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PASKELBTI PRIES GUB. MAURO BORGES 
KALTINIMAI

Lapkričio mėn. 19 d. lai 
kraščiuose yra paskelbti tar
dymo komisijos daviniai prieš 
Goiaz gubernatorių Mauro 
Borges

Jis yra kaltinamas minera
lų kontrabanda, jų išvežimu 
užsienin be leidimo ir be mo
kesčių apmokėjimo. Antras 
kaltinimas yra palaikymas 
ryšių su tarptautinio komu
nizmo agentais.

Gubernatorius savo estade 
atsakomingas pareigas buvo 
pavedęs komunistams ar ko
munistuojantiems. Jų vardus 
tardymo komisija yra paskel
busi spaudoje. Estado aukšti 
pareigūnai palaikė ryšius su 
Kubos komunistais. Tai pa
tvirtina rasti nukritusio Limo 
je Varig lėktuvo rastuose pra 
nešimuose adresuotuose Ku
bos komunistų partijos vado
vybei. Goiaž estade trijose 
fazendose buvo įsteigtos trys 
slaptos komunistų kapinio ap

KAINOS KYLA.
Pakėlus gazolino kainą, pa- 

kilo visų kitų gaminių, mais
to produktų vietos išdirbinių 
ir importuotų medžiagų kai
nos. Iš kitos pusės vyriausy
bė skelbia, kad infliacijos 
procesas yra sulaikytas, bent 
kontroliuojamas ir kad užsie 
nio kapitalistai turi pasitikė
jimą Brazilijos vyriausybe ir 
ruošiasi investuoti didelius 
kapitalus.

Vyriausybei artimi sluoks 
niai sako, kad lapkričio ir

Maskvos “Pekino derybos sunkiai vyksta

tolimesnių Rusijos — KinijosSu Kruščiovo nušalinimu 
dar nebuvo išspręsi! Mask
vos-Pekino santykiai. Visa 
eilė kliūčių trukdančių susi
tarti pasilik© ir po Kruščio
vo. Tai rodo, kad ir Maskvoj 
pasibaigusios derybos tarp 
Chu En —Lai ir Maskvos ko
munistų vadų. Nors ir dery
bos nebuvo nutrauktos, bet 
jų metu buvo susiduria su 
visa eile klausimų, kuriuos 
kiekviena pusė norėjo savaip 
aiškinti, spręsti. Tai patvirti 
na trumpi Tasso, bendro po 
būdžio apie pasitarimus pra
nešimai

Maskvos pasitarimų dieno
tvarkėje buvo santykių aus 
tatymas su vadinamais kapi 
Cistiniais kraštais, tarptauti
nės komunistų partijos viršū
nių susirinkimo svarstymas ir 

mokymo mokyklos sabota 
žams ir perversmams vykdyti.

Paskelbtų davinių akyvaiz- 
doje atrodo, kad gubernato
rius neišvengs pašalinimo.

Dabar kyla klausimas, ko
dėl gubernatorius tiek daug 
komunistų buvo prileidęs prie 
estado administracijos.

Gali būti dvi priežastys. 
Arba gubernatorius palankus 
komunistams; arba sekdamas 
nušalinto prezidento João Gou 
lart pavyzdžiu, tikėdamasis 
kad anksčiau ar vėliau kraš
to valdžia kris į komunistų 
rankas, jau iš anksto tam 
momentui pasiruošė apsista 
tydamas komunis iniu elemen 
tu, visiškai neturėdamas dė
mesy kad gali atsitikti taip, 
kas atsitiko 31 d. kovo — 
perversmas.

Tik dabar aiškėja iš įvai
rių tardymų, kaip Brazilija 
buvo toli nuėjusi komunis
tams palankiu keliu 

gruodžio mėnesiai bus sun
kiausi Toliau ekonominiai 
sunkumai busią mažesni.

Dabartinei vyriausybei grei 
tu laiku atstatyti krašto pai
rusį ūkį, kuri ji perėmė po 
perversmo nėra lengva Rei 
kia ilgesnio laiko, planingo 
darbo ir ypač produkcijos pa 
didinimo, kad maisto ir kitų 
reikmenų ne tik kraštui ne
truktų bet dar galėtų užsie
niui parduoti.

santykių nustatymas,
Kaip iš pranešimų aiškėja, 

nė vienu klausimu nepavyko 
susitarti Kiekviena pusė turi 
skirtingas pažiūras ir taktiką- 
Maskva, atrodo, kad laikosi 
užsienio ir vidaus politikoje, 
nors nevisu šimtu procentų, 
Kruščiovo politikos Gi Peki
nas yra vadinamos «kietosios 
linijos» šalininkas, pasaulį re
voliucijos, sukilimų, pervers 
mų keliu užvaldyti.

Maskva, reikia pripažinti, 
kad stengiasi bent ekonomi
nius klausimus realiai spręs
ti Jau po Kruščiovo pašali 
nimo kolchozininkams mažu© 
se žemės sklypeliuose leido 
auginti kiek pajėgia gyvulių. 
Paskutinėmis dienomis buvo

PERONAS NORI GRĮŽTI .. .

Užienio žinių agentūros pra 
neša, kad buvęs Argentinos 
diktatatorius, susmukdęs kraš
to ekonominį gyvenimą, ka
riuomenės nuverstas ir pabė 
gęs užsienin Peronas, noni 
grįžti.

Nežiūrint, kad Argentinoje 
yra nemaža jo šalininkų, ta 
čiau jo sugrįžimas yna neįma 
nomas, bent šiuo metu.

— Šiomis dienomis Brazil! 
jos vyriausybė pripažino nau
ją Bolivijos vyriausybę, ku 
riai vadovauja kariškiai.

— iš venezuelos praneša, 
kad komunistų partizanams 
ten vadovauja Kubos komu 
laistai Tai paaiškėjo iš suim 
tų ir užmuštų komunistų są
rašo.

— Brazilijos vyriausybė tu
ri daug medžiagos įrodančios 
komunistų kraštų diplomati
nių ir konsularinių įstaigų 
tarnautojų kišimąsi į krašto 
vidaus gyvenimą, pav. palai
kymą ryšių su vietos k®mu- 
niatų partija jos aprūpinimu 
propagandos medžiaga ir 1.1 
Reikia taukfci, kad savo metu 
is to bus padarytos išvados.

METAI BE KENNEDŽ1O

Praėjusiais metais lapkričio 
22 d, Texas valstijos sostinėj 
Dalias mieste iš niekšo ran
kos paleisti šūviai sužeidė 
JAV prezidemo JOHN KEN
NEDY. Teroristo tapatybė lig 
šios dienos nėra nustatyta. 
Amerika ir laisvas pasaulis 
metus pragy ver a be demokra 
tinio vado, Šį mėnesį įvykę 
rinkimai praėjo prez. Kenne- 
džio moralinės įtakos šešėly
je. Demokratų svarbiausias 
ginklas buvo žuvusio prezi- 

iškeltas pasiūlymas suteikti 
daugiau laisvės planavime šr 
planų vykdyme kolchozams 
bei fabrikams. Praktika pa 
rodė, kad iš Maskvoj viršū
nių sudaryti pianai nebuvo 
gyvenimiški. Kitaip sakant, 
Rusijoje nors pamažu, grįžta
ma prie privačios iniciaty
vos. Beveik 50 metų reikėjo, 
kad komunistai galėtų įsiti
kinti savo skelbiamo komuniz
mo neprakti|kumu.

Okupuotų kraštų atžvilgiu 
naujų Kremliaus diktatorių 
politika nepasikeitė. Jie to
liau tęsią raudoną imperialis 
tinę, tautų naikinimo politiką. 
Pavergtiesiems kraštams ta 
pati kova reikės kovoti, ne 
žiūrint, kokios spalvos Krem
lius bebūtų. Spalva imperia- 
Ii z m o esmės nepakeičia.

Pirmas
Paskutinis šių metų ketvir

tis yra turtingas neeiliniais 
įvykiais. Spalio mėnesio pra
džioje kinai išsprogdino ato
minę bombą ir parodė p®sau 
liui, kad su jais teks kada 
nors skaitytis Kitą dieną Ru
sijos komunistai nusikratė 
Kruščiovo valdžia ir lengviau 
atsiduso Lapkričio 3 ameri
kiečiai išsirinko prezidentą 
tokia didele balsų dauguma, 
kokios niekas nesitikėjo Pra 
ėjusią savaitę Bolivija per
gyveno dar vieną kruviną 
revoliuciją ir niekas netiki, 
kad ji būtų paskutinė.

