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Nauja Brazilijos' Vyriausybė
Pagaliau, po ilgų ir nuola

tinių atidėliojimų, su nema
žais sunkumais, suorganizuo 
tas naujas ministerių kabine
tas. Visi ministerial namji, 

•daugumoj vardai mažai ži
nomi;

Ideologinis ir politinis nau
jos vyriausybės veidas labai 
margas. Daugumas ministeri
jų teko PSD ir PT8. Krikš
čionims demokratams teko 
viena — švietimo ministerija, 
kurios ministerių pakviestas 
deputatas Paulo Taršo Brazi 
lijos lietuviams jau žinomas, 
nes São Pauly ir Rio de Ja- 
neire yra kalbėjęs lietuvių 
suruoštuose minėjimuose Jis

Kremliuje komunistu partijos centro komitetas 
posėdžiauja prie uždaru duru

Birželio mėn. 18 d Krem 
liuje susirinko komunistų par 
tijo« centro komitetas, kurį 
sudaro 175 nariai. 155 pava
duotojai Susirinkime taip pat 
dalyvauja daug vietinių ko
munistų veikėjų, viso apie 
tūkstantis žmonių

Susirinkimas pirmoj eilėj 
svarsto partijos ideologinius 
klausimus ir ruošia atsakymą 
Kinijo komunistams, kurie 
Kremlių gana žiauriai kaltina 
už nuo linijos nukrypimą Ki

— Šaltis jau atėjo. Paranoj 
šaltis siekė 8 laipsnius

- ITALIJA vis dar be vy
riausybės. Jau kelinta savai
tė vis nepavyksta suorgani
zuoti vyriausybę Norima su
organizuoti koalicinę, plates 
niais pagrindais, kad parrla- 
mente turėtų didesnę atramą. 
Italijos preziden os vyriausy 
bę sudarti buvo įgaliojęs 
krikščionių demokratų parti 
jos atstovą Moro, kuris po 
kelių nepavykusių bandymų, 
atsisakė nuo įsipareigojimo. 
Politinė krizė gali priversti 
preaidentą paleisti parlamen 
tą ir naujus rinkimus pas
kelbti.

— Kardinolui Mindszenty • 
vengrų komunistinė vyriausy
bė neleido vykti Romon į po 
piežiaus rinkimus. Kardinol s 
būtų r avęs leidimą, jei būtų 
sutikęs išvažiuoti ir daugiau 
Vengrijon nebegrįžti Bet su 
šituo pasiū;ymu nesutiko.

— ARGENTINOS vid us po 
litika yra įtempta sąryšyje 
su artėjančiais rinkimą s Pe
ro nistams laisvė statyti kan- 

priklauso krikščionių demo
kratų kairiajam sparnui.

Buvęs S. Paulo gubernato
rius Carvalho Pinto, kviečia
mas Hn-ansų ministerių, vie
šai nepasisakė kuriai politi
nei partijai priklauso Carva
lho Pinto jeigu sutiktų įeiti 
vyriaueybėn su tam tikromis 
sąlygomis, kad jis galėtų tu
rėti laisvas rankas finansų 
administravime.

Bendrai nauja vyriausybė 
sutikta gana šaltai. Kairysis 
soarnas yra nepatenkintas 
darbo ministerių ir jau prieš 
naujo ministério paskyrimą 
ruošia demonstracijas.

niečia mano kad čia Kruš- 
čio as yra kaltas. Jam pasi
traukus ar j| nušalinus, su 
Kremliumi nebūtų sunku su- 
sikalbė-i

Kin r— «• airia jau atvirai 
rašo apie reika!ą grąžinti ca 
ru valdymo metai* nuo Kini 
jos atplėštus ir prie Rusijos 
prijungtus didelius žemės ulo 
tus Sovietų Sąjungos spauda 
kiniečių teritorialinius reika
lavimus niek- neatsakė.

didatus yra suvaržyta Rinki
mai yra numatyti-7 d. liepos

- VATIKANAN suvažiavo 
80 kardinolų popiežiaus rinkti.

- SÃO SEtiASTIÃO bus įs 
teigta muitinė ir čia daug 
laivų iškraus prekes, tuo bū 
du Santos uoste nereiks lai
vams laukti mėnesius, kad 
prie krantinės galėtų priplau 
kti.

— ITALIJOS vyriausybei 
sudaryti paskutinis bandymas. 
Prezidentas Segni pakvietė 
parlamento pirmininką Leone 
bandyti sudaryti vy iausybę. 
Tai jau bus paskutinis bandy 
mas Nepavykus — parlamen 
tas būtų paleistas ir nauji rin 
klmai skelbiami

— BRAZILIJOS sindikatai 
ir popiežiaus rinkimai Jau 
visiems yra žinomi, kad dar
bininkų sindikatai Brazilijoje 
dažnai yra panaudojami ne 
tiems likslams, kuriems buvo 
įsteigti Sindikatai neretai at
lieka politinių partijų parei
gas. kišdamiesi grynai į poli
tinius klausimus. Jau yra net

Joninių Šventės Proga Sveikiname 
TĖVĄ JONĄ BRUŽIKĄ ir TĖVĄ JONĄ GIEDRĮ 

ir visus kitus Jonus laikraščio rėmėjus, prietelius, 
skaitytojus.

Ilgiausių ir laimingiausių metų !
«Mūsų Lietuva»

anekdotų ap e sindikatų toli 
nuėjusius reikalavimus. Tarp 
kitko Brazilijos sind.katai nu 
tarė reikalauti, kad popiežių 
mi būtų išrinktas kardinolas 
Montini. Jo neišrinkus, sindi
katai pradėtų streiką neribo
tam laikui.

— NUOMOS įstatymas Bir 
želio 30 d. nustos galios pra 
tęstas nuomos įstatymas. Yra 
paduotas parlamentui naujas 
nuomos projektas su teise 
pakel i nuoma. Kiti nori, kad 
dar senasis būt pratęstas ligi 
š ų metu pabaigas Ateinančią 
savaitę šis klausimas, ligi 
30 d birželio turi būt išspręs 
tas. pratęsiant seną, arba 
priimant naują įstatymą.

Priverčiamąjį paskolos 
(empresjmo compulsorio) įs
tatymą senatas atmetė Taip 
pat prieš šį įstatymą pasisa
kė buvęs finansų ministeris 
Santiago Dantas.

POPIEŽIAUS rinkimai 
prasidėjo Tikimasi, kad dvie 
jų d enų laikotarpy bos iš 
rinktas Jono 23 čiojo įpėdinis.

- UŽ DEMOKRATIJĄ. . 
Šį šeštadienį, 22 d birželio 
Pacaembu sporto salėje bus 
didelis demokratinio fronto 
sąskrydis, kur ame dalyvaus 
demokratiniai sindikatai, aka 
deminio jaunimo demokrati 
niai sąjūdžiai, ir visa eilė ki 
tų demokratinių sąjūdžių 
Sąskrydžio tikslas giati de
mokratiją ir neleisti konstitu 
cijos, bent šiuo metu, keisti.

— Popiežiaus rinkimuose 
dalyvauja 80 kardmoių Yra 
galimybė išrinkti popiežiumi 
bet kurios kitos tautos ne 
italų, kardinolą. Visoje baž- 
nyč os istorijoje yra buvę 52 
popiežiai ne italų tautybės.

Dabartiniame kardinolų t?ąs 
tate yra vienas juodas, afri
kietis, vienas japonas, vienas 
fi.ipinietis.

— Vatikane ir Kr i; 
tuo pačiu metu vyksta svar
būs susirinkimai. Vatikane 
renkamas popiežius, iviaskvo 
je bedieviškojo komunkmo 
atstovai svarsto apie pasauli
nės revoliucijos sukėlimą, 
žmonijos nelaimėse ir skurde 
paskandinimą, raudonojo im
perializmo išplėtimą.

I Lietuvos nacionalinė I

— GENOCIDO dienos, pir
mųjų masinių trėmimų Sibi
ran, minėjimas šiais metais 
buvo suruoštas lietuvių ir lat 
vių 15 d birželio, S. Francis 
co Xavier gimnazijos salėje, 
Rua Moreira Costa 515, Ipi
ranga Programą sudarė dvi 
dalys: oficialioji ir meninė. 
Olicialioje dalyje kalbėjo São 
Paulo universiteto, teisių fa
kulteto antekomunistinio fron 
to akademikai: Paulo Vieira 
da Rocha ir advokatas Hagop 
Seraidarian Pagrindinę kal
bą pasakė, trukusią visą va
landą. deputatė Maria Concei 
ção Neves da Costa, kuri 
prieš trejetą metų lankėsi 
Rusijoje ir vietoje susipažino 
su proletarų «rojumi».

Meninėje programoje dai- 
navo solistė Henriqueta Eh
lers, latvių ir lietuvių chorai.

