
/ ?* rnal Lhuano «NOSSA L1TUAN1A> 
3 DIRETOR RESPONSÁVEL

DR. JOSÉ FERREIRA CARRATO

REDATOR ■ MONS. P. RAGAZINSKAS

AVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES 
LAIKRAŠTIS;

ADRESAS:
AV. ŽELI NA,'516 - C. POSTAL 4118 

SÃO PAULO
ATSKIRO NUMERIO KAINA 30,00

* R.' 813 r39) SÃC PAULO — BRASiL — 1964 M. RUGSĖJO MÉN. — SETEMBRO 26 D. XVI META(

has PersitvarkoV® g3.-I

Rugpjūčio 29 d. New Yor
ke posėdžiavo Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
t > praplėstas prezidiumas 
Svarstyta vad «Birželio 22 d. 
Komisijos» suredaguotas apsi 
jungimo protokolas ir «Atsi 
šaukimo lietuviams» tekstas. 
Komisijos pasiūlytas protoko
las dėl apsijungusio VLIKo 
sudėties bei struktūros buvo 
prezidiumo ratifikuotas VLI- 
Kan grįžtančios Nepriklauso
mybės Talkos ir Lietuvių 
Fronto Bičiulių organizacijos 
jau anksčiau šį protokolą ra 
tifikavo; tokiu būdu VLiKas 
galės persitvarkyti. Apsijun
gusiame VLIKe bus 15 gru- 
p ų: Lietuvos Atgimimo Sąjū 
dis Lietuvos Darbo Federaci 
ja, Lietuvių Krikščionių Dar

Togli-dtti politinis testamentas Chruščiovui 

labai nemalonus

Į chruščiovinės politikos 
ratus neseniai pagalį kyšte
lėjo didžiausias Vak Europos 
komunistų partijos lyderis P. 
Togliatti prieš pat savo mir
tį parašęs reikšmin'^ą politinį 
memorandumą Jame žymusis 
komunistų vadas perspėja So 
vietas n siskubinti pasmerkti 
Kinijos komunistus. Numaty
toji gruodžio 15 d Maskvo 
je pasaulinė komunistu kon
ferencija, kurioje Kinijos ko
munistai turėtų būti apšaukti 
atskalūnais, Togliatti nuomo
ne, yra per ankstyva. Memo 
rand me, kuris komunistų lai 
komas Togliatti testamentu, 
pasisakoma už didesnes lais 
ves atskirų kraštų komparti- 
joms, kurios iki šiol turėjo 
aklai klausyti Maskvos nuro
dymų. Be to, buv. Italijos 
kompartijos šefas reikaiauja, 
kad komunistų partijos, paė 
musios į savo r&nkas valdžią 
turėtų greitesniu tempu pra
vesti savo eilėse «nusialini
mą». Tai irgi ataka prieš 
Chruščiovą, kuris yra už nuo

Pasaulinis Jaunimo suvažiavimas Maskvoje

Netrukus Maskvoje įvyksta 
vad pasaulinis jaunimo šuva 
žiavimas. Be abejo, jis yra 
diriguojamas komunistų. Iki 
dabar suvažiavimui esą užsi
registravusios 138 jaunimo 
organizacijos su 7.090 daly

bininkų Sąjunga, Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjunga» 
Lietuvių Fronto Bičiuliai, Ma 
žosios Lietuvos Rezistencinis 
Sąjūdis, Lietuvos Rezistenci
nė Santarvė Rytų Lietuvos 
Rezistencinis Sąjūdis, Lietu 
vos Socialdemokratų Partija, 
Lietuvių Tautinis Sąjūdis, Lie 
tuvos Ūkininkų Partija, Lietu
vos Ūkininkų Sąjunga, Lietu 
vos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjunga, Vienybės Sąjūdis.

Persitvarkęs VLiKas turės 
tris organus: Seimą, į kurį 
kiekviena Vi.IKe dalyvaujan
ti grupė deleguos po 3 atsto
vus, Tarybą ir Valdybą — 
vykdomąjį organą iš 7 as
menų.

Persitvarkiusio VLIKo posė 
dis numatytas spalio 3 d.

saikias priemones nustalinimo 
vyksme Pagdiau, Togliàtti 
reikalauja komunistinių kraš
tų kultūros darbininkams ra 
šytojams, menininkams suteik 
ti daugiau laisvių. Vadmasi, 
vėl atsisuka prieš nesenas 
chruščiovines direktyvas, kul 
tūrininkus prijungiančias kom 
partijos užmačioms Ir bažny 
čia Togliatti nuomone, turi 
susilaukti komunistiniuose 
kraštuose kitokio — ne tokio 
brutalaus traktavimo kaip iki 
šiol.

Visai laisvojo pasaulio spau 
dai Togliatti memorandumą 
pagarsinus, neliko kitos išei
ties ir Sovietams. Eilinis Sov 
Sąjungos pilietis trynė iš 
nuostabos savo akis, skaity 
damas «Pravdos» raštą, kuria 
me taikliai kritikuojama Chruš 
čiovo diktatūra ir visas sovie 
tinis režimas Užsienio žurna 
listai Sov. Sąjungoje mano 
kad raštas negalės likti be 
įtakos sovietinio piliečio gal 
vojimui.

vių. Komunistinės Kinijos jau 
nimas nekviestas. Norėdama 
turėti iš suvažiavimo dalyvių 
akivaizdžios naudos, Rusijos 
kompartija sugalvojo visokių 
gudrybių. Pvz , bus suorgani
zuoti susitikimai su «diskus!

BRAZILIJOJE
GRĮŽTA PRIE 

PARLAMENTARIZMO
Kongresui paduotas įstaty. 

mo projektas kurį priėmus 
Brazilijoje vėl būt įvestas 
parlamentarizmas. Reiškia pre 
zidentas beveik neturėtų jo- 
kių teisių. Jo pareiga būtų 
tik pasirašyti ministerių kabi 
neto paruoštus ir kongreso 
patvirtintus įstatymus Parla, 
mentarizmo sistemoj svarbiau 
sias postas yra ministério pir 
miainko.

S dig įstatymo projektu pre 
zidentas būtų renkamas netie 
stoginiu balsavimu Jį rinktų 
ne piliečiai turintieji teisę 
balsuoti bet federaliniai de
puta ai ir senatoriai

Už parlamentarizmo įvedi
mą pasirašė 224 federaliniai 
deputatai.

Atrodo, kad įstatymo pro
jektas bus patvirtintas.

— Naujos Afrikos tautelės 
ir valstybės SENEGAL prezi 
dentas Leopold Sedar Segnor 
šią savaitę lankė i Brazilijo 
je ir buvo oficialus vyriausy 
bės svečias.

PRANCŪZIJOS preziden 
tas De Gaulle jau p adėjo 
savo kelionę po Lotynų Ame 
riką. Brazilijon atvyks pra
džioj spaliaus mėn, Jo pilė 
mimo išlaidoms padengti pre
zidentas paprašė kongreso pa 
tviitmti 60 milijonų kruzeirų 
sąmatą.

— Šiomis dienomis bus pri 

jomis» tarp budistinio jauni
mo iš Azijos kraštų ir tokio 
pa: jaunimo iš Sov. Sąjun
gos Vakarų Europos sociaHs 
tinis jaunimas susitiks su 
Amerikos kraštų, katalikiška 
sis jaunimas vėlgi turės ben 
orus parengimus su krlkščio 
niškąja jaunuomene iš komu 
nistinių valstybių anapus ge 
ležinės uždangos...

CHRUŠČIOVO REKORDAS 
UŽDARINĖJANT BAŽNYČIAS

Vokiečių spauda informuo
ja, kad Chruščiovui suėmus 
valdžią j savo rankas, Sov 
Sąjungoj buvo uždaryta 10 000 
bažnyčių i® kulto namų. Mas 
kvoje, kur prieš 1917 metus 
buvo 600 bažnyčių, dabar te
veikia 50. Iš 500 žydų sina
gogų Sov. Sąjungoje b«vo už 
daryta 396;

imtas naujas nuomos įstaty
mas, kuris bent dalinai pa 
tenkins ir namų savininkus 
ir nuomininkus. Įstatymo pro 
jekte yra numatyta, kad pra
gyvenimo kainai kylant, pro 
porcingai bus keliama ir 
nuoma.

— São Paulo estado parla
mente šią savaitę deputatas 
Modesto Guglielmi siūlė, kad 
reikia įsteigti bedarbiams fon 
dą, panašų pensijų fondą. 
Taip pat aštriai Kritikavo dar 
bo kalkuriuos įstatymus, kaip 
įsisenėjimo teisė, kurie ne 
naudingi tiek darbininkui, 
tiek darbdaviui.