Tarp visų tų įvykių, beveik 
nespastebėtas, naujasis Čilės 
prezidentas sudarė savo vy
riausybę ir demokratiniu bū
du perėmė krašto valdžią. 
Kupinas didelių planų ir toli 
siekiančių reformų, inaugurai, 
cijos dieną jis plačiai atvėrė 
prezidento rūms duris visiems 
ir priėmė visų klasių atsto
vus. Tas jo pasielgimas ap 
čiuopiamai parodė, kad jis 
uori būti prezidentu ne vie
nos kurios srovės ar klasės 
žmonių o visų piliečių: ir 
darbdavių, ir darbininkų ir 
žemės valdytojų ir bežemių, 
ir raštingųjų ir beraščių.

ISTORIŠKAS ĮVYKIS

Naujojo Čilės prezidento 
inauguracija turi ir istorinės 
reikšmės. Eduardo Frei yra 
pirmasis krikščionis demokra 
tas, išrinktas vienos Pietų 
Amerikos valstybės respubli
kos prezidentu Pirmasis, bet, 
turbūt, ne paskutinis.

Maždaug prieė 100 metų 
Europos ir Amerikos žemynus 
valdė liberalai masonai. Reik 
giniu atžvilgiu jie buvo pasi- 
metę tarp racionalizmo, deiz
mo ir indiferentizmo. Tačiau 
visi sutarė kovoje prieš Baž
nyčią, ir varžė jos laisvę. 
Ūkio srityje jie buvo libera
lai ir kapitalizmo atstovai. 
Kraudamiesi milijonus jie čiul 
pė darbininkų syvus ir pa 
vertė juos beturčiais. Angli
joje, įvesdami protestantizmą 
jie atėmė parapijų, vyskupijų 
ir vienuolynų žemes ir lais
vuosius ūkininkus pavertė 
proletarais. Vokietijoje jie 
nuskurdino amatininkus, pa'ik 
darni jiems galimybių dirbti 
fabrikuose ir gauti elgetų al
gą Praėjusi© šimtmečio pa
baigoje, liberalų valdomuose 
kraštuose susidarė tokia ne- 

dento politinis testamentas.
Kas buvo prez. Kennedy 

Amerika ir pasaulis suprato 
tik po to, kai jo neteko.

Žingsnis
pakenčiama padėtiš, kad dau 
geliui atrodė, jos> revoliucija 
yra vienintelis būdas nusikra 
tyti kapitalizmo jungą.

AR GERESNIS 
MARKSIZMAS?

Revoliucijos kelią pasirin
ko Marksas ir jo sekėjai. Bet 
kartu pasigirdo balsų, atme
tančių ir kapitalizmą ir mark
sizmą. Jei negera vergauti 
ponams, tai bus dar blogiau, 
jei visi taps valstybės ver
gais. Tuokart žus iniciatyva, 
atsakomybė ir noras dirbti. 
Reikia turtus lygiau padalyti 
ir pažaboji kapitalo galią, bet 
reikia palikti privačią nuosa
vybę ir parūpinti visiems pra 
gyvenimo šaltinį. Darbininkai 
dėdamiesi į nepolitines darbo 
unijas, gali išreikalauti savo 
teisių ir ginti savo interesus 
prieš darbdavius, bet tai gali 
padaryti streikais, o ne kru» 
vinomis revoliucijomis.

Tie balsai buvo katalikų. 
Taip kalbėjo Vokietijoje vys 
kūpąs Ketteler, Austrijoje 
profesorius Vogelsang, taip 
rašė Italijoje M Uberatore, 
S J. ir Giuseppe Toniolo. 
Vokietijos jėzuitas Heinrich 
Pesch davė toms mintims sis 
temą, o popiežius Leonas XIII 
paskelbė jas savo encikliko
je vardu «Rerum novarum».

Parlamentuose katalikus 
atstovavo krikščioniškosios 
partijos. Vokietijoje ji vadino 
si Centro partija, Italijoje 
«Partito Populare», Prancūzi
joje «Mouvement Republicain 
Popuiair». Nors partijos ne 
kartą keitė savo vardą, bet 
jų esmė paliko ta pati: duok 
valstybei, kas valstybės, o 
žmogui, kas žmogaus.

KRIKŠČIONIŠKU KELIU

Perdėtas valstybės garbini 
mas ir žmogaus teisių susiau 
rinimas, įsigalėjęs Hitlerio 
Vokietijoje, Mussolinio Itali
joje ir Stalino Rusijoje, po 
karo iššaukė tokią gilią re
akciją, kad apie 1950 metus 
beveik visą Europą paėmė 
valdyti krikščionys demokra
tai. Įkūrę bendrą rinką, jie 
taip labai pakėlė Europos eko 
neminę padėtį, kad ‘istorijoje 
nerasi kito tokio pavyzdžio;

Nėra ko stebėtis, kad krikš 
čionių demokratų nuveikti 
darbai patraukė į save plačių 
masių dėmesį ir kad susipra
tę Pietų Amerikos katalikai 
pradėjo kurti krikščionių de 
mokratų partijas savo kraš
tuose.

Tos partijos tebėra jaunos-
(pabaiga 6 pusi)
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IR MOTINA ŽVELGIA I SAVE

I
Ar geras, ar blogas tėvas, vistiek turi didelės įta 

kos j savo vaikus Dar didesnė įtaka motinos, kuri, juk 
su savo vaikais praleidžia didžiausią dali savo laiko. Kad 
senatvėje netektų apgailestauti ir krimstis, geriau dabar 
aštriomis akimis peržiūrėti save Ir štai, ko kiekviena 
motina privalėtų savęs dažnai paklausti:

Ar bandžiau kada nors pa
justi motinystės grožį ir di
dybę tokius, kokius Dievas 
juos regi?

Ar suprantu, jog motinystė 
ir pasiaukojimas yra vienas 
ir tas pats dalykas?

Ar mielai ir linksmai auko
juos, nesiskųsdama?

Ar nevengiau tapti motina 
todėl, kad tai galėtų suvar
žyti mano sveeiavimąsi, kad 
galėčiau prarasti gražią savo 
kūno išvaizdą, kad bijausi, ką 
kitos moterys pasakys, ar kad 
negalėsiu nusipirkti kurių 
nors patogumui naudingų daik
tų? (Automobilio, šaldytuvo 
ir t.t.j.

Ar jaučiu, kad motinystė 
yra viso gyvenimo uždavi 
&ys, kurs reikalauja visos ma 
no energijos ir visų talentų?

Ar stengiuosi padaryti sa
ve geresne motina skaityda
ma geras knygas ir gerus 
laikraėčius, aptardama su sa
vo vyru vaikų reikalus ir jų 
pažangą? Ar bent retkarčiais 
paklausiu savo vyro, ko man 
trūksta, kas jam manyje ne
patinka, ką turėčiau patai" 
syti?

Ar pasikalbu su vyru apie 
vaikus, jiems negirdint?

Kai mano nuomonė nesu
tinka su vyro nuomonėmis 
dėl vaikų elgesio, mokslo, 
klusnumo ir 11. ar aptariu 
visa tai su vyru, vaikams ne
pastebint šito mūsų nuomonių 
skirtumo?

Ar leidžiu vaikus į katali
kiškas mokyklas? Ar mokau 
juos poterių, ar prižiūriu, kad 
dažnai priimtų Sakramentus 
ir neapleistų šventadieniais 
mišių?

Ars nekritikuoju «vaikams 

girdint» jų mokytojus, seseris, 
kunigus ir kitus?

Ar nepalaikau aklai vaikų 
pusės prieš mokytojus?

Ar stengiuosi laimėti vaikų 
pasitikėjimą iš pat jų mažu
mės?

Ar nesipiktinu, kai vaikas 
ką nors pasako?

Ar stengiuosi patirti vaikų 
pažiūras į gyvenimą?

Ar visada nuoširdžiai ir mie 
lai atsakinėju į vaikų klau
simus?

Ar pamokau vaikus gerbti 
skaistybės dorybę?

Ar parengiau savo dukteris 
brendimo laikotarpiui?

Ar padariau savo namus 
maloniausia ir laimingiausia 
savo vaikams vieta?

Ar paraginu vaikus pasi
kviesti namo savo draugus ir 
drauges?

Ar žinau, kokias knygas ir 
laikraščius mano vaikai 
skaito?

Ar žinau, kokius pasilinks
minimus ir teatrus tanko?

— Žmogus gali paniekinti 
savo didybę, bet negali jos 
atsikratyti, Save eikvojami, 
save užmirštanti, savęs net 
nepažįstanti siela vistiek lie 
ka nemirtinga, vistiek jai 
teks atsiskaityti už savo gy
venimą ir pakelti amžinybę. 
Tuo atveju gyvena gyvulys, 
bet mirs žmogus, k tas bus 
teisiamas, ir baudžiamas.

