
Plačiajame
São Salvador valstybėje įvy 

ko keli žemės drebėjimai, ku
rie padarė labai daug mate
rialinių nuostolių Per įvyku
sias katastrofas žuvo apie pu 
santro šimto žmonių ir keli 
šimtai liko sužeistų.

Peru valstybėje mirė se 
niausią Pietų Amerikoje mo
teris Herminia Catana Castro, 
sulaukusi 138 metų amžiaus.

Komunistinė Kinija susprog 
dino bandymo tikslu antrąją 
atominę bombą, palyginamai, 
gana silpno pajėgumo Kinie
čių komunistų atominiai ban 
dymai daromi tik propagandi
niais ir politiniais sumetimais.

Kanados vyriausybės įsaky 
mu ištremti iš jos teritorijos 
du sovietų ambasados tarnau 
tojai, susekti Šnipinėjime ByČ 
kov ir Polučkin

Lenkijos pilietis Janusz 
Wasniewski, kuris buvo iš ! 
tremtas iš Šiaurės Amerikos 
į Lenkiją, skrendant lėktuvu 
virš Atlanto vandenyno ban 
dė atidaryti atsargines lėktu
vo duris, bet buvo įgulos pa
reigūnų sutrukdytas ir suim
tas. įvykis išgąsdino kitus 122 
keleivius skridusius tuo pa 
čiu lėktuvu.

Austrijos sostinėje Vienoje 
buvo susirinkę «keturių di
džiųjų*, Š. Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos ir Sovietų 
Rusijos užsienių reikalų mi
nisterial 10 metų nuo taikos 
sutarties su Austrija pasirašy 
mo sukakties paminėjimui. 
Ta proga buvo pareikšta, kad 
visos svarbiausios pasaulinės 
politikos problemos būtų spren 
džiamos taikiu būdu.

Italijos Respublikos prezi
dentas Giuseppe Saragat lie
pos mėnesį vyks į Norvegiją, 
kur bus oficialus karaliaus 
Olavo V jo svečias.

Į Meksiką su oficialiu vizi
tu atvyko Italijos užsienių 
reikalų ministeris Amintore 
Fanfani, kur turės įvairius 
pasitarimus su vietos valdžios 
atstovais.

Spaudoje pasklido gandai, 
kad Oaxaca srityje Meksiko 
je buvo matytas vokiečių na 
cių vadas, Hitlerio dešinioji 
ranka, Martin Bormann. Jis 
yra skaitomas vienu didžiau
sių karo kriminalistų, kuriam 
pasisekė pabėgti iš Vokieti
jos ir pasislėpti nuo teismo.

Pasaulyje
Vakarų Vokietijos prokuratū 
ra paskyrė 100 000 markių 
premiją tam, kas nurodys 
kur M. Bormann yra pasislė 
pęs.

Jugoslavija turi Europoje 
didžiausia kiaulių ūkį. kuria 
me kasmet užauginama ir par 
duodama virš 600.000 kiaulių,

Ispanijos vidaus reikalų mi 
nisterija oficialiai paskelbė, 
kad balandžio 24 dieną suras 
tas lavonas prie Portugalijos 
sienos yra tikrai generolo 
Delgado, portugalų opozicijos 
vado.

BRAZILIJA

Buvęs São Paulo estado gu 
bernatorius Prof Carvalho 
Pinto galutinai atsisakė staty 
ti savo kandidatūrą į Respu 
blikos prezidentus, bet sutiko 
būti kandidatu į gubernatorius 
sekančiuose rinkimuose, ku 
rie įvyks šių metų spalių mė 
nesį

Rio de Janeiro, São Paulo 
ir kituose didesniuose Brazi
lijos miestuose buvo paminė 
ta 20 metų sukaktis nuo pas
kutiniojo pasaulinio karo pa
baigos Ta proga buvo pa
gerbti Brazilijos kariai daly 
vavę ekspediciniame korpu
se Italijoje.

Brazilijos Valstybės Saugu 
mo Taryba (Conselho de Se
gurança Nacional) vienbalsiai 
nutarė patvirtinti užsienių rei 
kalų ministério Vasco Leitão 
da Cunha pasiūlymą pasiųsti 
kariuomenės dalinius į Pomi- 
nikos Respubliką tvarkos pa
laikymui, patenkinant Ameri 
kos Valstybių Organizacijos 
prašymą tuo reikalu Be Bra 
zilijos ir kaikurios kitos Ame 
rikos valstybės taip pat siųs 
savo kariuomenės dalinius.

Per paskutiniuosius keleris 
metus Brazilija pagamino apie 
38.000 naujų traktorių. Pris 
kaitoma, kad šiuo metu viso 
je šalyje yr-a apie 150.000 
traktorių, kurių dauguma ran 
dasi pietų estaduose.

Vakarų Vokietijoje lankėsi 
Brazilijos sveikatos ministe
ris Dr. Raymundo de Brito, 
kuris išgavo stambią paskolą 
medicinos reikalams. Sveika
tos ministerija užpirko Vokie 
tijoje daug moderniškų apa 
ratų ir įrankių Brazilijos ligo 
ninių aprūpinimui. Naujų li
goninių statybai ir senųjų pa 
gerinimui Sveikatos Ministe 

rija šiais metais išleisianti 
apie 120 milijardų kruzeirų.

•»

C M T C kompanija, kuri tu 
ri didžiausią susisiekimo kon 
cesiją São > aulo mieste, nu 
pirko dar 100 naujų autobusų, 
kurie greitu laiku bus panau 
doti susisiekimo palaikymui. 
Gi tramvajai, arba taip vadi
namos bondės, bus palaips 
n ui išimami iš susisiekimo 
apyvartos.

Apskaičiuojama, kad šiuo 
metu Brazilijos gyventojų 
skaičius siekia arti 80 milijo 
nų. Brazilija skaitoma didžiau 
siu katalikišku kraštu visame 
pasaulyje, nes katalikų skai 
čius čia siekia virš 70 mili 
jonų

Rytų Berlyne, lenkų kari 
nes misijos viršininkas Wla- 
dislaw Tokocinski paprašė po 
litinės globos pas amerikonus 
Vakarų Berlyne o žmona 
atsisakė vykti su vyru Pasi 
liko Rytų Berlyne. Beabejo

JAUNIMO FESTIVALIS, JO RUOŠA IR - 
MASKVOS ISŪKIS VAKARAMS

Po Igų svyravimų komunistų globojamas festivalis vyks 
Alžire — tikimasi daugiau kaip 20 000 dalyvių — Maskva 
su milijonais dolerių veržiasi į Afrikos kontinentą

(Elta) 196.! metais Helsinky 
je, Suomijoje įvykęs 8 sis pa 
saulinis jaunimo festivalis bu 
vo žymiai apvylęs organiza 
torius: Tarptautinį Paruošia
mąjį Komitetą ir faktinuosius 
ruošėjus, komunistų įtakoje 
esanč as — Pasaulinę Demo 
kratinio Jaunimo Federaciją 
ir Tarptautinę Studentų Sąjun 
gą Apie naujojo festivalio 
ruošimą iki 1964 m. rulens 
tylėta ir buvo abejojimų, ar 
Maskva iš viso buvo linkusi 
juo domėtis ir jam išleisti mi 
1 jonus rublių Tačiau praėj 
metų vasarą jau padarytas 
sprendimas, Maskva paskyrė 
reikiamas lėšas ir paruošia 
mieji jaunimo festivalio dar 
bai jau vykdomi pilnu tempu.

Iš bų darbų tenka paminė
ti:. 1964 m r gsėjo 8 — 10 d, d, 
Helsinkyje susirinkę 58 kraš 
tų 130 atstovų nutarė, kad 
9-sis jaunimo festivalis įvyks 
Afrikoje — Alžire Sudarytas 
tarptautinis ruošimo komite 
tas. Šis praėjusių metų gruo 
džio 15-18 d d. tarėsi Alžire, 
Nutarta ypatingai pabrėžti «so 
lidarumą» ir jį įtraukti į fes 
tivalio pavadinimų, Tuo būdu 
šis komunistų rengiamas fes 
tivalis dabar pavadintas «IX 
pasauliniu jaunimo ir studen 
tų festivaliu už solidarumą, 
taiką ir draugystę». Jis numa 
tylas iškilmingai atidaryti Al- 
žiro mieste š.m. liepos 28 d.