— Spaliaus mėn. 9 d baigia 
si Ato Institucional, kuris bu

pavadintosPâmiro viršukalnes

Lietuvos alpinistai, kaip 
praneša «Komjaunimo Tiesa» 
(rugs. 8 d. 178 nr ) jau ke 
linti metai šturmuoja Kauku 
zo, Tiau—Šanio, Pamrro kai 
nagūbrius Kartą jie pirmieji 
užkopė į vieną Pamiro viršų 
kalnę ir iki tol vardo netarė 
jusį kalną pavadino žuvusia 
lietuvio alpinisto G. Akst>r.o 
vardu. Neseniai vėl buvo su
ruošta ekspedicija į Pamirą, 
sėkmingai įkoptam į kalna
gūbrių viršūnes, Dar kelios

Vilniuje statomas devynaukštis namas
«Literatūra ir Menas» (36 

nr,) su pasididžiavimu skel 
bia, kad Vilniuje Raudonosios 
Armijos proispekte «gimsta 
pirmasis respublikoje stam 
biaplokštis 9 aukštų gyvena-- 
masis namas» Jo nuotrauka 
jau aiškiai primena »namus, 
kurie šiuo metu statomi Vak. 
Europos ar Amerikos miestuo 
se; Stalino laikų «cukrainės

PIRMOJI GRYBŲ PARODA 
VILNIUJE

Rugsėjo 5 d. Vilniuje ati
daryta pirmoji Lietuvos gry 
bų paroda, kurioj išstatyta 
116 grybų rūšių, augančių 
mūsų miškuose Jų tarpe yra 
net 76 valgomųjų grybų rū 
šių Parodos šeimininkai — 
Botanikos instituto dąrbuoto. 
jai, patys nurinkę eksponatus 
parodai.

vo išleistas po 31 d. kovo r~ 
voliueijos. Ar jis dar bus ku 
riam laikui pratęstas, dar ne 
aišku Net jo4 autoriai nėra 
galutinai apsisprendę

— Šią savajtę Guanabaros 
ir Santos uostus lankė Š. Ame 
rikos karo laivai varomi ato 
mine energija. Jų tarpe vie
nas didžiausias pasaulyje lėk 
tuvnešis, ant kurio telpa virš 
šimto lėktuvų. Lėktuvai gali 
karo metu nešti atomines 
bombas, Jiems pakilti ar nu
sileisti užtenka 80 metrų 
tako;

— Šią savaitę S. Pauly vy
ko tarptautinis asestologijos 
kong esąs, į kurį net Sovietų 
Sąjungos atstovai atvyko.

lietuviškais vardais 

bevardės viršukalnės įgijo 
vardus. Jos pavadintos lietu
viškai: Lie uvos kalnagūbris, 
Lietuvos, Čiurlionio, Donelai 
čio aukštumos Ekspedicijos 
dalyviais buvo; inžinieriai J. 
Okuličius - Kazarinas ir A. 
Kubilius (Kaunas), B Blukaus 
kas. V Šaduikis, R. Augūnas, 
S. Miglinas ir K. Montvilas 
(Vilnius) muzikologas J. An
tanavičius, pianistas A. Jur- 
geltonis, technikos mokslų 
kand. A. Krištopaitis.

stiliaus» jame nematai. Šie
met būsą. pastatyti dar du 
tokio pat aukščio namai (Ap 
link šiuos pirmuosius dango
raižius Lietuvoje jau stovi 
penkiaaukščiai namai). Žinia. 
V. Europoje ar Amerikoje to 
kio dydžio miestuose kaip 
Vilnius devynių aukštų na
mai jokia sensacija.

- D. Britanijoje 1963 m. 
kalėdinių sveikinimo kortelių 
buvo išsiuntinėta 606 milijo
nai (3 mil. daugiau kaip 
1962 m)

— Į Kalkutos (Indijoje) «o- 
ologijos sodą suskrido šim
tai varnų ir nagais ir snapais 
užmušė 4 retos rūšies elnius 
ir sužeidė dar 25 kitus gyvu
lius.

Lietuvi, paremsi Pietų Amerikos Lietuviu Kongreso rengimą, jeigu isigysi 
pakvietime i Kongreso Finansų Komisijos rengiama 10 d. spaliaus vakara.
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Muencheno Sovietology Svarstė Sovietijos 

Vidaus Klausimus
Muenchene, Vokietijoje posėdžiavo apie 100 laisvojo pasau
lio sovietinio gyvenimo žinovu — Komunistų partijos prog 

rama ir pr eštaravimai — Kinija apkaltins Kremlių 
kolonizacijos metocais?

(Elta) Šią vasarą Muenche 
ne įvyko Sovietų Sąjungos 
klausimams tirti Instituto 16 
toji mokslinė konferencija Ji 
kviečiama kiekvienais me 
tais Šiais metais joje daly 
vavo 100 sovietologų, šuva 
žiavusių iš įvairių laisvojo 
pasaulio kraštų, be to Insti 
tilto moksliniai bendradarbiai 
ir Europos ir Amerikos kraš 
tuose gyveną nariai korės 
pondentai.

Instituto mokslinės tarybos 
vardu konferenciją atidarė 
prof Tamur.bek Davlečin Jis 
nurodė kad tas mokslininkų’ 
suvažiavimas laikytinas su
kaktuviniu, nes prieš 10 me
tų (1954 m.) Instituto veikla 
buvusi reorganizuota Anuo 
met buvo įsteigtos mokslinė 
karyba ir nuolatinė komisija. 
Instituto veikloa įsitraukė 
mokslininkai — emigrantai 
iš įvairių Sovietų Sąjungoje 
gyvenančių tautybių.

Pagrindinė konferencijos te 
ma buvo: «Dabartiniai sovie
tų vidaus politikos k augimai». 
Ta tema paruošti pranešimai 
konferencijos dalyviams buvo 
išsiuntinėti iš anksto ir dis
kutuoti konferencijos metu.

Čia pateikiame keletą kon
ferencijos dalyvių pareikštų 
minčių bei teigimų. Jau mi
nėtas prof. Davlečin priminė, 
kad Sovietų Sąjungos kom 
partijos 22 suvažiavimo pa
grindinis tikslas buvo iškelti 
vadinamąją komunizmo sta
tybą. Praktiškame gyvenime 
tai «statybai» tenka susidurti 
su visa eile prieštaravimų. 
Konferencijoje daręs praneši
mą žymus vokiečių sovietolo- 
gas Rytų Europos Instituto 
direkt< rius prof. Hans Rau- 
pack, išnagrinėjęs kom. par
tijos programos tikslus bei 

uždavinius, priėjo išvados, 
kad programoje numatytas 
gerybių paskirstymas pagal 
poreikius tenka laikyti utopi
ja. Diskusijų dalyvis Dikev 
pažymėjo kad vargiai tenka 
laukti pilnos automatizacijos 
bei mechanizacijos pramonė
je ir juo labiau žemės ūky
je. Jis pateikė daug pavyz 
džių iš sovietų spaudos nu
rodydamas, kad komunistinių 
•darbo pirmūnų» iškėlimas so 
vietų visuomenėje neturi jo- 
k os sėkmės, į jį žiūrima su 
pašaipa

Siekiant komunizmo staty 
bus, pasak Dikovo, greitai 
susiduriama su prieštaravi
mais: pagal, kom. partijos 
programą esą galima «pasta
tyti» komunizmą tik pasiekus 
produktų -gausumo», tuo tar
pu šis vargšai įmanomas, jei 
pranonėe ir žemės ūkyje 
nebus visiškai įvykdyta auto 
malizacija ir jei nebus visuo 
tinai pakeltas darbo našumas.

Kitas diskusijų dalyvis, Ach 
minov, nurodė, kad totalitari
nėje valstybėje esą įmanoma, 
kad valdžia įvairiomis prie
vartos priemonėmis gyvento 
jus gali įtaigoti jog jau esąs 
pasiektas produktų, gerybių 
gausumas

Iš kitų pranešėjų dar gali 
ma būtų paminėti mokslinio 
bendradarbio Jurij Pismien- 
nyj mintis Kalbėdamas apie 
«naujojo komunistinio žmo
gaus* auklėjimą, jis pasisakė, 
kad neįmanoma svarstyti to 
«nau j jo žmogaus' Sovietijo- 
je klausimą neatsižvelgiant į 
visa tai, kas dabartiniu n etų 
-vyksta pasaulyje. Diskusijų 
metu visa eilė kalbėjusių pa
reiškė nuomonę, kad «naujo
jo žmogaus» problema, tai 
vienas svarbiausių Sovietų

MUSŲ LIETUVA
m «Miwrumwin trr»«iir»»u< »»».h»vihii«« Mini

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Naktis ant Nemuno sustojo, 
Atplaukus mėlyna giria;
Beržuos dar supasi daina artojo 
Ir miršta vėjo pradalgių bare,

Tuojau išplauks žvejai į vagą 
Ir trauks sidabro žuvytes, 
Pakrantėms kuklūs žiburėliai dega, 
Viliodami blankias žvaigždes.