Liudvikas Veuiliot.

— Jieškantiems lengvo dar
bo, visada yra sunkūs laikai.

MUSŲ LIETUVA

Koks Turėtu Būti

Paskutiniame «ML» nume
ryje iškeltas klausimas, koks 
bus mūsų kongresas? Atsaky
ti į tai šiuo meta yra sunku, 
nes niekas dabar dar negali 
pramatyti visų kongreso pasi 
sekimų ir nesėkmių. Dėl vie 
no dalyko, betgi, galime būti 
visiškai tikri — Kongreso di 
dėsnis pasisekimas priklausys 
nuo tinkamo jam pasiruošimo 
KONGRESO DALYVIAI IŠ 
ANKSTO turi žinoti kas jame 
bus svarstoma, gvildenama ir 
tam iš anksto pasiruošti Taip 
bus išvengta tuščių gin
čų, bereikalingo laiko gaiši 
nimo ir kitų nemalonumų.

PAGRINDINIAI REIKALAI

Tikiuosi, kad Kongreso ren 
gėjai jau yra pramaię, kokie 
pagrindiniai mūsų reikalai ja 
me bus svarstomi. Jų tarpe, 
be abejo, bus Lietuvos laisvi 
nimo byla ir lietuvių tautos 
dabartiniai siekimai Tai pir
moje vietoje Toliau mūsų 
išeivijos problemos, kurių tu
rime begales Todėl tik svar
biausias jų tektų nagrinėti. 
Lietuvių išeivijos glaudesnis 
savitarpio bendradarbiavimas 
irgi turėtų užimti svarbią vie 
tą pasitarimuose. Iš įvairių 
kraštų suvažiavę lietuviai ne
turėtų pasitenkinti vien gra
žiomis vaišėmis, bet žiūrėti, 
kad šis Kongresas būtų nau 
dingas Lietuvai ir mūsų išei
vijai.

KONGRESAS IR 
LIETUVIŠKOJI VISUOMENĖ

Kongresui pasiruošimai jau 
vyksta Laiko nebedaug liko 
Todėl» nebea^idėliojant reiktų 
spaudoje nurodyti tvos klau. 
simus kurie bus kongrese 
svarstomi, kad lietuviškoji 
visuomenė galėtų iš anksto 
susipažinti, pagalvoti, jau na 
mie aptarti ir atsivežti aiškiai 
suformuluotas savo mintis ir 
planus.

Kongresas turėtų būti aks
tinas lietuviškai kultūrinei 
veiklai pagyvinti mūsų kolo-

Musu Kongresas?

nijose. O tam būtinai reikia 
įtraukti darban didesnę dalį 
visuomenės. Lietuviškoji vi
suomenė mielai prisidės prie 
kultūrinio darbo ir jį parems, 
jei bus tinkamai ir nuolat in
formuojama, raginama, skati
nama.

DALYVIAI

Iki šiol nežinome, kas ta
me Kongrese galės dalyvau 
ti, kas turės teisę svarstyti, 
spręsti, balsuoti įvairiais ktau 
Simais. Ar paskiri asmenys? 
Ar organizacijos? Jei organ! 
zacijos, po kiek atstovų galės 
siųsti su teise balsuoti: Mūsų 
organizuota visuomenė negau 
si, bet ji bus pirmoje vietoje. 
Todėl jau laikas toms organi 
zacijoms savo susirinkimuose 
imti svarstyti Kongrese iškal
simus klausimus

PROPAGANDA

Mūsų Kongresas turėtų pa 
daryti kiek galima daugiau 
propagandos Lietuvai ir lietu 
vių tautai kitataučių, ypač 
brazilų tarpe. Tam išnaudoti- 
nos visos progos, tiek spau
da, tiek radijas. Jieškoti ga 
limybių užmegzti ryšį su vie
tos spauda, su politikos, vi
suomenės ir valdžios vyrais, 
kurie galėtų padėti didesniam 
Kongreso pasisekimui

Tikrai, parengiamojo darbo 
yra daug, laiko maža. Visiems 
reikia prisidėti, kuo galime, 
nes Kongresas yra visų išei
vių ypač Brazilijos lietuvių 
garbės ir gyvybė® reikalas, 
jis yra bendras mūsų tautos 
reikalas.

St. Včius.

ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA 
NAUJOJE VIETOJE

Žemės ūkio akademija nau 
juosius mokslo metus spalio 
3 d. pradėjo naujoje mokymo 
baeėje Kauno rajone (Nore! 
kiškėse), kur įkurtas studentų 
miestelis. Akademija įsteigta 
1924 m. Dotnuvoje Ir bolše-

1964 m. lapkričio 21 d 

vikmečiu perkelta į Kauną 
Pastaruoju metu skelbiama 
(plg, «Tiesą», spalio 3, nr 232) 
kad per pastaruosius 20 metų 
Akademija išleido arti 5.00Q 
aštuonių specialybių žemės 
ūkio specialistų. Dabar Aka
demijoje mokosi 2.100 studen
tų stacionariniuose fakulte
tuose ir daugiau kaip 2.000 
— neakivaizdiniame skyriuje. 
Dirba 6 profesoriai ir 65 do
centai. Pripažįstama, kad di
delį mokslinį ir mokslinių ka 
drų ruošimo darbą atlieka 
Akademijos veteranai akade
mikas Jonas Kriščiūnas, bio
logijos mokšlų daktaras St. 
Mastauskis, profesoriai V. Ruo 
kis, J. Bulavas, A. Kondro- 
tas, J. Petraitis, docentai Pr. 
Sveika, Pov. Šklėrius ir kt.

LIAUDIES UNIVERSITETAI - 
KOMUNISTINJMO PRIEMONĖ

Okup Lietuvoje vis dau
giau steigiama vad. Liaudies 
universitetų Kad tie «univer
sitetai» iš tikrųjų tėra nauja 
lietuviško jaunimo komunisti- 
nimo priemonė,nurodo« Komj; 
Tiesa» (spalio 4, nr. 197). Ji 
teigia, kad prieš penkerius 
metus «jaunimo iniciatyva* 
pradėti steigti liaudies univer 
sitetai užimą prideramą vie
tą komjaunimo politinio švie
timo sistemoje, jie tapę veiks 
minga mokslinių ir politinių 
žinių skleidimo, idėjinio bei 
estetinio auklėjimo priemone, 
jie auklėja «kilnius tarybinio 
patriotizmo ir proletarini© 
internacionalizmo jausmus».

☆

— Spalio mėn pradžioje 
Vilniaus operos — baleto tea
tre «.Carmen» spektakly Don 
Jose partijoje pirmą kartą pa 
sirodė V. Usinas. Pagal «Tie
są» (nn. 234) solistui kol kas 
trūkę reikiamo lyriškumo, v© 
kalinio ir vaidybinio subtilu
mo. Usinui talkino solistai i, 
Jasiūnaitė (Garmen) ir K. Šil- 
galis (Escamilio).

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

XIV

(tąsa)

Šitas keistuolio ar pamišė 
lio riksmą? nuostabiai veikė 
žmones. Vieniems tai rodėsi 
beveik juokinga, kitiems bai
su, o visiems kažkas keista, 
nepaprasta. Visus, kas matė 
tą žmogų ir girdėjo jo šūka
vimus, apėmė kažkoks pusiau 
prietaringas dvasios pakili 
mas, nieko nepaisymas, pasi 
ryžimas. Kas gyvas bėgo iš 
pirkių į gatvę. Ypač jaudino
si moterys, Greitomis užsi 
metusios skarą, kitos ir visai 
vienplaukės, pasikaišiusios si
jonus, plūkė per purvyną į 
galą kaimo, kur prie nugrtau 
tos liepos jau juodavo žmo 
nių minia.

Tai pamatęs, raitelis dar 

labiau kėdodamasis ėmė 
šaukti:

— Vyrai — su basliais, ša
kėmis! Moterys, mergos — su 
pelenais ir kanštu vandeniu! 
Ei, kas gyvas, pastoti jiems 
kelią!

Stašių Marcė jau buvo be 
bėganti keliu drauge su ki
tomis, bet, išgirdusi raitelio 
šauksmą, metėsi atgal į pir
kią ir netrukus vėl pasirodė 
su pilna prijuoste pelenų. Kai 
kurios pasekė jos pavyzdžiu, 
o senė Grigaliūnienė, aukšta, 
apkūni moteris, tempė kibirą 
verdančio vandens.

