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Šiais metais sukanka 25 me
tai baisaus lietuviu tauta

I

naikinančio Genocido!

Auksinis Jubiliejus

Kun. Juozas Janilionis

Birželio 29 dieną sukanka 
50 metų, kai Juozapas Janilio 
nis Drukšės bažnyčioje prie 
mė iš vyskupo kunigystės sak 
ramentą M. L. redakcija ir 
administracija kartu su visais 
skaitytojais sveikina Jubiliatą 
ir linki stiprios sveikatos ir 
visokeriopos Dievo palaimos 
tolimesniam darbui.

Per 50 kunigystės metų 
gerb. Jubiliatas išvarė plačią 
ir gilią darbo vagą ir kunigiš 
koje ii tautinėje dirvoje. Lie 
tuvoje kunigavo Rimšėje, Gai 
džiūnuose, Biržuose, Panevė- 
žyje, Radviliškyje Kaune ir 
Zarasuose Kurį laiką darba 
vosi ir Liepojuje, Latvijoje. 
Bet visų ilgiausiai ir sunkiau* 
šiai jo pasidarbuota Urugvajų 
je, Argentinoje ir paskutiniu

Lietuviu Pasaulio Sostinė - Čikaga
Ir T, J. Bružikas ir kiti bi

čiuliai praneša iš Čikagos, 
kad ten birželio 13 d. nepa
prastai gražiai pavyko Lietu
vos pavergimo bei lietuvių 
tautos rezistencijos 25 metų 
paminėjimas.

Didžiausios Čikagos koacer 
tų salės visi 5000 vietų buvo 
pripildyti. Bilietai buvo gana 
brangūs ir visi iš anksto iš 
parduoti. Daug žmogių nega 
Įėjo patekti salėn Mažiausiai 
1000 lietuvių automobilių už 
plū o salės apylinkę. Visur 
skamba tik lietuvių kalba.

Iškilmėsna atvyko lietuvių 
net iš Detroito, Clevelando, 
Washingtono ir Kitų tolimų 
vietų. Atrodė, kad jaunimo

Savaitės Apžvalga
Visus įvykius praėjusios sa 

vaitės nustelbė Alžyro dikta
toriaus Ben Bella nuverti
mas, Tai buvo toks nelauktas 
įvykis, kad ir pats Ben Bel
la, matyti, nė nesapnavo apie 

laiku Brazilijoje. Čia net 6 
metus Pio de Janeiro tapo 
kun. Jį Janilionio nuolatinė 
gyvenimo vieta Jis čia pluša 
tarp lietuvių Visus jis pažįs 
ta, visus yra aplankęs, ir net 
nuo būrio nuklydusias aveles 
suranda

Jubiliatas pasireiškė kaip 
gabus organizatorius ir rašy 
to jas Parašė daug straipsnių 
laikraščiams redagavo krikš. 
dem organą “Laisvę” Kaune 
Argentinoje ‘’Švyturį“ ir ‘ Tie 
są“. Parašė knygelę “Šviesos 
Keliais pagamino ir išleido 
du metraščius, trigubą malda 
knygę ‘ Rūpintojėlis“ ir 36jo 
Eucharistinio Kongreso va 
dovą

Šiemet jo pastangomis pas 
tangomis pastatytas ir pa 
šventintas gražus paminklas 
Rio de Janeiro kapinėse, už 
Lietuvos laisvę žuv siems 
partizan ms paminėti

Jo dvasinius nuopelnus ži 
no tik Dievas. Per pusę šim 
to metų tarnybos Dievui daug 
vargta, kentėja, daug melsta 
si ir atgailota, daug gero 
padaryta.

Teleidžia Jums, mielas Ju 
biliate, Aukščiausias pasi 
džiaugti savo darbo vaisiais 
ir teduoda dar eilę metų mū 
sų tarpe toliau pasidarbuoti, 
ir dar Nepriklausomon Lietu 
von sugrįžti, ko taip labai 
trokšta Jūsų jautri lietuviška 
širdis!

T. Jonas Bružikas, S.J.

daugiau yra negu senimo!
Programoje buvo tik du da 

lykai: Dviejų šimtų balsų lie
tuvių jungtinis choras su so 
listais ir su Čikagos simfoni 
jos orkestru pilname sąstate 
atliko Verdi «Requiem» (Am
žiną atilsį) lotyniškai ir mūsų 
provincijolo Markaičio S. J. 
tai šventei specialiai aukom 
panuotą kantatą «Vilniaus var 
pai», žodžiai i oeto K, Bradū 
no, Abu veikalai labai patiko 
publikai Spėjant iš plojimų, 
tai T. Markaičuo kantata la 
blausiai patiko, Nesu muzi 
kas, tai negaliu to kritiškai 
vertinti. Palauksim ką žino
vai pasakys.

J Bružikas, S. J.

tokią galimybę Dar bene po 
rą dienų prieš ta jis kalbėjo 
apie savo didelius p'anus, pa 
leido iš kalėjimų r>aikuriuos 
savo stiprius priešus, tiek ma 
nė tvirtai sėdįs savo valdžios 

kėdėje.
Bet štai jo paties valdžioje 

esu s karo ministeris geneio 
las Houari Boumedienne ap 
supo prezidento rūmus su sa
vo kariuomene ir tankais, už 
ėmė kitas svarbias valdžios 
Įstaigas, areštavo Ben Bella 
ir atsišaukime į tautą apkalti 
no jį visokiais nusikaltimais, 
net savo tautos išdavimu. Jį 
teisiąs kaj&o lauko teismas.

.... en Bella buvo vienas iš 
karščiausių kovotojų su pran 
cūziis už Alžyro laisvę, sėdė 
jęs Prancūzijos kalėjimuose 
už savo patriotinę veiklą. Iš. 
rinktas nepriklausomo Alžyro 
prezidentu jis pasuko socia
lizmo keliais, pataikavo Mas 
kvai ir Pekinui, buvo apdova 
notas Sovietų Respublikos did 
vyrio ordenu, padėjo komu
nistams įsigalėti jaunosiose 
Afrikos valstybėse. Jo nuver
timas atrodo bus didokas 
smūgis komunistiniam sąjū 
džiui Afrikoje Dar nežinia, 
kokiu keliu pasuks naujoji 
Alžyro valdžia.

DOMININKONŲ respubliko 
je vis dar nesiseka atsiaryti 
fa :<ą tarp sukilėlių ir teisė
tos valdžios šalininkų Aoi ša 
lys užsispyrę laikosi savo pa 
žiūrų bei reikalavimų ir neno 
ri nė kiek nusileisti

Vietname prasidėjo didžių 
jų liūčių sezonas kuriuo pa 
sinaudodami komunistai pra 
dėjo smarkiai pulti Pietų Viet 
namo teritoriją, miestus ame 
rikiečių įgulas Tas karas ir 
gi atsižymi nežmoniškai žiau 
riomis žudynėmis. Komunistai 
skerdžia net vaikus ir mote 
ris Ypač stengiasi išžudyti 
mokytojus ir miestelių bei 
kaimų ir aps .ričių valdiniu 
kus Žudo taip žvėriškai ir 
šlykščiai, kad i.et apie tai ra 
gyti koktu. Ir prieš tai nepro 
testuoja laisvojo pasaulio libe 
ralai! Jie tik protestuoja kai 
Amerika ir kitos valstybės 
bando tuos budelius sudraus
ti ir nekaltus Pietų Vietnamo 
gyventojus apginti.