S DOMINGO RESPUBLIKO 
PILIETINIS KARAS

Surasti bendrą kalbą vadi
namiems «koastitucionšlis 
tams», pulkininkui Caamano 
vadovaujamiems, kurie yra 
ištikimi Fidel Castro auklėti 
niai su vadinamu «Tautinio 

•atstatymo frontu» pradingo 
visos viltys. Prasidėjo ginkluo 
tas susirėmimas, naudojant 
net patrankas

Popiežiaus nuncijaus pas
tangos nedavė lauktų pasek, 
mių Amerikos Valstybių Or
ganizacija (OEA) nieko kon 
kretaus, be pasiųstų stebėto 
jų, nepadarė. OEA siunčiama 
kariuomenė, apsistoja neutra
lioj zonoj, Pilietinis karas, 
kaip ir Ispanijoje, gali ilgo
kai užtrukti, nes abi pusės tu 
ri rėmėjų Yra tikra, kad ko
munistiniam frontui nugalėjus 
tautinį frontą, Amerikos Vals
tybių Organizacija neprileis, 
kad S Domingos pavirstų an 
tra Kuba Galima ir kita išei
tis Ten esanti P. Amerikos 
valstybių kariuomenė gali už 
imti, taikiu būdu ar ginklu, 
kontroliuoti visą kraštą, ligi 
būtų išringta legali, demokra 
♦inė vyriausybė D. Domingos 
po ilgų diktatūros metų, yra 
nepribrendusi demokratiškai 
t arkytis.

pabėg lis žino daug komunis
tų agentų dirbančių vakarų 
valstybėse Jo in ormacijos va 
kariečiams labai svarbios.

ir uždaryti rugpjūčio 7 d, į 
festivalio tikslus įrašytos fra
zės apie «solidarumą su jau 
nimu ir su Afrikos tautomis, 
su jaunimu, kuris savo kraš
tuose drąsiai kovoja už jo 
šalių nepriklausomybę». Jau 
pradiniuose pasitarimuose pa
sireiškė kinų delegatų opozi 
cija, jų noras keisti programą 
ir pan Tai verčia spėti, kad 
jei kinai pasiryš festivalyje 
dalyvavti, gali atsirasti nesu 
tarimai tarp kinų vadovauja
mų delegacijų ir tų grupių, 
kurios laikomos lojaliomis 
Maskvai.

Kaip festivalio programa 
siejama su Maskvos atstovau 
jama užsienio politikos kryp 
timi, liudija kai kurie bruo 
žai Šalia įprastinės progra 
mos (kultūros sporto įvykiai, 
parodos ar sporto varžybos) 
numatyti susirinkimai, kurie 
turėsią demonstruod solidaru 
mą su tautomi , kovojančio 
mis Konge, Angoloje, Pietų 
Vietname, P Afrikoje ir ki
tur įvyks solida ūmo su Afri 
kos tautomis diena. Atkreiptas 
dėmesys į rugpjūčio 6 dieną 
— tą dieną, minint 20 ją Hiro 
shimos ir Nagasaki puolimo 
sukaktį. įvyks demonstracija 
už pasaulio taiką, be to, bus 
jaunimo susirinkimai, nukreip 
ti prieš atominius ginklus ir 
atominius bandymus ;ahar©j

Kiek bus to festivalio taly-

petras Šimonis, panevė 
žietis «M.L.» garbės leidėjas

Jau kelis kartus matėme 
mes šitą fotografiją «M L» 
garbės leidėjų tarpe bet dar 
dažniau sutinkama patį asme
nį visur kur tik yra koks nors 
visuomeninis darbai. Jis nie
kad neklausia kas dirba — 
svarbu, kad tik būtų pozity 
viai dirbama visas savo jė
gas ir sumanumą pašventęs 
savo šeimai ir savo tautai.

Tikrai Lietuvių Kolonija S 
Pauly gali džiaugi s ir didžiuo 
tis turėdama jį savo tarpe.

vių? Rengėjai tikisi kad iš 
užsienio kraštų Į festivalį at 
vyksią 15 000 jaunučių gi 
pačių alžiriečių skaičius fes
tivalyje 1 aljs siekti 5 000. Vi
suose komunistiniuose ir neu 
traliuose kraštuose š uo metu 
vedama gyva agitacija už vy 
kimą į Alžirą Propaganda ne 
aplenkė nė Vak. Vokietijos, 
kur tikimasi suagituoti bent 
kelis šim us jaunimo iš Rytų 
Vokieti.os į Alžirą vyksią 500 
delega ų Kuba nusprendė , a 
siųsti net 820 delegatų beveik 
dvigubai daugiau kaip 1962 m.

Tenka pabrėžti: įvairių vals 
tybių tautiniai kom.tetai yra 
aiškioje komunistų įtakoje 
ELTOS iš Stokholmo gauto
mis žiniomis festivalyje Aiži 
re nedalyvaus nė viena tarp 
tautinė demokratinė (nekov u- 
nistinė ar komunistams sim
patizuojanti) organizacija Kai 
kurios jų atsakiusios neigia
mai ir nesutiko įeiti Į Tarpt 
Paruošiamąjį Komitetą

Tų Jaunimo Festi alių pra
eitis bei tikslai aiškūs: tai 
masiniai, komunistų dvasioje 
vykdomi jaunimo susirinki
mai. kurių pobūdis perdėm 
politinis bei šališkas. Jiems 
vadovauja ir pagrindines lė
šas pa ūpina Maskva Vienos 
ir Helsinkio pavyzdžiai buvo 
ryškūs ir jie nuvjlę ne vi< ną 
dalyvių tūkstantį.

Tai yra įsisąmoninę ir 9 jo 
festivalio rengėjai. Jie jau 
dabar festivalį pristato kaip 
«naują, lemtingą posūkį fes 
tivalių istorijoje», jie nurodo, 
kad. stebėsime «naują orien 
taciją», juo labiau, kad festi
valis vyksiąs jokiam blokui 
nepriklausančiame krašte —• 
Alžire. i atys alžirieciai, atro
do, tikisi savo pusėn palenk
ti festivalio vadovavimą, ta 
čiau tai jiems vargiai pavyks, 
žvarbiausia, kad sovietai sa 
vo žinioje turi finansinę pusę

(pabaiga 6 pusi j
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L I ETŲ VOJE

ATVYKU IEJI iš Lietuvos 
pasakoja, kad Lietuvoje žmo 
nės labai noriai klausosi lie 
tuviškų radijo programų iš 
užsienio. Tai nėra lengva. 
Transliuojama trumpomis ban 
gomis o radijo aparatų trum
pomis bandomis gauti neleng
va Klausytis of cialiai nedrau 
džiama bet klausančius, jei 
tik sužino, tardo ir vienaip 
ar kitaip baudžia Žmonės la
bai ankštai gyvena — po dvi 
ar tris šeimas viename bute. 
Lengvai girdėti kas vyksta 
už sienos Iš lietuviškųjų pro 
gramų žmonės labiausiai lau 
kia žinių apie lietuvių gyve 
nimą ir jų veiklą užsienyje. 
Taip pat labai domisi lietu
viška muzika ir dainomis, nes 
visiems be galo įkyrėję nuo 
iat kalamos rusų «didvyrių» 
garbinimo melodijos.

KARO MUZIE AUS sodely
je susprogdinta Laisvės Sto 
vyla ir Nežinom jo Kareivio 
kapas. Basanavičiaus, Kudir 
kos, Daukanto ir kitų tautos 
vyrų biustus išgabeno ir kaž 
kur nudėjo Kauno Laisvės 
Alėjoje esantį «soborą» užda
rė ir aptvėrė aukšta tvora 
Jo nesprogdino, nes tai rusi
fikacijos simbolis.

BALANDŽIO 16 d: Vilniuje 
pasibaigė kelias dienas truku 
sios Lietuvos ir Lenkijos pre
kybinių organizacijų derybcs 
Spaudoje paskelbta, kad bu
vo susitarta pasikeisti prekė

e
mis 1965 metais už ' 200 tūkst 
rublių Lietuva teiks Leukijai 
dulkių siurblius leninius au 
dinius, užuolaidas, silkes ir 
gintaro, medžio ir tekstilės 
suvenyrus, Lietuva gaus siu 
vinius. galanteriją namų apy 
vokos daiktus, moteriško tua 
lėto, kosmetikos reikmenis ir 
žale lūs

VILNIUJE balandžio pra 
džioje įvyko Žinijos» draugi 
jos valdybos plenumas Drau 
gija šiuo metu turi 22 430 na 
rių. Jos tikslas — «padėti par 
tijai auklėti tvirtus ir visapu 
siškai išsilavinusius komunis 
tinės visuomenės kūrėjus ko 
voti už partijos idėjų įgyven
dinimą». Praeitų metų bėgyje 
draugijos paskaitininkai pers
kaitė virš 117 0(0 pas. aitų, 
Plenume nusiskųsta, kad pas 
kaitos nebuvusios veiksmin
gos ir nutarta kelti jų skai
čių ir kokybę

VISAME PASAULYJE

LANKĘSIS J. A. Valstybėse 
Lietuvos Diplomatinės Tarny 
bos šefas min. St Lozoraitis, 
lydimas Lietuvos Gen. Konsu 
lo New Yorke V. Stašinsko, 
dalyvavo VLIKo Valdybos po 
sėdyje ir Lietuvos delegac - 
jos Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo posėdyje. Pasidalin 
ta informacijomis apie Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresą, 
apie lankymąsi pas Urugva 
jaus užs. reik, ministrą Ko 
lumbijos prezidentą bei užs 
reik ministrą