O kaip ramu ten būdavo rymoti, 
Kaip laisva gera ir graudu., 
Klausai, ką kalba stuobriai samanoti, 
Kaip šaukia kažin kas vardu,

vidaus politikos klausimų ir 
nuo jo priklausanti ne tik va 
dinamoji «statyba» bet ir So
vietų Sąjungos ateitis Tačiau 
vienas kalbėtojų Zaicevas, 
pareiškė, kad visos kalbos 
apie «naująjį žmogų» -- gry 
na nesąmonė...

Konferencijoje dar svarsty
ta kita tema — apie «Sovietų 
Sąjungos tautybių nutaut’ni- 
mą» Šia tema kalbėjęs žino 
mas sovietų vidaus politikos 
žinovas prof. Abduracbman 
Avtorehanovas iškėlė miniį* 
sovietinių respublikų pramo 
nė ir žemės ūkis vystomi to. 
kia kryptimi, kad tuo atveju, 
jei jos nustotų buvusios So 
vietų Sąjungos dalimi, jos bū 
tų visiškai nepajėgios.

Diskusijų metu? kai kurie 
bendradarbiai 'nurodė į gali
mą raudonosios Kinijos mos. 
tą: esą visai tikra, kad arti

1964 m rugsėjo 26 d

moję ateityje ji galėsianti ap 
kaltinti Kremlių, nes jis ne* 
rusiškųjų respublikų atžvil 
giu naudojus kolonizacijos 
priemones.

OLIMPIADOJE DALYVAUS
KETURI O K. LIETUVOS 

LENGVA AT L t ČIAI

Rugpjūčio mėn. Kijeve vy
kusiose Sovietų Sąjungos leng 
vaatlečhį varžybose buvo iš
rinkti olimpinės rinktinės na
riai, Į šią rinktinę pateko ke 
turi lietuviai lengvaatlečiai: 
B. Kalėdienė (ieties metikė), 
A Varanauskas (rutulio stū 
mikas). A Alieksiejūnas (bė
gikas), A. Vaupšas (šokikas į 
tolį) Kandidatu liko K. Oren- 
tas.

Mūsų sportininkai Kijeve 
pagerino tris Lietuvos rekor
dus, iškovojo vieną sidabro 
ir tris bronzos medalius.—Ir 

vėl Lietuvos okupantas, bol 
ševikinė Rusija, puošis To
kio olimpiadoje svetimomis 
plunksnomis, Lietuvos sūnų 
ir dukterų iškovotais laimė
jimai».

— Lietuvoje minėta poeto 
Leono Skabeikos 60 m. gimi
mo sukaktis. Jis mirė 1939 
m. Dabar pabrėžiama, kad 
poeto kūryboje «į pabaigą bu
vo švystelėjęs ir revoliucinis 
patosas» (J Būtėnas «Lit. ii 
Mene», Nr. 32) Jo poezijos 
rinkinys <Po juodojo angelo 
sparnais» buvo išleistas dar 
jam gyvam esant, tad laisvo
je Lietuvoje. Tik dabar «Va 
ga* išleido L. Skabeikos poe
zijos rinkinį «Vidurnakčių 
aikštėse». Knygoje sudėti laiš 
kai, atsiminimai, paaiškinima. 
ir poeto testamentas.

— VI amžiuje po Kr. trys 
graikų istorikai — Teofilak- 
tas, Anastasio ir Teotanas — 
rašo, jog graikai nelaisvėn 
paėmę tris svetimtaučius,ku 
rie vietoje ginklų turėję kan
kles. Graikų imperatoriui jie 
sakė, jog jie esą iš tolimo 
vakarų okeano pakraščio, va 
dinas, iš Baltijos pajūrio. Jie 
nemoką naudotis ginklais ir 
neturį savo krašte geležies, 
o tik mėgsta kanklėmis skam 
binti, dainuoti ir gyventi be 
rūpesčio Šitaip jie būdingai 
aprašo savo krašto gyvento
jų būdą Vienas rusų istori
kas juos palaikė slavais nuo 
Baltijos pajūrio, kita? iš to 
pasijuokė Kurį laiką lenkai 
bandė tuos kanklininkus sa
vintis, tačiau atpasakotas gy 
ventojų gyvenimo būdas vi
siškai neatitinka slavų cha 
rakterio.

J Žilevičius (Iš Mažosios 
Lietuvos liaudies muzikos 

bruožų)

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMES IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 1861

XII

(tąsa)

— Atidėti — įsako žanda
ras — Toliau

Toliau «Varnas». Sukimba 
visi į tą dainą. Kiekvienas 
jos posmas kuo aiškiausiai 
kurstantis;

Ponam tai tiktai ulioti,
Vvnas gerti, kortos groti, 
Minkštam patale miegoti.,.

Svetimos tik procės laukia 
Paskutinį kraują traukia.
O pabaigos posmas dar 

baisesnis:
Jau prikalta daug yr plieno, 
Nebetoli jau ta diena, 
Kai iš jų nebus nė vieno.
Vachmistras ir pristavas pa 

sižiūri viens į kitą nustebu 
šiom ir pasipiktinusiom akim.

Jie pirmą sykį skaito tokią 
baisią dainą.

— Vozmutitelnaja pesnia, 
— aptaria ją pristavas.

— Ne tik voamutitelnaja, 
stačiai mietežnaja, revoliu- 
cionnaja, - pataiso vachmis
tras. — Atidėt ir saugot kuo 
stropiausiai!

Paskui užpuola nusigandu
sį senį Balsį:

— Kieno tos dainos?
— Sūnaus Petro.
— Tu žinojai, kad čia maiš 

tą keliančios dainos?
— Ne, ponas Aš iš rašto 

nepaskaitau,
— O sūn 's dainuodavo, ki

tus mokydavo?
— Niekad nesu girdėjęs.
— Iš kur jis nu Įrašė tas 

dainas?
— Nežinau, ponas.
— Žiūrėk tu man! Už to

kias dainas kalėjimas, kator
ga! Kas ten toliau per kny- 
giūkštės?

Ištraukė «Būdą senovės Jie 
tuvių» Dabar jau įtartina ir 
ši knygelė. Bet skaityti ji bu 
vo sunki. Vaitas painijosi, 
klydo ir nieko nesuprato Pa 
galiau ir čia pastebėjo iš kraš 
to negu užbrėžtas vietas: 
«Liuosybę savo per vis mylė 
jo;. atkakliai vergybos neap 
vežėjo... Kas liuosą žmogų 
vergė, tą šunimis suplėšy- 
dino».

— Liuosybę mylėjo! — pa 
mėgdžiodamas mykia vach
mistras. — Miatežą kursto!.. 
Mes jums parodysim liuo
sybę! .

Pavojingi pasirodė ištisi sky 
riai «Kariavimo būdas», «Lie
tuvių narsumas ginantis nuo 
priešų».

Pakamantinėjęs sen įpras 
tais klausimais; vachmistras 

nusprendė atidėti ir «Būdą».
Paskui ištraukė ranka rašy 

tų lapelių pluoštą Vaitas skai 
to iš baimės drebančiu balsu 
Atsišaukimai! Prieš ciesoriaus 
vyriausybę, prieš valdžią Agi 
tuoja sukilti eiti išvien su 
lenkais! Kas parašė? Iš ko 
gauta? Kada?

Tėvas visą kaltę suverčia 
sūnui. Jis pats nieko neži
nąs...

—• Atidėti kaip revoliucinius 
atsišaukimus! Kalėjimas, ka- 
tėrga!

O štai dar «Kvestorius», au 
torius M. Akelevičius.

— Akelevičius?.. A, lietuvių 
literatas!. Raiba paukštytė . 
Kas per knygpalaikė? Kur? 
Kada? Iš ko?

Prasidėjo ilgas Balsių ka
mantinėjimas.