— Maskva pagaliau supra
to, kad Fidel Castro yra ver
ias daktaro laipsnio leniniz
mo ir marksizmo bedieviš
kam rnoks'e ir suteikė jam 
• garbės» daktaro titulą

— Londone geg. 24 d. pa
čiame vidurdienį, kada dirbau 
tiejiVužkandžiavo, sustojo prie 
aukso sandėlių automobilis, 
iš ipo dienos vagis, trenkė 
aukso nešikui į ausį. įsakė 
tylėti ir prisikrovęs pusę to
no lydyto aukso ir nudūmė 
savais keliais.

— Katalikų teologai daly
vaus suvažiavime Nuo liepos 
30 iki rugp. 11 d Helsinkyje 
įvyks šeštasis pasaulinis liu
teronų unijas suvažiavimas. 
Į fą suvažiavimą vyks ir du 
Katalikų Bažnyčios teologai; 
Romos Grigoriano universite
to profesorius jėzuitas J Wit 
te ir Paderborno teologijos 
akademijos prof. Moos. P. 
81>ser Jie dalyvaus kaip ste 
bėtojai.

— Madaga*kae atrasti mil. 
žiniškų paukščių liekanos. 
Jų kaulai ir nepaprasto dy
džio kiaušiniai, kurių skers
muo yra 24,5 centimetrai. 
Šis kiaušinis sveria 8 kartus 
daugiau už stručio kiaušinius, 
kurie iki šiolei buvo laikomi 
didžiausi paukščių kiaušiniai 
pasaulyje.
w ____Uc*

IŠLEIDŽIA ŠĮ NUMERĮ

MEČYS PALECKIS

Dar nepraėjo nė metai, 
kaip mūsų tautietis Mečys 
Paleckis išleido, pernai rug
sėjo 15 d «Mūsų Lietuvos» 
68 numerį, apmokėdamas vi 
sas spaustuvės išlaidas. Bet 
štai šiemet vėl. žinodamas, 
kad reikalinga remti lietuvis 
ką spaudą, pats, be jokio ra 
ginimo atsi ntė 15 000 kr če 
kį vienam numeriui išleisti. 
Už tai p Mečiui esame labai 
dėkinc', nes šiai krizės lai 
kais nėra lengva išlaikyti Bra 
žili jos • tuvių savaitraštj, 
«Mūsų Lietuva». Kaip savait
raštis. yra vienintelis visoj 
Pietų Amerikoj.

Mes visi džiaugiamės, kad 
p. Mečys Paleckis, vos tik 
po paskutinio karo atvykęs į 
Braziliją, bet būdamas gabus, 
taiį ureitai prasimušė j aukš 
tą tarnybą Atma Paulista fir
moje.

Reikia dar vieną dalyką 
pabrėžti ir ypatingai pagirti 
Kad, Mečio Šeimoje girdisi 
tik lietuviškai Jo metai rug
pjūčio 13 d tepasieks Kris
taus amžių, dėl to dar daug 
yra gražios vilties, kad Me
čys ir jo žm nelė Danutė 
Balvočiūtė ir gražūs vaiku
čiai dar nekarą pasižymės 
mūsų kolonijos lietuviškame 
veikime Tik gaila kad jie 
taip toli gyvena nuo lietuvis 
ko centro, net Santo Amaro 
apylinkėse, Elmiros viloje, 
rua 3 — 103 nr

Daug Dievo palaimos ir ii 
giausių metų linki.

Dėkinga «Mūsų Lietuvos» 
Administracija.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NlNTtLI PIEIŲ AMERIKOS 

SAVAliRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

1
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Vis Nesėkmė Kovojant Su Religiniais Papročiais 
Ateistai teigia: reikšmingas bažnyčios skelbiamas ryšys 

su tautiniais papročiais

Bekovojant prieš bažnyčią, 
beskiepijant ateizmą, sovieti
niai pareigūnai nuolat susidu 
ria su klausimu: kodėl vis 
dar gajūs religiniai papro
čiai, tradicijos? Pagal prof. 
J Kupčmską (plg. «Tiesa», 
121 nr. geg 25 d), nežiūrint 
tikinčiųjų skaičiaus mažėji
mo, bažnyčia vis dėlto nors 
ir «kurį laiką» — išsilaiko .. 
Bažnyčia kovojanti už gyven 
tojų dorovę, palaiko senas 
visuomenės tradicijas, guo
džia nelaiminguosius. Prof. 
Kupčinskui sunku suprasti, 
kaip Lietuvos inteligentai ga 
lį galvoti, kad aukštą moralę 
tori skiepyti religinės orga
nizacijos ir jam dar sunkiau 
suprasti,- kaip Lietuvoje atsi
randa medikų, galvojančių, 
kad moralinių normų ’aužymo 
žalą turinti aiškinti ne gydy
tojas, o kulto darbuotojas. 
Religijos saitai su papročiais 
tradicijomis, dar mirties pro 
blema, tai pastarojo meto 
lietuviškųjų ateistų dažniau 
svarstomi klausimai.

Prof. Kupčinskas pripažįs
ta, kad ateizmas p inta ne 
vienodai, kad reikšmės turįs 
bažnyčios skelbiamas jos ta
riamas ryšys su naciona i- 
niais papročiais Profesoriaus 
nuomone, ir lietuvišk sios in 
teligentijos tarpe pasitaiko 
žmonių, tvirtinančių, 
kad katalikybė p r i - 
sidedanti prie lietuviškų na- 
c onalinių tradicijų išsaugo
jimo.

Krikščionybės sukurtos tra 
dicijos esančios nenaudi gos 
sveikam, laimingam žmonių 
gyvenimui — štai ateistinės 
propagandos teiginys. Toliau 
ateistai aiškina, kad kai ku
rios tradicijos, apeigos buvu
sios žalingos žmogaus svei
katai, pvz. švęstas vanduo 
prisidėjęs prie susirgimų iš
plitimai Net ir Kauno Valst. 
medicinos instituto studen
tams. dėstytojams buvo pa

vesta ištirti švęstą vandenį 
ir jame rastos įvairios bakte 
rijos. Kadangi Lietuvoje anks 
čiau siautusios epidemijos, 
tad dabar tikintiesiems agi 
tatoriai aiškina: nenaudokite 
švęsto vandens, nes jame dar 
likę epideminių susirgimų su
kėlėjai...

Ateistams nepatinka, kad 
bažnyčia, pagal mediką Kup 
činską, stengiasi padidinti sa
vo įtakų, teikdama paguodą 
nelaimėje. Esą, jei žmones 
«nebeįmanoma pradžiuginti 
dangiškomis gerybėmis», tai 
vis dėlto nelengva nurodyti 
asmenį, kuris nesibijotų mir
ties. Dvasininkams susidaro 
palanki dirva paguodos misi
jai, kai senstant ir sergant, 
sustiprėjanti mirties baimė

Priešmirtinės ir laidojimo 
apeig s, pagal Kupčinską, rei 
kali gos religinių prietarų 
propagandai. Dabar jau pri
pažįstama: Lietuvoje ne retas 
atvejis, kai įnirusiems teikia
mas paskutinis patepimas ir 
čia vėl keliamas propagandi
nis momentas — esą, norima 
parodyti, kad ligos nelaimėje 
net bedieviai pagaliau su
pranta cavo klaidas, grįžta 
prie tikėjimo. O dabar ateis
tai Lietuvos išaiškino: prieš
mirtinis periodas yra žmo
gaus įgimto bedieviškumo de 
monscracija, nes juk žmogus 
norįs gyventi žemėje .

Piešiamas dar niūresnis, 
bažnyčios atliekamas vaid
muo: su sunkiais pasninkais, 
kančių ideabzavimu, ji«smar 
kiai sutrumpinusi natūralų 
žmogaus amžių».. Jei, teigia 
Kupčinskas šiuo metu nere 
tai senatvė prasidedanti jau 
po 50 metų, tai ji esanti Ii 
gų, vargingo gyvenimo, ža
lingų įpročių padarinys. Nei 
Kupčinskas, nei kiti ateistai 
dabar neskelbia, kodėl Lietu 
voje žmonės sensta po 50 
metų. Jiem terūpi šaukti, kad 
reikia artėti į komunizmą.

V, Kumpikevičiūtė

Prie Upės
TU palikai mane prie upės, 
Tarp Šieno pradalgių mane.
Srovėje žiogas žalias supės 
Ir žaidė vėjas ramune. »

Atėjo pievuosna pjovėjai, 
Sidabro dalgėm nešini. — 
Ir upės nendrė klausė vėjo:
— Kam išeini, kam išeini?

Ir mirė žiedas pradalgėje,
Kaip žiogas upės sūkury.
O nendrių šnekoje girdėjai —
— Ir tu ir tu sulinkt turi...

Kam palikai mane prie upės.
Prie šieno pradalgių mane. 
Srovėje žiogas liovės supęs 
Ir vėjas — žaisti ramune..