PRAŠOMA ĮSIDĖMĖTI

LIETUVOS PASIUNTINY
BĖS RAŠTINĖ PERKELTA 1 
RUA MEXICO, 98, S LA 70S 
VEIKIA TA PAČIA TVARKA: 
ANTRADIENIAIS, TREČiA 
DIENIAIS, KETVIRTADIE
NIAIS IR PENKTADIENIAIS 
NUO 10 IKI 13 VAL.

Dr. Frikas Meieriš 
Lietuvos įgal Ministras

PONIA IR PONAS
JAKIŪNAI, ŠIO «M. i. » 
nr. Garbes leidėjai

Marija Karnuševičiūtė ir 
Česlovas Jakiūnas abudu Jo
naviečiai, sukūrę šeimos židi 
nį. laimingai gyveno tėvų že 
mėje Rodos, nieko jiems ne
truko bet jaunystė -- svajo 
nių metas Jie išvažiavo į 
Braziliją, kaip ir daug kitų, 
didesnės laimės jieškotų

Daug buvo vargta, daug bu 
vo dirbta ir pergyventa —

Komunistu Bloko Suskilimas ir Lietuvos Islâi vinimds
PROF JUOZAS ERETAS

Per 2 «M L> nr prof. Eretas nurodė, rusų ir kinų 
komunistų suskilimą, vienų bei kitų skirtumus į ir jog 
i ūsams nebus galima su‘kinais susitaikyti. Šiame nr. 
baigiame prof Ereto straipsnį skyrių

RUSAI GLAUSIS PRIE VAKARŲ

Rusams tenka du frontai: 
vakaruose ir rytuose Ar jie 
galės vesti kovą abiejuose? 
Vokiečiams nepasisekė, Ir ru 
sai turi vieną frontą likviduo 
ti. Kinai labiau gresia «Ir bal 
tas eina pas baltą».

Chruščiovas vieną frontą 
jau bandė likviduoti Raketų 
atsiėmimas iš Kubos koegzis 
tencijos arba sambūvio su va 
karais minties skelbimas, ban 
dyrnas užmegzti ssotykiu” su 
Vatikanu, ortodoksų santykių 
gerinimas su katalikais — tai 
ženklai Bet atvirai tai paša 
kyti rusai negali. Ir dėl akių 
laviruoja

KOKIOS TO PASEKMĖS?

Sovietų satelitai, (pvz. Len
kija. Rumunija, Albanija, Buį 
garija), kurie dabar sudaro 
apsaugos ruožą nuo Vakarų 
užpuolimo, pradeda nuo silp 
nesnio pasitraukti. Dabar jie 
dar tik laviruoja Bet jei ru 
sai daugiau susilpnės jie ga
lės iš jų įtakos pasitraukti. 
Visa tai liečia ne tik sateli 
tus; bet ir Sov. S gos užimtus 
kraštus, kurių tarpe yra ir Lie 
tuva Sovietų Konstitucija sa
ko, jog jų respublikos gali iš 
Sąjungos išstoti, Dabar šis pa 
ragrafas tėra tik «juokus iš 
šaukiąs farsas» Bet ateityje 
gali ateiti tokia proga, Tai 
ne ružavas optimizmas, bet 
galimybės kurios gali įvykti 
i uomet ateis valanda, kurios 

sunkesnių ir šviesesnių gyve
nimo valandų. Ir prasimušus 
į gyvenimą, tvirtai atsistojus 
svetingoje Brazilijos žemėje, 
rūpesčių ir darbo iki valiai.

Ponai Jakiūnai pasižymi sa
vo dideli draugiškumu, malo
numu ir gera nuotaika, kuria 
užkrečia ir kitus savo drau
gus; kuri taip reikalinga, kaip 
tas šviesus saulės spindulys, 
kad guostų ir stiprintų mūsų 
pilkas išeivio gyvenimo die
nas. Tur būŲ nebuvo nei vie 
no lietuvių kolonijoj parengi
mo, kuriame nedalyvautų po
nai Jakiūnai. nėra, greičiau
siai nei vieno lietuviško vei 
kimo, kurio jie neremtų.

P. Jakiãnas mėgsta žuvau
ti ir atliekamu laiku žuvauja 
su savo draugais. Ar Tamsta 
ir parduodat žuvis? klausia 
draugai. Ne, atsako jis šypso 
damasis, kartais grįžtant na 
mo tenka ir nusipirkti,.

«x4ūsų Lietuvos» Adminis
tracija linki ponui ir poniai 
,<akiūnams ilgo, šviesaus ir 
laimingo gyvenimo 

mes visi laukiam Rusija ieš 
kos paramos iš Vakarų. Ir už 
paramą bus aukšta kaina. 
Mums tai reikš Lietuvos ne
priklausomybę

Po paskaitos, atsakydamas 
į klausimus, pro . Eretas api
būdino dabartį ir ateitį le
miančias tautas.

AMERIKIEČIAI

Amerikiečiai yra kitame že 
myne gyveną europiečiai, Kas 
nori suprasti istoriją, turi i! 
gai joje gyventi. O Amerikai 
tik 200 metų. Ji nedasiprotė- 
ja politikoje. Negalim daug 
reikalauti iš krašto, kurs yra 
ką lik užgimęs. Kennedy bu 
vo pirmas prezidentas, kuris 
suprato Europą.

EUROi IEČIAI
Kai kurie europiečiai — iki 

pražūties individualistai. Tai 
yra europiečių politika 1u 
rim švininę naštą po savo ko 
jom. Atvykit į Europą ir pa
matysit, kad šį tą jau esame 
pabarę Tik suvietom jėgom 
galim išsilaikyti ,.

KINAI
Kinija iki šiol buvo miegąs 

milžinas, kuris, pabudęs, pa
darė vieną kitą ekskursiją . 
Pažiūrėsim, kas bus, kai Kini 
ja atsidurs trečioj revoliuci
jos dalyje. Ir Mao nori gerų 
laikų Jis turi trečią žmoną ir 
toji jo žmona yra kino ar
tistė.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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LIETUVOJE

SOLISTAS Vi gilijus Norei 
ka viešėjo keturiu- mėnesius 
Italijoje, Milane, a. Scaloje. 
Grįžęs -Tiesai» pareiškė, kad 
nedaug matęs nes dėmesį 
telkęs dainavimui jo tobulini 
mui. i'en būdamas tačiau ga 
Įėjo pamatyti beveik visus La 
Scales spekttkl us. Jo didžiau 
si s įspūdis buvęs kai vieš 
augės pabaigoje surengtame 
koncerte lietuviškai italams 
padainavęs dainas «Tris oie 
nas, tris naktis» ir « š išdai 
navau». Buvę malonu, kad 
italų publika šiltai sutikusi 
lietuvių dainas.