Šoniniu keliu į kaimą įsi. 
brovė šūkaudamas naujas žmo 
uių būrys Atskubėjo paliepie 
čiai, apsiginklavę vėzdais, 

basliais, šakėmis. Pranaitis 
skyrėsi iš kitų savo įnagiu — 
ant ilgo strypo jis turėjo už
simovęs noragą, kuris blyk
čiojo saulėje piktomis lieps 
nelêmâs

Tuo pat metu didžiajame 
kely, ant kalnelio, pasirodė 
pirmieji kareiviai. Maišatis ir 
triukšmas kaime dar padidė
jo. Vyrai, moterys bėgiojo, 
zujo, stvarstė ką sugriebda 
mi kiti laužė tvoras, nes 
kiekvienas norėjo ką nors tu
rėti rankose. Iš laukų, palikę 
gyvulius, kūrė piemenys, 
pliaukšėdami botagais, švilp
dami ir spiegdami, kiek kat
ras beįstengė. Kažkur bliovė 
avys, kudakino vištos ir dras 
kėši šunes. O virš viso to 
triukšmo aidėj© kaip trimitas 
keistojo raitelio riksmas, vis 
tą patį kartodamas;

— Ei, vyrai, moterys, ber
nai ir mergos! Štai jau atei 
na saldotų rota! Neįsileiskite, 
ginkitės, taikykitės!

Kareiviai, išsirikiavę eilė
mis, leidosi nuo kalnęlio, ir 
dabar jau buvo galima su
skaityti, kad kiekvienoje ei
lėje ėjo po keturis ir kad iš 
viso jų buvo ne daugiau kaip 
šimtas žmonių Visiems krito 
į akis jų šautuvai, kurių ga
luose blykčiojo durtuvai. Pas 
kui judėjo keli vežimai, pri
krauti visokios mantos.

Kareiviams artėjant, triukš
mas kaime tilo. Didelė žmo
nių minia stovėjo prie nuleis
tos liepos ir grėsmingai susi
telkusi laukė vis artyn slen
kančių gretų. Kareiviai sun 
kiai mynė kelio purvą, buvo 
apsitaškę ir pavargę. Priėję 
prie liepos, jie sustojo, nebe 
žinodami, ką toliau daryti. 
Bet kraštinis iš kairės matyt, 
vyresnysis, žengė kelis žings 
nius priekin, paspyrė kamie
ną koja ir įsakmiai sušuko:

— Kas per tvarka! Kas už
griozdino ant kelėo tą medį? 
Nuimti!

Unterio reikalavimas nuim
ti nuo kelio liepą kaimiečiams 
pasirodė toks juokingas, kad 
sutartinis nusikvatojimas buvo 
vienintelis minios atsakymas, 
Unteris ėmė pykti. Pamatęs, 
kad kaimiečiai nė neketina 
liepos judinti, jis davė įsaky
mą savo kareiviams:

— Pašalinti kliūtį! Pereiti į 
aną pusę! Greitai! Marš!

Kareiviai puolė prie liepos, 
vieni šoko ant kamieno, kili 
brovėsi per šakas, pro viršū
nę, bet visur sutiko netikėtai 
stiprų atkirtį Keli pirmieji, 
paklausę unterio komandos ir 
suspėję užšokti ant liepos 
kamieno, bematant buv© nu
trenkti atgal. Vienas jau bu
vo prasiskverbęs pro liepos 
viršūnę ir mostaguodamas 
šautuvo buože, skynėsi kelią 
į priekį. Bet čia Stašio Mar
cė šiūptelėjo jam stačiai į 
akis pelenų saują, ir karei
viukas, prunkšdamas ir keik
damas, spruko atgal, kaip

2



3 pusi. MUSŲ LIETUVA 1964 m. lapkričio 21 d

Pirmaeilis Reikalas P© Bazar©
Brazilijos, o ypač S, Paul® 

lietuviams šiuo metu pirmu
tinis reikalas yra gerai pa 
rengti ir pravesti III-ji Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresą. 
Entuziastų organizatorių susi
darė nemažas būrys, darbas 
dirbamas planingai, lėšos tel 
kiamos tvarkingai, sumaniai. 
Tik lig šiol aš dar mažai te
girdėjau, o dar mažiau skai
čiau apie to kongreso turinį— 
programą. Ar nepraverstų pa 
svarstyti ir mano čia iškelia 
ma’ mintis? Būtent:

1, Rasti rimtų referentų, 
kurie Kongreso ribose galėtų 
iškelti ir spręsti vieną kitą 
svarbų reikalą;

2. Tokiais svarbiais reika
lais laikau: atstatymą Pietų 
Amerikoj.® mūsų politinio sta-

Nepal
Laiškų dar niekas nepara

šė, bet gyvu žodžiu, vienas 
kitas jau pasakė, jog jiems 
nepatinka portugalų kalba 
lietuviškame laikraštyje. Nė 
Redakcijai nepatinka Tai pa
žymėjome paskelbdami jos 
įvedimą. Bet nė vienas tų, 
kuriems nepatinka portugalų 
kalba jaunimo skyriuje, ne
nurodė nė vieno rimto srgu- 
mento, kurs galėtų sugriauti 
argumentus, suminėtus lapkri 
čio 7 ir spalio 31 dienos nu
meriuose Kad jaunimas turi 
pakankamai laikraščių portu-

Piktinasi «Žemiausio

Kaip žinoma, ok. Lietuvos 
ekranuose kartas nuo karto 
pasirodo prancūzų, italų ar 
rečiau JAV gamybos filmai 
ir jie žiūrovų nepaprastai mė 
giami. Tai erzina partinę spau 
dą. Rugsėjo mėn. net keliuo
se Vilniaus kinuose rodytą 
prancūzų — italų gamybos 
filmą «Geležinė kaukė» šunie 
kino «Komj. Tiesos» laikraš- 

tusę, t y, atgavimą mūsų kon 
Bulatams ir atstovybėms pilnų 
anksčiau turėtų teisių,

3 Pasirūpinti gauti lietu 
viams pasaulyje dar nors vie 
ną vyskupą, jei ne kardino
lą. Juk vieno vyskupo vi
siems pasaulio lietuviams per 
maža.

4. Rasti priemonių jei jau 
neužkirsti kelio nutautėjimui, 
tai bent jam gerokai šulė 
tinti.

5. Jei nepajėgiame atnau
jinti Lietuvių Bendruomenę 
Brazilijoje, tai bent sudaryti 
reprezentacinį organą, kuris 
galėtų atstovauti ne tik mus, 
Brazilijoje, bet ir visus Pietų 
Amerikos lietuvius.

Dr. E Drauugelis

: e n k i n t i
galų kalba tas tiesa. Bet jie 
nieko ten neranda apie Lie
tuvą ir jos šių dienų reika
lus. Kad jaunimas to skyriaus 
visvien neskaiiysią, tai būtų 
per anksti teigti, neišban
džius, Tai tik ateitis parodys. 
Pasikalbėjimai su jaunąja kar 
ta leidžia redaktoriui pasilik 
ti prie pirmykštės nuomonės: 
geriau stengtis supažindinti 
mūsų lietuviškai nebemokantį 
jaunimą su lietuvių tautos 
praeitimi ir dabartimi pertu, 
galų kalba, negu jiems nieko 
neduoti.

Lygio» Vakaru Filmais

tis (rugs 23, 189 nr.) Pasak 
laikraščio, filmas pasižymė
jęs žemiausio lygio amatšnin- 
kiškumu. Vis dėlto pažymėta, 
kad filme vaidinęs Jean Ma 
rais esąs publikos numylėti 
nis, žavingiausias artistas... 
Komjaunimo organas klausia, 
kodėl Lietuvoje plačiai de
monstruojami tokie Silmai, ku 
rie esą Vakaruose naudoją-

— Mieloji Ponia, kaip pasi
sekė bazaras? — pasiteiravau 
užsukęs pas p. Albiną Ambro 
zevieienę, kuriai teko visa 
organizavimo našta nešti.

— Girtis nepatogu, bet tie 
sa yra ta kad bazaras pasi
sekė daug geriau negu galė
jom drįsti net pasvajoti.

— Tai, nebeliko nė vieno 
daikto neparduoto?

— Liko tai liko. Bet mes 
turėjom tiek daug visokios 
gerybės, kad beveik neįma
noma buvo viską per porą 
pusdienių išpirkti. Išpirko gi 
daiktų už 1 milijoną ir 2 šim
tus tūkstančių. Dar liko pre
kių už maždaug pusę milijo
no, ir jas bus galima panau
doti kitą kartą.

— Tai kiek bus gryno pel
no, jei parduota už 1 200.000 
cr, — atsiklausiau?

— Visas pelnas ir bus
1 200 000 cr. — atsakė p Am- 
brozevičius, Juk visi daiktai 
buvo ne pirkti, bet geros šir
dies lietuvių suaukoti. Tai 
viskas, kas parduota yra 
mums grynas *pelnas.