BA ANDŽIO 11-12 dieno 
mis dalyvaujant Lietuvos ats 
tovui J Kajeckui ir jo pav 
dr S Bačkiui. Vašingtone įvy 
kc Vyr Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto merikos Lietuvių 
Tarybos Lietuvos Laisvės Ko 
miteto ir Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės atstovi} paeita 
rimas Tarp kitų svarbių nma 
rimų num tyt kviesti laisvo
jo pasaulio lietuvių organiza 
cijas sudaryti specialius komi 
tetus (kur galima, kartu su es 
tais ir latviais) ir lankyti sa
vo kraštų centro ir vietos vai 
džios pareigūnus bei pasirū 
p nti iš jų proklamacijas, skel 
biančias birželio 15 17 dienas 
Baltijos Tautų Dienomis. Kvie 
čia ruošti demonstracijas me 
ninius pasirodymus žuvusiųjų 
partizanų ir Sibiro tremtinių 
pagerbimus

Berisso mieste. Argentinoje, 
«Mindaugo’ draugija balandžio 
24 d minėjo savo 34 metų 
gyvavimo sukaktį Draugijos 
trumpą apžvalgą ir nuveiktus 
darbus davė jos senas veikė 
jas ir i’gametis narys Vincas 
Stundžia. Tarp sveikinusių šia 
garbingos sukakties proga bu 
vo kaimyninės «Nemuno» drau 
gijos pirm Pr. Dulkė, «Laiko» 
ats. P Gudelevičius ir kt Lin 
kemają dalį pravedė vietos 
lietuvių jaunimas Šiuo metu 
«Mindaugo» Draugijai vadovau 
ja pirm J Jašiuskas

Rosario lietuvių bendruome 
nė, Argentinoje, balandžio 4 
d išrinko nauja valdybą se 
kančio sąstato: pirm, a Švar 
lys, vice-pirm M Kl mas, sekr 
R. Simanauskienė, ižd A Sa- 
mauskas, vald. nariais A. Lat 
vėnas ir T Plepys Revizijos 
komisijon: D. Rudys, G Se 
niūnas ir K, Tyčonienė.

Buenos Aires «Birutės» drau 
gija šiemet mini savo veiklos 
35 metų sukaktį. Ta proga nu 

mačiusi pagyvinti sa' o veiklą 
ir Adrogue mieste netoli Ar 
gentines sostinės įsigyti savą 
namą, kuris tarnaus kartu 
kaip moterų bendrabutis ir 
susirinkimo vieta. Minėta drau 
gija ruošia motinos dieną ge
gužės 29 d kartu su savo 35 
metų sukakties paminėjimu 
Ta proga bus suvaidintas vai 
dinimas «Knygnešio Duktė»,

1 ictuvoje numatyta paskelb 
ti premijas įvairiems literatu 
ros ir meno veikalams Nese
niai specialus k' mitetas pis 
kelbė tų kandidatų sąrašą Iš 
jo paaiškėja, kad tai nė lite 
ratūros nė meno veikalų ver 
ten buvo kreipta dėmesio, o 
grynai į raudonąją propagan 
dą Tarp pristatytų kūrinių pa 
minėtina tik vienas J. Karoso 
Atsiminimų knyga, kuri yra 
grybai agitacinio plauko ir 
nieko bendro neturi su litera 
tūra Būdinga, kad nepasiūly
tas nė vienas lietuviškų teat 
rų aktorius

Šiauliuose ir Panevėžy ba
landžio mėn. įvyko vietos in 
teligentijos susitikimai su J. 
Palenkiu, Jo pareiga buvo ryš 
kinti, aiškinti dvi artėjančias 
sukaktis: pergalės prieš Vokie 
tiją 20 ją sukaktį ir bolševiki 
nės santvarkos įvedimo Lietu 
voje 25 ją sukaktį

Ed Budreika Dailės akade 
mijos institute Leningrade ne 
seniai gavo architektūros 
mokslų daktaro laipsnį. Jis 
ilgus metus moksliškai anali
zavo klascizmo architektūrą 
ir savo išvadas pagrindė di
sertacijoje «Klas.izmo archi 
tektūros suklestėjimas Lietu
voje» Arch Ed Budreikayra 
pirmas architektūros mokt-lų 
daktaras netik Lietuvoje, bet 
ir Pabaltyji.

Visą pasaulį pasiekė žinia; 
balandžio 16 d Lietuvą gaubė 

dulkių debesys. «Tiesa» rašė- 
kad tą dieną «nuo pat ryto 
padūmavęs oras kybojo vir 
šum miestų, kaimų ir laukų. 
Rodėsi, jog vis dar neišaušo... 
Žmonės žvalgėsi į užplūdusi 
pilkšvo oro srauta». Vilniaus 
oro biuras paaiškino, kad tai 
buvusi smėlio audrų Krasno 
daro krašte ir Ukrainoje pa. 
sėkmė ir debesys iš ten ats
linkę. UPI agentūros žiniomis, 
p^gal sovietų Tassa, smėlio 
audros kilusios Vid Azijoje ir 
atkeliavusios į Europą.

Lietuvoje balandžio mėn. 
paminėta sovietinio laikmečio 
kino meno 20 ji sukaktis. Pir 
masis savistovia filmas «Pas
kenduolė» pasirodė 1 55 me
tais Vėliau sekė kiti filmai, 
vienas jų, «Gyvieji didvyriai» 
gavo premiją Čekoslovakijo
je. Iš viso per 20 metų pasi 
rodė 17 ilgųjų — meninių fil 
mų, žymiai daugiau dokumen 
tinių filmų, o savaitinių kino 
žurnalų pagaminta apie 800, 
Dokumentinė apibraiža «Sau
lės pasakos» numatyta paro
dyti Lenkijoje ir Italijoje.

Urugvajaus lietuviai katali- 
kai Kristaus kančios prisimi
nimui suruošė akademiją. Pro 
grama buvo turininga ir gra
žiai išpildyta Poeto Brazdžio 
nio eilėraščius deklamavo 
Pov Debesys ir Birutė Mačans 
kienė Piano vieną Šopeno kū 
ri į išpildė Teresa Drobniews 
ki, Tarp solo pasirodymo L. 
Grišonienė išpildė Naujalio 
«Kad širdį tau skausmas» ir 
Stradella «Vi špatie mano». 
Vytautas Dorelis «Salve Reg. 
na» solo ir «Aido» choro mot 
terų grupė pagiedojo pora 
giesmių Gale t. L. Zaremba 
davė labai įdomią paskaitą 
apie Kristaus kančią, šviesos 
paveikslais iliustruodamas To 
rino drobulę.

A. Mykolaitis Putinas
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(tąsa)

— Tu mūsų per daug ne
bark, ponas prievaizde, — ne 
iškentęs prakošė pro dantis 
Balsys, nes aplink jį daugiau 
šia suko kaip vanagas ponas 
Pšemickis. — Per daug ne
bark ir negąsdink Jau mums 
nėra ko daugiau nusigąsti 
Jei dar sykį mesim žuobrius, 
tai kad ir visą pulką saldotų 
užvarysi, nebeįkinkysi mūsų 
daugiau pono žemės arti.

— Ką?! — sušuko savo au
sim nebetikėdamas prievaiz
das Vėl riaušės? Ne tik 
sūnūs, bet ir tėvas kursto 
prieš poną? Aš liepsiu tave 
taip nuplakti, kad sveikos 
vietos neliks, tu chame! Duos 
kad pilvu paršliauši!

Balsys paleido žuobrį, išsi 
tiesė visu ūgiu ir, atvirai 
žvelgdamas į Pšemickį kietu 

balsu tarė:
— Jau nebenugąsdinsi ma

nęs niekuo, ponas prievaizde. 
Nešukauki ir negrasinki. Ne
beilgos mano dienos. Nebai 
sios man tavo rykštės.

Arę netoli Balsio Jakaitis 
ir Galinis, abu stiprūs vyrai, 
išgirdę šituos prievaizdo gra
sinimus, metė jaučius ir žen
gė prie susiginčijusių, Pše 
mickis, tai pamatęs ^sukirto 
savo kumelį, kažką dar bam
bėdamas, bet paskutinių jo žo 
džių artojai nebesuprato. Tei 
singai ponas Pšemickis sume 
tė, kad šiais neramiais laikais 
bus saugiau ir naudingiau 
chlopų nebekiršinti.

Saulei leidžiantis baigė Ši
lėnų vyrai tos dienos darbą. 
Jaučius rišo vieni prie veži 
mų, kiti prie medžių davė 
kratinio, nes tik auštant leis 

juos pasiganyti ant žolės.
Temstant atvėso Iš pievų 

kėlėsi rūkas. Netrukus visas 
plotas tarp miško ir ariamųjų 
laukų subolavo kaip koks eže 
ras — tylus ir paslaptingas. 
Joks garsas neardė nykios 
sutemų tylos. Paukščiai, die 
nos čiulbuonėliai, jau miego
jo, tik kažkokie nakties gro 
buonys be garso vaiduokliš
kai šmėkščiojo pamiškės ker
čioj. Staiga kažkuriam medy 
ar krūme suklykė sučirškė 
širdį veriantis garsas Balsys 
krūptelėjo ir prietaringai per 
sižegnojo. Tur būt, pelėda 
sudraskė strazdą ar zyliukę. 
O pagaliau ar tai žmogus esi 
tikras, ką reiškia tie šiurpūs 
netikėti nakties garsai.