Nenoromis ima atsakinėti 
Balsys žandarui ir kaskart vis 
labiau ant jo giežia dantį. Ak, 
atnešė nelabasis čia juos vi 
sus ant mūsų galvos! Ko jiems 

čia reikia? Prikibo prie tų 
raštų. O ar ne teisybę rašo? 
Teisybę ir dainos teisingai ap 
dainuoja mūsų vargus. O pri 
kibo jie, tur būt, dėl to, kad 
tie raš’ai lietuviški. Steponas 
jau seniai taip sako, o andai 
ir ponelis patvirtino, kad cie 
soriaus vyriausybė labai ne
mėgsta lietuviškų raštų Ir ga 
zietos neleidžia spausti. Ir 
mokyklų tinkamų nėra.

Balsys jau seniai savo šir
dyje apgailestauja, kad Petro 
negalėjo į mokslą išleisti. O 
toks gabus buvo vaikas ir 
norėjo mokytis, Gerai, kad 
nors dėdė Steponas jam akis 
kiek pratrynė O ir pats Ste- 
ponas būtų kitaip apsivertęs 
jeigu būtų mokslo įgijęs. Ne 
liokajum jis dabar trypinėtų 
pono Survilos dvare Dėl to, 
kai ėmė plisti gandai, kad 
bus miatežas, sukilimas prieš 
valdžią, o Steponas sako, 
kad ir prieš ponus, Balsio 
širdy ėmė rusenti pasitenki
nimo kibirkštėlė Gyvenimas
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Lietuviu Tauta Ateities Perspektyvoje
PASKAITA SKAITYTA AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESE, 

WASHINGTONE, BIRŽELIO MÉN 27 D.
KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

1. PRANAŠIŠKk TEMA

Ši tema yra pranašiška Rei 
kia turėti pranašiškų sugebė 
jimų, kad būtų galima ką pa 
sakyti apie lietuvių tautos 
ateitį Tačiau pranašo vaid
muo dažnai yra siaurai su
prantamas. Iš jo laukiama 
vien ateities vizijos ir tai tik 
šviesios vizijos Vis dėlto tai 
nėra pilnas pranašiškos pa
reigos supratimas Tikri, gry 
nai žmogiškieji «pranašai» gi 
liai įžvelgia įvairias ateities 
pasekmes dabarties esamuo 
se daviniuose. Dėl to auten
tiški pranašai yra ne tiek 
ateinančių įvykių istorikai, 
kiek savo visuomenės pers- 
pėiėjai Ateities viziją, kurią 
jie atidengia, yra tik jų duo
damo perspėjimo visuomenei 
dalis Senovės Izraelio prana 
šai paprastai sako: ateitis 
bus šitokia, jei jūs laikysitės 
mano perspėjimo, ir ateitis 
bus kitokia, jei jūs jo nesilai
kysite.

Taigi, jeigu mes šiandien 
norime būti savo tautos atei 
ties pranašai, o ne kokie pi
gūs viliotojai ar apgaudinėto 
jai ar beviltiški gąsdintojai, 
tai turime dideliu rūpestingu 
mu suvokti esamus tautos 
ateities davinitis, įvertinti jų 
istorinę jėgą, suvokti jų me 
tafizinę prasmę ir iš to ban
dyti ką nors sakyti apie mū 
sų tautos ateitį Suprantama 
dėl to kad ir mūsų sis uždą 
vinys negali būti laisvas nuo 
perspėjimo .bruožo. Ir mes, 
jei norime, nors tik grynai 
žmogiškai galvoti, turime drįs 
ti pasisakyti sau patiems, kas 
mums žada ateitį ir kas jos 
nežada

2 LIETUVIŲ TAUTOS 
SANTYKIAVIMO PROBLEMA

Pagrindinį teigimą, kurį mes 
siūlome šių svarstymų pra
džiai. kaip jų išeities tašką, 

aš norėčiau išreikšti šitaip.
Lietuvių tautos ateitis pri 

klausys nuo to, kaip lietuvis 
žmogus jausis lietuviškoje vi 
suomenėje ir kaip jis jausis 
visos žmonijos visuomenėje. 
Jeigu jis vienur ir-kitur jau 
sis gerai, savo vietoje, mums 
rūpintis lietuvių tautos likimu 
nereikia, Mes negalime paša 
kyti, kokiomis formomis tas 
lietuviškumas bus pašauktas 
reikštis įvairiose gyvenimo 
srityse ir aplinkybėse Tačiau 
jo reiškimasis bus žymus ir, 
turėkime vilties, pozityvus.

Jeigu vienoje ar kitoje san 
tykiavimo srityje lietuvis sa 
vo vaidmens neatliks, yra pa 
grindo rūpintis lietuvių tautos 
ateitimi. Jei lietuvis nebus iš 
mokęs ir įpratęs gerai santy
kiauti savo tarpe, jis nutaus. 
Jei jis nebus išmokęs gerai 
įsijungti į žmonijos proble
mas, jis pasidarys bereikšmė 
ir niekam nenaudinga ma- 
žuma.

Šios abi kryptys yra labai 
pavojingos ir nėra tikra, kuri 
iš jų yra pavojingesnė Yra 
tikra, kad kuri nors viena 
tau inio gelbėjimosi kryptis 
išgelbėjimo neneša Ji gali at 
nešti tik abiejų krypčių de
rinys.

3 SANTYKIAVIMO PRO 
BLEMA ŠIANDIEN

Kad geriau suvoktume san 
tykiavimo reikšmingumą tar
tos išlaikymui ir jos klestėji 
mui, atkreipkime dėmesį į 
santykiavimo realybę kaip to 
kią Pastebėkime, kad ši te 
ma iš vienos pusės apleista 
tema, iš kitos — ji yra grasi 
nanti tema.

APLEISTA TEMA

Santykiavimo realybė šian 
dien yra reali tema ypač dėl 
to. kad ji paskutiniais šimt 
mečiais buvo apleista ir pa

Maironis

Iš «JAUNOSIOS LIETUVOS»
Kas Vilniuje stabo statulos nematė, 
Kurią Muravjovui maskoliai pastatė? 
Tvirta ji, o visgi suirs I
Bet pats Muravjovas pastatė sau kitą, 
Tvirtesnę už rausvąjį Suomių nranitą: 
Jo vardas per amžius nemirs.

Herostratis garso ieškojo sau tyčia, 
Uždegęs Epheze Dianos bažnyčią, 
O šis ir sapnuot nesapnavo, 
Kad, Lietuvai spaudą užgynęs ir raštą, 
Sau vardą įgis ir sužadins tą kraštą, 
Kursai jau menkai bekvėpavo.

Lietuvi, jei saulė ant tavo dangaus 
Kada užtekės, tu nespiauk ant žmogaus, ‘ 
Nors tavo netroško jis labo !
Tiktai prašyk: «Kas prieš tiesą kariauna, 
Pats rankomis savo sumanymą griauna». 
Tą žodį iškalk ant jo stabo I

Lietuviškos raidės skaudžiai nepaiko 
Didvyriui; nemaž jis paleido skatiko, 
Kad jos Lietuvos neapšviestų;
Bet vargšės kelius j aktimis sau atrado, 
Ir rūpinant Dievui, dėl jų nėra bado 
Gyventojams sodžių ir miestų.

Kaip vaisių užgin ą po Lietuvą gaudo 
Iš Prūsų slapčia atgabentus raštus. 
Bet veltui sargyba ant sienos bešaudo: 
Jie eina kaip viesulą* eina platus !
Jie žadina mūsų užmiršusią š.lį, 
Ir niekas jiems kelio užkirsti negali

kankamai neįvertinta Tačiau 
šiandien ji iškyla jau kaip 
politinė grėsmė Pirmąjį tei i 
mą sakydami, mes čia turime 
galvoje visą individualistišką 
Vakarų kultūrą kurioje san 
tykiavimas naujaisiais amžiais 
pradėjo sirgti skleroze Jis 
pasidarė sunkus, varžomai 
įvairiausių senų teisių formų 
ir privilegijų, Žmogui su žmo 
gumi susisekti atsirado neper 
žengiamų sienų Dvasiškai tą 
santykiavimo trūkumą išreiš 
kė imanentistinė filosofija ir 
individualistinė literatūra.

GRASINANTI TEMA

Iš kitos pusės kaip reakci 

ja prieš santykiavimo nepa 
kanka mą vertinimą, atėjo 
m .rksistinė tilo ofija su taip 
iškelta, išryškinta ir išplėsti 
bendravimo sąvoka, kad joje 
žuvo pats santykiaująs žmo 
gus. Bendruomenės sąvoka 
šioje sampratoje sunaikino pa 
tį bendruomenę kuriantį veiks 
nį, atskirą žmogų, padaryda 
ma iš jo tik «izoliuotą», ku 
ris, pasak Lenino, gali būti 
laikinai kuriam nors reikalui 
iš savo aplinkos erdvėje, lai 
ke ir medžiagoje ištrauktas, 
bet ir vėl turi būSi jon paner 
tas. kai yra savo darbą atli 
kęs. (Žiūr. mano studiją: San 
tykiai tarp žmonių komuniz 

me, Suvažiavimo Darbai) Ant 
šios filosofijos sukūrusi sam
prata šiandien grasina sunai 
kinti laisvą santykiavimą vi
same pasaulyje.