— Bet jei jau rašysit apie 
bazarą, jokiu būdu nepamirš
kit padėkoti visoms toms mo
terims kurios aukojo ne tik 
daiktus, bet ir prikepė kal
nus pyragų ir visokių skanu
mynų, kad mūsų bufetu visi 
atrodė susižavėję — paprašė 

mi «liaudžiai atitraukti nuo 
gyvenimo negandų», ir tuojau 
prieina išvados, kad filmus 
perkant tai daroma kino tea 
trų pajamoms didinti Mums 
peršasi kita išvada.- lietuviš 
koji publika mažai telanko 
sovietinius ar satelitinių kraš 
tų filmus, ji ypatingai domisi 
Vakarų gamyba, tad ir savi 
ninkai užinteresuoti pajamo 
mis.

★
— Ok. Lietuvoje neseniai 

išleistos lietuvių autorių kny 
gos: rugsėjo mėn mirusio R. 

p. Ambrozevičienė.
Ir kai ji papasakojo, kaip 

moterys darbavosi, kaip rin 
ko dovanas, kiek valandų ( 
darbo įdėjo tvarkydamos ba 
žarą, pafcarnaudamos svečiams 
ir 11, k 11., tai tikrai matai, 
kad yra kuo pasidžiaugiti ir 
už ką dėkoti. Gaila, kad čia 
negalima surašyti visų pa-, 
vardžių, bet kongreso proga 
bus visi darbininkai ir talki
ninkės sužymėti.

Bazaras ne tik davė gra- 
žaus pelno, bet praėjo labai 
jaukioje nuotaikoje, be jokių 
nesusipratimų ir nesklandumų.

Atidarė bazarą gerb. prjel. 
P. Ragažinskas Įžanginę kal
bą pasakė finansų komisijos 
pirmininkas p. Sliesoraitis, 
kun. Šeškevičius, ant greitųjų 
suorganizavo iš jaunimo kul 
tūrinę pramogėlę, o paskui, 
kas norėjo ir pasišoko. Žo
džiu bazaras praėjo ir kultū
ringai ir pelningai.

— Ir tai buvo pirmas baza
ras S. Paulo lietuvių koloni
joje. Tai istorinis įvykis, pa
brėžė p. Ambrozevičius.

Eidamas namo galvojau, 
kad būtumėm panašiai paten 
kinti ir savo kongresu, kiek 
šituo bazaru! O tikrai būsim, 
jei jame taip nuoširdžiai da 
lyvausim ir bendradarbiau- 
sim, kaip bazaro rengėjai ir 
lankytojai.

J. K.

Lukinsko apsakymų rinkinys 
«Gamtos klaida» (128 p). VI. 
Dautarto apysaka «Mano tė 
tis partizanas» (135 p. 12 000 
egz) Šioji pastaroji skiriama 
mokyklinio amžiaus vaikams 
— ji vaizduoja vaikų kovą 
su okupantais — vokiečiais. 
Iš verstinių veikalu pasirodė: 
graiko N Kazandzadis (1883- 
1957} romanas «Vėl Kristų 
kala ant kryžiaus (484 pusi., 
vertė J. Naujokaitis), kazachų 
liaudies pasakų rinkinys «Gra 
žuolė Miržana» (268 p , vertė 
E. Karaliūtė), M. Konopnickos 

•Nykštukai ir našlaitė Mary
tė» (219 p., vertė O. Miciūtė). 
Rusų kalba išleistas J. Biliū
no apysakų ir apsakymų p i n 
kinys «Laimės žiburys» (206 
p., 15 000 egz., vertė B. Za 
leskaja ir O. Jodelienė).

— Ok. Lietuvoje paminėta 
lietuvių dramaturgijos pionie 
riaus «Amerika pirtyje» auto 
riaus a. Viikutaičio—Ketura
kio 100 m gimimo sukaktis. 
«Lit. ir Menas» (40 nr.) A. Vii 
kutaitį tepaminėjo vos kelio 
mis eilutėmis, pažymėdamas, 
kad dramaturgas buvęs «bur
žuazinių pažiūrų publicistas». 
Primintina, kad «Amerika pir 
ty» buvusi populiari ir Ame
rikos lietuvių mėgėjų teatro 
scenoje.

— Vilniuje numatomas suk 
ti Mimes apie poetą — revo
liucionierių Vyt Montvilą, jo 
gyvenimą ir įvykius. Rašyto
jai, kino režisieriai neseniai 
apsvarstė filmo scenarijų — 
jo autorius rusas Vladimiras 
Ognevas.

PAMINĖTA R, MARIJOŠIAUS 
50 M. SUKAKTIS

«Visur laukiamas artistas» 
■— taip Romaną Marijošių pa 
vadino Ąlg. Kalinauskas. «Li 
-eratūros ir Meno» savaitraš 
tyje (40 nr) nurodyta, kad 
neseniai 50 m. sulaukęs R. 
Mar-ijošius dar «buržuazinėje 
Lietuvoje» pirmą kartą viešai 
išpildęs sovietinių Kompozito 
rių (Dunajevskio, Pokraso 
Kniperio ir kt) dainas. Karo 
metu jis dirbo solistu Volgo 
grado (buv, Stalingrado) tea 
tre, nuo 1942 m meno ansam 
biluose, nuo 1945 m: operos 
solistas. Jam tenka dažniau 
atlikti vaidmenis. Jis dirba 
ir estrados žanre.

— Eidami, sekime idėjas, 
žodžius ir troškimus, nesižvan 
gydami kas juos surinks Tiek 
daug yra žmonių, kurie ilgisi 
idealo!

E. Leseur.

žvirblis, į liepos šakas. Kitą 
Grigaliūnienė nušutino karštu 
vandeniu, trečią šakėmis at
gal nuvertė Noreika, o Jan
kauskų Kazys, prisitvirtinęs 
ant ilgos karties piautuvą, kė 
siaosi kabinti kaip žąsiną 
kiekvieną, kas tik bandė lipti 
per medį. Visi vengė to bai- 
saus ginklo.

Pirmasis vaisko puolimas 
buvo atremtas. Unteris davė 
komandą pasitraukti keletą 
žingsnių atgal, o pats vis 
žvalgėsi į kalnelį, tarsi ko lū 
kūrinėdamas; Įsidrąsinusi kai 
miečių minia triukšmavo, gau 
dė, rėkavo ir tyčiojosi viso
kiais balsais;

Bet štai kalnelyje pasirodė 
trys raiteliai. Gražūs, išries
tais sprandais žirgai ir visa 
raitalių povyza rodė, 'kad tai 
yra ne prasti eiliniai, bet vy
resnieji. Prijojus raiteliams 
artyn, visi pamatė, kad vidų 
riais, rudabarzdis, buvo, be 
abejo, vyriausias. Jojusį iš 

dešinės juodabarzdį kai kas 
pažino; tai tas pats žandaras, 
kuris andai darė kratą pas 
Balsius ir landžiojo pas Sta- 
šį. Iš kairės jojo jauniausias 
su juodais ūseliais, tur būt, 
rudabarzdžio padėjėjas.

Kai visi trys prijojo prie 
kareivių, unteris kažką jiems 
sakė, matyt, pasakojo, kas 
čia buvo įvykę. Tada ruda
barzdis, žandarų pulkininkas 
Skvorcovas, nusėdo nuo ar
klio ir anų dviejų lydimas 
ryžtingai žengė prie liepos, 
Jo apsiaustas plačiai prasis
kleidė, ir visiems krito į akis 
spindintieji ant jo krūtinės 
medaliai ir sidabriniai aksel 
bantų šniūrai.

Priėjęs pile medžio, jis įsi
kibo į šaką ir, nors, buvo jau 
nebejaunas, vikriai užšoko 
ant kamieno, abi rankas pa
sidėjo ant kardo rankenos ir 
ėrąsiai apžvelgė minią. Jo 
aštrios, rudos akys iš po su
trauktų antakių iš lėto šliau

žė per kaimiečių eiles Matė 
visus Štai pirmose eilėse sto 
vi plačiapetis, juodaplaukis 
bernas su žibančiu noragu 
ant iešmo. Netolimais jaunuo
lis su pjautuvu ant karties. 
Truputį į kairę raudona ries 
tanosė merga, pelenais apdu^ 
kėjusi, kažką suspaudusi pri 
juostėje. Štai stambi boba su 
garuojančiu kibiru. Antai ži 
las senis su pikta veido iš
raiška. Greta plikis su vėzdu. 
Dar toliau bernas su spragi 
lu. Ir taip jis perskrodžia 
savo aštriu žvilgsniu lyg ko 
kiu prožektorium visą minią, 
kol pačiame jos krašte, ana 
pus, užkliūva už raitelio — 
driskio, valkatas. Valkata sto 
vi lygiai priešais jį, pasistie
bęs balno kilpose, akis įbe
dęs, su kažkokia sustingusia 
veido išraiška. Staiga Škvor 
covas prisimena: a, tai tas 
pats valkata kurstytojas, ku
ris jau ne vienoje vietoje bu 
vo pasirodęs, kur tik paei 

reikšdavo valstiečių neramu
mai! Rodos, ir Gelgudėj jis 
kurstė minią savo kvailais 
šūkavimais. Iš ten jis paspru 
ko, bet šį kartą aš jįnustver 
siu, niekadarį!