Sutvarkę jaučius, vyrai tarp 
krūmų aikštelėje susikūrė lau 
žą. Čirkšdami ir spragsėdami 
degė sausi eglių, pušų ir alks 
nių žagarai, ir raudoni lieps
nos liežuviai aukštai kilo į 
nakties tamsą. Artojai traukė 
iš vežimų savo ryšulėlius ir 
krepšius, kiti pylė barščius 
ar kruopas į puodelius ir sta

tė į žarijas kad užšiltų. Pa
valgę ieškojo patogesnės vie
tos nakvynei — kas po hrū 
mu, kas po vežimu, kas ar
čiau prie ugniakuro, klostėsi 
kailiniais ar milinėmis ir mi
go sunkiu nusidirbusio žmo 
gaus miegu.

Nelinksmai ta diena praėjo 
ir Šilėnų kaime. Išvykus arto 
jams į lažą, namie liko mo 
terys ir nuplaktieji Moterims 
rūpėjo daržai, nes jau buvo 
pats laikas sėti aguonas, bu 
rokus, pupas, ropes ir ridi 
kus, sodinti svogūnus. Bet 
kiekviename kaime slampiuė 
jo kareiviai, ir buvo nedrąsu 
palikti namus vienus. Pas Bal 
sius, Daubarus, Noreikus, Jan 
kauskus ir kitus, kurie valdė 
valaką, stovėjo po du dragū
nu su arkliais, pas pusvala
kius — po vieną dragūną su 
arkliu.

Jau iš pirmos dienos prasi
dėjo ginčai ir barniai su ka 
reiviais Reikėjo maitinti žmo 
nes ir šerti arklius, o maisto 
ir pašaro nebuvo. Pas Balsius 
apsigyvenę du dragūnai ar

klius pastatė daržinėj, o pa* 
tys pasirinko seklyčią. Kruvi
nai nuplaktai Genei ir Onu
tei reikėjo kraustytis į klėtį. 
Vincas gydėsi pirkioj ant šuo 
lo. Ten pat nakvojo Balsienė 
ir Mikutis. Tėvui, kai grįš iš 
lažo, reiks prisiglausti kloji
me ar jaujoj. Iš ten lengviau 
žiūrėti saldotus, kad rūkyda 
mi neuždegtų.

Jau pirmą rytą kilo kivir
čas dėl valgio. Balsienė pada 
vė, kaip ir visiems namiš
kiams, grucės su žirniais, už 
darytos aliejum Saviškiai vai 
gė gardžiuodamiesi, bet ka
reiviai reikalavo grucę uždą 
ryti taukais arba pienu. Nei 
taukų, nei pieno Balsienė ne 
turėjo. Išsiaiškinti nevyko, 
nes niekas iš moterų su ka 
reiviais nemokėjo susikalbėti.

Apypietėj moterys išgirdo 
kieme neįprastą triukšmą ir 
išgąsdintų vištų kudakavimą. 
Motina, išbėgusi į kiemą, pa
matė. kad kareiviai su kar 
dais genioja vištas Bematant 
tas kreivažandis švystelėjo 
kardu, ir raitės galva nusiri
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GEGUŽĖS MĖNUO — MOTINOS MĖNUO

Motutei
K. Pr. InčiūraĮ

Kadais tu ant rankų nešiojai 
[mane.

Glaudei, bučiavai, glamonėja!, 
Penėjai ir girdei sava krūtine, 
Tiek meilės į širdį įlieja i.

Už ką gi, motule, mane pamylai,
Kas galvą baltai apšarmojo, 
Kokuos gi ten audros, kokie

[v iesulai
Tau skruostus raukšlėm išvagojo?

Ir pribloškė sielą žiaurioji kova 
Ir akys įdubo, aptemo.
Nulinko, nusviro baltoji galva, 
Kaip kriaušė prie gimtojomamo.

Palūžo širdis ir sugniužo valia 
Tiek pastangų, žygių kartojus; 
Ir sūnų ištiko klajūno dalia 
Nešvinta laimingas rytojus.

Tu sėdi sulinkus ties liepa sena
Ir žiūri į rūkstantį kelią,
Ir drumsčia tau sielą baisi dargana.
Ir sielvartas širdį tau gelia.

Jau audros išdraikė svajones, sapnus, 
Bet saugai dar varganą gūžtą;
Negrįžta namo iškeliavęs sūnus,
Ir ašaros byra ir dūžta.

Ir aš tau, motule, padėt negaliu
Nei aukso, nei turtų prie kojų —
Už tyriąją meilę tik puokštę kuklių 
Purienų, žibučių aukoju.

l ■ ■ =' -i
Jos gimė, klestėjo’ir puošės žiedais 
Brangiuos mūsų tėviškės .kluoniuos;
Ir tavo jaunystę dabino kadais 
Jurginai, nastrutos malonios.

MUS^ LIETUVA

Bet gėlės nuvysta ir savo kvapais 
Sudrumst gali sielą purienos, 
Nuskintos gėlelės jau dvelkia kapais, 
Kaip mūsų gyvenimo dienos.

Ir tavo jaunystę pakando šalna, 
Gimtieji namai ištuštėjo, 
Pavirto palangėje liepa sena, 
Kur šimtmečius ūžė, šlamėjo.

Mus godos nuvysta kaip žiedas lepus, 
Palaužia vėjelis radastą,
Ir audros nudrąsko lelijų lapus, 
Tik motinoj meilė negęsta

Tik motinos meilė tauri, amžina,
Ji vasarą, žiemą žaliuoja,
Tik josios širdis, tiktai jos šypsena, 
Kaip žėrinti saulė liepsnoja.

Ji gydo ir maldo giliausius skausmus, 
Malšina pašėlusią gėlą,
Gaivina ji valią, mintis ir jausmus, 
Nuskaidriną varganą sielą.

Kasmet duos žibutės vis žiedus naujus 
Kasmet dygs vis naujos purienos. — 
Kur skrendat, palaukit, sugrįžkit ir jūs 
Motulės gyvenimo dienos!

Jaunimas už geležinės u dangos
IŠDRĮSTA OBJEKTYVIAI GALVOT! IR RAŠYTI

(Elta) Balandžio 20 d. Zadar 
mieste. Jugoslavijoje, įvyko 
šioje byloje jaunas universite
to docentas ir .rašytojas Mi 
haiio Mihailovas nuteistas 10 
mėn. kalėjimo bilsme. Dvi 
dienas trukusioje byloje teis 
rnas rado kad kaltinamasis 
buvo įžeidęs svetimą valstybę 
(sovietų Sąjungą) ir pažeidęs 
Jugoslavijoje galiojan&į spau
dos įstatymą Už kiekvieną 
nusikakimą Mihailovas nuteis 
tas po penkis mėnesius kalė 
jimo. Atskaičius 4 savaites, 
Mihailovą kalinus iki bylos, 
dabar jo laukia 9 mėn. kalė
jimas. Prieš Mihailovą nukreip 
ti kaltinimai, jo persekiojimas 
reakcija iš prez. Tito pusės, 
pagaliau, pati byla nuaidėjo 
per visą pasaulį, Jau žinoma, 
kad jaunas, 31 m amž moks 
liniukas buvo kaltinamas lite 
ratūros žurnale «Delo» š. m 
sausio vasario mėn. paskel 

bęs įspūdžius iš 1964 m. sa 
vo kelionės į Maskvą pava 
dintus «Maskvos vasara 1964 
m» Vasario mėn «Delo» nu
meris, su įspūdžių antrąja 
dalimi, buvo konfiskuotas Tiek 
Jugoslavijos partijai, tiek pa 
čiai Sovietų Sąjungai nepati
ko tai, kad Mihailovas iškėlė 
neigiamuosius nustalinimo so
vietų literatūroje bruožus, pa 
brėžė Sovietijoje pastebimus 
geresnės ateities lūkesčius, 
pastebėjo, kad ne Hitleris bėt 
sovietai buvo genocido (taut- 
žudystės) ir koncentracijos 
stovyklų - naikinimo vietų 
pradininkas. Ne kas kitas, bet 
pats prez Tito buvo reikala
vęs griobtis prieš Mihailovą 
«valstybinių priemonių» Mihai 
lovas buvo suimtas, vėliau 
paleistas.