Nestatydinkis Namo, Nes Busi Apšauktas 
Parazitu

Lietuvoje prisibijoma šmeižtų prieš naujuosius namų savi
ninkus — kovoja prieš «namų savininkus oarazitis»,

dar ir namus

Marijampolėje (dabar — Kap 
suko mieste) gyvenąs Pr. 
Vąinikonis meninės dirbtuvės 
brigadininkas, pasiryžo, pa
sitaręs su žmona, statydintis 
namą ir panoro ieškotis pi 
gesnių būdų — gauti valsty
bės paskolą Tačiau, savo 
laiške «Tiesai» (plg, 110 nr. 
geg. 12 d) jis klausia: norė
čiau įsikurti savame name, 

kad kylanti ekonominė gero 
vė, o jei išnyksią pavojingi 
susirgimai bei žalingi įpro 
čiai, tai. žmogaus amžius., 
ilgės ir žmogus bus laimin
gas. Tai tipingi ateistinės ko 
vos pavyzdžiai, drauge ir 
liudijimas apie didelę nesėk
mę komunistams svarbios agi 
tacijos srityje.

parduodančits

bet bijau*, kad man<e apkal
tins nesąžiningumu, privačia- 
sa ininkiškumu Toji baimė 
kankina daugelį gyventojų - 
būsimų namų savininkų Lie
tuvoje Nenuostabu, kad lai
kraštis tuo reik lu paskelbė 
Kapsuko vykd komi eto pir
mininko laišką paaiškinimus.

Žinoma, pirmiausia norima 
pasigirti dideliais laimėjimais. 
Aiškinama, kad žmonės kad 
ir toje buv Marijampolėje, 
gyvena gerai, pasiturinčiai, 
nes.. statosi namukus. Esą, 
per pastaruosius septynis me 
tus tame mieste jau atsiradu
sios 102 naujos gatvės. Mies
to gyventojai (matyti, nuo bol 
ševikmečio įsigalėjimo pra
džios, 1944 m) pasis atę dau
bai p 1 20'0 gyv. namų. Vieniu 
telis matas dabar Lietuvoje 

Įsigyti namą, tai, esą, geras 
žmogaus uždarbis ir santau 
pos.

Didžiausias rūpestis ir jį 
spaudoje pariją dažnai ke
lia, tai kova su tais, kurie, 
mažai uždirbdami, statydina 
si namus, «dviaukštes pilai
tes», dar turi nuosavą maši
ną — «Moskvičių», o namuo
se gyvenimą saldina televizi 
jos aparatu ar... akordeonu. 
Kapsuko miesto vykd komi
tetas dažnai gaunąs žmonių 
reikalavimus (tiksliau-skun
dus) demaskuoti parazitus — 
naujų namų savininkus To
kie «niekadėjai, machinato 
riai» verčiami komitete aiš
kint s. įrodyti keliolikos metų 
pajamas ir jei jų trūksta įro
dyti namo statybos išlaidoms, 
toks namo savininkas jau ne 
betenka turto, o «Tiesoje» jis 
apšaukiamas parazitu, viešai 
skelbiamas grąsinimas: kova 
su tokiais, pajamų neįrodžiu- 
siais namų savinii kais bus 
tęsiama tol kol pam šu tur
tuolių nė kvapo nebeliks

Lietuvoje vis dažniau pra
dedama kovoti pries daíné- 
jančią spekuliaciją namais. 
Pateikti tokie pavyzdžiai: ma 
lūno darbininkas Kapsuko 
mieste nusipirko namą už 
1.000 rb o paskui ji pardavė 
už 4 000 rb ir pirko kitą na
mą už 5 000 rb Krovėjo žmo 
na niekur nedirbanti, nupir
ko už 950 rb n-’sę namo, o 
pardavė už 3 000 ir... kieme 
jau atsirado naujas Mosk'i- 
čius» ar «Pobieda» Jei tokie 
spekuliacijos reiškiniai (o jie 
juk režimo, sunkių gyvenimo 
sąlygų padarinys) kelia neri
mą ar pyktį, tai daugiausia 
susirūpinta Lietuvoje vis plin 
tančiomis kalbomis ar, kaip 
jas vadina — šmeižtais. O 
jie labai būdingi; atsargiai 
su namuko statyba nes tave 
apšauks parazitu, privačiasa- 
vininkiškumo gerbėju, dar ir 
lėšų grobstytojo, pagaliau pa 
garsins ir «Tiesoje» ir... galu 
tinai pribaigs.

■Jj; Halina Didžiulytė Mošinskienė
■ v

Mergaite Provėžoje
Sunkvežimio ratai, kurčiai 

burzgėdami, slopino aimaną 
suplėšytų širdžių Dulkių de
besis trenkė į veidą paskui 
besivejančiai vienmarškinei 
mergytei. Mergytė dar pabė
gėjo. Paskui kažkaip keistai 
skėstelėjo rankutėmis ir kri
tu kniubščia į naujai išraus
tą provėžą. Pečiai pluoštais 
plaukų į pridengti, trukčiojo, 
maži kumšteliai gniaužė purų 
smėlį, o burnytė žiopčiojo 
lyg trokštančios žuvies. —

Taip ją rado Morta, grįžda 
ma iš naktinės darba pamai
nos. į Apsidairė ir pastebėjo 
gatvės pasisukime dulkių de
besį Jr tolstantį motoro burz- 
girną* ;

Morta ' suprato. Priklaupė 
prie mergytės ir atsargiai pa 
lietė virpantį petelį. Mergytė 
staigiai pakėlė savo veidelį. 

Drėgni nuo ašarų skruostą’ 
buivo aplipę smėliu Didelės 
mėlynos akys, užtinusios nuo 
verksmo, žiūrėjo į Mortą ne
išsakomu išgąsčiu.

— Mažyte, tu pargriuvai?
— tyliai tarė Morta, keldama 
mergytę nuo žemės šluosty
dama jos skruostus. — Tavo 
keliai kruvini.

— Aš noriu pas mama!... 
skausmingai suriko mergytė 
ir ėmė veržtis iš Mortos 
rankų.

— Kur tavo mama? — kiau 
sė Morta.

— Ten... drebančia rankute 
rodė ton pusėn, kur vos vos 
dar dulkėjo.

Nauja v kūkčiojimų ir ašarų 
antplūdis nutraukė tolimes
nius žodžius. Morta išsiėmė 
iš rankinuko nosinaitę ir nu 

š'uostė ašarotą veidelį. Pas
kui nusigaubė skarelę ir su
plėšė išilginiais gabalais Jais 
aprišo sužeistus mergytės 
kelius.

— Kaip tavo vardas? — pa
klausė.

— Laimutė, — vos ištarė 
pro ašaras.

— Neverk, Laimute, einam 
pas mane. Būsi su manimi, 
kol mama ir tėtis sugrįš.

Morta paėmė mergytę už 
rankos ir nusivedė bundan 
čia gatve.

☆ ★
♦ ' / "v. \

PRASLINKO daug metų nuo 
graudaus ryto, kai Morta at 
sivedė Laimute į kuklų dar 
bininkės kambarėlį. Bet nuo 
tos dienos kamberėlyje liko 
šviesiau. Motinišku instinktu 
Morta prisiriša prie nelaimiu 
gos mergytės ir tuo įprasmi 
no visą savo gyvenimą Ji ir 
toliau dirbo fabrike 

nakties pamainoje, kad tik 
Laimutei nieko netruktų Ir 
visą savo laisvalaikį net mie 
go valandas skirdavo tik Lai
mutei, stengdamasi išblaškyti 
liūdnas mergaitės mintis ir 
tėvų ilgesį Pasakodavo apie 
savo tėvus, kurių taip pat ne 
teko Laimutė įsiklausydama 
į ramų Mortos balsą užmirš
davo savo nedalią, vis labiau 
prisirišdama prie tos papras
tos geros širdies... —

Tačiau Laimutė augo lėtai, 
liesutė ir išblyškusi, o jos li
no akys retai kam šypsojosi. 
Ji lankė mokyklą. Mokėsi ge 
rài ir stengėsi būti paslaugi 
savo globėjai, niekada neuž 
gaudama jos širdies Mortai 
grįžtant rytais iš darbo, visa
da pasitikdavo ją paruošta 
karšta arbata ir šviežios duo 
nos kepalėlis Dienos bėgo ra 
mios ir tylios Niekam jos ne 
rūpėjo. Niekas jų neskriaudė. 
Niekas' ir pepradžiugindavo.

Laimutė "jau buvo šeštoje 

gimnazijos klasėje, kai vieną 
ruiens rytą atsikėlusi dar su 
tamsa, išgirdo sustojus auto
mobilį ir svetimus balsus. 
Klaiki baimė persmeigė šir
dį. «Nejaugi ir vėl. ?» Norėjo 
slėptis po lova ar į spintą, 
bet pasigirdo beldimas į du 
ris ir kartu pažįstamas balsas:

— Laimute, tai aš, įleisk .
Laimutė pribėgo prie durų 

ir atrakino Prieš ja stovėjo 
Morta, prilaikoma moters ir 
vyro. Ant pečių užmestas ap 
siaustas. Iš po jo kyšojo keis 
tas ryšulys.

