai su mi
nėjimo
dalyvių parašais. Ra
— Laiškai: J Butrimavičiui
A Nadolskytei, St. Lukoševj dio vedėjui Tėv Jonui Bružičiūtei, E. Šimonytei, I, Šimo kui Radio Komisija padovano
nytei, A. Rinkevičiūtei P. Šu jo gražų albumą su fotografi
kini. F Slavinckaitei, A. Ba jomis. Kitiems radio valandė
lionytei, R Amilevičiui, J. Ja lės bendradarbiams buv > išda
kučiui, J. Kutkienei, A. Laz lintos premijos knygomis. To
dauskui, G Valeikaitei, A. Pa kių dovanų susidarė arti
šimto
viloniui.
Su artistiniu įsijautimu ra
— Ant knygų stalo prie baž dio sukaktuvių proga buvo su
nyčios galima gauti Sibiro loštos dvi komedijos. Pirmoji
tremtinių parašytą maldakny iš čigonų gyvenimo miške su
gę «Maria gelbėk mus» ir lie ji) šokiais, dainomis ir čigo
tuvišką mišiolėlį <Būk mums niškais įsimylėjimais. Svar
malonus*.
biausias roles atliko Alba Gri
RIO DE JANEIRO
Llietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama PIRMADIENIAISnuo
20.15 vaL iki 20,45 vai.,

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

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

Escritório Contábil Vila Zelina S/C lida.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS

Horário; das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
eoniabiMdade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de
lotações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2FONE: 63-6005 • VILA Zė LINA - SÃO PAULO

gaitė ir Povilas Debesys. An
tra komedija, kuri visus pri
juokino, tai buvo dvarponis ir
Lietuvos žydas. Jonas Ščesnu
levičius turėjo dvarponio, o
Vytautas Dorelis žydo rolę
— PAGERBIMAI. Buvo pa
gerbti tose pačiose radio iš
kilmėse parapijos klebonas
Tėv. Jonas Giedrys S. J., ku
riam rugp. 29 sukako lygiai
40 metų o su buvusiu klebo
nu Tėv. Jonu B^užiku S J., at
sisveikinta ilgesniam laikui,
nes jis rugp 30 laivu išvyko
į S. Paulo darbuotis tarp lie
tuvių. Atsisveikinime netruko
ir ašarų. Sunku buvo skirtis
su Tėvu, kuris tiek savo jė
gų. sveikatos ir pasišventimo
paaukojo lietuvių kolonijai
per tuos 1® metų. Laimingos
kelionės, Tėve Jonai!

— ĮVYKO PIRMAS PASI
TARIMAS. U. L Parapijoj vi
sų lietuviškų (lietu iškai kal
bančių ir galvojančių) organi
zacijų Uruguajuje atstovų pa
sitarimas kuriame buvo svars
tomas Antrojo Pietų Amerikos
Lietuvių Kongreso organiza
vimo laikas ir vieta.
(Pabaiga iš 1 pusi)

kaipo nepriklausoma valsty
be, ir todėl reikalauja, kad
Kongo konstitucija būtų ata

PARDUODAMA BARAS IR KRAUTUVĖ SU
gerais įrengimais ir didele klijentūra
Kreiptis į savininką, Rua Jose dos Reis, 684,
Kampas Rua Inacio.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

SIUNTINIAI į visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10,
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko
nemoka. Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.
Iš Londono Standartiniai paketai Ka ėdoms pigia kaina.
Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.
Turime medžiagų pavyzdžius.
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas,
įteikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą. Persiuntimas
garantuojamas šimtu procentų.
Praça da Sė, 399, 4-tas aukštas, salė 404,
Fone 33-4963 ir 36-855®

tinkamai pakeista ir Kataaga pripažinta iš JTO pusės.
— SIRIJA atsiskyrusi nuo
Egipto dabar siūlo visiems arabams sudaryti Federaciją,
paremta arabų vienybės idė
ja. Šitas pasiūlymas yra smS
gis Nasserio autoritetui, ku
ris iki šiol tos idėjos įvykdy
mą laikė savo paties ir Egip
to privilegija.

— SKAITO MINTIS Starkville’je, Mississipi, JAV-se gy
vena dvi seserys dvynės,
Sherry ir Terry YOUNG, ku
rios sugeba žinoti, ką viena
ar kita masto. Tas jų savy
bes tyrė Mississipi Universi
teto daktarė Olivia Rivers, ir
žada tyrimus dar pakartoti.
Minėtosios seserys prieš kele
tą metų pastebėjo, kad abi
galvodavusios apie tą patį da
lyką Joms geriausia sekasi
vienai kitą suprasti, kada
Sherry galvoja o Terry atspė
ja. Jos jau būdamos mokyklo
je viena kitai mintimis per
duodavo atsakymus, kai vie
na jų mokytojai egzaminuoda
vo. Kai apie tai buvo sužino
ta, mokykloje jas laikė ats
kirtas viena nuo kitos, kad
jos viena kitai negalėtų padė
ti. Tuo reiškiniu labai susido
mėjo psichologai.

Kalėdos artėja,
ir Tamsta galvoji, ką pasiųsti
Švenčių proga giminėms į
Lietuvą.
Geriausia dovana — angliš.
kos medžiagos, kurias galima
užsakyti pas Magdaleną Vinkš
naitienę: R. Barão do Pirai, 65
Vila Ze ina

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KALENDORIUS
Pirmą mėnesio sekmadieni
Parque das Nações 1© vąl.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

— VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
— Tėvo Petro Dauginčio
S. J. (São Gonçalo bažnyčios)
telefonas 36-2628. Prašyti Pad
re Daugintis,
•
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