GEGJŽĖS mėn vidury ke 
liuese Bulgarijos miestuose 
buvo pasirodęs Vilniaus uni- 
versiteto dainų ir šokių an
samblis aūdami Sofijoje stu 
dentai lankė etnografinį mu 
ziejų, padėjo vainikus prie 
Dimitrovo mauzoliejaus. Vie 
nai ansamblio grupei teko 
koncertuoti sovietų ambasa
doje.

VILNIAUS Akad. dramos 
teatras gegužės 15 d pastatė 
Goethės «Faustą . Būdinga, 
kad pagal «Tiesą» to sudėtin 
go, filosofinio klasinio veika
lo ligšiol nepasirįžo pastatyti 
joks Sovietų Sąjungos tea
tras Veikalą Vilniuje pastatė 
Jonas Hudzinskas o Fausto 
vaidmenį įkūnijo H. Kuraus- 
kas.

LIETUVOJE, entvario fa
brike išausti kilimai patrau 
kia projektuotojų dėmesį Jie 
užsakomi ir į įvairius Sovie
tuos miestas. Pastaruoju me 
tu fabrike audėjos pradėjo 
gaminti kilimus, numatytus 
pensionatui «Lesnyje dali» prie 
M įskvos

RYŠIUM su gegužės 1 sios 
švente. «Anykščių vyno» ga
mykla švenčių išvakarėse bu 
vo išsiuntusi į Maskvą 210 t 00 
litrų penkiolikos rūšių natūra 
lauš anykštietiško vyno Buv-> 
pasiųstas vaisių ir uogų vy
nas (Birutė» ir «Puntukas», lie 
tuviškas midus «Anykščių ši
lelis», spanguolių vynas «Sva 
jone» ir kt Sovietinės san
tvarkos sukakties proga nu
matyta gaminti dar dvi rūšis: 
«Baltija» sumaišyta iš obuo
lių, juodųjų serbentų ir šer- 
mukšnių ir «Pavasarį». Visi 
nauji gėrimai būsią pilstomi 
į originalios formos 0 75 litro 
talpos butelius Ir į penkių li
trų talpos ąžuolines stati
naites.

VILNIAUS «Literatūros ir 
Meno» savaitraštyje inž arch 
f. Glemža rašo apie Vilniaus 
senamiesčio rekonstrukcijų. 
Ten, tvirtinama, kad architek 
tūrinių paminklų (sovietiniu 
terminu tariant) —- bažnyčių 
rekonstrukcija reiškia bažny
čių pavertimą sandėliais, pa 
veikslų salėmis, muziejais ir 
pan Jau anksčiau skelbta, 
kad šv. Kazimiero bažnyčia 
buvo paversta Vilniaus ateis

MUSŲ LIETUVA

tiniu muziejumi. Dabar paaiš 
kėjo kad Pranciškonų vienuo 
lyne numatyta įrengti Lietu
vos Architektų sąjungos pa
talpas ir. turistinį viešbutį 
Bernardinų bažnyčia atsidūru 
si visai blogoje būklėje ir d-a 
bar siūloma joje jr* n ;ti šalia 
esančio dailės instituto nuola 
tinę studentų darbų parodą. 
Pagal Glemią. būtų atlieka 
mas svarbus visuomenės este 
tinio auklėjimo darbas Vilnių 
je atsirastų dar vienas meno 
židinys.. Pagaliau, šv Jono 
bažnyčia yra perėjusi savo 
istorin o šeimininko — Vii 
niaus universiteto žinion.

SUSIRŪPINTA jaunimo au 
klėjimu Jaunin as nuo vaikys 
tės dienų pajungiamas režimo 
tikslams Vaikai turi įstoti į 
pionierių organizaciją Šiuo 
metu j* o v Sąjungoje yra 2-i 
mil jonai vaikų pionierių Lie 
tavoje prie kai tomą daugiau 
kaip 180 000 mergaičių bei 
berniukų pionierių eilėse 
Tiems jauniems lietuviukams 
tenka «nuo užmaršties sauge 
ti kovinių žygių šlovę», jiems 
rinkti istorinę medžiagą apie 
kautynes bei žuvusius, gėlė
mis puošti sovietinių karių 
kapus, rašyti laiškus Lietu 
v< s žemėje kritusių sovietuo 
se gyvenantiems artimiems

ARGENTINA
«LAIKAS» savo 360 nr ra

šo: «Yra gaunami laiškai iš 
Sov. Sąjungos tų asmenų, ku 
rie prieš aštuoneris metus iš
vyko į sovietinį rojų komu 
cistinių agentų suvilioti ir ap 
g .uti. Kelioms šeimoms nusi
šypsojo laimė grįžti, ir kai 
kurie nebijodami ar ten gimi 
nių yra papasakoję atvirai te 
nykštį gyvenimą. Dabar gau 
narna daugybė laiškų p ašan 
čių pagelbos grįžti. Tam tiks
lui Buenos Aires yra sudary 
tas komitetas, kuris rūpinasi 
tais, arba padeda čia gyve 
nančioms giminėms rūpintis 

reoatrijacijo-Į reikalais, kad 
išvažiavusieji galėtų gauti iš 
Argentinos valdžios sutikimą 
grįžti ir kad Argentinos Res
publikos konsulatai Sovietų 
Sąjung je padėtų tarpininkau 
ti tarp sovietų valdžios orga 
nų dėl išvykimo iš komunisti 
nio rojaus. «Primintina. kad 
lietuvių atstovų toje komisijo 
je yra iš praeito kongreso 
mums pažįstamas p. Z Juk 
nevičius,»

PABALTIJOS valstybių ko 
mitetas prie ANCE, Buenos 
Aires skyriaus yra nutaręs 
plačiai minėti ir išgarsinti Pa 
baltijos tautų 25 rių metų sun 
kią komunistinę okupaciją 
Tam tikslui yra numatęs visą 
Birželio Gedulos savaitę įvai 
riais būdais kelti Pabaltijos 
tautų genocidą. Tam tikslui 
bus šaukiama vietinės spau 
dos konferencija, vainiko pa 
dėjimas už aukas žuvusias 
tragiškųjų Birželio Dienų iš
vežimuose Viešas aktas tai
komas vietos gyventojams, Pa 
baltijos Tautų naikinimo vy- 
kinimas bus iškeltas ir Argen 
tinos Kongrese. Apie visus 
komunizmo padarytus ir te
bedaromus Pabaltijo Tautoms 
nuostolius ir žudymus bus 
pravesta per televizijos stotis 
ir per radijo tinklą. Lietuvių 
komitetą prie ANCE rudaro 
Z. Juknevičius, inž. St. Babro 
nis ir K Runimas. Latvių 
Visvalds Gusts, Arnoldo Del 
fis, Oscar Cabulis. Estų: E. 
Tai vari