— Tetule, kas tai? — klau
sė žiūrėdama į sverdinčią 
Mortą.

— Nieko... susižeidžiau... Ne 
bijok, jpraeis. Pavaišink paly 
dovus karšta arbata...

Morta žengė, bet jos vei
das mirtinai nubalo, ji vos ne 
pargriuvo Moteris ją atsar
giai paguldė į lovą.

Laimutė stovėjo apstulbusi
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St. Vancevičius

MIŠKU PROBLEMA BRAZILIJOJE 
MIŠKŲ REZERVAI

Brazilija yra antra valsty
bė pasaulyje, kuri turi di
džiausius plotus miškų. Pagal 
statistikos davinius Brazilijos 
miškų rezervai siekia 3.959 000 
kvadratinių kilometrų, arba 
46% viso jos žemės pavir
šiaus. Než ūrint į tai, Brazili
jos miškų eksploatacija ir jų 
naikinimas be didesnės kon
trolės yra labai didelis. To
dėl nenuostabu, kad pasku
tiniais melais kaskart daugiau 
ir gyviau keliama ir gvilde
nama miškų problema.

Didžiausi miškų rezervai 
randasi Brazilijos šiaurės es- 
taduose, kur dėl didelių ats
tumų ir stokos kelių jų eks- 
ploafcacijt mažai įmanoma, 
račiau Brazilijos pietiniuose 
estaduose, kaip Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Para
na, São Paulo, Minas Gerais 
ir dalinai Mato Grosso, miš
kų plotai taip greitai eks
ploatuojami. kad atatinkamo
se valdžios įstaigose kelia
mas didelis susirūpinimas 
.juo labiau kad miškų atžel- 
dimas ir naujų miškų planta
cijų rganizavimae eina labai 
lėtu tempu.

MIŠKŲ ATŽELDIMAS IR
NAUJOS PuAinTACIJOS

Brazilijoje yra tik dvi val
diškos įstaigos. ■ urios rūpi
nasi miškų atže dimu, būtent: 
«O Serviço Fiorestal» ir «Ins
tituto Nacional de Pinho» Ee 
šių valdžios įstaigų yra oar 
privatiškų organizacijų ir įmo 
nių; kurie rūpinasi atže’dini 
mu ir naujomis medžių plan
tacijomis Iš jų pažymėtinus; 
Cia. Paulista de Estradas de 
Ferro, Estrada de Ferro So 
rocabana Popieria> s fabrikas 
Klabin ir Cia siderúrgica Bel 
g> Mineira. Ši pastaroji kas
met pasodina po 20 milijonų 
naujų medžių, óaugiiusia eu

kaliptų. Visai tai yra tik ma
ža dalis bo, ka kasmet išker
tama ir sunaikinama Prie 
miškų naikinimo reikia pris- 
kaityti naujų žemdirbių kuri- 
masi miėku padengtos^ vieto 
se. Ten, paprastai, naujiems 
dirbamos žemės plotams įsi
gyti miškas kertamas ir visi 
menkesnės vertės medžiai de 
ginami. Tai daroma daugiau 
šia Paranos, Mato Grosso ir 
Santa Catarina estaduose

Daugiausia Brazilijos mišku 
medžiagos sunaudojamą vie
tos pramonei, statybai, gele 
žinkeliams, plieno ir geležies 
fabrikams bei paprastai mal
kų ir anglių medžiagai. Rei 
kia tikėtis, kad Brazilijos vai 
džia atkreips rimtą dėmesį į 
planingą ir racionalę eksploa 
taeiją bei uždės kontrolę miš 
kų negailestingam naikinimui

MIŠKŲ PROBLEMA KITUO
SE KRAŠTUOSE

Daugelyje Europos ir Ame
rikos kraštų, kurie turi irgi 
nemažus mišku rezervus, jų 
eksploatacija yra griežtoje 
valdžios kontrolėje Ten miš
ku atželdinimas ir naujų plan 
taci ų organizavimas yra tiek 
išvystytas, kad kasmet paso
dinama nemažiau medžių, ne
gu jų iškertama.

Pagal statistikos davinius, 
didžiausius pasaulyje miškų 
plotus turi Sovietų Rusija su 
9 500 ooo kv kilometrų, arba 
44% visos teritorijos ploto. 
Antroj vietoj eina Brazilija 
ir trečioj anada su 2 105.000 
kv kilometrų, arba 23% visos 
teritorijos ploto. Šiaurės Ame 
rikos Jungtinės Valstybės tu 
ri 1 975 000 kv. kilometrų miš 
kų rezervus, arba 24% viso 
ploto. Kraštai, kurie turi 
miškų rezervus virš 1 milijo 
no kv kilometrų yra Indone
zija, Kongas Afrikoje ir Ki-

MUSŲ LIETUVA

Vincas Kazokas

f usimastvmas
YRA kažkur šalis, tartum jaunystė atminimuos — 
Pavasariais ten dega ugnys prasivėrusių žiedų; 
Sugrįžta paukščiai jon, dausose nenurimę, 
Ir ieško ten palikusių savų pilkų lizdų.

i

Yra kažkur namai, kur amžinoj draugystėj 
Gyvena džiaugsmas, rūpestis ir nuovargis sunkus, 
Ku-r šypsosi sėdėdama ant vargo kelių kūdikystė 
Ir pina nepabaigiamus svajonių vainikus.

Yra kažkur žmogus, giliai savy paskendęs, 
Lyg žemdirbys, apleisdamas gimtuosius arimus — 
Jis trokšta skristi ten. kur paukščiai skrenda 
Kur spindi ilgesio šalis, lyg rytmečio legenda — 
Ir jis parkri ęs rauda prarastų namų.

RELIGIJA IR POLITIKA

Dažnai yra kartojamas po
sakis, kad Baž'yčia neturi 
kištis į politiką. Iš kitos pu 
sės taip pat turėtume sakyti, 
kad valstybė neturi kištis į 
bažnytinius reikalus Tačiau 
vienur ir kitur dalyvauja tie 
patys žmonės. Valstybės vy 
riausybės nariai priklauso ku 
riai religijai, o Bažnyčios va
dovai yra valstybės piliečiai 
Jei anuos posakius išskirtinai 
priimsime, tai valstybės va
dovai turėtų atsisakyti reli
gijos, o dvasininkai — pilie
tybės. Taip būti negali Žmo
gus nėra d Jomas Kiekvienas 
gyvena ir kūnu, ir siela Kiek 
vienam taip pat rūpi ne tik 
valstybinis ar politinis gyve
nimas. bet ir dvasinis ar re
liginis Žmogui turi būti ly- 

nija Azijoje
Dideli miškų rezervai yra 

didelis valstybių turtas ir rei
kalinga jį prižiūrėti ir kontro 
liuoti, kad būtų tinkamai nau 
dojamas

gios teisės į abi gyvenimo 
apraiškas. Todėl ne apie iš 
skyrimą valstybės nuo religi 
j s turėtume kalbėti, bet apie 
glaudų bendradarbiavimą. Po 
litikui religija padeda sąži
ningai spręsti valstybinio ūkio 
klausimus, o dvasininkui vale 
tybė padės lengviau materia
liai kurti ir išlaikyti bažny
tines institucijas. Kurioj vais 
lybėj šis abinusis bendradar
biavimas bus glaudus, ten 
bus It-ngvas gyvenimas Kur 
šito nėra, ten prasideda bai
mė skurdas, kančia Tokį pa 
vyzdį turime komunistiniuose 
kraštuose. Kiek ten piliečiai 
kenčia, apie tai aiškinti ne
reikia Tai yra mūsų šian
dien patiriamas pavyzdys, kas 
įvyksta religiją išmetus iš 
valstybinio gyvenimo. Šito 
pavyzdžio akyvaizdoje ir mes 
neturime religiją varyti lauk 
iš viešojo gyvenimo Kai kas 
sakys, kad religijos persekio 
ti nereikia, kaip tai daro ko- 
munis ai. bet ją reikia šskir- 
ti nuo politinio gyvenimo. At 
seit politikas turi užmiršti ar 
paslėpti savo religinį gyveni-
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mą Politikoje tą patį ’turėtų 
daryti ir eiliniai piliečiai. Ką 
tuomet gautume? Komunistai 
tikinčiajam iš karto .nuima 
galvą, o čia būtų tikintysis 
paslepiamas po bačka. Gal
vos jis nepraras, tik neteks 
oro ir turės uždusti. Šitaip 
būtų su religija ją uždarius 
nuo viešojo ar politinio gy
venimo. Toks išskyrimas re
ligijos nuo politikos yra prieš 
žmogaus prigimtį ir užtat ne
įvykdomas.