JONO XXIII
SANTYKIAVIMAS

Su nauja ir jaunuoliškai ga 
ja santykiavimo sąvoka išėjo 
Jonas XXIII Jis nustebino 
pasaulį drąsiu santykiavimo 
pastatymu tam tikra prasme 
nepriklausomai nuo teorinių 
tiesos skirtumų, Jis pats drą
siai pradėjo pokalbį, kaip ly 
gus su lygiu, su įvairiomis 
konfesijomis. Jis kone nai
viai siūlė pereiti į atvirą san
tykiavimą bei pokalbį įvai
rioms politinėms jėgoms, ti
kėdamasis tiesos ir gėrio lai
mėjimo paprasčiausiu santy. 
kiavimo būdu.

Popiežius Jonas buvo nuos 
tabiai gerai išgirstas. Jis sa 
vo santykiavimo primatu ati
darė daug durų kurios buvo 
uždaros šimtmečiais gal net 
tūkstantmečiais (Žiūr. mano 
studiją: Jono XXIII politinių 
principų analizės bandymas, 
Tėvynės Sargas, sekantis nu
meris )

O SPENGLERIO
SANTYKIAVIMAS

Norėdami geriau suvokti 
santyk'avimo problemos ak- 
tualumą, paimkime autorių 
kiek iš praeities; žmogų gar 
sų, truputį apsišaukusį savo 
pranašišku pesimizmu, kal- 
ban iu apie Vakarų kultūros 
žlugimą, būtent — Osvaldą 
Spenglerį.

Ką jam reiškia santykiavi
mas? - Santykiavimas jam 
turi religinę prasmę Santy 
kiavimas jim yra pažymėtas 
religine žyme (2 tomas, 116 
psl) Šis Spenglerio teigimas 
padeda geriau suprasti, kas 
buvo prarasta individualist! 
nėję galvosenoje, ko ieškojo 
marksizmas ir nerado, ir ką 
reiškia Jono entuziazmas san 
tykiavimui.

(B D.)

pasidarė nepakenčiamas Te
gul sukyla tegul verčia, te
gul griauna! Galgi paskui bus 
geriau

Vachmistras žandariška uos 
le tuoj pajuto senio atžagaru 
mą ir, raitydamas kumštį po 
nosim, ėmė rėkti:

— Tu man, velnio vaike, 
neišsisukinėk ir atsakinėk 
mandagiai! Aš tave į kalėji 
mą pasodinsiu! Tu čia gaspa 
dorins! Tu atsakai, kad tavo 
pirkioje slepiami kurstantieji 
raštai prieš jo didenybės im 
peratoriaus valdžią!

Tardymas ėjo toliau
Keduliai, artimi Balsių kai

mynai, bematant sužinojo, kad 
pas Balsius krata. Mat, kai 
vieną avį kerpa, kitai kinkos 
dreba... Jei žandarai prikibo, 
juokų nėra! Katrė tuojau su
metė, ko tokiais atvejais rei
kia. Ji žinojo, kad tėvas gi
liausiame kamaros kampe, už 
girnų, laiko paslėpęs butelį 

degtinės Paglemžusi butelį į 
pintinėlę, ji bėgo pas Norel- 
kienę, bene gausianti surin
ką. Gavo Įsmukusi pas Bal 
sius, ji pirkioje rado Genę su 
Onute, išsigandusias ir susirū 
pinusias Motina su tėvu bu
vo seklyčioje, iš kur sklido 
šiurkštus žandaro balsas. Onu 
tė pravėrusi duris, pamojo 
mamai. Reikia duoti žanda 
rams išgerti.

Kai Balsienė grįžo į sekly
čią, nešina degtine ir užkan 
džiu, vachmistrui jau buvo 
nusibodusios tos knygpalai 
kės, ir jis žvalgėsi, prie ko 
čia dar prikibti Bet pamatęs 
butelį degtinės, jis nutarė 
baigti spaudinių klausimą ir 
visą kratą.

— Tas «Kvestorius» cenzū
ros leistas, Vasilijau Petro vi 
čiau? — kreipėsi jis į pris- 
tavą.

- Leistas šių metų sausio 
18 d Cenzoriaus Pavel Ku-

kolnik
Čia įsiterpė Balsienė. Pasta 

čius savo gėrybos ant stalo 
ji lenkėsi vachmistrui prisia 
vui, prievaizdui ir visiems 
kartu kalbėdama:

— Prašom, ponai, nors kąs 
nelį Pusryčių pats laikas Ne 
turtingi mes žmonės, ir taip 
netikėtai. Labai atsiprašom.

Ilgai prašyti nereikėjo. 
Vachmistras pirmas sėdo prie 
stalo

— Na, ką gi ponai.. Pagi 
riomis išmeskime po vieną. 
Toks jau paprotys pravosla
viškas. Į jflsi| sveikatą, po
nas prievaizde!

Bet Pšemickis atsisakė, tei 
sindamasis niekad prieš pie
tus degtinės negeriąs. Geriau 
jis eisiąs į kiemą pasižvalgy
ti Juo pasekė ir vaitas. Vach 
misfras nesipriešino, teisingai 
sumetęs, kad juo mažiau bur 
nų, juo bus jos pilnesnės

Prievaizdas su vaitu išėjo 
į priemenę ir čia užklupo 
visas tris mergaites, prisi 
spaudusias prie durų ir be
klausančias, kas ten> darosi 
seklyčioje

— Na mergelės, — sušuko 
Pšemickis, — reikia iv jus iš
krėsti, ar neturite ko nors 
uždrausto. Ot, tuoj pašauk- 
sim žandarą Paiką Jis jus 
tuoj apžiūrės.

— Kam Paiką, ponas prie
vaizde. — juokavo vaūas, — 
patys jas iškrėskime Ar mes 
ne valdžios žmonės?

Mergaitės kaito kaip žari
jos, spraudėsi viena už kitos, 
nežinodamos kaip pasprukti 
Tik Kedulių Katrytė suvokė J 
kad čia ne bėgti reikia, bet 
rasti kokį tinkamą žodį atsi 
kirsti. Ji drąsiai pažiūrėjo į 
Pšemickį ir vaitą ir pusiau 
juokais, pusiau rimtai atšovė:

na, pabandykite, po 

nas vaite. Ginsimės. Mes nė 
žandaro neišsigąsime.

Pšemickis nekreipė dėme
sio į tuos žodžius, bet jam 
patiko, kad mergina jo nenu
sigando, b atsiliepė į jo pa
juokavimą

— Kas ta mergina? — krei 
pėsi jis į vaitą.

— Šitos dvi Balsytės, o ta 
Kedulytė.

— Kuo vardu?
— Katrė
— Nelabai tinkamas vardas 

tokiai gražiai merginai, — pa 
stebėjo Pšemickjs — Bet 
kaip tai galėjo būti, kad aš 
tavęs nematydavau darbuose?

ÍB. DJ
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Aukso Spinduliai Artoju Žemėje
«Audringas bus Lietuvos 

Gyvenimas, bet dangus neap 
leis mano bočių šilies». Šie 
vaidinimo žodžiai, pasakyti 
Šv Kazimiero, pranašauja 
mūsų tėvynės kančią, ir da
bartyje mes matome kad tai 
nėra pranašystė bet tikrovė. 
Vaidinimas yra iš Šv Kazi
miero gyvenimo ir pasakoja 
apie Lietuvos praeitį, tuo tar 
pu kai Šv. Kaz’mieras valdė 
Lietuva, sunkumus kuriuos 
jis turėjo ir jo pastangas Lie 
tuvos labui. Šv, Kazimieras 
turėjo kovoti su savo tėvu, 
tam kad gautų nuo jo leidi 
mą vykti į Lietuvą. Tuo tar
pu. ten nuvykęs turėjo kovo
ti su tais kurie nors lietu
viai ir patrijotai nenorėjo at 
sižadėti senų, tėvynei kenks 
mingų papročių. Taip pat tu
rime progos pamatyti kaip 
vystosi Šv. Kazimiero asme
niško gyvenimo tobulinimas 
kuriam jis buvo visiškai a si 
davęs. Jo maldos už tėvynę, 
jo meilė vargšams ir atsiža. 
dėjimas gyvenimo džiaugs- 
mirns sujudina mūsų jaus
mas ir sukelia mumyse nepa 
prastą žavėjimą jo asmeny
bei kaipo žmogui ir valdovui, 
kuris sugebėjo surišti savo 
troškimus ir norus su aukš
čiausiu ir ki niausiu tikslu, 
tai yra šventumu. Taip pat 
yra kalbama apie Jogailos di 
džią meilę Lietuvai ir Vytau- 
to didvyriškumą.