«BIRUTĖS» draugija, kaip 
jau tai buvo anksčiau rašyta 
šiemet švenčia savo 35 rių 
metų gyvavimo sukaktį Savo 
sukakties proga yra numačiu 
sios tarpe kitų minėjimo aktų 
duoti scenos mėgėjams tauti 
nio turinio vaidinimą lietuvių 
parapijos salėje «Knygnešio 
duktė». Paminėtina, kad «Bi 
rutės» draugija visuomet sten 
gėsi ištiesti savo pagelbos

.965 m birželio 24 d

ranką atsidūrus ems varg®‘ 
tautiečiams ar seneliams, ar 
reikalingiems globos ligo
niams. Jų paskutinis užsibrė- 
žimas tiesiog statytinas pavyz 
džiu kitoks lietuviškom orga 
nizacijoms Dabar jos nutarė 
įsigyti neturinčioms globos 
moterims ar savo narėms se
natvės atvejui bendrabutį Bi- 
rutietės išsprendė didelę ir 
svarbią Argentinos lietuvių ko 
lonijos problemą, kurią tiek 
metų yra svarsčiusi ALOSTa- 
ryba ir kitos organizacijos 
be pasekmės. Jau padarytas 
pirkimo aktas ir įmokėta pir
mieji pinigai Belieka tik pa
linkėti sėkmės tolimesnėje 
darbo eigoje ir gausios visos 
geros valios tautiečių para
mos.

«RAMB-YNAS» kaip ir ki
tais metais, taip ir šiemet ruo 
šia pagrindinę metinę šventę 
Jonines su plačia programa 
š. m. birželio mėn, 22 d. Pra 
eitą mėnesį rambyniečiai tu
rėjo nepaprastą posėdį, kurio 
metu buvo išrinkia nauja an
samblio vadovybė: pirm. Hek 
toras Levanavičius, sekr. Ta
das Jasinevi&ius, ižd. Viktoras 
Barzddžius, o atstovais į ALOS 
Tarybą Zuzana Vanagaitė ir 
Tadas Jasinevičius. Paminėti
ną. kad rambyniečiai pakar
totinai per kelius «Laiko» nu
merius įvairiais būdais su dė
kingumu prisimena Brazilijos 
lietuvius, ypač tuos, kurie Kon 
greso metu juos priėmė ir 
globojo

LIETUVIŲ Tautiniam Muzie 
jui Argentinoje Jonas Kaliba 
tas padovanojo didelį lietuviš 
kų pašto ženklų rinkinį Ja
me randasi ir pirmieji Lietu 
vos pašto ženklai dar nesant 
suorganizuotam centriniam 
paštui Suprantama, kad. tai 
šalia filatelinės vertės šis 
rinkinys ypač yra brangus 
ietuviams

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XIX

(tąsa)

Pono Skrodskio balse su
skambėjo pasididžiavimo ir 
patoso gaidelė. Mackevičius 
klauso šaltai ir nė nenusilen 
kia kaip tokiais atvejais rei
kalautų geras išauklėjimas ir 
mandagumas. Po trumpos pau 
zės dvarininkas kalba toliau:

— Bagymj dvare nuo seno 
buvo įsakyta prieva zdams, 
vaitams,, tijūnams, šaltyšiams, 
dešimtininkams prižiūrėti kad 
kaimiečiai kas šventadienis 
eitų į bažnyčią, klausytų pa
mokslų ir bent du kartus per 
metus atliktų išpažintį. Mano 
šventos atminties tėvas už 
nebuvimą bažnyčioje reika
laudavo d iejų lažo dienų, o 
už neatlikimą išpažinties baus 
davo penkiolika rykščių

Mackevičius rūko savo pyp 
kę ir jokių nei dėkingumo, 

nei pritarimo jausmų nereiš 
kia Pono Skrodskio balsas 
nežymiai kyla ir ima skambė 
ti aštriau:

- Bet neapsakomai sunku 
man tą tradiciją palaikyti, 
kai bažnyčios tarnautojas ei 
giasi mano atžvilgiu neloja 
liai, niekina mane mano vals 
tiečių akyse, kursto juos prieš 
mane, kišasi į asmeninius ma 
no ir mano šeimos reikalus. 
Tameta, tur būt, įspėji, kuni
ge Mackevičiau, Kad tas nelo 
jalus man bažnyčios tarnau 
tojas tai esi tamsta!

— Taip, tai esu aš, — ra 
miai šaltai patvirtina Macke 
vičius

— Tamsta nereikalauji fak
tų, įrodančių mano kaltinimą? 
— nustebęs ir sumišęs klau 
šia dvarininkas.

O kunigas liaujasi pagaliau 

čiulpęs pypkę įsmeigia į po
ną Skrodskį savo pilkas akis 
ir keistu būdu atsako į jo 
klausimą:

— Aš tamstą pavaduosiu, 
ponas Skrodski. Faktų? Štai 
jie. Kai aš atvykau į šį kraš 
tą, pirmiausia į Krekenavą o 
paskui čia į Paberžę ir susi 
pažinau su valstiečių buitim 
tai pamačiau, kad tamstos 
dvare, ponas Skrodski, jų gy 
veniraas yra nepakenčiamiau 
sias Prastai kalbant, tamsta 
pats ir tamstos dvariškiai bau 
džiaunmkus laikote kaip gy
vulius. Aš negalėjau dėl to 
tylėti, aiškinau žmonėms jų 
skriaudas ir teises.

— Vadina-i, kurstei prieš 
mane! Pasižymėk tai, ponas 
Jurkevičiau, — kreipėsi į ju, 
ristą.

— Ar aš galėjau tylėti, kai 
tamsta, ponas Skrodski prie 
variavai mergaites ir mote 
ris?! Pereitą rudenį viena dėl 
to nusižudė. Daaar aš krei
piuosi j poną juristą ką sako 
apie tai įeisė ir įstatymai? 
Aš į teismą nesikreipiau nes 

žinojau kad šio krašto teis 
muose teisybės vėl ui ieško
tum Aš pats padariau tams
tai, ponas Skrodski, teismą, 
didžiulei žmonių miniai klau 
sant Aš tamstą iškeikiau var
dan visų dieviškos ir žmogiš 
kos teisybės dėsnių. Gali ir 
tai pasižymėti, ponas juriste.

Ponas Skrodskis persimai
niusiu veidu, sudribęs fotely, 
rausdamas ir blykšdamas klau 
so tų baisių žodžių O kuni 
gas pakilo iš vietos, žengė at 
gal už kėdės, kurioje sėdėjo, 
ir, barškindams pypke į jos 
atramą, tęsė pakeldamas 
balsą:

— Tamsta turėjai dėl to 
nemalonumų, bet savo įpročių 
neatsižadėjai. Tamsta numa- 
tei, ponas Skrodski. naują au 
ką Tamsta žinai, ką aš turiu 
galvoj. Nūo manęs nepasi
slėpsi. Mano šventa pareiga 
— sutrukdyti tamstos ketini 
mus ir tuos jaunus žmones 
išgelbėti

— Kas tamstai leido?! Ko 
kia teise?! — sukriokė dvari 
ninkas.