Kun P Vaseris

JURGIO VAŠINGTONO TEI- 
SYKLÉS, KAI Jis BUVO

D R 16 METŲ

JAV prezidertas J. Vašing
tonas gal tik dėl to išgarsėjo 
ir buvo didis politikas, kad 
jis savo jauny" ę tvarkė pa
gal griežtas taisykles, kurios 
buvo surašytos j knygelę 7ir 
tą knygelę dar ir dabar gali 
ma rast?! Vašingtono archyve.

Tų taisyklių buvo apie 100, 
bet originalesnes čia paduo
sime, nes jos ir mums o ypač 
jaunimui, labai reikalingos:

1. Draugauk tik su gerų 
ypatybių asmenimis, jei pa
geidauji aukštai išlaikyti ir 
savo gerą vardą.

2. Neapkalbėk žmonių ne
sant jiems su tavimi, nes tai 
nėra teisinga

3 Nesidžiauk kito nelaime, 
nors ir būtų tavo priešas.

4. Neskubėk patikėti kitus 
šmeižiančiais gandais.

5 Laisvalaikį praleisk vy- 
ri<škai ne nuodėmingai.

6 Nesėdėk susiraukęs prie 
stalo, nors ir turėtum gerą 
priežastį

7 Nevaizduok povo į save 
be persk)jimo dairydamasis 
ir grožėdamasis savo batais, 
kojinėmis ir rūbais

8 Nesijuok ir nesišaipys iš 
svarbių įvykių.

9 Kada mini Dievą ar Jo 
malonę, tai daryk rimtai ir 
pagarbiai.

10 Stenkis išlaiKyti gyvą 
tą dangišką ugnį, vadinamą 
sąžinę.

Jai buvo labai sunku supras
ti kas įvyko. Pagaliau, ji at 
sipeikėjo, kai lydėjusi mote 
ris paaiškino, kad Morta sun
kiai susižeidė fabrike prie 
mašinos, ir jai teks ilgai gy
dyti». Ji nurodė, ką Laimutė 
turinti daryti, kada vesti su
žeistąją į ligoninę perriši
mams. Atsisveikinę palydovai 
išėjo.

Laimutė atsisėdo prie Ie
vos ir įsižiūrėjo į Mortos la 
bai labai išblyškusį veidą. 
Skausmingai suspaustos lupos 
rodė kančią Užmerktos akys 
buvo įkritusios juoduose pa
akiuose Kakta gilių raukšlių 
išvagota, smilkiniai visai pra
žilę.

Tik dabar Laimutė pastebė 
jo, kad Morta visai kitaip 
atrodė, negu aną saulėtą ry 
tą, kai ja pakėlė smėlėtoje 
gatvėje. Dabar ji buvo tokia 
pavargusi ir gyvenimo iš
spausta... Laimutei jos baisiai 
pagailo.

— Tetulyte, gal arbatos? — 
paklausė glostydama pražilu

sią galvą
— Ačiū, Laimute, dar ne...
Tu pavalgyk, tau reikia 

skubėti į gimnaziją.
— Ne. aš paprašysiu, kad 

mane atleistų, kol tetule pa
sveiksi

— Atsiliks!. Laimute, pas
kui nepasivysi, — bandė per 
kalbėti Morta

— Nebijok, tetulyte, drau
gės man padės. Juk aš nega
liu tavęs vienos palikti, — 
spyrėsi.

Laimutė pajuto. Kad ji nebe 
silpna maža mergytė, bet pa 
jėgi atsakomybę neiti Ji ry
žosi padėti nelaimėje.

★ ☆ 
★

MORTA pasveiko, bet liko 
nedarbinga, netekusi dešinės 
rankos plaštakos

Laimutė, versdamasi priva 
čiomis pamokomis, šiaip taip 
baigė gimnaziją. Sveikata bu 
vo silpna. Naktimis ją vargi
no sunkus kosulys degė 
skruostai. Akyse klaidžiojo 

keista liepsnelė Pavakariais 
negalėdavo susidoroti su gal
vos svaigimu Gydytojai kons 
tatavo atvirą džiovą abiejuo
se plaučiuose Ragino važiuo 
ti į sanatoriją. į pušynus. Bet 
Laimutė užsispyrė nepalikti 
luošos Mortos.

Gyventi buvo sunku. Mažy 
tės Mortos pensijos teužteko 
vos prasimaitinti. Rūbai nu
plyšo, lopas lopą dengė. Ne
vieną šaltą naktį Laimutė 
pradrebėdavo nekūrentame 
kambarėlyje, besidangstyda- 
ma skudurais, kol vieną rytą 
prieš pat Kalėdas nebepakilo 
iš lovos. —

Tarpais Laimutė jautė, kaip 
Morta gi. stė jos kaktą, bučia 
vo skruostus, siu ė arbatos 
ar duonos plutelę Laimutė 
gulėjo susirietusi, lyg katinė 
lis savo šiaudų pataluose Ji 
neįstengė nei akių atmerkti, 
nei šypsena paguosti savo 
globėjos. Kartais pro jos akis 
bėgo vaizdai. Rodėsi, saulėta 
gatve ateina jos mama ir tė
velis, šaukia vardu, o ji, to

kia mažytė, vienmarškinė, no 
ri bėgti, bet kojos pinasi ir 
griūva į smėlį. Vėl ji mato 
milžinišką juodą batą, kuris 
ją nori sutrypti.. Ji slepia 
veidą į smėlį, ir jaučia tokį 
šiltą, sūrų skonį burnoje, ir 
pritrūksta oro ..

Kosulys sukrečia visą lai
mutės kūną Ji dūsta Iš bur
nos prasiveržia raudonas 
kraujo siūlas.

— Dieve, mano Laimutei...
Klaikiai šaukia Morta pri

puolusi prie ligonės Ji spau
džia degančią mergaitės gal 
vą prie savo krūtinės ir krū
tinėje išsilieja tokia pat rau 
dona dėmė.

— Laimute. Laimute, nepa 
lik manęs! — skausmingoje 
aimanoje prašo Morta. —

Ir čia Laimutė atgavo są
monę Ji atmerkė akis, pas- 
kutinia s gyvybės spinduliais 
susigerd ma į mylimą senu
tės veidą Šypsena tokia blan 
ki, perbėgo krauju apkepusio 
mis lupomis. «Mamyte», su 

šnabždėjo glausdamosi silps
tančiomis jėgom.s prie vir
pančios Mortos. Morta nedrį 
so pajudėti iš vietos. Ji vis 
spaudė piie savęs silps ančią 
Laimutę ašaromis laistydama 
šviesius pasidriekusius mer
gaitės plaukus. —

Staiga viskas nutilo Laimu 
tės kūnas pasidarė sunkus, 
galva Keistai atsilošė, vaško 
spalvos kakta išpylė šalta ra 
sa, burnytė prasivėrė, akys 
užsimerkė ir ant ilgų tamsių 
blakstienų pakibo paskutinės 
atsisveikinimo rasos. —

Morta vis dar glaudė ją 
prie ėirdies. tarsi norėdama 
savo gyvybe kvėpti. Laimu 
tė šalo. Dvi didžiulės snaigės 
prilipo prie lango stiklo, ir 
čia pat pavirto į dvi sraujas 
ašaras.

Laimu ė miiė Kūčių išva
karėse. Su ja mirė Mortos 
gyvenimo prasmė. Kristaus 
užginsimas nešė Mortai kan
čią.
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JONINIU NAKTIS SIAURĖS LIETUVOJE
Kai birželio saulė pasislė

pė tolumoje už tamsiai mėly
nuojančių miškų ir pirmoji 
žvaigždutė sumirgo danguje, 
kaime prasidėjo neįprastas 
sujudimas. . Vakaro tyloje gir 
dėjosi arklių žvengimas, vai 
kų bei pusbernių klegesys. 
Bernai ritino j vežimą degu- 
klotą,- kietai prikištą beržo 
tošių statinaitę, kiti nešė de
gutu persisunkusia sudėvėto 
rato stebulę Keli pusberniai, 
nusitverę Igiausią kartį, te 
kmi bėgi» | galulaukės pievą 
Į ją vakaro prieblandoje trau 
kė būriai kaimo jaunimo, ži
lagalviu ūkininkų ir subren
dusiu usotų bernų su savo 
arkliais Tač au tai nebuvo 
įprasi iškila naktigonėn, kai 
kaimo oernai pj sunkios dar
bo dien-i- išjodavo agan>ti 
arklius per naktį rasotoje 
p a.oje Tai buvo iškila su
tupi vienos iš gražiausių va
saros švenčių — joninių.