Tokiu būdu, šis istor nis 
veikalas atneša Lietuvos pra
eities gyvenimo įvykius ir pa 
rodo kokia didinga ir garbin 
ga ji buvo. Šie faktai mus 
verčia tęsti darbą ir nenusto
ti siekti tikslų kuriuos esame 
sau pastatę Nėra gėdos būti

B A Z A
III jo Pietų Amerikos Lie 

tuvių Kongreso «engimo Ko
mitetas savo sudėtyje turi 
Finansų Komisiją vadovauja
mą ekonomisto Jurgio Slieso 
raiči-o, kurios tikslas yra eu- 
kelii reikiamas lėšas rengia
mo Kongreso išlaidoms pa
dengti Šioji Komisija turime 
apie 20 pasišventusių tam 
darbui žmonių, kurie dar prie 
šio darbo telkia ir kviečia ki 
tus lietuvius norinčius prisi
dėti prie Kongreso paruošia
mų darbų Tokiu būdu Finan
sų Komisijoj dirbančių žmo
nių skaičius prašoka jau virš 
30 asmenų Labai atžymėtioa 
kaip tik yra «azaro Kom'sija 
kuriai sumaniai vadova i ja 

lietuviais ar ju vaikais, prie
šingai. yra didelė garbė, nes 
lietuvių tauta yra nepapras
tai stipri ir nepalaužiama, 
kuo ir stebisi visos kitos 
tautos

Be to. lietuviškas menas, 
papročiai ir tradicijos yra 
baisiai turtingos ir gražios. 
Kas jas pažįsta, pamilsta tą 
kraštą, kuris per metų metus 
krovė mažus vertingus gaba 
liukus papročių, kurie paga 
liau pavirto milžinišku turtu.

Medžius ir augalus, vėtrą 
ir lietus, kartais palenkia ir 
net nulaužia, nes jų noras gy 
venti ir augti yra daug di 
desn s ir stipresnis už šiuos 
priešus Todėl sukaupę visas 
savo jėgas vėl atsigauna ir 
leidžia naujas atžalas Taip 
at utmka su idetu^a, ji nuoia- 
tiniai buvo griaunama prie 
šų, bet niekad nepasidavė, 
ir kartais kaip ir dabar sun- 
k ai alsuodama, vos išlaikė 
gyvybę. Tuo tarpu, vaidini
mo pirmiau paminėti žodžiai 
skatina nepamesti vilties nes 
Dievo apvaizda lydi Lietuva 
Kada ta apvaizda jaučiamai 
pasireikš, nežinome, bet iki 
tol jieškokime ištvermės pra 
eities galiūnuose o a feitį, sa 
vo vaikučiams atiduokime 
Šiuo tikslu mokykime jure 
mūsų kalba ir papročius, 
skleiskime Lietuvai amžiną 
meilę

Tokias mintis mums per
duoda vaidinimas, kuri neuž 
ilgo turėsime progos pamaly 
ti. Jos yra gilios ir kupinos 
reikšmės; todėl yra verta pa 
matyti šį vaidinima, kurio 
turtingas turinys skleidžia vi 
siems vilties ir atnaujinimo 
jausmus.

RAS...
ponia Albina Ambrozevičienė. 
Jai buvo Finansų Komisijos 
pavesta suruošti bazarą. Ji
nai per keletą savaičių suor
ganizavo didelę talką apie 
save ir jau šiuo metu galime 
tiksliai patvirtinti, jog ruošia 
mas bazaras turės didelį pa
sisekimą.

Kaip bus tas bazaras su
ruoštas? Jam yra renkamos 
aukos daiktais iš visur: iš in
dustrijų, krautuvių ir pavie
nių žmonių. Net visai nepa
žįstami žmonės ir svetimtau
čiai aukoja. Dovanos plaukia 
iš visų pusių Yra priimami 
tik nauji daiktai ar pinigai 
jei kas to pageidauja. Pas 
kiekvieną namuose visada

NEPAMIRŠKITE. VISI Į JAUNIMO
ŠVENTĘ VILA ZELINOJE

Spalio 3 diena, 19 vai. Šv. Mišios, po to Agapė. 
Spalio 4 diena, 15 vai, programa Teatro Arthur 
de Azevedo, Mokoje
Pakvietimus galima gauti V Zelinoje: pas Dėdę 
Juozą. Irenę Jurgelevičiūtę, Vito barę ir Lucią 
Jodelytę Atvykite visi, ir džiaukitės lietuviškos 
šeimos linksmą aplinką.

I LIETUVI,
GERAI ĮSIDĖMĖK ŠIA DATA:

14 Lapkričio 15 vai.!
V. ZELINOJ MOKYKLOS SALĖ J (prie bažnyčios)

Pirmas Didelis Lietuviu Kolonijos 
Bazaras.

Čia galėsi pirkti kalėdines dovanas už niekur 
neregėtas kainas visai šeimai.

Pigiai nupirksi ir prisidėsi prie sėkmingo 
Kongreso paruošimo

yra kokių nors nereikalingų 
naujų daiktų, kurie bazarui 
tiktų paaukoti, nes visuomet 
atsitiks, kad jums ne»reikalin 
gas daiktas kitam kaip tik 
gali būti net ir labai reikalin 
gae Tokiu būdu ir susidarys 
reika’ingi daiktai bazarui N© 
gana to, prisidėjusios prie ba 
zaro paruošimo moterys da 
ro rankdarbius siuvinėja štai 
tieses, pagalvėles, juostas, 
žiurstus ir kibą. Kiekvienas 
aukojantis bazarui gauna pa 
kvitavimą už attiduohą daiktą. 
Yra sudaromi gautų daikt j 
sąrašai, surūšiuojami, įp«akuo 
jami ir įkainuojami Visi tie 
daiktai bus bazare parduoti 
papiginta kaina. Tokiu būdu 
kiekvienas galės nusipirkti 
kas bus tik reikalinga prieš 
šventes Mergaitės čia ras 
papuošalų, medžiagų; vyrai ir 
moterys galės nusipirkti viso 
kių reikalingų prie namų 
daiktų Pasirinkimas iš tikrų 
jų bus labai įvairus ir dide 
lis Šis bavaras bus kaip ge
ra ir didelė krautuvė, tiktai 
daug pigesnėmis kainomis 
Maždaug kaip vadinama bra
ziliškai «liquidação»!

Bet tai dar ne viskas.. Bus 
ir bufetas. Bazaro metu bus 
veltui patarnaujama arbata, 
o kas norės ko nors prie ar
batos, tai galės nusipirkti Ba 
zaro šeimininkės pasirūpino 
kad nei moterims nei vyrams 
nieko netrūktų.

Bazaras bus suruoštas Vila 
Zelinoj, mokykloj, prie baž
nyčios ir atidarytas lapkričio 
mėn 14 d 15 valandą

Bazaro rengėjai tikisi vis
ką išparduoti per vieną die
ną bet jei dar daiktų liktų, 
jisai bus atidarytas ir sekma 
dienį 15 1 lapkričio.

Paaiškindami apie bazarą 
kviečiame visus lietuvius prie 
jo prisidėti, kas darbu, kas 
aukomis, kas pinigais. Visas 
pelnas eis III jo Pietų Ame 
rikos Lietuvių Kongreso rei
kalams. Aukas prašome siųs
ti trečiadieniais pas ponią A. 
Ambrozevičipnę, Rua Carné 
n o 1052.

Maloniai prašome visus São 
Paulo ir kitų miestų lietu
vius prie šios talkos prisidėti 
kuo kas gali. Mažiausia do
vanėlė bus mums labai bran
gi, jei mes žinosime, kad ne 
vieni tai darbą dirbame, o 
jog visa Brazilijos lietuvių 
kolonaja yra kartu su mumis

Daj kartą kviečiame xisus 
lietuvius į lietuvišką bazarą

III JO PIETŲ AMERIKOS
LIETUVIŲ KONGRESO

RENGIMO FINANSŲ
KOMISIJA.

— São Paulo Moksleiviai 
At kai nuoširdžiai dėkoja p. 
ALFONSUI ŽIBUi, kuris suti
ko nugrimuoti artistus kurie 
vaidins «Aukso Spinduliai Ar
tojų Žemėje».