Šalia kitų kaltinimų, teisme 
jam buvo prikišama, kad jis; 
sistematingai nurodęs, jog so

1965 m. gegužės 21 į

GARSĖJA pasaulyje baler 
na Beriozova Svetlana, gimu 
si Lietuvoje 1932 metais. Jos 
tėvas Beržaitis dirbo Lietu 
vos teatro balete. Jau 1947 
m, ji buvo priimta į Gran Ba 
let de Marques de Cuevas 
vėliau šoko Metropolitai n Ba 
let Londone, 1951 m, Coven 
Garden balete Pastebėtina, 
kad šioji garsi šokėja niekad 
neslėpė savo gimtojo krašte, 
Lietuvos.

LIETUVAITĖ B Piežaitė, 
žinomo Amerikos lietuvių žur 
nalisto St Piežos duktė su kf 
tais Taikos Korpuso bendra 
darbė buvo priimta Tuniso 
prezidento audiencijoje. Ji 
priklauso minėjam korpusui 
ir jau antri metai darbuojas: 
Tunise, kaip gailestingoji se
suo.

BUENOS AIRES mieste lei
džiamas «Argentinos Lietuvių 
Balsas» rašo, kad ten aukš
tuosius mokslus baigė advo 
katės titulu Elena Deveikytė 
Pipiraitė, gydytojos diplomą 
gavo Eugenija Čikštaitė, o in 
žinieriaus — R. J, Babarskas, 
Laikraštis dar pranešė, kad 
Argentinos pajūriuose salose 
ir kalnuose bent šimtas pen 
sionų ir viešbučių vasaroto 
jams priklauso lietuviams.

vietų spauda vis rečiau ra 
šanti apie nacių stovyklas 
(norinti, kad būtų išvengta 
palyginimų su sovietų žmonių 
naikinimo vietomis) Mihailo
vas teisme atsakė, kad jam 
atsiradusios tokios mintys, 
pastebėjus universitete studen 
tų dainuojamas stovyklines 
ka inių dainas (atseit, naujas 
sovietinis «folkloras». ). Jis 
teisme tvirtino: jei kalbėti 
apie totalitarizmo formas, tai 
visose politinėse sistemose 
jos yra tos pačios

Kaip įvertinti Zadaro teis
mo nuosprendį? Ar jis laiky
tinas naujuoju Milovan Djilas 
atveju? Pagal iš užsienio gau 
tas žinias bei komentarus, ga 
limas oalykas, sprendžiant iš 
buvusių lito kaitinimų (esą, 
Mihailovas įžeidęs spalio re-

(pabaiga 4 pusi.)

to į žolę. Raibė dar plakė 
sparnais ir spurdėjo kojomis, 
bet kreivažandis sučiupęs ją 
nešė prie skiedryno, kur- ki
tas jau kūrė ugnį.

Balsienė, tai matydama, vos 
neapalpo iš pykčio ir gaile
sio. Mostaguodama rankomis, 
ji puolė dragūnus:

— Begėdžiai jūs, niekada 
riai, beširdžia.l Geriausią ma
no vištelę! Lig šiol dar nemuš 
toj>o dėjusi! Kasdien po kiau 
šinėlį! Šitoks nuostolis!

- Nieko, nieko, matuška! 
— vaipėsi’kreivažąndis. — Pa 
valgyti tai reikia? A?.. Pagai
lėjai maslo, salo, sloninos, — 
ot mes ir patys surasim ko 
pavalgyti. Badu nedvėsime...

—■ Kad jūs užspringtut, ne
labieji! Kad jums per šonus 

išeitų ta"vištelė! Su kardais 
nudaigojo, galvažudžiai! — iš 
pagiežos net drebėdama b a" 
rė juos senutė.

O tuodu jau kūreno ugnį, 
pešė ir svilino vištą Paskui 
atsinešė katilėlį, pakabino ant 
karties viršum ugnies, įmer
kė ten savo laimikį ir vaipy- 
damiesi virėsi pietus.

Pas Jakaitį dragūnai pasi- 
skerdė paršą pas Grigaliūną 
nusuko galvą ančiai pas Vaš 
kelį atėmė visą pieną pas Bra 
zį surado paslėptų lašinių 
pas Stašį ėmė meilintis prie 
dukterų pas Vaškelį prie jau 
nos žmonos, Daug vargo bu
vo ir su arkliais Jie taršė 
klojimus ir daržines, jiems 
šerti atėmė paskutinį šieno 
glėbį, grobstė sėklines avižas. 
Jau iš pirmos dienos beveik 

kiekviename kieme kilo nepa 
sitenkinimas ir pyktis, giežia- 
mas apmaudas dėl padarytos 
žalos ir skriaudos

Bet ne mažesnis nusivyli 
mas kilo ir kareivių tarpe 
Aplandžioję kiekvieną kiemą, 
jie pamatė, kad pas šituos 
skurdžius jiems ilgiau kaip 
keletą dienų išsilaikyti neįma 
soma, Negi kasdien kaposi 
vištas ir skersi paršus! O į 
ką pavirs šitaip šeriami ar 
kliai? Užgulė kareivius irsun 
ki kaimiečių neapykantos naš 
ta. Ir didžiausam atbukėliui 
ima širdį mausti, matant ap
linkui priekaištingai paniūru 
sius veidus, niekinančius žvil 
genius, iš tolo lenkiančias mo 
teris ir merginas ir girdint 
garsiai, atvirai plūstančias 
bobas.

O ne visi dragūnai buvo at 
bakeliai. Ir jų daugumas bu
vo valstiečių baudžiauninkų 
vaikai. Nusivylimas caro ma
nifestu, valstiečių bruzdėji
mas prieš dvarininkus ir vy
riausybę jaudino ir jų ne vie 
no širdį, Mackevičiaus žodžiai 
pasakyti dviems dragūnams 
Daubaro pirkioj, tuščiai ne
nuskambėjo Abudu dragūnai 
išėjo iš tos pirkios gil ai su
simąstę

Kai tą dieną eskadrono va 
das su vaitu skirstė dragūnus 
kur kurį apgyvendinti, juodu 
pasiprašė, kad paliktų pas 
Daubarą Rytojaus dieną, ar
tojams išvykus į darbą, juo 
du, pasibastę po ištuštėjusį 
sodžių, sugrįžo į savo kiemą 
ir susėdę ant rąstų šneku
čiavo,

. — Žinai, Danila. — prašne 
ko vienas, — tas kunigas, 
kur su mumis vakar kalbėjo, 
ne toks kaip kiti dvasininkai.

— Tiesa. Jis matai, ir mū 
sų Ukrainą pažįsta, Kijeve 
mokęsis. Ech Tarasai, kada 
mudu pamatysime savuosius?

Tarasas liūdnai palingavo 
galva;

— Negreit, brolau. Gal po 
dvidešimties metų, Ir ką ten 
berasi sugrįžęs?

— Šuniškas gyvenimas! — 
nusispjovė Danila. — Kas 
mes? Nagaika valdžios ran
koje. Aštrų liežuvį turi tas 
kunigas.

— Mus verčia alkanus drįs 
kius mužikus pliekti, kad po
nų neklauso, velnias mus įau 
tų! — pritardamas D iii lai, 
nusikeikė Tarasas.

(B D.)
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Tão logo que qudquer gru 
po humano se dá conta de 
possuir qualidades e recur 
sos suficientes para satisfa
zer às suas necessidades in
dividuais com eficiência, êle 
procura criar suas próprias 
organizações estabelece suas 
próprias normas e preceitos, 
fixa padrões de comportamen 
to social, encontra seus pró 
prios líderes ou vivem sob 
o domínio de quem ou do 
grupo que conquistar o poder.

Os primeiros líderes da hu 
manidade foram reis, gover 
nadores ou generais que se 
escolhiam quando alguma 
emerge^cia levava para isso, 
tal como uma guerra, e se 
v am destituídos de suas in 
vestiduras tão logo a emer 
gencia passava

A primeira organização po 
lítica. segundo a História, 
surgiu na Mesopotamia, quan 
do o homem inventou e de
senvolveu a agricultura, aban 
donando consequentemente a 
vida nômade. Essa organiza
ção obedecia a normas, mais 
ou menos democráticas ü uas 
reuniões tinham lugar num 
templo, onde as utilidades 
eram guardadas e distribui 
das sob a supervisão de um 
eaceriote.

Dažniau tokiu pamokslu
Gegužės 8 d. Vila Zelinoj 

įvyko gražus motinų pager
bimas. Pirmiausia vakare, 
19,30 vai. buvo šv. Mišios, 
kurias atlaikė misijonierius 
Jonas Bružikas, už lietuves 
motinas, pasakydamas labai 
jautrų ir įspūdingą pamokslą, 
taikomą tėvams ir vaikams 
Laike pamokslo smarkiai ir 
pagrįstai pabrėžė, kad neuž
mirštume, jog esame lietu
viai ir lietuvių vaikai, kad 
nepasiduotume ištautėjimui, 
nes ir Dievui tai nepatinka. 
Kristus, gimęs iš žydų tau
tos, parodė aiškų pavyzdį, 
kaip Jis dėl savosios tautos 
sielojosi, dėl jos verkė ir 
pirmoj vietoj už ją mirė, no
rėdamas sušaukti, kaip višta 
vištelius po sparnais. Nesvar 
bu, kokioj tautoj Jis gimė, 
bet svarbu, kad Jis tą tautą 
mylėjo, taip ir mes privalo
me mylėti savo lietuvių Tau 
tą už ją aukotis ir mokintis 
tos gražios lietuviškos kalbos.