Joninės Lietuvoje švenčia
mos ne visur vienodai vie
nu • jos mažai skyrėsi nuo 
paprastos bažnytinės šventės, 
kitur buvo švenčiama >abai 
iškilmingai Savotiškai ją su
tikdavo šiaurinės Lietuvos 
ri<ini-nkai, gyveną palei Lat
vijos siena Joninių naktį bū
davo deginamos aukštai iš
keltos seno rato, degutu per 
mirkusios stebulės — smaluo 
tos, kietai prigrūstos beržo 
tošių statinės.

Ši šventė yra užsilikusi iš 
žilos senovės Ji buvo šven
čiama mūsų bočių, dar jiems 
esant stabmeldžiams Joninių 
naktį jie švęsdavo vasaros 
sugrįžimo šventę. Tai buvo 
gražiausia šventė. kupina 
džiaugsmo ir vilties susilauk
ti gausių vasaros dovanų. 
Kiek pasikeitusioje išva'zdo 
je ji užsiliko iki pat mūsų 
laiku.

Jau prieš savaitę bernai 
susirūpįn»ę tarp savęs kuždė- 
davosi tardavosi, kur rasti 
tinkamo deguto statinę arba 
seno rato stebulę. Ūkininkai 
virė naminį alų, o šeiminin
kės ruošė skaniausius užkan 
džiaus. Kuo geriau buvo pasi
ruošta Joninėms ir kuo aukš
čiau buvo iškelta ir smarkiau 
degdavo' stebulės, tuo dides
nė būdavo garbė ūkininkui 
bei jo šeimininkei.

■ %

Vakaro sutemoms vis dau
giau savo tamsiu šydu gau
biant gamtą, tyliai, paslaptį n 
gai atsilakdavo Joninių nak
tis, Dienos triukšmui nutilus, 
gamtą nusiaubdavo ramumas, 
ir kaimo trobesiai paskęsda

vo nakties tamsumoje.
Galulaukės pievoje visiems 

susirinkus, vyko skubus pasi 
ruošimas šventei Bernai ka
lė stebulę prie ka ties, k ti 
kūrė laužą ir ritino iš ratų 
naminio alaus statines Uždeg 
ta stebule buvo iškeliama 
kuo aukščiausiai ? nt ilgos 
karties Taip prasidėdavo 
šventė..

Pakilus degančiai stebulei 
aukštyn, užsiviešp taucavo 
mi tina tyla. Rodos, tada im 
davo byloti į susirinkusius 
prie stebulės žilos senovės 
dvasia, o skaisti degančios 
stebulės ugnies šviesa mistiš
kai nušviesdavo susirinkusių 
veidus, Raudona ugnies švie
sa krisdavo ant surimiėjusio, 
išvagoto raukšlėmis ūkininko 
veido ji nušviesdavo ir mer
gaitės jaunatve žydinčiuose 
skruostuose, raudonai nuda 
žydavo baltaplaukę vaiko gal 
vutę ir paslaptingai ding a 
vo akties tamsumoje ..

Tuo pačiu laiku tolumoje, 
tamsiame horizonte, sumirgė
davo viena po kitos tolimes
nių kaimynų degančios stebu 
les Viena jų arčiau lig pate
kės mėnulis, kita gi Zina to
lumoje, lyg žvaigždutė žais
mingai mirkčiodama, pranyks 
ta ir vėl pasirodo.

Susirinkusieji veikiai ima 
atsipeikėti. Pradžioje pasi
girsta vaikų ginčai, kurio kai 
m?no ten tolumoje dega ste 
bulė, pamažu pradeda kalbė
ti ir senesnieji Alaus šeimi
ninkas pakviečia šeimyną ir 
kaimynus svečius prie alaus 
ir užkandžių P. asideda Joni
nių nakties šventės puota. 
Susėdę žalioje pievoje visi 
ima gurkšnoti putotą alutį. 
Jaunimas pradeda dainuoti. 
Lietuvio praeities likimas dai 
nų garsais didingai aidi nak
ties nusiaubtose tolumose Pro 
tarpiais girdi dainų garsus, 
skambančius plačiose apylin 
kėse, kurie atplasnoja švel 
naus vėjelio sparnais.

Dainų garsai prikelia mil 
ži jkapiuose giliu miegu užmi 
gūsius musų garsios senovės 
karžygius, kritusius žutbūti 
nėję kojoje nuo žiauraus kry 
žeivio, totorio ar ruso Jie ap 
dainuoja ir mergužėlę, kuri, 
berneliui žuvus, išverkė skais 
čiai mėlynas akeles.

Karts nuo karto pasigirsda 
vo ir linksmesnių dainų gai
dos, o išdykaudami pusber
niai šokinėdami per laužo 
liepsnas, sukeldavo nemažai 
gyvumo bei juoko.

L dainų Qadio Vakarienes metu

(Oi lylia lylia. .)
Ateitininkai tyl ai svajojo 
Ir pikininką rengt sugalvojo.

Smarkiai jie žada šokt per Jonines, 
Jei į ramovę .. ateis vaikinų . -

(Pamilo dobilas..)
O Dėdė Juozas tai pamilo
Ten kalnus švento Rouo, 
Ir jau óanpaulyje jaunimas 
«Malūno» nebešoka.

S’ivrįžk, Uėdp Juozai
Sugrįžk į Zeliną, (publika plojo) 
Be tavęs kas baigs čia 
Tuos Namus Jaunimo, (kartoti)

Neilgos džiaugsmo valan
dos, viena po kitos stebulės 
pradėdavo gesti Dažniausiai, 
nudegus karties viršūnei, ste
bulė, g arsiai šnypšdama, kris
davo žemėn ir subyrėdavo į 
daugybę gabalų, paskleisda
ma tūks ančius ž.ežirbų bei 
tirštų dūmų. Jos likučiai karts 
nuo karto atsigaudavo, lyg 
norėdami tęsti tol au Joninių 
vakaro pramogą, pasiskleis 
davo liepsnos liežuviais, bet 
drėgna žemė greitai nuslo 
pindavo ugnį.

Pamažu senesnieji ir jauni 
mas sukdavo namų link prie 
smilkstančios stebulės pasikk 
davo tik paaugliai pusber- 
niai, kurie saugodavo besiga
nančius arklius. Jie, susėdę 
aplinkui laužą, imdavo pasa
koti pasakas: avie paparčio 
žiedą, apie žiaurius baronus, 
kurie iki mirties užplakdavo 
nelaimingą baudžiauninką, a 
pie paslėptus turtus, užkeik
tus giliai žemėje ir apie vai
duoklius. trukdančius ramiai 
praeiti pro jų buveinių vie
tas. Pasakom būdavo okios 
gyvos ir vaizdžios, kad kai 
kuris pusbernis, prisiklausęs 
tokių baisių pasakų, būdavo 
pilnas baimės. Tik laimė, kad 
nemiegotos nakties nuovargis 
vis daugiau galvą slėgdavo 
prie žemės, ir vienas po ki
to, kad ir baimės kupina šir
dimi, imdavo užmigti. Įsivieš 
pataudavo tyla, ir laužo lieps 
na nekurstoma imdavo gesti.

Rytuose dangus pradėdavo 
rausti, ir ankstyvo ryto auš
roje pamažu nykdavo pasa
kiškos Joninių nakties įspū 
džiai, palikdami atmintyje, 
lyg pasakoje, išgyventus pri
siminimus.

A. Katelytė

v-s 
Ai *SIBIRO MALDAKNYGĖ

Dvi jaunos mūsų tautietės, 
kenčiančios kibiro vergiją, pa 
rašė mažytę maldaknygę «Ma 
rija g įbėk mus», kurios rank 
raštį pasisekė slaptu būdu 
per Lenkiją pergabenti j lais 
vąjį pasaulį. Toji maldakny
gė tuojau buvo išleista ir pa 
skleista plačiai tarp lietuvių, 
gyvenančių laisvame pašau 
lyje. Kitos tautos irgi labai 
susižavėjo tąja knygele ir 
pradėjo versti j savo kalbas 
ir šiandien jau toji maldakny

M Ü S U
TINGINYS IR DUONA

Ruvo vienas t^vų sūnus la 
bai didelis tinginys. Niekaip 
negalėdavo jo priversti dirb
ti Ilgai vergo tėvas su tuo 
tinginiu ir nieko neišvargo. 
Pagaliau jis tarė sūnui:
- Kad nenori dirbti, tai 

nevalgyk Eik iš mano akių, 
bus lengviau ir tau. ir man. 
O kai nebegausi valgyti, im 
sies darbo.

Ir tėvas išvarė tinginį sūnų
Tinginys išėjo iš tėvo na

mų ir atsigulė pamiškėje Iš 
alkęs nežinojo ką daryti. Nu
liūdo ir ėmė verkti kaip vai
kas Tuo metu medyje kaž 
kas suūžė ir — pliumpt ke 
palas duonos nukrito ties 
tinginiu. Jis ištiesė koją, no
rėdamas kepalą prisitraukti 
Bet kepalas kiek pasirito to
lyn Tada tinginys griebė ke
palą rankomis. Kepalas vėl 
pasirito tolyn, Dabar tingi 
nys atsistojo ir priėjės nore 
jo griebti kepalą Bet kepa 
las, lyg vėjo nešamas, ėmė 
riedėti tolyn Tinginys šoko 
vytis, kepalas tolyn riedėti 

gė yra išversta arti Ja 
bų, o itališkai prieš Velykas 
pasirodė antroji laida nes 
pirmoji laida per kelis mėne 
sius buvo gaudyte išgaudyta.