— Teise kiekvieno pado
raus, teisingo žmogaus padė
ti skriaudžiamiems ir nelai
mingiems. Ta teise, ponas 
Skrodski, kad ir aš pats esu 
kaimiečio sūnus! Ir šitą suta
ną aš dėl to apsivilkau, kad 
galėčiau lengviau prie kaimo 
žmonių prieiti.

— Neilgai, kunige, ta pade 
tirai naudosiesi. Užtikrinu 
tamstą, — prašvokštė pro 
dantis ponas Skrodskis.

— Iskusit vyskupui? Iduosit 
policijai? Visko gali būti. Jūs 
į tai pratę,.. Užtraukėt kruvi
ną egzekuciją ant savo vals
tiečių. Jų kraujas kris ant 
tamstos galvos, ponas Skrods 
ki. Senis Daubaras gyvybe 
užmokės už tamstos sauvalia
vimus. Kai jis mirs, nuolan
kiai prašau į kapus palydėti. 
Pasakysiu antrą pamokslą 
tamstos garbei, ponas Skrods 
ki._ Bus ko pasiklausyti.

Dvarininkas mato, kad tas 
akiplėša ima nedviprasmiškai 
iš jo tyčiotis Išvyti Šunimis 
užpiudyt! Kad čia nė to biau 
raus jo kvapo nebeliktų.

(B, D.)
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i\adą Bus Geriau?
Besikalbant su gerb. prela

tu P. Ragažinsku liet, koloni
jos reikalais S. Paulyje, jis 
išsitarė, jog lietuviškos moky 
klos reikalai nėra geri, ko
kie turėtų būti Ko trūksta? 
Per maža mokinių telanko 
lietuvių kalbos pamokas. Net 
ir pačioje Zelinoje, kur vai
kų daugiausia

Tą patį gali patvirtinti ir 
Mookos Dr. V. Kudirkos rū 
muose pradėtoji mokykla Po 
pakartotinų skelbimų bei kvie 
timų dar nėra nė 10mokinių.

Padėtis yra sunki bet ne 
beviltiška, jei tik...

Visų pirma, čia nė kiek ne 
kaili vaikai. Jei tik tėvai no
ri. gali vaikučius prikalbinti 
nueiti mokyklon. Nelaimė yra 
ta, kad daugelis tėvelių nebe 
mato naudos vaikams iš lietu 
vių kalbos ir dėlto jų nekal
bina, nesiunčia, o net ir kai 
binami nenori leisti

Todėl, norint laimėti vaikus 
lietuviškai mokyklai, reikia 
pirmiau laimėti tėvus, ypač 
motinas.

Kas turi juos laimėti? Pa 
tys mokytojai negali apeiti 
visus per namus ir aiškinti 
tėvams tokios mokyklos dide
lę naudą, Jie neturi tam lai 
ko, nes turi kitur sau duoną 
užsidirbti. Jie ir taip aukoja
si, moko be atlyginimo

Kas turi kreiptis į tėvus?

Skystasis Vėžys
(Tęsinys)

Alkoholikų susirinkime mil 
žino vietą kalbėti užėmė pa
traukli moteris. Žalys pašnibž 
dėjo Čerkaus ausin;

«Pažinau ją tada, kai ji, lyg 
stipraus drugio krečiama, mal 
daute maldavo degtinės, nors 
nebeįstengė pakeiti nuo kar- 
čiamos staliuko girtos savo 
galvos stikliukui išmaukti. Pa 
siklausyk — pradeda kalbėti».

Moteris kalbėjo ramiai, lais 
vai, nė kiek nesivaržydama. 
Ir vėl juste buvo juntamas 
jos nuoširdumas Ji pradėjusi 
gerti kortų klube. Keletą me 
tų buvusi linksma, narių mė
giama, susivaldanti ir tik «su 
saiku» išgerianti Bet vėliau 
draugai ėmę jai sakyti, kad 
jau perdaug išmetanti Ji tik 
pasišaipiusi iš jų pastabų. Pra 

Gal kunigai? Taip, jie tai ir 
daro Bet ir jie negali visus 
ir kas šeštadienį vaikus su 
rinkti. Tai kam belieka tuo 
reikalu rūpintis?

Jei Brazilijoje gyvuotų Lie
tuvių Bendruomenė, tai būtų 
jos vienas svarbiausių ir gar 
bingiausių darbų Bend uome 
nė tuo rūpinasi Š, Ameriko
je Ten turi sudariusi savo 
Švietimo Tarybą, kuri /ieško 
mokyklom; patalpų, parūpina 
mokytojus, vadovėlius, suren 
ka mokytojams atlyginimą 
nustato mokslo programą ir 
varo propagandą už Lietuvis 
ką mokyklą. Nejaugi tikrai 
negalima atgaivinti Lietuvių 
Bendruom- nę S Paulyje? Juk 
ji prieš keletą metų buvo su 
organizuota!

O jei yra rimtų priežasčių 
jos nebeatgaivinti, tai ar ne 
galėtų ir ar neturėtų to dar
bo imtis Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje? Ypač šiuo metu 
turėdama gana jauną ir ener 
giagą valdybą?

Tik tada pagerės lietuvis 
kos mokyklos reikalai S. Pau 
lyje, kai ne vienas kitas as
muo, ne keletas kunigų, bet 
kai pigesnioji mūsų visuome 
nė, ypač mūsų šviesuomenė, 
pajus gyvą reikalą ir šventą 
pareigą tuo rūpintis, Kiekvie 
na uždelsta savaitė neša sun
kiai beišlygi namus nuostolius.

dėjęs priekaištauti ir jos vy
ras . Tada ji bandžiusi suma 
žinti savo kokteilius, bet bu 
vusi tartum pritrenkta, kai 
pajutusi, jog nebegalinti «iš 
laikyti saiko». Ir pirmiau jau 
nekantrus jos vyras atsisky 
ręs. Tada ėmusi dar labiau 
gerti

Seni draugai i. draugės pra 
dėję jos vengti Ir pati ėmusi 
nuo visų šalintis. Karčiamos 
buvusios jai šlykščiausios vie 
tos, tat gėrusi namie, viena 
pati. Motina labai jos gailė 
jusi, bet nežinojusi, kaip pa
dėti. »

«Stengiuosi užmiršti» — atvi 
rai prisipažino ji 600 klausy
tojų «Protarpiais, tarp vieno 
ir kito pasigėrimo, rijau vais 
tus gaujomis. Sykį, pusiau ap

MUSŲ LIETUVA

UOLU JAS, PAKANTA, VIRŠPARTIŠKUMAS

Bronys Raila «Dirvoje» (1963 
m. Nr. 114) iškėlė šiuos bū 
dingus prof. M. Biržiškos ka
talikiškumo — visuotinumo 
bruožus:

«Jaunystėje buvęs marksis 
tas, socialistas, taigi anų lai
kų supratimu ir žinomas «be
dievis» bei • parmazonas», da
bar jis kone pabrėždamas, 
lyg kas tuo abejotų nekartą 
viešai privačiuose pokalbiuo 
se sakydavosi esąs prakti 
kuojantis katalikas Ir tatai 
jis ištikrųjų praktikavo, turbūt 
kiekvieną sekmadienį per 
daugiau nei dešimtį m punktu 
aliausiai gana toloku keliu at
vykdamas į bažnytines pamal 
das ir atlikdamas visas kitas 
krikščionio kataliko pareigas, 
ta proga susitik damas ir išsi

Kelionė su kliūtimis
- T J. Bružikas, S. J

Lėktuvas pasivėlavo net 4 
valandas Nors ir su nepra 
matytomis kliūtimis, visgi dė 
dės Šamo žemę pasiekėm lai 
mingai, jau visai arti vidur 
nakčio Tiek pavėlavus aiš
ku niekas nebelaukė Miami 
miestas man nepažįstamas 
Bet susiradau kunigo Gar 
maus telefoną ir skambiau 
Atsiliepia šeimininkė. Kuni
gas sergąs.