Hoje em dia, o hom^m pen
sa de maneira mais profunda, 
dada a quantidade que a es
pécie representa e a diver
sidade de opiniões que cada 
uma contém. Êle criou um 
orgão moderador de impul
sos individuais e deu lhe o 
nome de Governo, atribuin
do-lhe a finalidade de mono
polizar a força organizadora 
nas questões internas e inter
nacionais, num conjunto de 
instituições

Para o governo poder cum 
prir a finalidade à qual foi 
criado, inventou se uma esta 
bilidade no sistema social a 
fim de manter o seu equilí- 
brio. Acomodou as exigências 
contraditórias emanadas pe
los diferentes grupt s que 
compõe a sociedade, impos 
ordem à desordem, discipli
nou o comportamente do in
divíduo perante a coletivida
de, lançou regulamentos so 
bre parentesco, regulamen
tou o comércio e o intercam 
bio, redigiu sistemas penais, 
etc., etc.

Criou, finalmente, para go
vernar e ser governado, as 
Constituições que difinem e 
limitam o poder público, em 
prol ua grande maioria que 
é o povo.

Šv. Mišių metu prie šv, Ko^ 
munijos priėjo didelis būrys 
motinų kartu su vaikais.

Pu pamaldų visi rinkosi į 
at>kų ramovę arbatėlei. Sve 
čių tarpe matėsi Prel, P. Ra 
gažinskas, Tėvas J. Bružikas
S. J., mokt A; Gudavičienė 
ir kiti. Prie stalų rūpestingai 
visus aptarnavo jaunesnės 
ateitininkės.

Meninę programą, skirtą 
motinėlių pagerbimui,, išpildė 
vaikų būrelis «Žilvitis» mokt. 
M. Vinkšnaitienės priežiūroje. 
Programa buvo trumpa, bet 
vaikiškai nuoširdi Mažieji ar 
tįstai, visi pasipuošę tauti
niais rūbais, deklamavo, dai
navo ir šoko liet tautinius 
šokius. Pianu ir akordeonu 
jiems akompanavo Asta Vinkš 
naitytė.

Šventė dalyviams paliko 
malonų įspūdį. Gaila, kad 
vyresnieji ateitininkai (išsky
rus pirmininką) nenorėjo kar 
tu pagerbti savo mamytes.

Ten buvęs.

GEGUŽĖS MĖNUO — MOTINOS MĖNUO

Dangiškajai Motinai
Kan. M, Vaitkus

Motin jautrioji, širdim gailestinga, 
Mūsų gyvybė, viltis ir paguoda, 
Supa mus vargas ir saulė mums dingo. 
Ryto nebematom pro neviltį juodą — 
Tikis pažvelgti iš rojaus žvaigždyno, 
Salve, Fegina!

Šaukiam tavęspi, Jievos pagimdyti;
Verkiam, dejuojam šiam ašarų klony, 
Teikis vilties mums žemčiūgų išlyti, 
Teikis kai ? saulė mums šyptelt malonia^ 
Džiaugsmo suteiki, kaip dieviško vyno, 
Salve, Regina!

O kada baigsis trėmimas šioj žemėj, 
Žemėj, kur žydi, ir noksta ir pūna, 
Imk mano sielą, klajūnę neramią, 
(r ją nuveski pas didįjį Sūnų — 
Meile bedegančia ašarą gryną, 
Salve, Reginai

(pabaiga iš 3 pusi.)

voliucijos reikšmę..), nuos
prendis švelnesnis, negu bu
vo tikėtasi. Teismas pasiten
kino tik formaliu kaltinimu 
dėl valstybės apšmeižimo — 
Mihailovas nebuvo kaltina
mas esąs socialistinės tvarkos 
priešas, Teismas buvo viešas, 
posėdžiuose galėjo dalyvauti 
užsienio atstovai, Miha levą 
gynė advokatas ir kaltinama
jam buvo leista pasisakyti.

Tačiau, ir tariamai norma
lios bylos eigos nepaisant, ne 
tenka abejoti, kad bylos po
būdis buvo politinis. Juk bylą 
pradėti buvo įsakęs pats pre
zidentas Tito. Nors byla ir 
nebuvo panaši j stalininio 
laikmečio parodomąsias by
las, tačiau jos pobūdis skyrė
si nuo Vakaruose įprastųjų 

papročių. Pvz., kai kalti
namasis pasiūlė pristatyti nau 
jus įrodymus, teisėjas atšovė, 
Kad naujus įrodymus patiekus 
būtų vėl .. įžeista Sovietų Są 
junga. Kai Mihailovas apie 
jo paminėtas pirmąsias sovie 
tų stovyklas teigė, kad ta 
«istoriniai faktai», jam buvo 
pasakyta: «Nesvarbu, ar tai 
faktai ar ne, aš jūsų klausiu 
kodėl jūs lyginate sovietų ir 
nacių stovyklas, jei neturite 
noro apšmeižti Sovietų Sąjun 
gą?» Mihailovo ar jo gynėjo 
aiškinimai nebuvo išklausyti

ATEITININKAMS

Šį sekmadienį, gegužės men. 
23 d. po 9 vai. šv, mišių atei 
tininkų ramovėje įvyks rinki
mai į Ateitininkų Federacijos 
Tarybą. Visų ateitininkų pa
reiga yra balsuoti. Smulkes
nes informacijas galima rasti 
ateitininkų ramovėje.

Jaunučių ateitininkų susi
rinkimas vyksta šeštadieniais 
3 vai. po pietų tiems vai
kams, kurie kalba lietuviškai 
o penktadieniais 5 vai. p. p. 
tiems lietuvių vaikams, kurie 
lietuviškai dar nemoka.

DĖL RAMYBĖS ŠEIMOJE

Vienoje jaunave ižių šeimo
je nesklandumai ir ginčai ėjo 
vienas po kito. Pagaliau mo
teris nusistatė ką nors daryti 
kad to išvengus Ji pasimel
dė kad turėtų jėgos juos nu
galėti Taip pasiruošusi raštu 
išdėstė savo vyrui sekančius 
pasiryžimus:

Mielas Jokūbai, aš pasižadu:
1. Vengti daryti bet kokį 

tau nemalonumą,
2 Būti atydi, kada tu su 

manim kalbi,
3. Neleisti radiją per gar

siai, kada tu skaitai laikraštį,
4. Nekalbėti telefonu su vie 

nu asmeniu ilgiau 5 minučių,
5. Nedaryti palyginimų tarp 

tavo ir mano draugų,
6. Nebepriminti įvykusių ne 

sklandumų ir
7 Nevėiuoti.
Jos vyras, nustebintas ir 

sujaudintas tokiu žmonos at
virumu, laisvai prisipažino 
prie kelių savo įprastinių trū 
kūmų. Ledas liko ištirpdytas, 
ramybė ir meilė vėl sugrįžo 
į jų namus.

ŽMOGUS AR GYVULYS;
LAISVAS PASIRINKIMAS

Ričardas Sheridan, žinomas 
18 amžiaus anglų rašytojas, 
paklausė savo draugų:

— Šį vakarą mes gersime 
kaip žmonės ar kaip gyvuliai?

— Aišku, kaip žmonės! — 
vieningai sušuko draugai;

— Jei taip, neužilgo mes 
būsime kaip paršai, nes tik 
gyvuliai niekuomet negeria 
daugiau negu reikia.

Gyvulį pavadinti rijūnu ne 
galima, nes jis ėda tik tiek: 
kiek jam reikia. Kita vertus, 
gyvulys niekuomet nesidalina 
su kitais savo maistu.

Žmogus naudojasi perdėtai 
maistu ir gėrimu, bet sugeba 
pasidalinti su kitais savo gė
rybėmis.
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MŪSŲ LUTO V A

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol.

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
- vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
uiais 8,00 ir 9,30 vai.. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba

Kada Chruščiovas nuvažia 
vo į Šiaurės Ameriką, tarp 
kitko, norėjo pamatyti pa 
prasto Amerikos darbininko 
gyvenamus namus Nuvedė jį 
pas vieną jau seniai Ameri
koje gyvenantį darbininką ru 
sų emigrantą Rusas emigran 
tas aprodo savo namus k aiš 
kiną Chruščiovui:

— Čia, šitas kambarys yra 
valgomasis, o čia, šitas yra 
svečių kambarys. Tas yra 
mano miegamasis kambarys 
kur mes si žmona miegame. 
Čia yra kambarys mano sū 
naus, kuris turi 22 metus. Čia 
kambarys mano dukters, kuri 
turi 18 metų O šitas čia, yra 
mano dvejų vaikučių dvinukų 
kambarys, kurie turi 4 metus.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Čia yra virtuvė ir prie jos 
valgomasis kambarėlis, o čia 
yra vonia

Chruščiovas apžiūrėjęs vi 
są namą, sako:

— Puiku puiku! Kaip tik 
kaip pas mus Sovietų Rusijo 
je. Pas mus darbininkas turi 
visą tą, ką jūs čia Ameriko 
je turite Tik skirtumas yra 
tas, kad mes esame ué jus 
daug moderniškesni. Ves dar 
bininkų namuose nevartoja
mo nei sienų nei durų! Pas 
mus visi kambariai yra iš 
vieno .