Skvorcovo drąsus lankymą 
sis ir jo tas šaltas tiriantis, 
aštrus žvilgsnis taip paveikė 
minią, kad visi stovėjo kaip 
užburti akis įsmeigę į jo stam 
bų, ruda barzda apaugusį vei
dą, į spindinčius medalius ir 
akselbantus. O jis mostelėjo 
ranka, tarsi dar didesnės ty
los reikalaudamas, ir žemu, 
bet toli aidinčiu balsu pra
šneko:

— Gaspadoriai! Gerai, kad 
aš radau čia jus visus susi
rinkusius. Aš noriu prabilti į 
jus kaip žmogus, kuris trokš
ta jums gero Aš noriu išaiš
kinti jums jo imperatoriško
sios didybės ciesoriaus Alek
sandro Antrojo, iš Dievo ma
lonės visos Rusijos imperate 
riaus, valią ir jo manifesto ti 

krąją reikšmę Ciesorius kaip 
tikras jūsų tėvas nuolatos 
globia jus maloningu savo rū 
pesniu, kad jūs laimingai gy
ventumėt apsaugoti jo išmin 
ties ir galybės, paties Dievo 
jam suteiktos.

Po tokios įžangos žandarų 
pulkininkas ėmė dėstyti cie
soriaus geradėjystes, išreikš
tas jo manifeste ir nuostatuo
se Bet čia minią sukausčiusi 
pradinė įtampa ėmė slūgti ir 
dėmesys blaškytis. Jie dar 
sykį išgirdo tai, kas visiems 
buvo žinoma: kad Jie dar dve 
jus metus turi eiti lažą, kad 
žemės dovanai negaus, o toli 
mesnių Skvorcovo aiškinimų 
jie gerai nesuprato, tik suvo 
kė, kad tame manifeste esa
ma dar suktos painiavos, teu 
ri bus išnarpliota ne jų, bet 
pono naudai.

(B, D.)
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CERCADOS por densas flo
restas e largos pantanos que 
©s isolavam e protegiam, ©s 
povos que habitavam a re
gião do Baltic©, ali viveram, 
pois, em pacifica obscuridade 
por longos anos antes da 
chamada era Christã. Culti
vava® o solo, caçavam nas 
florestas e pescavam no Bal- 
tico numa absoluta ignorân
cia ou por outra, numa doce 
ignorância dos grandes acon 
tecimentos que se desenrola
vam no outro lado do mundo 
Eram pagãos, è verdade, mas 
o seu paganismo tinha uma 
ingênua beleza e uma extre 
ma fascinação na sua rudeza

--------- .....................—

AŠ Tave Myliu...
Myliu tave, lietuviškoji kal

ba. Gaila, kad pats nemoku 
gerai tavęs vartoti Turėjau 
progą tave pažinti, bet tada 
nekreipiau dėmesio. Ir kai 
dabar atsimenu, koks buvau 
apsileidėlis, nuliūdimas grau
žia man širdį . .

Šiandien gaila man ir tų 
draugų, kurie, kaip aš>, būda
mi tavo sūnūs paniekina ta
ve, nežinodami, kokia tu esi 
garbinga.

Jie nesupranta, kad tu esi 
tartum mūsų molina, kad už 
tave daugelis gerų lietuvių 
savo galvas paguldė, Sibire 
supuvo...

Graudu pagalvojus, kad ta
vo žemė pavergta nesąžinin
gų užgrobikų, kurie stengiasi 
tenai numarinti tą kalbą, ku
rią lietuvis per amžius nuo 
lopšio kalbėjo. Ten prievarta. 
Dar skaudžiau, kad čia, Bra
zilijoje, toje didžios laisvės 
šalyje, patys savo laisva va
lia tavęs išsižadame. Tikiu, 
ateis diena, kad laisvoj Lietu

MYKOLAS ČIURLIONIS
Mesmo uma breve allusão 

à Lituânia seria incompleta 
si não contivesse ao menos 
umas poucas linhas acerca 
do seu grande artista Čiur 
lionis, considerado o «maior 
do paiz, em cuja memória foi 
erigido o Museu de Arte.

Mykolas Čiurlieųis nasceu 
em 1875, na província de Vil
nius, e faleceu em 1911, con
tando apenas 36 anos de ida
de, porém, já um artista con

primitiva, falando com tanto 
carinho na solidariedade hu
mana, que lhes se disse: «co
mo pagãos eram ótimos 
christãos».

Largo tempo antes do seu 
contacto com o christianis- 
mo, o lituânos acreditavam 
na imortalidade da alma. Ti 
nham a maior veneração pe
la morte, cuidavam dos res 
tos mortaes com grande res
peito e ornamentavam os tú
mulos com trabalados monu
mentos. E assim Juos primei 
ros de» ou vinte séculos do 
seu calendário, êles foram 
adoravelmente felizes.

voj vėl niekas nebesikesins į 
tave, mieloji mano tėvų ir 
protėvių kalba. Bet kiek jau
nuolių atsiras čia, kur e no
rės tave išlaikyti gyva ne 
tik savo pačių, bet ir savo 
vaikų širdyse ir lūpose?

Neleiski, Viešpatie, žūti mū 
sų tėvų kalbai o nuo jos nu 
tolusias grąžink jai, kad ji 
drąsi linksma skambėtų da
bar po visos pasaulio užkam 
pins ir didmiesčiu®, kur tik 
yra nublokštų lietuvių. Palai
mink visus lietuvius, kad jie 
neeigėdytų gimtosios savo 
kalbos, kad suprastų, jog ne
vertas yra savo tėvų meilės 
tas, kurs paniekina jų kalbą.

Baltrus
Dedame šį S. Paulo jau

nuolio rašinį, pataisę kal
bos klaidas. Jei bent pusė 
S. Paulio jaunuolių taip gal 
votų, ir tiek lietuviškai mo 
kėtų, kiek moka mielasis 
Baltrus, tai nereiktų mums 
šitame puslapyje portugalų 
kalbos;

Red;

sagrado e de fama européa, 
considerado pelos russos con 
temporaneos um genio de al
ta estirpe.

Primeiramente músico, mas 
destiXuido de recursos, vol
tou se de súbito para a pin
tura, e rapidamente desen
volveu uma technica de mes
tre, que, aliada a sua larga 
Imaginação e a sua alma lí
rica. o tornou um dos maio
res artistas do seu tempo.

A Pátria comum de todos os lituânos è a Lituânia, sem 
considerar onde se tenha nascido ou se mora.

A Lituânia não é em primeiro plane uma Nação às mar 
gens do Báltico, mas nós mesmos, todos lituânos .. .

Portanto, tendo deixado suas terras, não podemoe di
zer que deixamos a Lituânia.

A Pátria está dentro de nós,
Logo, onde nós estivermos, estará tanabèm a Lituânia. 
Quão profundas seriam as saudades da terra abandonada. 
Não e justo senti Ias como tivéssemos perdido a mesma.
Enquanto a amarmos, nele, permanecerá nosso espirito. 
No sentido espiritual, onde estamos nós, está a Lituânia. 
Tanto dentro de suas terras, tanto nas terras Russas, 
como em qualquer parte do mundo.
Nos toca a todos o mesmo espirito 
que ouürora denominamos «história» 
Não consideramos a Lituânia perdida enquanto nós 
mesmos estivermos perdidos para ela,
Em verdade, deixar a Lituânia — é para ela morrer.

(J. Girnius — A Pátria e a fidelidade patriótica)

Mensagem
Alionis Filho

Mocidade lituâna, mocida
de estudantil e trabalhadora!