Nebenorėdamas vėlai naktį 
nieko varginti, pasiėmia i tak 
si ir kubietis pabėgėlis nuve
žė mane miesto centram į 
viešbutį visai ar i katalikų 
bažnyčios. Užsimokėjau už 
taksiuką puspenkto dolerio, 
už viešbučio pigiausią kam 
barelį 7 dol. ir miegu visą 
naktį ramiai.

Pabudęs kitą rytą pusę sep 
tintos valandos skubinuos į 
čia pat esančią jėzuitų baž
nyčią, atsilaikau mišias, o 
paskui vienuolyno viršininkas 
nuveža mane pas kun Gar 
mų, .ies jis mano kaimynas 

svaigu;i įbridau ežeran. Jie 
mane ištraukė ir patalpino 
silpnapročių ligoninėn Tai 
buvo pirmasis kartas iš devy 
nių, Vos tik išleisdavo, tu jau 
vėl pasigerdavau Niekaip ne 
galėjau pagalvoti apie savo 
sugriautą gyvenimą ir dabar 
tinę nešlovę.

Gydytojai seniai buvo numo 
ję ranka Buvau laikoma gir
tuokle be jokios vilties išgy
ti. Ar galiu juos už tai kal
tinti?

Ligoninėje buvo labai ma- 
Jonus ir užjaučiąs senukas gy 
dytojas. Paklausiau jo, kaip 
aš tokia tapau, kodėl visada 
čiumpu butelį, nors žinau, 
kaip brangiai jis man atsieis. 
Ką tas gydytojas atsakė?

(Bus daugiau)
J Kidykas 

šnekėdamas su visais pažįsta 
mais. Ir nors jis tą kataliky 
bės praktikavimą kitiems kar 
tais pabrėžtinai primindavo, 
visdėlto jo katalikiškumas bu 
vo truputį savotiškas. Jo tole 
rancija kitaip manantiems ir 
tikintiems siekė žymiai toliau, 
negu šiaip normali praktikuo 
jaučių katalikų tolerancija

Šių eilučių rašytojui kartą 
jis labai nuoširdžiai pasakojo 
jo nejautęs ir nejaučiąs sim 
patijų ypač politikuojantiems 
ar perdaug «pasaulėžiūri 
Eiams» katalikams. Visi jo ii 
go gyvenimo artimiausi ir ge 
riausi draugai vis būdavę ne- 
katalikai ar «blogi katalikai», 
daugiausia liberalai ir kitokį 
laisvamaniai Su jais jam bū
davę įdomiau draugauti, d.irb 

iš Lietuvos. O kaip nuošir
džiai jis mane sutiko, priėmė 
ir kvietė jaustis kaip namie. 
Pasikalbėjus vieną kitą valau 
dą kunigas net sveikesnis 
pasijuto ir išvežė mane savo 
mašina miesto parodyti, pasi
maudyti. Žinoma, šeimln nkė 
p lė Ona Pikutõ puikiausiai 
pavaišino ir visą laiką sielo 
josi kad man ko nors netruk 
tų Kokia maloninga man Die 
vo Apvaizda Kur einu ke
liauju. ten sutinku aukso šir 
dies žmonių!

Šiuo metu oras dar buvo 
labai Malonus Miami mieste, 
nors jau prasideda vasaros 
karščiai. Pajūriai pilni besi
maudančių ir besisaulinančių 
Bet ii’ miesto bažnyčiose la 
bai daug žmonių. Mišios čia 
laikomos jau angliškai. Kuni
gai veidu i žmones prie alto
riaus ir visi sykiu atsakinėja 
liturgijos maldas. Labai įspū 
d>inga ir gražu!

jau pradedu susipažinai su 
vienu kitu lietuviu Miami 
mieste Ir «Mūsų Lietuvos» 
prenumeratorių vieną kitą 
gavau

Nepaprastas Miami miesto 
švarumėlis. Gatvės lygios, 
be duobių, kasdien mašino
mis šluojamos, surenkami nuo 
jų popieriai O jau medžių, o 
gėlių — visas miestas tartum 
didelis parkas Su kun Gar 
rnu pavažiavom ir ilguoju 
Key West tiltu, kurs praves 
tas per juras, per salas iki 
pat paskutinio žemės iškyšu
lio į Atlantą Vienur ant stul 
pų, kitur ant pylimo Aš abie 
jų kelio šonų banduoja van
denynas, o automobiliai lekia 
virš šimto klm greičiu

Taip, Šiaufės Amerika ki 
tas pasaulis. Kitaip čia gyve 
narna negu Brazilijoje, Bet 
apie tai kitą kartą.

1965 m. birželio 25

ii, diskutuoti, Ir jei jis po sa. 
vo marksistinio jaunystės pe 
rijodo vėliau grįžęs į katali 
kybę, tai kad jutęs kažkokį 
labai stiprų vidinį raginimą 
jausmiškai būti ten, kur yra 
lietuvių tautos didumą, neiš
siskirti iš tos giliai įsigalėju
sios tradicijos. Šiuo atžvilgiu 
jis nebenorėjo būti maištinin
ku ir sąmoningai stengėsi 
virsti «konservatoriumi».

«Vienu požiūriu jis buvo 
idealiausias be krislelio prie 
kaišto; jis čia niekada tautie
čių nerūšiavo, neskyrė ir ne
vertino pagal jų grupinius ar 
partinius ženklelius. Dėlto 
kartais net nukentėdamas, nes 
nemaloniai įveliamas į tradi
cinius mūsų kivirčus, kai su 
siginčijusios grupės imdavo 
dėl jo plėšytis, sakydamos — 
«ir Biržiški su mumis, ne su 
jumis

«Mykolas tada susinervinda 
vo bet vis su angeliška kan
trybe mėgindavo aiškinti: Aš 
nei su «mumis», nei su «ju
mis*. Aš einu pas visus lietu
vius ir eisiu su visais, kur 
tik matysiu ar jausiu, kad 
atliekamas naudingas darbas 
Lietuvai».

St. Yla 
«Dievas Sutemose»

AR ŽINOTE?