NESUS PRATIMAS.

Labai storas pilietis vaikš 
čioja ten ir atgal priešais mo 
kykią tuo metu, kada iš jos 
išena mokiniai, Visiems moki 
niams Išsiskirsčius storulis ir 
toliau vaikšto. Po kiek laiko, 
susidomėjęs mokyklos sargas 
prieina prie jo ir sako:

— Atsiprašau Tamsią, ar ne 
laukiate kartais vaiko?

— O ne,.—atsako paraudęs 
storulis — aš jau iš prigim 
ties esu toks storas ..

BIJO ĮSIŽIOTI.

Vokiečių Gestapo unifor
muotas valdininkas kartą išė
jo su vienu prancūzu prie 
upės žuvauti Prancūzas trau 
kia žuvį vieną paskui kitą, o 
vokietys ant savo meškerės 
nepigaunanei vienos žuve
lės, ir sako prancūzui:

— Kas čia per velnias?! Ant 
tavo meškerės žuvys kabina 
si ir kabinasi; o aš nieko ne 
galiu pagauti.

— Nusiimk uniformą! — sa
ko prancūzas. — Nežinai kad 
žuvis prie tav^ęs bijo įsižiotil

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 ------

iTKERŠIJO.

Napoleono laikais gyveno 
Paryžiuje labai turt ngas ban 
kininkas vardu Simon. Jo žmo 
na nuodijo jam gyvenimą ne
girdėtu šikštumu.

Vieną kartą, kada pas ban
kininką atėjo kali jo drau
gai, ponia Simon didel am Ba
lione liepė uždegti tik vieną 
žvakę

— Mano brangioji, — pasa
kė Simon žmonai, — liepk 
uždegti dar vieną žvakę, kad 
galėčiau pamatyti, kur stovi 
tą pirmoji.

Du jaunuoliai išėjo pavaikš 
čioti ir senelę, kuri vedėsi du 
asilas. Jie pasveikino senelę:

— Sveika, asilų mamyta.
— Sveiki, mano vaikučiai,
atsaė jiems senelė 

atskirai susitarus dėl laiko, 
kai turimos metinės ar 7 d. 
mišios.

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações T© vai, 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai, 
Utinga 18,00 vai., 
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30vai,j 
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

vai 19, 25: 31 ir 196 metrų 
bangomis.

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
R 15 de Novembro, 244 

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

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

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA K O K Y 3 É I

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. Paul) 

Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE IB

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMERįKOS 
savaitrašti «mūsų 

LIETUVA».

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga pard -odama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kainx

JAKUTIS & LAPIEHIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 356

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 

tų, Indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

VIENINTELÍAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

II? MA© J CAKKIEKI
Lindoya vanduo yra* jenai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.au’ į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

í Caixa Postal 3967 —
S. Ik tá , U B S e 
' • • * « a a k

SÃO PAULO

CBS*.! w «* ;; 3e a a M ES K a ..
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Liet. Kat. Bendruomenės choristėms 
Janininai ir Brunai VOROŠILAITĖMS, jų mielam tėveliui

A. A. JONUI VOROSILUI mirus, 
gilaus liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžios užuojautos

Liet. Kat Bendruomenės Choro valdyba
ir choristai

Misijonierius Tėvas Jonas 
Bružikas. S J. dabartinis «M, 
L.- administratorius toks at
rodė prieš kokius 25 metus. 
Gegužės 20 tą dien^ šventė 
savo 68 tuosius gyvenimo me 
tus, pilnus darbo ir pasiauko
jimo Dievo Karalystės plėti
mo žmonių širdyse.

Gegužės 20 tą dieną rengė
si švęsti savo 60 tuosius gy
venimo metus viena iš São 
Paulo 1 etuvių kilniųjų aeme 
nybių a a. Anta as Pavile- 
nis. kuris pasiekęs geresnio 
materialinio gyvenimo, neuž
sidarė savymeilėje, kaip su 
dauguma tur uolių pasidaro, 
bei savo tunus mokėjo pa
naudoti geriems darbams, tu
rėjo auksinę širdį tiek savo 
draugams, tiek savo darbi
ninkams, tiek kitiems pateku 
siems j vargą tautiečiams. Ke 
lis kartus buvo taip pat ir 
«M.L.» garbės leidėjas. Deja, 
Dievo Apvaizda turėjo savo 
planus. Tą save šventę jis 
šventė amžino poilsio ir ra
mybės šalyje Didžios dvasios 
žmonės nemiršta Jų kilnios 
sielos prisiminimas skatina 
ir kitus sekti jų pėdomis, bū
ti tvirtais i ryžtinga s gyve
nimo sunkenybėse ir pasau
lio vyliuose,

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
užprašė už jį Šv. Mišias gegu 
žės 29 dieną 19.30 vai.

GRAŽIOS KRIKŠTYNOS

Stasio ir Marijos Remenčių 
sūnūs Gražvydis ir Henrikas 
suruošė savo tėvelių namuo 
so, Rua Barbosa, 269 Campo 
Belo, savo gražioms dukre
lėms iškilmingas krikštynas.

Gražvydžio ir Ivonės Dra- 
gojavič Remenčių dukrelė ga 
vo per krikštą vardą Milda 
Paula; O Henriko ir Gražinos 
Pažėraitės Remenčių dukrelė 
buvo pakrikštyta Nidos Rena
tos vardu Krikšto' tėvais Mil 
dai Paulai buvo Henrikas ir 
Gražina Remenčiai, o Nidai 
Renatai — Claudio Santo Pi- 
gorėti ir Clara Pereira Forte 
dos Santos. Krikštijo misijo
nierius Jonas Bružikas, S. J

I krikštynas susirinko daug 
svečių. įvyko gražios vaišės 
ir sudainuota naujai pakrikš- 

rytoms ir jų tėveliams ilgiau 
siu metų.

LANKOMI L’GONIAI IR 
SENELIAI

Šiais metais aplankyta dacg 
senelių ir ligonių ir išvežiota 
Velykinė šv. Komunija po vi 
sa S Paulį apie 40 ligonių 
Kas žino, pas ką dar nebuvo 
apsilankyta, prašoma duoti 
adresą, nes norėtųsi, kad vi 
same São Paulo mieste nepa 
siliktų nei vienas senelis ar 
ligonis neaprūpintas velykinio 
laikotarpio Sakramentais. 
Kreiptis į T, T. Jėzuitus, rua 
Lituania, 67, Mooka.

Kas jaučiasi nesutvarkęs 
savo moterystę pagal Bažny 
čios įstatymus ir nori ją su 
tvarkyti, prašomi drąsiai kreip 
tie į lietuvius kunigus kurie 
mielai tame reikale visiems 
padės Finansinės išlaidos yra 
labai mažos o neturintiems 
nieko nereikia mokėti — svar 
bu parodyti savo geros va
lios nors mažą kibirkštėlę,

Gegužės 7 d ilgamečio «M 
L> rėmėjo Stasio Lapienio 
namuose susirinkę artimieji 
gimk ės ir draugai šventė šei 
mininkės Domicėlės Lapienie 
nės gimimo dieną ir Šeimi 
ninko St. Lapienio bei jo žen 
to St Franckevičiaus vardi
nes Lapienių šeima yra ilga
metė lietuviškojo, kultūrinio 
S Paulo lietuvių kolonijos 
gyvenimo rėmėja.

Gegužės 15 tą didelis bū 
rys Inž. idiko šeimos bičiulių, 
ypač jaunimo, atšventė liuks 
mas jų dukrelės Mildos 18 
metų sukaktuves Mildos se 
šutė III me P ALK laimėjo an 
trą «Kongreso Lietuvaitės ti 
tūlą, kuriai teko premija — 
kelionė į Brazilijos sostinę 
Brasiliją.

Praėjusį šeštadienį didelė 
Dr. J. Basanavičiaus V. Anas 
tacio Lietuvių Mokyklos rė
mėja p Jadvyga Lasasosavo 
vaikų, anūkų ir draugų tarpe 
atšventė savo 60 sius gyveni 
mo metus.

Semadienį, gegužės 16 die
ną Sename Malūne (Moinho 
Velho) bažnyčioje Tėvas Jo 
nas Giedrys, S J. pakrikštyjo 
Teklės Mačiulevičiūtės ir Ma 
rio Šimkūno pirmgimę dukre
lę Reginą, gimusią vasario 
22 d Krikšto tėvais buvo Ire- 
nė ir Aleksas Siloga.