Coro a abertura de uma 
«Seção de Português» neste 
jonnal lituâno, propus me a 
comparecer nesta coluna, pro 
metendo a mim mesmo, mar 
car um encontro com vocês 
todas as semanas e falar lhes 
de maneira franca e aberta 
sôbre os problemas que afli
gem a gente moça, priaci-

Ninguém com mais proprieda 
de elassificou o artista My
kolas Čiurlionis e sua arte, 
do que Chudowski, famoso 
critico russo. A obra de Čiur 
lionis è um reflexo visual de 
um mundo de belezas, de* 
harmonia, de vida eterna e 
ilimitavel. Agora quejá não 
existe, os autores da renas
cença espiritual da Lituânia 
apresentam Čiurlionis como 
um artista nacional. Não com 
pete a nós. os russos, emitir 
uma apreciação; entreíanto, 
não se deixando influenciar 
por nenhuma escola contem
porânea, faz-nos crer que 
sua arte foi realmente um 
reflex© de forças ocultas de 
seu povo Conhecendo a sua 
arte, è iacil acreditar se que 
êste gênio singular não foi 
capnieho fortuito do destino, 
mas antes o percursor de um 
futuro sublime para a arte 
lituâna».

Lyder Sagen e Franchini 
Netto. Lithuania. 

palmente à mocidade descen 
dente de lituânos.

Não costumo falar nem es
crever a determinados gru
pos; sempre tive temperai 
mento democrático, quando 
fal< ou escrevo, costumo fa
ze la a uma coletividade e 
com ela debater, acatando- 
lhe a oposição e com ela 
trocando idéas.

Somos uma colônia, infe
lizmente, desorganizada... nos 
so número e pequeno e vive 
disperso, dentro da colônia» 
movido às vêzes, pelos mais 
ignominiosos preconceitos. Mu 
ros se erguem dividinda a 
pouca coisa que possuímos; 
Sôbre êste assunto desejaria 
dedicar grande parte de mi
nhas «Measagens». Vocês 
não devem concordar com a 
divisão de nossa mocidade e 
nós tentaremos unificá-la.

Todos que carregam em 
suas veias sangue lituâno são 
lituânos,' assim como a gata 
que dá cria num forno, seus 
«pupilos» são gatinhos. Não 
importa se vocês residam na 
Vila Zelina, ou no Bom Reti
ro, não importa se vocês são 
de Vila Anastacio ou da Casa 
Verde não importa se vocês 
pertençam ao Côro ou aos 
«Ateitis». Não podemos dife
renciar certos membros que 
tiveram a honra em receber 
um pergaminho de faculdade 
dos que trabaham para o ea- 
grandecimento do torrão em

Antanas Vilutis

Malda
Buities kaitros Tave meldžiu 
Viešpatie Didis, —
Gausios šalnos p a gatas jau, 
Vos tepražydęs.

Šviesių akių Tave meldžiu, 
Viešpatie Didis, — 
Nes Tavo saulės dar
Nesu išvydęs.

Tiesių takų Tave meldžiu, 
Viešpatie Didis, — 
Žmonių takuose jau 
B&u paklydęs.

AR PASIRUOŠĘS KELIONEI?

Vieno karaliaus dvare gy
veno juokdarys vardu Kami
lins. Pradėdamas juokdario 
darbą Kamilius gavo iš kara 
liaus gražiai išpjaustinėtą laz 
dą, kurios galą puošė kvailio 
galva. Šitą lazdą valdovas 
liepė jam nešioti tol, kol ras 
didesnį už save kvailį.

Daugelį metų Kamilius buvo 
ištikimas savo valdovo paly
dovas ir linksmintojas. Paga
liau Valdovas susirgo. Jis 
pajuto giltinę, pirštų galais, 
arčiau ir arčiau sėlinant. Iš
sigandęs šaukiasi juokdario 
Kamiliaus, kad tas išblaškytų 
sunkias juodas mirties mintis. 
Kamilius ateina ir užsimezga 
toks pašnekesys:

— Ar žinai, Kamiliau, turiu 
iškeliauti?

— Kur, maloningas valdove?
— Toli. Svetur.?
— Tai ir aš sykiu keliausiu.
— Ne, Kamiliau. Šįkart tu 

rėšiu vienas keliauti.
— Kaip tai vienas? O, ne! 

Aš palydėsiu<|
— Keliauju amžinybėn:

, — Ar tamsta jai’pasiruošęs? 
—JDae ne. Visai ne, Kamiliau.

— Valdove, juokauji! Gali 
kasdien mirti ir dar nesi pa
siruošęs keliauti amžinybėn? 
Atleisk man, Pone, bet aš turiu 
įvykdyti tamstos įsakymą. Štai 
imk mano lazdą, nes toks k vai 
las aš niekad nebuvau.
Taip juokdarys apleido savo 

ilgų metų tarnybą.
O Jūs ar pasiruošę iškėliau 

ti amžinybėn? [S. B;

que residem, com as mãos 
cheias de calos.

O que importa é que haja 
união, pois, casa dividida 
não se governa. Gente que 
se envergonha de sua raça é 
desnaturada, bastarda da na
tureza e repúdio da socie
dade;

voltarei na próxima semana-
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Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA■
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, j

10 vai. ryt. per ;RADIO NOVE DE “JULHO, |
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P; Ra- 
gažinska® caixa Postai 4118. São Paulo;

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisini©» pobūdžio! darbus, kaip ^įvairių 
bylų vedimas, inventarijųghudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas,? nuomininkų: išmetimas- ir kiti darbai.

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

i FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megs tin likus/rūbelius nau- » 
jagimiams ir kit.
Rūa Jundiapeba, 45, Fone .* 63-4258 J Vila Zelina (arti R; | 

» Ibitirama ir Av. Zelina).

M .ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sé, 323 - 10 - c/101H02 Rua Coelho Neto, 281 |

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V, Prudent? <

Máquinas Text© i s Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postai, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritorio:

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

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

ANTANO PAVIILONIC)
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.

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em geral

SĖDĖ: Ruas México, 88 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229
£Enderêço$Teiegrafico: «C ABIUN A.-» 

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

Nanque - Estado de Minas» Gerais

•P

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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 ------

LiEWVtètt^ pamwldu ka- 
LENBGRWS

Pirmą mėnesio sekmadienį.
Parque das Nações 1® valí 
Casa Verdeį 17,15 vai.
Antrą :

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

Tr e č i ą :
Agua Rasa 8 valų
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)

VATIKANO RADIJAS

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

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

RIO DE JANEIRO

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

h.’;Tifí’â|V... ir.

tol

Caixa Postai 3967

IÍ-5MSSMS322225:

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

Lindoya vanuuo vr< ^aai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veib.. į-žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinkite ir visados naudokite!

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

TE/CKITCRIO

NAJC1MIENTO

63-3285 ViLAALPINARUA COSTA BARROS, 356

g
&

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;

Irmãos Nascimento
. RE®: C.R.®; SP. Nto -S.484

Atlieka firmų atidarymus/perleidimus, komereine» 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

•< Juridinis .Departamentas — Nejudomo tuno pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel.”63-7140 - S. Paulo

S Ã O IP A U L O

cž sita

Statybos medžiagos sandėlis^ r Įvairių geležinių daiktų^indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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L'etuvos nacionalii 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA SÃO PAULO, 13

minės ir artimieji Šeimos 
draugai.

tfU

— Nataša Laucevičiūtė de 
Roni grįžusi iš ligoninės sveik 
sta namuose. Sabaliauskas 
Vincas gydosi namuose. Ona 
Kalinauskienė, taip pat sveiks 
ta namuose |

^pabaiga iš 1 pusi)

vienur jos įsteigtos prieš 10 
meti], kitur tik prieš 8. Bet 
jau praėjusiais metais Čilės 
sostinėje jos buvo sušauku
sios savo kongresą ir ėmėsi 
darbo,.

DAUG PROBLEMŲ 

encikliką «Mo 
ja», tai vienas 
sakė nematąs jokio skirtumo 
tarp komunistų ir popiežiaus 
rašto, Taip, Pietų Amerikos 
kapitalistai dar nemato socia
linių problemų ir krikščionių 
demokratų uždavinys bus ne 
kas kita, kaip atverti jiems 
akis, kol dar ne vėlu

— Kongresui Ruošti Komi
teto visų sekcijų susirinki- 
mas šaukiamas lapkričio mėn. 
25 d,, trečiadienį, 20 vai Vi
la Zelinoje.

im
— Iš bazaro, kurį ruošė 

Kongresui Ruošti Finansų Ko 
misija lapkričio mėn 14—15 
d., pelno gauta vienas milijo 
nas 139 tūkstančiai kruzeirų. 
Pinigai padėti Moreira Salles 
S, A., Praça Patriarca, ban
kam Bazare buvo daug ver
tingų daiktų. Pajamų būtų bu 
vę dar daugiau jei būtų dau 
giau žmonių atsilankę. Pla 
tesnę apyskaitą pateiks baza 
ro rengėjos kitame «M.L» nr.