Didelis dalykas yra jau tai, 
kad rakietos gali iššauti į ke 
lėtos šimtų kilometrų aukšty 
bes aparatus arba mažyčius 
kambarėlius su vienu ar 
dviem žmonėmis, ir kad jie 
ilgiau ar trumpiau paskraidę 
erdvėse gali vėl gyvi nusi
leisti ant žemės Bet dar di
desnis ir sunkesnis dalykas 
yra tas, ka: iš tokio erdvėse 
skrendančio kambarėlio žmo 
gus gali išlipti laukan, ir vėl 
į jį sugrįžti gyvas ir sveikas. 
Kodėl tai yra sunku?

Ten, kur tie aparatai skrai 
do beveik nebėra oro. Reikia 
jo su savim pasiimti, kad bū
tų galima kvėpuoti Ten yra 
labai šalta ir karšta Nuo sau 
lės pusės karštis siekia 2E0 
laipsnių, o šešėlyje, t y nuo 
saulės kiton pusėn nukreipto 
je kūno pusėje, tuo pačiu me 
tu yra 150 laipsnių šalčio. Jei 
nebūtų apsaugotas ypatingų 
drabužių, viena lakūno pusė 
tuojau iškeptų ir sudegtų, o 
kita pusė sušaltų į ledą.

Kadangi tose aukštybėse nė 
ra oro, tai nėra nė oro spau 
dimo Nesant oro spaudimo 
žmogus, be ypatingos apsau 
gos suplyštų, susprogtų į ma 
žas daleles Ant žemės mes 
tik todėl nesusprogstam, kad 
mūsų kūno spaudimą iš vi ’ 
daus laukan a laiko o. o span 
dimas iš lauko vidun.

Visiems tiems pavojams iš 
vengti sugalvoti ypatinga ap 
ranga Ji sveria 31 amerikie 
tišką svarą, arba apie 14 kilo 
gramų ir kainuoja 30.000 do
lerių pagaminti Apranga su
daryta iš 22 medžiagos klo
dų (Tartum būtum apsivilkęs 
22 eilutėmis). Jis atstoja se
noviškus senoviškus šarvus, 
nes sulaiko erdvėse didžiu

(pabaiga 6 pusi.)
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Kadangi tautiškumas, kūry 
bingumas ir vieningumas yra 
tie idealai kurie mums išeivi 
joje leis teigiamiausiai apsi
reikšti, turime dar stipriau ei 
ti jų keliu Tuomet Lietuvos 
istorikai .. turės pripažinti 
Laisvė su emigrantais išėjo, 
laisvė su jais ir grįžo’1.

Prof J. Eretas.

i

A®s «Ateitis
A LION i S F\LHOpor

Quebrando a rotina que ví
nhamos m atendo nesą eolu 
na abordando o «Pensamen 
to Político no Século XX», 
permitam me escrever algo 
sobre os «Ateitis», êsses jo
vens valorosos, representan 
tes da nossa cultura e filoso 
fia espiritualista, principal 
característica da gente litua- 
na, não só do Brasil, mas, 
de todas as regiões do globo 
terrestre. Se me permit rem 
a honra, desejo escrever em 
termos internacionais

Responsabilidade das mais 
pesadas, cabe a vo ês mo ei 
dade pertencente aos «Atei
tis». carregar. Sôbre seus 
ombros pesam a perpetuação 
da nacionalidade, a conserva 
ção dos nossos costumes, a 
nobreza do caráter de nossa 
gente, o pensamento dos in e 
lectuais, o trabalho dos mais 
variados setores especializa
dos, a prática do folclore, a 
imortalidade do idioma lima 
no e a preservação do sau 
gue

Vocês sabem e devem mos 
trar ao mundo que. embora a 
Lituânia esteja dominada, a 
nacionalidade liiuanu está li
vre, coesa, firme, soberana, 
consciente de sua missão an
te as nações livres uo univer 
so, Vocês devem mostrar, nu 
ma atitude le arrojo pere
grino, que ainda desejam go 
vernar-se por si mesmos, de. 
sejam negociar a paz e a li- 
berfdade e pretendem ser do- 
no?; de suas próprias casas. 
Embora a Organização das 
Nações Unidas não permita 
ura representante lituano em 
su .s reuniões, ca ia jovem li- 
tuan • deve representar a Li 
tuâaia em seu lar, no local 
de t abalho, nas escolas nos 
templos, na rua ou onde quer 
que se encontre.
’Se o terror ronda nas re 
giões do Báltico, em outras 
regiões deve erguer se o grį 
to do protesto contr i o opres 
sor desalmado, Não devem 
os jovens lituanos, principal 
mente ao «Ateitis», pretender 
a liberdade de seu torrão na

• /

tai por causa do terror, nem 
devem pretender sua liberta
ção aterrorizados. Suporte
mos juntos, lituanos ou aes 
cendentes de lituanos os 
mais pesados fa dos, arisque 
mos com as mais graves res
ponsabilidades oponham'» nos 
corajosamente a todos os nos

sos inimigos apoiemos a to 
dos que nos querem bem 
amemos a tudo o que é nos 
so, apeguemo no« a tudo o 
que nos penence. com a leal 
dade de que não teme pro 
vas, e que seja esta lealda 
de provada, ainda que com 
sacrifício de nossa vida

Se nos campos de. concen
tração da í ibéria estão os tu 
mulos dos lituanos que tom 
baram defendendo a dignida
de de uma nação, devem os 
sobreviventes de outra* re 
giões fazer aquelas preciosas 
vidas não tombarem em vão 
e no sangue dos mártires li 
tuanos fazerem vicejar o mais 
elevado conceito de pátrio 
tismo

Que empunhem os ’Ateitis» 
a ban ieira lituana e com e»la 
rasguem corações e des per 
tem o amor pátrio, mostian 
do a todos os povos, que a 
liberdade é uma esperança 
que a esperança é imorre 
doura, que nada os fará ca
lar enquanto em seus peitos 
pulsar quente o coração En 
quanto houver um único «Atei 
tis» em pé. com êle estará a 
Likrâaia livre e altaneira. São1 
é oihindo uns para os outros, 
nem criticando o que nos di
vide qu fortalecerá a nossa 
esperança mas, é olhando to 
dos oara o mesmo objetivo e 
aproveitando o que nos une, 
que uos fortaleceremos.

Façamos com que as na 
ções democ áticas, quer reco 
nheçam a Lituânia quer não- 
que em meio ao seu povo, 
vive um outro povo, forjado 
no sangue e no fogo de guer 
ras seculares, disciplinado no 
sofrimento, orgulhoso de suas 
gloriosas tradições e, acima 
de tud estimulado pela fé; 
êsse outro povo são os litua 
nos que encontram nos «Atei-

c i i ,
1. Ohio upe plaukia laivai. 3 Sportininkai. 3. Daugybė prekių.

KRANTĄ PALIKES 
J makalas

Sušvilpė vėjas,
Sugaudė varpo

Širdį veriantys dūžiai.
įsilėkėjęs
Laivas tik karpo

Bangas, o jos blaškos ir ūžia.