VILA ANASTACIO LIETUVIŲ
JAUNIMAS

Prieš porą mėnesių pradė
jęs organizuotis V. Anastacio 
Lietuvių Mokyklos jaunimas, 
praėjusį šeštadienį buvo su 
rengęs šokių vakarą, kuris 
praėjo su dideliu pasisekimu.

Programoje buvo trumpa 
komedija, kurią gražiai suvai 
dino vienos iš geriausių Vila 
Anastacio artisčių: p lė Gra 
žiną Kubiliūnaitė ir p lė Soti 
ja Polikaitytė. Jaunimo cho
ras — mergaitės tautin ais 
drabužiais — kuriam vado
vauti pradėjo muzikos profe
sorius Edvardas Tamošiūnas, 
mok. St. Kubiliūno padeda
mas, darniai sudainavo lietu 
viškų-braziliškų dainų pynę: 
«Saulutė tekėjo», «Vira*. <Šė 
riau, šėriau», «Valsa de uma 
cidade». «Pajūriais, pama 
riais» «Valsa de Despedida».

A/lergaités šauniai ir grakš
čiai sušoko «Kalvelį* ir «Sé 
jau Rūtą».

Extra pasirodė solo Jonas 
Tamaliūnas ir du televizijos 
solistai: Roberto Takeo ir Jo
se Savayam. Salę jaunimas 
išpuošė meniškai ir skonin
gai.

Nežiūrint trumpo laiko, per 
kurį jaunimas turėjo prisireng 
ti savo pirmajam pasirody
mui, buvo kuo pasigrožėti ir 
pasidžiaugti. Žinoma, kas no
ri jieškoti klaidų gal būt ir 
jų rastų, o jų padaro net di- ’ 
ddeji pasaulinio mąsto ar
tistai.

Sveikiname Lapos — Vila 
Anastacio lietuvių jaunimą, 
laužiantį pirmuosius ledus ir 
skinantį pirmuosius laurus! 
Linkime jiems ištvermės, pa
siaukojimo ir entuzijazmo ei
nantį savo tėvų pėdomis, dar 
buojantis Tėvynės garbei ir 
skleidžiantį jaunystės džiaugs 
mą.

— V. ANASTACIO LIETU- 
VIŲ MOKYKLOS JAUNIMO 
C.dORU SĄSTATAS: (priima 
mi nauji nariai) Arūnas Meš
kauskas, Alberto ir Vladze 
Penkauskas, Neli, Lidia ir irę 
na Šaučiulis, Elena Aglins
kas, Sofia Polikaitis, Gražina 
ir Ramūnas Kubiliūnas, Ro
berto A. ir Alfonso C. Vidžių 
nas, Irena Saldys, Geni Žar- 
kauskas, Joaninna Patinskas, 
Elena Ciomcia, Walkiria Vige 
lis Caruso, Elsa M. ir Eduar 
do Di Loreto. Celso, Elisabe 
the, Irene ir Denis Modica, 
Norberto ir Vera L. dos San
tos.

Direktorius — prof. 
Edvardas Tamošiūnas.
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pusi 5

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadieni, 

10 vai. ryt. per JRADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P; Ra- 
gažinska® caixa Postal 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 Ri 

Ibitirama ir Av. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.0-Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik* 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LEND0RIUS

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sé, 323 - 10 c/101/l02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 ^Fone: 63-3697, V. Prudente

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

LTDA

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Pa. que das Nações 1© vai, 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai. 
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai,,5

Trečią:
Agua Rasa 8 vai;;
Moinho Velho 11 vai.," 
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį 
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório:

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo/

r

PRANAS & ČIA.
Madeiras em gerai

Rua México, 98 - 9.o ». sala 904 - Pone: 52 0220
C Endereços Telegráfico: «CA BI U NA» 

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

VATIKANO RADIJAS

SÈDE

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

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

RIO DE JANEIRO

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
&

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai 40 min.

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

ANTANC PAVILONÍO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

postal 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.

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--------

SIUVĖJAS

PO VlLAb AM BROZEVIČIUb
Rua dos Cieiames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

■ ÁlV--"nr

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų;

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

São Paulo
r® Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LIN DO Y A

WHW CARRIER®
Lindoya vanduo vrf ^.idi žinomas gėrimas 

Kurio puikų veik j žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite1

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

LTBâ.l

Caixa Postai 3967 - S Ã O PAULO’
ra E K £ ES E 12 S 

žrfiBūE ■ ■ • • •

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmenų ir žaislai, Įvairiausios do
vanos visoms progoms;

*2 ■■»<»«■■■ bbbbbbbc bbbbbbbbbbbb a■£»■■■•■ nauBnaas s■■■■ aaaa■■■■ wauaaraa ««aaeaaBanwasagaaa*MBaĖa«aa5«Baaaaoa■■»■■■■» aaaa bbbi> ««cr bbb: bmbbbb? ■< 
B BBB IRKI «.,• BBBB«BB« ■ □ X ■ D 8 C B B B BS'E ■ M B B B B B B B B B 3 B B S B BB B • IBB a BIBEi K BB a B BB RB» 4 4 C ■ B ■ B B BBB If »■« >■■» BB B B BB BB B U B B IBB ■ BIRI ■■■■ BB 8» BBCVBBI. IMI B B B* M

Statybos medžiagos sandėlis^ r Įvairių geležinių daiktų^indų bei darbo įrankių S 
krautuvė tiktai pas S

JAKUTIS & LAPIENIS |TH.
O B®

1EJCRITOKI© CONTAEIL

Irmãos Nascimento
RE0i S.R.C: SP. Nro 1.4B4

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

— Vila Anastacio lietuvių 
mokyklos jaunimas yra nu© 
širdžiai dėkingas visiems da 
lyvavusiemsjsvečiams visiems 
morališkai ir materiališkai rė 
miantiems jų darbą, ypač Pe 
trui Žarkauskui, mok St. Ku 
biliūnul, Onai Polikaibienei, 
ponui Patinskui, Edmundui 
Sadauskui, Stasei ir Juozui 
Valučiams ir visai Vila Anas- 
tacio Lietuvių Mokyklos Glo
bėjų Būrelio Valdybai.

— Š m. rugsėjo mėn 20 d 
V. Betoje Vytauto Didžiojo 
vardo mokykloje įvyko Lietu 
vių Sąjungos Brazilijoje susi 
rinkimas — pobūvis, į kurį 
buvo iš anksto pakviesti esą 
mieji ir būvusieji nariai bei 
svečiai

Posėdį atidarė Valdybos pir 
mininkas p. Jonas Jodelis, pa 
kviesdamas konsulą Al Poli 
šaitį tarti į susirinkusius žo
dį. Sekretoriavo p lė Nijolė 
Pupienytė P. Konsulas pa
sveikinęs susirinkusius, ben 
d^ais bruožais nupasakojo Są 
jungos veiklą nuo jos įsikūri 
mo pradžios.

Po to p. Jodelis pranešė 
susirinkusiems kad Lietuvių 
Sąjungos įstatai artimiausiu 
laiku bus pakeisti ir pa^al 
naujuosius galės būti Brazili
joje gimę lietuviai pilnatei 
siais nariais Kadangi Sąjun
gos narių skaičius yra labai 
sumažėjęs, tai ir veikla buvo 
silpnoka Todėl kvietė susi
rinkusius svečius stoti į na 

• SECRETÁRIA (O) INGLÊS — PORTUGUÊS

SUPER TEST S/A, situada na Rua Inácão, 390, 
į em Vila Zelina, necessita de secretária (o) bilingue, do 
' tada (o) de longa prática, com a'gumas noções de ta 
į quigrafia.
i Oferecem se:

— ótimo ambiente de trabalho
’ — salário a altura da capacidade

— semana de 5 dias
j — assistência medica e dentaria gratuita.

Apresentar-se na Rua Inácio, 373 —
— Deparkamenío de Pessoal —

PRANEŠIMAS
,«

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

«VILLA LITUÂNIA»
Piazzd^Asti 25 (Via Casalmdnjerraio 33. Tel. 78.90.33.^78.00,14) 

ROMA — ITALIA'
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdėtą kainą 

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
’susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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 Andor Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 • 35 5650 33 6011 São Paulo

rių eiles, kad bendromis jė 
gomis galima būtų suakiyvin 
ti veikimą.