<: nu

— Liet. Kat Bendruomenės 
choras šį sekmadienį švenčia 
muzikos globėjos šv. Cecilijos 
šventę 11 vai. choristų inten 
cija suma. Po piet 15 vai. 
choristų, jų tėvų ir choro rė- 
mėjų pobūvis —vaišės su links 
ma programa

llll ’ ?

— Lapkričio mėn. 19 d Vi 
la Zelinoje mirė JULIJONA 
SIDARAVIČIENĖ, 72 m. am- 
žiaus kilusi iš Ukmergės aps., 
ligi išvykimo Brazilijon gy- 
no Šiauliuose Nuliūdime pa
liko sūnų Rikardą, marčią, 
anūkus. Palaidota Araęa ka 
puošė. Septintos dienos mi 
šios egzekvijos bus 25 d lap 
kričio, trečiadienį, 7 vai. Vila 
Zelinoje Sidaravičių šeima 
kviečia gimines ir pažįstamus 
atvykti į šv, mišias.

nu

— Praėjusį mėnesį mirė 

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 10 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paailo. Fone: 63-5975.

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUANIA* 
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.
■■■■»"■... . 1 ■ ' .......... .

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

Jonas Stanionis. Palaidotas 
Quarta Parada kapinėse. Pe
tras Morkūnas mirė lapkr. 14 
d. palaidotas Lapos kapinėse. 
Mirusioms reiškiame gilią 
užuojautą.

nu

— Paskutiniame Kongresui 
Ruošti Komiteto Valdybos po
sėdyje buvo iškeltas sumany 
mas Kongreso metu suruošti 
lietuvių industrialų gaminių 
parodą. Tai būtų labai įdomi 
paroda, kuri parodytų kaip 
lietuviai yra įsikūrę ir kiek 
yra prisidėję ir prisideda prie 
Brazilijos progreso. Taip pat 
būtų labai įdomi statistika 
kiek yra lietuvių prekybinin
kų, verslininkų ir t.t. Reikia 
tikėtis, kad šį klausimą svars 
tys Kongreso Komitetas savo 
susirinkime Būtų įdomu iš 
girsti šiuo reikalu nuomonę 
mūsų industrialų ir prekybi
ninkų.

nu

— Liet, Kai Moterų Drau 
gijos susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį, lapkričio mėn. 
22 d. 16 vai. V. Zelinoje'?

nu

- Praėjusį sekmadienį po
nia Adelė Žarkauskienė savo 
ištikimų draugų būrelyje at
šventė savo gimimo dieną. 
Dėkingi svečiai savo malonie 
siems šeimininkams sugiedo
jo linksmų ir laimingų metų.

nu

— Sekmadienį 15 tą lapkri
čio Juozas Jankauskas su sa 
vo anūku Juozu Karoliu mi
nėjo savo gimimo dienas. To 
je jų šventėje dalyvavo jų gi

IKI
— Arkitektai jau ruošia pla 

nūs naujai koplyčiai prie Mo 
kos Lietuvių Namų pristataty 
ti, bei visam kiemui stogu už 
dengti.
C~. Hli

— Kviečiame įsijungti į Mo 
koje atgaivinamą lietuvių cho 
rą Seniau čia buvo didelis 
pajėgus choras Dar yra jo 
buvusių narių. Labai prašomi 
ir buvę choristai ir šviežias 
jaunimas. Repeticijos vyksta 
kiekvieną antradienio vakarą 
20 valandą Lietuvių Namuose 
Rua Lituania, 67.

— M. L. prenumeratą atsi 
naujino 1965 metams: Aleksas 
Juodis ir Juozas Grigas po 
3 000 Cr.

nu

— Didelis susidomėjimas 
alaus festivaliu sausio mėn. 
antroj pusėj Tiksli data ir 
vieta bus pranešta sekančia 
me *M. L» nr Tai pirmas 
toks festivalis lietuvių koloni 
joje. Už alų nereikės mokėti, 
tik reikės įsigyti specialiai 
šiam festivaliui pagamintus 
bokalus. Vyrai ypač domisi 
alaus gėrimo konkursu, Be 
J. Karpavičiaus, pranešė, kad 
konkurse dalyvaus ir P. Žar 
kauskas. Gautas pelnas bus 
panaudotas kongreso reika 
lams

k 
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— Radvilas ir Mindaugas 
Gorauskai su Sirio krepšinio 
komanda ketvirtadienį išskri 
do į Buenos Aires ir Monte 
video, kur turės eilę žaidimų 
su argentiniečiais ir urugva 
jiečiais,

nu

— Maria ir Tomas Catafay 
prel, K. Miliausko sanatori 
jos išlaidoms padengti paau 
kojo 5.000 kr.

nu

— Laiškai: M, Vinkšnaitie 
nei, M, Černiauskaiteij L. Jo

PIGI IR GERA KOKYBĖ!
I

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

T IPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS DUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniojimui popietį iki trijų spalvų (krautuvėms).

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

Laiškams: Rua General Fonseee Teles 606, s. Paulo.

Eduardo Frei išrinkimas Či 
lės prezidentu yra pirmasis 
krikščionių demokratų laimė 
jimas P. Amerikose. Tiesa, 
kai kur, pa v, Venecueloje, 
krikščionys demokratai dirba 
gražų darbą koalizlnėse vy
riausybėse. Bet Čiiėje jie da 
bar duoda toną.

Naujasis Čilės prezidentas, 
turbūt, turi tiek pat proble
mų, kaip savo laiku Alcide 
de Gasperi, Konrad Adenauer 
ar Ppancūzijos Schuman. Jis 
paveldėjo beveik 2 bilijonus 
dolerių skolos ir neturi dau 
gumos balsų nei parlamente, 
nei senate. 70% visos dirba-
mos žemės priklauso saujelei 
didikų, kurie kartais užklysta 
bažnyčion, bet nemato žmonių 
skurdo ir nenori jiems padėti. 
Kai prieš keletą metų popie
žius Jonas XXIII išleido savo

PASIŽADĖJO
- ■«■nsl

Vesdamas rinkimų kampa
niją, Eduardo Frei daug ką 
žadėjo. Jis prižadėjo pastaty 
ti kasmet 60.000 namų bena
miams, ir tiek mokyklų, kad 
galėtų sutilpti visi 200 000 vai 
kų, kurie dabar negali lanky 
ti mokyklų. Sunku pasakyti, 
ar ji t įstengs pravesti visą 
savo pregramą bet niekas 
neabejoja, kad jis turi stiprią 
valią, ir kad jo valdymo me
tais nevienas turtuolis turės 
atsižadėti savo privilegijų. 
Pietų Amerikos milijonieriai 
neturi ko kita pasirinkti, jeį 
jie kliudys pravesti krikščio 
nių demokratų programą, jei 
priešinsis būtinai reikalin
goms reformoms ir negeriąs 
vargingų darbininkų gyveni
mo, tai jie stiprins komunistų 
eiles ir paruoš dirvą revoliu
cijai, kurioje turtuoliai visko 
austos.

Kinijos priežodis sako: «Kas 
nori nukeliauti 1,060 kilome
trų, tas turi žengti pirmą 
žingsnį». Eduardo Frei žengė 
pirmą žingsnį. Jis žino kelio 
kryptį ir nori išvesti savo 
kraštą į šviesesnį, teisingesnį 
ir tvarkingesnį rytojų. Jis no 
ri, kad dvasiniais ir medžia
giniais turtais pasidžiaugtų 
visi gyventojai.

Petras Pakalnis.

delytei, J. Gudanavičiūtei, I. 
Skurkevičiūtei, kun. J. Šeške 
vičfcii, A. Pangonienei, A Laz 
dauskui, U, Augulienei E. Jakš 
čiui, V Tubehui, L. Šlapelie
nei.

-i.r j -į»

SMULKIOS ŽINIOS IŠ 
BRAZILIJOS

— Per paskutinius trejus 
metus Brazilija gavo iš JAV 
apie milijardą įvairių paskolų.

mi

— Rio Grande do Sul vais 
tijoje, S. Antonio da Patrulha 
apskrityje statomas cukraus 
fabrikas, kurs pradžioje ga
minsiąs 250 maišų cukraus 
per metus. Tai pirmas cukraus 
fabrikas toje valstijoje.

nu

— PIRACICABA mieste su 
griuvęs 15 aukštų statomas 
pastatas, paskutinėmis žinio 
mis užmušė 37 asmenis, o su 
žeidė virš 50 Nelaimėje žuvu 
šių neturtingoms šeimoms o® 
ganizuojama pagalba visoje 
Brazilijoje.

- VILA ZEL1NOS 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.

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje.

Rua B; de Itapetininga, 262, 
4’0 and, sala 406,Tel. 35-8873.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMERjKOS 
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».
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