PRANEŠIMAI

— ATEITININKŲ MĖNESI
NIS SUSIRINKIMAS įvyks 
ateinantį sekmad enį — bir
želio 23 d. 15 00 vai. ateiti
ninkų ramovėje. Paskaita skai 
tys Lena Šimonytė, Ta proga 
atvažb os Dėdė Juozas iš São 
Roque susitarti su jaunimu 
apie Jaunimo Šventę, kuri 
įvyks rugpjūčio 4 d.

JONINĖS — buvo pa?, 
kelbta anksčiau, kad ateiti
ninkai rengia Joniniu Popietį 
birželio 23 dieną, tačiau, ka 
dangi mėnesinis susirinkimas 
perkeltas j tą dieną, Joninės 
dabar įvyks šio mėnesio pas 
kutinį sekmadienį - birž 30 
d. 16,00 vai. at kų ramovėje. 
Visas lietuviškas jaunimas 
kvieč amas dalyvauti.

JAUNUČIŲ ATEITININKŲ 

RUNGTYNĖS

Su dideuu pasisekimu pra 
siaėjo praeita šeštadienį Jau 
nučių ateitininkų ping pongo, 
šachmatai, šaškės rungtynės 
kuries tęsis ateinantį Šešta
dienį.

PASAKOS
Tinginys taip gaudė duona, 
ligi parkrib žemėn iš d:de 
lio nuovargio Tada ir duona 
sustojo.

Tinginys paėmė duoną ir 
ėmė valgyti galvodamas.- «Ma 
tau, kaip sunkiai duona už 
dirbama. O aš noriu ją vai 
gyti dykas būdamas. Grįšiu 
pas tėvą ir dirbsiu kaip visi.

Tinginys sūnus sugrįžo pas 
tėvą ir ėmė dirbti kaip visi 
žmonės

— Motina: Petruk, su Ta 
vimi nelaimė — Tu augi su 
kiekviena valanda.. Greitu 
laiku Tu būsi ilgesnis jau už 
savo tėtį».

— Petrukas: «Tai bus pui
kiausiai mamyt, tėtis nešios 
mano senas kelniat, netiesa?»

— Kunigas: «Rimuk. kai ei 
ni į bažnyčią, turi rūpestingai 
sušukuoti sau plaukus».

Rimas: «Kunigėli, aš netu 
riu kuom šukuotis» — Kuni 
gas.-«Pasinaudok tėčio Suko 
mis »

Rimas: «Gaila, tėtis neturi 
nei plaukų nei šukų»...
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MŪSŲ LIETUVA pusi. 5

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. Ra- 
gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

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 
no 14,00 iki 18,00 vol.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS *?■

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Pa que das Nações 19 yal 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą: į

Jaçana klierikų kopi. 7,45 vai.
Bom Retire, 10 vai. !
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITĖNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
. Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENCE
Praça da Sê, 323 - 10* c/101/102 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Prudente PRANAS & CIA. LTDA.

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

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODIÇOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
mercial - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo • Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral ■ Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2- 

FONE: 63-6005 • VILA Z LINA - SÃO PAULO

Madeiras» «ems gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B I U'N A »f

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Manque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IRt SIUVIMO MOKYKLA

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

ANTANO PAVILCNI©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS

, “PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, eaixa 

postal 4118 - Vila Zelina, Tél. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

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

siuvykloje:lauro
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

São Paulo 1
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
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;

IKIIKIH CCNIABll

NAJCIIMIENTC
Irmãos Nascimento

RE«. C.R.C. (P. Nro 1.4(4

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine* 
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. 63-7140 - S. Paulo

Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vaL,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą':
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:^
Vila Anastácio 8,30 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metru 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėle 
«A voz da Lituania» yra trane 
liuojama PENKTADIENIAIS

j 20 vai. 45 min.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČlUfe
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

VIENINTELAi ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

IRMA©/ CAIJiLJI
iai jya virti» yr< a^aai 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 P A U L Oį
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

ŠAUNIAI PAVYKUSI 
VAKARIENĖ.

Birželio mėn. 9 d. Vila Žo
linoje, gimnazijos salėje lie 
tu vilkos programos radijo ko 
lektyvas suruošė vakarienę, 
į kurią atsilankė apie 250 
svečių. Apie 17,30 vai sve 
čiai buvo kviečiami sėstis 
prie gražiai salėje išdėstytų, 
papuoštų skan ais valgiais ir 
gėrimais apkrautų stalų. Vieš 
nagę pradėjo šio pobūvio ini 
ciatorius, daug darbo ir šir 
dies įdėjęs Al, Vinkšnaitis, 
pakviesdamas Prel. P. Raga 
žiųską sukalbėti maldą.

Vaišių šeimininku pakvietė 
kuo. J Giedrį S.J. Vaišių pra 
džioje svečiams buvo pri-ta 
tytas nuohtinis radijų (Clube 
Santo Andre ir 9 de Julho) 
kolektyvas, kurį sudaro: Prel. 
P, Raga.inskas, Tėvas J. Bru 
žikas, Halina Mošinskienė, 
Magd \ inkšnaitienė, Elena 
Šimonytė, Jonas Bagdžius ir 
Alaksas vinkšnaitis.

Pirmuoju meninės progra 
mos numeriu buvo Radijo 
vaizdelis parašytas rašytojos 
H Mošinskienės, kurį skaitė 
pati autorė, M Viukšnaitienė 
ir A Vinkšnaitis.

Apie lietuviško radijo pro 
gramas kalbėjo prel. P. Ra 
gažinskas.

Svečiams jau pusėtinai už 
kandus buvo tęsiama meninė 
programa. Liet. Kai. Bendruo 
menės choro dabartinis diri 
gentas V. Patartinas solo su 
dainavo Tėvas su motina sa 
vo Pianu palydėjo L. Šuky 
tė. Toliau dainavo ir gitara 
grojo Ivone ir EI. Šimonytė. 
Broliai Antanas ir Jonas Ta 

LIETUVIS ADvOKATaS
Albertas P avilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 9 o And or Res: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 35 5650 33-6011 São Paulo

ŽEMĖS SKLYPAS - VILA LUCIA

Parduodama žemės sklypas: 28m. x 12m. — 336 m2 
KAM Pi N’S, tarp gatvių: Rua das Heras -- Rua Dr. A. 
M. Lima, Vila Lucia Netoli Vila Zelinos lietuviškos 

bažnyčios. ......
Tartis: Sra Eleonora Eidrigevičius, Rua Guarican- 

ga, 86 fundos. Lapa — São Paulo

maliūnai sudainavo duetą.
Meninė programa buvo paį 

vairinta ir kalbomis. Al. 
Vinkšnaitis kalbėjo apie rei 
kalą ir pare gą lietuviams iš 
laikyti savo radijo programas 
ir kvietė susirinkusius pinigu 
radijų reikalus paremti 1 o 
kalbos J Bagdžius solo su 
dainavo *Ko vėjai puči'» Po 
to, kartu su J Razulevičium 
duetą «Keliaujam su daina».

Čia programos paįvairini 
mui vaišių šeimininkas prašė 
svetį kun. J, Šeškevičių žodį 
tarti.

Programa neapsėjo ir be 
kupletų, kuriuos supossnavo 
poetė M Vinkšnaitienė, odai 
navo Al. Vinkšnaitis pritariant 
vyrų sekstetui. Po kupletų 
sekstetas dar sudainavo «aš 
pasiklausčiau» (partizanų dai 
na). Šeimininke tildyk šunis, 
ir partizanų daina — Stoviu 
aš parymus. O tą sekstetą su 
darė Viktoras Tatarūnas, Jo 
nas Bagdžius, Jonas Kazule 
vičius, Juozas Ratkevičius, 
> ikardas Labuckas ir Vaši 
liūs. Sekstetą paruošė V. Ta 
tarūnns, o pianu palydėjo L. 
Šukytė. Šeimininkės 
kurios suruošė tą skanią va 
k a r i e n ę Bu:
vo: Izabelė Seliokienė, Ieva 
Kutkienė, Ona Sinkevičienė, 
Uršulė Bendoraitienė, Apolo 
nija Baltaduonienė, Monika 
Maželienė Malus puošė Ede 
na Šimonytė Produktais, kum 
piu ir salnumynais parėmė 
vilabeietės. V. atočkūnienė, 
Stro.ienė ir M Madeihienė, 
Daug talkino savo mašina P. 
Šimonis Po vakarienės buvo 
progos ir smagiai pasišokti

Turime Popiežių
Milano Arkivyskupas kar

dinolas J. B MONTINI yra 
išrinktas popiežiumi, kuris 
pasirinko POVILO ŠEŠTO 
vardą.