Į šį kvietimą gyvai atsilie 
pė p. Jonas Antanaitis svečių 
vardu, pabrėždamas, kad lie 
tuviai išeivijoje ir sudaro tq 
laisvos Lietuvos branduolį, 
kurį reikia stengtis išlaikyti 
gyvą per jaunąją kartą įsą
moninant jai lietuvybės išlai 
kymo reikšmę ir svarbą išei 
vijoje Kalbėtojas dar pabrė 
žė, kad Lietuvių Sąjunga Bra 
zilijoje turėtų apjungti visus 
lietuvius į bendruomenę, kas 
neabejotinai padėtų išlaikyti 
mums brangias lietuviškąs sa 
vybes ir turima nejudomą 
turtą.

P. Antanaičio kalbai susi 
rinkusieji pritarė gausiais plo 
jimais

Susirinkimą užbaigus sve 
čiai buvo kviečiami įsirašyti 
į L Sąjungos narius, ir atro
do, kad nemažas skaičius jų 
įsirašė.

Čia pat kPoje salėje susi
rinkusiųjų laukė paruošti už 
kandžiai ir alutis tad po su 
sirinkimo visi ten ir sugušė 
jo pasivaišinti Po poros va
landų pakilioje nuotaikoje iš 
slskirstyta po namus

Gautomis asmeniškomis 
žiniomis sanpauliečiams ge 
rai pažįstama dailininkė VIa 
da Stančikaitė Abraitienė, š. 
m rugsėjo mėn. Los Angelei 
mieste, Kalifornijoje, sava kū 
rinių parodą Parodos atida

Šitos progos jau tikrai nepraleisk, nes paskui gailėsies 
nedalyvavęs tokiame šauniame

Subuvime - Vakare
spaliaus mėn. 10 d 20 vai Vila Zelinoje, gimnazijos sa
lėje. Šis vakaras bus skirtingas nuo visų buvusių pobū
vių — vakarų.- salė bus meniškai išpuošta, programą 
išpildys garsūs artistai, bufete bus didelis valgių įvairu 

mas, gros visų mėgiamas orkestras.
Vakarą ruošia Trečiojo Pietų Amerikos Lietuvių Kon

greso Rengimo Komiteto FINANSŲ KOMISIJA.
Gautas visas pelnas skiriamės Kongreso reikalams.

Kam rūpi Kongreso pasisekimas, tas tikrai dalyvaus 10 
d spaliaus pobūvyje.

Iki pasimatymo.
Pakvietimus galima gauti pas Motiejų Tamaliūną, Rua 
Agostinho Latari, 345, V. Prudente V. Žolinoje: klebo
nijoje, Vito Bare, pas choro valdybos narius, pas Juozą 

Karpavičių prieš paštą, pas Finansų komisijosnarius.
Telefonais galima užsisakyti pas šiuos asmenis: J Slie- 

sorai-tį telefone 61-6G72 M. Paleekį, tel. 61 4159, 
Joną Valavičių tel. 61-9899.

Komisija,

rymas praėjo sėkmingai.
Dailininkė VI Stančikaitė 

Abraitienė nuolatiniai gyvena 
su šeima Cleveland©, Ohio 
Tad savo paveikslus turėjo 
gabenti į parodą traukinio ba 
gažu. Losangeliečiai lietuviai 
šiltai priėmė mielą viešnią ir 
tikėsimės, kad jos kūriniai 
bus lygiai šiitui įvertinti ir 
papuoš ne vieno būto sales

— Trečiam Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresui ruošti 
Komiteto FINANSŲ Komisijos 
narių susirinkimas šaukiamas 
30 d. rugsėjo 20 vai Vila Ze 
linoje. Nariai prašomi susirin 
kime dalyvauti, nes bus svars 
tomi svarbūs reikalai

Tą pat dieną 14 vai. Moko
je, Amb ozevičių namuose, 
Rua Camė, 1052 bazaro ren
gėjų susirinkimas.

— Sumainys žiedus šį šeš- 
dienį V. Zelinoje: VINCAS 
ŽALYS su ANA TALALÁITE. 
Abudu jaunieji yra Liet, Kat. 
Bendruomenės choro nariai; 
PETRAS SINKEV ČIUS su 
BRONE MISIŪNAI E.

— <M L.» prenumeratą ap 
simokėjo: Juozas Stugys 2.000 
kr, Alb Rauličkas 1,500 kr, 

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudės darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo-

Ant Šimbelis 3 000 kr , Ana 
Kriukienė 2.000 kr., Juozas 
Valutis 2 000 kr. ir Ant. Juo
dzevičius 2 000 kr.

MIRUSIEJI:

— Juozas Laukšas mirė rug 
sėjo 18 d Rio de Janeire Ve 
lionis buvo 47 m amžiaus, ki 
lęs iš Kelmės. Nuliūdime pa 
liko žmoną Ant sę dukterį 
Aną Mariją du sūnus: Romeu 
ir Robertą. Septintos dienos 
m;šios bus rugsėjo 30 d. 6,30 
vai V. Zelinoje

Velionies šeima bei giminės 
nuoširdžiai dėkoja Rio de Ja 
neiro lietuvių kapelionui kun. 
J Janilioniui ir Pr Dutkui už 
didelę paramą velionies do 
kumenfeus tvarkant bei rūpi
nantis laidojimu

— Rugsėjo mėn. 21 d. Vila 
Industrial mirė ADELĖ AZA 
RAVICIENÊ, 57 m amžiaus, 
kilusi iš Alytaus apylinkės. 
Nuliūdime paliko vyrą Juozą, 
dvi ištekėjusias dukteris; Aną 
Stoev ir Domininką Kavaliū- 
nienę, žentus, anūkus.

Septintos dienos mišios eg 
zekvijos bus 28 d. rugsėjo 
8,30 vai. Vila Zelinoje. Palai 
dota Quarta Parada kapuose.

- Rm^m^ 
rinkėjas. Kreiptis į spaustuvę 
«Arte Grafica Lituania Ltda» 
Av. Zelina, 515.

Priimami ir nemokantieji, 
bet norintieji išmokti rinkti. 
Informacijas gauti kreiptis nu 
rodytu adresu darbo valan
domis.

— Rusėjo 22 d. V. Zelinoje 
mirė MYKOLAS VAIDOTAS, 
kilęs iš Raudondvario. Nuliu 
dime palike žmoną, sūnų Al
fonsą, marčią, anūkus. Septin 
tos dienos mišios bus 29 d 
rugsėjo, 8,30 vai. V. Zelinoje.

NEPRALEISKITE PROGOS 
TAPTI LIGONINĖS SAVININ

KAIS IR NAUDOTIS PIGIU 
GYDYTOJŲ PATARNAVIMU

Parque da Mooca, šalia Ju 
ventus klubo kitą mėnesį bus 
pradėta statyki ligoninė, ka- 
rios bent vieną akciją verta 
įsigyti, nes nuo pradėjimo 
mokėti užpirktą akciją titulą 
galima naudotis 50 procentų 
papigintu gydytojų patarnavi 
mu bei ligoninėmis Kokie tie 
gydytojai ir ligoninės bus pa 
skelbta sekančiame «M. L,» 
numeryje. Tapti dalininku 
naujos ligoninės sąlygos yra 
šios: įmokėti dešimts iūkstan 
čių laruzeirų įrašą ir du šim 
tus tūkstančių, mokant kas 
mėnuo po penkis tūkstančius 
galima išmokėti per 40 mė
nesių. Taigi sąlygos labai pa 
togios Platus reportažas apie 
statomą ligoninę bus sekan
čiame «M, L.» numeryje, In
formacijų galima gauti taip 
pat pas kleboną P. Ragažins- 
ką Vila Zelinoje Ten pat ga 
Įima įsigyti ir titulus.

BAZARO RUOŠA

Moterų sekcija praneša, kad 
bazaio reikalams jau gauta 
didelis skaičius fantų ir vis 
dar ateina naujų. Moterų susi 
rinkimas įvyks paskutinę šio 
mėn. dieną — rugsėjo 30 d. 
14 vai p.p Ambrozevičių fna 
muose, Rua Gamė, 1052.

Tada bus aptarta paskuti 
niai bazaro atidarymo pasiruo 
Šimai. Namų šeimininkė p Al 
bina Ambrozevičienė nuošir 
džiai dėkoja visoms prisidėju 
sioms ponioms, ir prašo gau 
šiai apsilankyti ir vėl. Visoks 
prisidėjimas, tiek fantais, tiek 
geru žodžiu bei patarimais 
yra labai pageidaujamas ir 
pakelia bendro darbo gerą 
nuotaiką. Kaip žinoma, paja 
mos iš bazaro eina Pietų Ame 
rikos Lietuvių Kongreso rei 
kalams.

Taigi ir vėl — iki malo 
naus pasimatymo.

— VILA ZELINOS LIETU.
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 

NAUJAS ADRESAS
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J. 

Bružiko ir J. Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti farmacijai 
93 -2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.
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