Dvigubos vestuvės Mikeli 
nos ir Kazio Tamulių namuo
se. Duktė Vera ištekėjo ge
gužės pirmą, o sūnus Juozas 
vedė gegužės 8 dieną.

Gegužės 8 d V. Zelinos liet 
bažnyčioje šeimos židinį su 
kūrė Kat Bendruomenės Cho 
ro ilgametis narys Juozas 
Bag žius su panele Veronika 
Pisoler.

Jauniesiems linkime laimin 
gos ateities.

Gegužės mėn 26 d 20 vai. 
Vila Zelinoj kviečiamas 3 jo 
P.A L. Kongreso Komiteto na 
rių susirinkimas. Komiteto na 
riai prašomi atvykti, nes bus 
svarstomi svarbūs reikalai 
nes gal būt šiame susirinki 
me bus baigtas komiteto ve* 
kimas

Gegužės 11 Lapos kapinė 
se buvo palaidotas Jurgis Or 
kis 58 m. amžiaus, kilęs iš 
Biržų apskr Nuliūdime pali
ko žmoną ir dukterį

Gegužės 17 d S. Caetano 
kapinėse buvo palaidotas Jo 
nas Vorosil s, 59 metų am
žiaus, gyvenęs V. Zelinoje.

Mirusiųjų giminėms reiškia 
me gilią užuojautą.

Praėjusį sekmadienį Liet. 
Kat, Bendruomenės choras su 
ruošė jaukų Motinos Dienos 
minėjimą vieton į rastų kai 
bų Monika Jonavičiūtė ir RÍ 
kardas Braslauskas paskaitė 
gražiai suredaguotą sveikiui 
mą montažą, paįvairintą liau 
dies ir poetų eilėraščiais.

Po to Vilma Kli’šytė, Asta 
Vinkšnaitytė, Mirna Braslaus 
kaitė padeklamavo šiai dienai 
specialius eilėraščius Toliau 
programoje buvo tautiniai šo 
kiai kuriems vadovavo Jo 

DĖMESIO! DĖMESIO!

Kiekvieno Brazilijos lietuvio talka reikalinga ir 
I toliau išlaikyti vienintelį mūsų savaitraštį!

KAS DARYTINA?
VISŲ PIRMA: užsimokėti praėjusių metų skolas. 

Už praėjusius metus Cr.$ 1.500,00
ANTRA: tučtuojau atnaujinti prenumeratas šiems 

1965 metams, nelaukiant jų galo. Mums reikia mokėti 
už spaudos darbus ir popierį ne metų gale o kiekviono 
mėnesio pabaigoje Todėl pinigai reikalingi dabar, jau 
metų pradžioje.

Šių metų «Mūsų Lietuvos» prenumerata Brazilijoje 
ir visoje P, Amerikoje yra3 000 kruzeiru.RÊ ĮĖJO PRE 
NUMERATA 5.000 kr. GARBĖS prenumerata 10 C00 kr, 
ATSKIRO numerio išleidimas 30 000 kr. Rėmėjų Ir gar 
bes prenumeratos labai palengvintų laikraščio leidimą 
ir jo pagerinimą, dedant daugiau nuotraukų iš lietuvių 
gyvenimo

TREČIA: užsakykite «M.L> jos dar neįmantiems 
savo giminėms ir draugams.

KETVIRTA: Kam neįmanoma užsimokėti pilnos 
bent paprastosios metinės prenumeratos (3.000 kr.), tas 
tegu žodžiu ar laišku pasitaria su «M. L.» administrato 
riu. Gali būti tikras, kad «M. L,-> nenustos jo lankyti.

Pinigus *M L.» galima siųsti arba registruotu laiš
ku, išrašius čekį tėvo J. Bružiko vardu, arba įteikiant 
juos laikraščio platintojams ir išnešiotojams. Aiškumo 
dėliai iš visų reikalaukite pakvitavimo, kad pinigus 
įmokėjote.

Už Tamstų malonų bendradarbiavimą iš anksto 
dėkoja.

<Mūsų Lietuvos» Administratorius
T. Jonas Bružikas, S. J.

nasbagdžius, akordeonais gro 
jo A. Vinkšnaitytė, prof. Ta
mašauskas ir Caetano.

įdomiai pagrojo akordeo 
nu atvykęs iš Lapos muzikos 
mokytojas Tamašauskas, Liet. 
Kat. Bendruomenės choras di 
riguojant V. Tatarūnui ir pia 
nu palydint prof. L Šukytei, 
sudainavo gana nuotaikingai 
keletą dainų Buvo pagerbta 
seniausia motina dalyvavusi 
minėjime Tas pagerbimas te 
ko Katarinai Marcinkevičie 
nei, »8 m amžiaus, kurią su 
sirinkusiems pristatė choro 
pirmininkas P. Butrimas, o gė 
les ir dovaną įteikė H- Franc 
kevičiūtė ir būsima choristė 
Leonice Rubliauskąitė.

Visoms atvykusioms mlnėji 
man motinoms buvo prisegta 
gėlės-kravai.

«M, L.» SKAITYTOJAI

Rėmėjai po 6.000 — J. Pa- 
leliūnas, St, Dütkus.

Po 5 000 — p. Kirmelienė, 
J, Baltaduonis, J. Klimaitis, 
V. Tatarūnas, A. Gogelis, A, 
Strolia, Mot. Leita J Brat 
kauskas

Po 3 000 — Konst. Vilkienė 
O. Šablevičienė, Kunig. Vyš
niauskienė, V. Buzevičius.

Po 2.500 — Magd Makare 
vičienė

Šiomis diengmis grįžo iš Lie 
tuvos Mozūrų šeima ir apsi
gyveno Casa Verde.

Už a a. Joną Vorošilą 7 tos 
dienos šv. Mišios V Zelina 
lietuvių bažnyčioje bus šį šeš
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tadienį geg. 22 dieną 7,30 va? 
vakare.

Už a a. Povilą Stanelį; mi
nint metines nuo jo mirimo, 
šv. Mišios bus geg. 28 dieną 
7 vai. ryto.

24 METAI ŠV, JUOZAPO
VYRŲ BROLIJAI

Sukakčiai paminėti rengia
mas išvažiavimas piknikas į 
Praia Grande, Santos, gegu
žės mėn. 30 dieną.

Iš Zelinos autobusai išvyks 
bilietuose nurodytą valandą.

Išvažiavimas bus paįvairin 
tas muzika ir šokiais

Bilietai gaunami pas Motie 
jų Tamaliūną Vila Prudente, 
pas Juozą ir Jurgį Matelio 
nius Casa Verde ir pas Broli 
jos narius V. Zelinoje,

Prašome įsigyti bilietus iš 
anksto!

Paieško K. Baltus gyv. Š, 
Amerikoje St. Pikansko, jo“ 
žmonos Anastazijos ir jų vai
kų, kilusių iš Aukštakalniu 
km. Rokiškio apskr., j Brazi
liją atvykę apie 1927 m.

Žinantieji apie juos prašo
me pranešti S. Paulo lietuvių 
klebonui Mons. Pijui Raga- 
žinskui — V. Zelina.

(pabaiga iš 1 pusi.) 
paramą festivaliui teiks «Pa 
saulinis Solidarumo Fondas».

Maskva, išleisdama dešimtis 
milijonų dolerių, yra pasiry 
žūsi pasipriešinti tiek kinų ve 
damai Afrikos infiltracijai, tiek 
ir Alžiro siekimams. Maskva 
siekia paveikti neišsivysčiusių 
tautų studentų mases. Dėl to 
jau minėtas «Fondas» numatąs 
organizuoti «tarptautinės drau 
gystės grupes». Tai būtų ame 
rikiečių iki šiol Afrikoje ir 
kitur naudojamų U. S. Peace 
Corps (Taikos korpų) atitiku- 
mo ir tai įrodytų, kad komu 
nistai grįžta prie priemonių, 
kurias jie anksčiau yra kriti 
kavę

Taigi Azijos, Afrikos ir Pie 
tų Amerikos jaunimas, atseit, 
rytdienos vadai, dabar galės 
pasirinkti jiems tinkamą So 
vietų Sąjungos, Kinijos ar Va 
karų vadovaujamą kelią. So
vietų skiriamos milžiniškos lė 
šos verčia daryti išvadą, kad 
tai pavojingas komunistų iš 
šūkis, su kuriuo negalima ne 
siskaityti. Laisvieji Vakarai, 
aišku, negali imtis paprastų 
defenzyvos priemonių. Jie sa 
vo pusėje tūri netik intelek
tualinę, organizacinę, betypa 
tingai ūkinę galią. Vakarams, 
pirmoje eilėje, trūksta valios 
minėtas priemones bei galią 
panaudoti ne gynimuisi, bet 
stipriam puolimui,

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje 

Rua B de Itapetininga, 262, 
Lo and, sala 406, Tel 35 8873
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