Apie 22 vai geroje nuotaiko 
je svečiai skirstė?" j namus.

LIET RADIO PUSVALAN
DŽIUI PAREMTI AUKOJO:

Po Cr $10.000.00: M. Palec 
kis ir S. P-tes.

Po Cr $5 000,oo: B. V. Aušro 
tai, M I aranauskienė. St 
Remenčius ir V. Kutkauskas.

Po Cr,$2 500,00: M Kindu- 
ritnė ir Mons. K, Miliauskas.

Po Cr.$2 000.00: Alų. Idika, 
C. M Jakiūnai, .'uozas Jaku
tis. Kubiliūnai. K Meškaus 
kas. Alt Pupelis. Jonas Tata 
runas ir Juozas Tatarūnas.

Po Cr. 1.000,00: K. An bro 
zevičius, j. Bratkauskas. L. 
Cvirka. Franckevičius J Gui 
ga, P. ladzė Jonas Jakutis. 
Jonas Jakutis (sūnus). L. Jer 
malavičius, M. Katafai, J 
Karpavičius. J Klimaitis. V. 
Kutka, St Lapienis, A. Mik
šys, VI. Steponaitis, kun J. 
Šeškevičius, H. Šimonytė, P 
Šukys, V. Tatarūnas, B, Tube 
lis ir V Vosylius.

Po Cr 500,00: B. Girčys. M. 
Genevičienė, N. Godliauskas, 
J Juodgudis, O. Kalinauskie
nė, Z. Kebedys, Kučinskas, V. 
Mikalauskas, L-. Mitrulis, K. 
Skorupskas, K. Paukštis, E. 
Petraitis. K. Rutkauskas, J. 
Tamaševičius, A, \ idžiūnas, 
J. vingrys ir V. C.

Po Cr.200 00: R. Černiaus
kienė. Nemickienė ir J. Rud- 
minienė.

Po Cr.100 00: Bartkus.
Be to, pasižadėjo būti nuo 

latiniais rėmėjais: Julius Gui 
ga (po 1 ooo cr kas mėnesį), 
Alg. Mošinskis ir Ant Lauri 
navičius (po 5 000 cr kas mė 
nesį, pradedant rugpjūčio mė 
nešiu).

PAMALDOS BONiLHOJ

Sekmadienį, birž. 23 d 10 
vai. bus lietuviams pamaldos. 
Kviečiami V Bonilhos ir La 
pós lietuviai N. S. de Fatima 
bažnyčion

— Laiškai: A. Kairiui, P. 
Šimoniui, Pr. Zagorskienei, P. 
Radzevičiui, J Šimonytei, O. 
Macienei Ant. Sejunaitei. O, 
Sabonienei, L Jurgelevičiūtei 
Ant Lazdauskui, Ant Tylai, 
A Krutulytei. A]<i, Butrimavi 
čiūtei. O. Sinkevičienei, ’ J. 
Seliokui.

I IETUVIŠKOS PAMALDOS

Šį sekmadienį bus Vila Gui 
Ihermina 17 vai

— P. AL. POL’ŠAIT'S. Lie 
tuvos Konsulas S. Pauly prieš 
keliolika dienų buv< stipri u 
susirgęs Ilsisi namuose ir 
P’arastas jėgas baigia atgau
ti. Linkime greit sustiprėti.

— Prel K. MILIAUSKAS 
šios savaitės antradienį išvy 
ko į Santa Cruz ligoninę Pas 
kutinėmis dienomis sveikata 
pasitaisė ir greitu laiku tikisi 
ligoninę palikti.

— Masinių trėmimų Sibiran 
minėjimą, kuris buvo suruoš 
tas praėjusį šeštadienį, gana 
plačiai paminėjo vetinėspau 
da, kaip pavyzdžiui Estado de 
S. Paulo. Dia io de S Paulo, 
Correio pau istano. Folha de 
S Paulo ir kiti.

— Norintiems dalyvauti šį 
šeštadienį masiniame susirin 
kime Pacaembū gimnaz jos 
salėje, kurį ruošia demokrati 
nės organiz cijos. pranešame 
kad iš V Žolinos . specialus 
autobusas išvyks į Pacaembū 
7 vai. vakaro. Šiame sus., 
rinkime dalyvaus visa eilė 
gubernatorių, kaip Carlos I a 
cerda, 'di.emar de Barros ir 
kiti Lietuviai dalyvaus su 
tautine vėliava.

N A'’J A MALDAKNYGĖ

Neseniai pasirodė labai gra 
žios nedidelės ir puikiai įriš. 
tos gerb. kun Juozo Janilio 
nio Rio de Janeiro išleistos 
trys maldaknygės, vardu: «RÚ 
PYNTO.i LIS» Storiausia, k 1 
ri talpina kiekvieno sekma
dienio evangelijas, turi 272 
pusi, be evangelijų 136 pusi 
ir portugališkai lietuviškoj 
dvasioj 120 pusi. Geriausiai 
yra pirkti visos trys kartu 
Vieni tėvui, antra motinai ir 
trečia sūnui arba dukrelei. 
Kainos nedidelės: odiniuose 
viršeliuose su paauksuotais 
kraštais visos trys tik už 2000 
kruzeirų Drobiniais viršeliais
— 1 1D0 kruz . o odiniais vir 
šeliaib su raudonais kraštais
— 1 400 kr jos ^sukrautos v. 
Zeiina klebonijoj Skubėkite 
nes gali pabrangti. Mišių ma 
dos ir stacijos turi paveiksle 
liūs, *yra daug praktiškų mal
dų nurodymu ir pamokinimų 
ir kas įdomu, kad daug gies 
mių su gaidomis. Esame dė 
kingi kun J. Janilioniui, kad 
jis, nesigailėdamas laiko ir 
sveikatos, įstengė tokią sim
patišką maldaknygę išleisti 
šiais brangiais laikais.

.1. .j. ■!. į. .Į. 4.» » ».į.» J. ■!. .Į. >!■»

LIETUVIAMS NUOLAIDA!

užsisakant gerus batus pas 
JONĄ PETR KĄ 

jo paties batų krautuvėje 
Rua B de Itapeiining , 262, 
4 o and, sala 406, Tel 35 8873.

PARSIDUODA

Namas V. Beloj, Rua Balsa- 
micas 3.800 000 00 (avista) 
Namas vila Beloj — Rua das 
Giestas
Namas Vila Beloj, r. Saruma.

Vaistinė — V Prudentėj 
Bai as Bilharas - V. Prudentėj 
Baras krautuvė ir copa su gy
venamu namu - V. Zeiina.
Sklypas Jurubatuba prie Via 
Anchieta.

Sklypas Boqueirão - Praia 
Grande.
Kreiptis: Rua Ibitirama, 976 

V. Zeiina

DVIEJŲ AUKŠTŲ NAMAI
Quinta das Paineiras

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«.VILLA LITUANIAy
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel 78.90.33. 78.00.14') 

ROMA — ITALIA
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

Visiems Imkime laimingos kelionės. Bet kartais 
visaip atsitinka.., tenka sulamdyti automobilis, ar moto
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsiy gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

AUTO MECANICA E FUNILARIA VINA DEL MAR
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

Balčiūnas, Rua Donatarios. 49. Mooca - São Paulo
Fone: 93 4486 (recados.)

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina. Av. N S Aparecida, 204, Bairro Tre 
membė lietuvis A. Laurinavičius tari įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fa,briką
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LIDA, 

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk' pas savo tautietį 
o paskui kitur ’ -

Susisiekimas: iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki galo Vila Albertina.

~ "" i....... . I . ........ . ; >,i I _ ! ' ........ :

Palengvintomis sąlygomis. 
Viršuj: 2 miegamieji ir ba
nheiras Apačioj salė, virtu 
vė,wq ir kiemas

Kreiptis: R xbRirama, 976.
,Ž.‘

— MOKINIAMS. Duodamos 
pamokos gimnazijos ir cien 
tifico mokiniams iš matema 
tikos, anglų, portugalų, fizi- 
kos ir chemijos'.

Rua Rio das Pedras, 157. 
Vila Zeliua

Lietuv škas žodis, daina ir mtizika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 JŲlociklų bangomis.

kiekvieną sekmadienį aštu.onnios ir pusę 20.30 vai ’vak.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadiehio 

vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siusti šiuo adresu: caixa postai 4118. 

São Paulo. Fone: 63-5975.

— VILA ZELINOS LIETI 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Rev Jonas Bružikas, S. J 
Igreja de São Gonçalo, Pra 
ça João Mendes,-São Paulo 
tel 36-2628. Brasil

.^.4. .>4. -5-
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