Vėjas vis pykę,
Bangos vis niršo,

Laivą baudė jų kirčiai.
Krantas išnyko,
Saulė užmiršo

Šviest laivui verpetams ir šir
Edžiai.

tis» seus mais expressivos re 
presentantes.

Se a atual invasão torna 
acabrunhado o semblante de 
muitos patriotas outros, em 
bora com a mesma expressão 
no rosio, trazem . cesa a cen 
telha do patriotismo, qüe. pas 
sando de geração em geração 
transforma-se numa tocha 
sempre e sempre mais arden 
te. Outras invasões já tivemos 
e de todas ficamos livres. Dia 
chegará e que nos veremos 
livres também desta

Embora o avanço tecnologi 
co e cientifico tenha coloca 
do nas mãos mortais do ho 
mem o ppder d destruir a 
Humanidade num simples ace 
no, não convém 
que os direitos do homem não 
provem da Estado ou das 
consequências da vida, mas, 
são emanad s das mãos da 
Divina Providencia

Finalizando esta pequena 
homenagem aos ‘ Ateitis’'que 
ro fazer ura apelo a todos os 
lituanos; não esperamos que 
a Colonia Lituana faça algo 
para nós mas, façamos tudo 
em prol da Colonia Lituana

PARTIZANAI
Vienas iš garbingiausių mūsų tautos laikotar 

pių yra kaip tik paskutinei 25 metų. Vergija, be 
abejo, yra skaudus dalykas Dešimtys tūkstančių iš 
žudytų lietuvių už tai kad mylėjo savo kraštą ir 
tikėjimą, yra pragaro jėgų triumfas. Bet tuo pačiu 
metu ir kaip tik šitų žiaurybių bei nežmoniškumų 
metu suklestėjo lietuvių tautos didvyriškumas. Jis 
ryškiausiai matomas Lietuvos partizanų veikloje ir 
kovose su raudonuoju priešu. Mūsų pasididžiavimui 
ir tėvynės meilei įkvėpti dėsime eilę vaizdų iš ko
voje kritusio partizano Juozo Daumanto - Lukšos 
knygos PARTIZANAI,

I

Tūkstantis devyni šimtai ke 
turrsdešimt ketvirtų metų lie 
pos mėn. pabaiga Sekmadie 
nio popietė.

Sėdim prie stalo įprasta tvar 
ka: tėvas gale motina deši. 
nė j, tarnaitė Ona greta jos, 
mes penki broliai — Juozas 
Vytas. Stepas Andrius ir aš 
užstaly Pietų metas Tėvas 
tylėdamas pradeda srėbti žal 
barščius. Nenorom pašėkam 
juo.

Orą skrodžia minosvaidžių 
sviediniai, kebomis kryptimis 
? ryžiuo Jamiesi viršum mūsų 
galvų. Jie nuolat drebina tro 
bos stiklus kažkur paliesda 
mi taikinius Tvanku Neri 
mas gaubia mūsų veidus be. 
laukiant žiaurios tikrovės. 
Nerimo pilna troba, nerimo 
pilnas oras.,

Priengyje išgirstame sun 
kins karių žingsnius. Vidun 
įsiveržia būrelis vokiečių Jų

esquecer še veiduose nuovargis, alkis ir 
tas pats nerimas

-- Essen (valgyti) — vienas 
prašnabžda ir sėdas p»ie stalo

Nieko nelaukia íj kiti Mes 
pasitraukiant Jie skubiai su 
doroja maisto likučius. Vie 
nas jaunas blondinas tuo ne
sitenkina ir, laikydamas ran 
toje automatą, prispirta mamą

— Mutter Speck (Motin 
lašinių) — ir varosi ją iš vir 
tu vės į kamarą. Neilgai iru

Red.
kus vokietis, pats atsipjovęs» 
kiek jam patiko, sugrįžta at
gal, vietoj automato nešdamas 
padorų gabalą lašinių. Pačiam 
gale stalo, tėvo vietoj, sėdėjo 
amžiumi seniausias, tik su pu 
se nuskustos barzdos karys, 
Jis yra pats linksmiausias ir 
guodžiasi:

— Gerai, kad prakeikti ru
sai davė nors pusę barzdos 
nusiskusti. Šiandien kaip vėl 
niai gula ant kulnų ..

Ir numojęs ranka užbaigia:
—- Všystko jedno .. Vjstiek, • 

baigta su mumis ir su Vokie
tija, — Tai buvo paskutiniai 
paskutin o vokiečio žodžiai.

Ore staiga nutyla minų švil 
pimas... Pro kluono galą ant 
nuvaryto kuino pasirodo rau 
donarmietis. Per arklio nuga 
rą permestas pantis atstoja ir 
balną ir kilpšaitį Pats nugarą 
pridengęs rusiška opdriskusia 
palapine, purvinais drabužiais 
ir ilgokai nesiprausęs, atrodo 
daugiau panašus į giltinę, ne 
gu į karį žvalgybininką.

— Sveiki, draugai, vokiečių 
nėra. Tur bnt, jums nusibodo 
mūsų laukti, — pasveikina 
mus ir tęsia:

— Ar neturite ko nors atsi 
gerti?...

Ona atneša pieno ąsotį. Rus 
kelis užsivertęs godžiai išge 
ria ir tiesdamas atgal tuščią 
indą, nesusilaiko neišreiškęs 
savo nusistebėjimo:

— Negi pas jus galima ir 
pieno surasti? — Padėkojo ir, 
{spyręs kuinui ktilnim^į pašo 
nę, juda pirmyn.

Iš rugių lauko išgirstam ki- 
tusjjpasimetusius karinsi

— Aleksiejau, Aleksiejau, 
ar nemalei, kur mūsų patran 
ka prapuolė?,..

Mūsų įtempta nuotaika pa- 
lengva atslūgsta. /Pagaliau..

Pagaliau įvyko tai kas prieš 
mūsų valią turėjo įvykti Ry
tų siaubas grįžo mūsų kraštan.

Grįžo jis, pamažu slinkda 
mas, savo kelią žymėdamas 
gaisrais ir griuvėsiais, žmonių 
nuotaikas skandindamas gi
liam nusiminime, (B D .)
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1) Carrie Chapma Catt, pradėjusi kovą už Amerikos moterų teisę balsuoti 1886 m. 
jos vyras.

2) Ji stebėjo moterų darbo ir atlyginimo nelygybę.
3) Pradėjo “kryžiaus karą*' už lygias teises

Berniukas verkdamas atėjo 
virtuvėn.

— Kas gi tau dabar? — 
nustebo motina.

— Tėvelis kabino paveikslą 
ir kaldamas vinį nusimušė 
pirštą.

— Tai čia nieko rimta. Toks 
jau didelis vyrukas ir dar dėl 
tokio nieko verki. Čia tik pa 
sijuokti gali.

— Aš ir pasijuokiau, — at
sakė berniukas.

Škotas chemijos profesorius 
aiškino studentams įvairių

VATIKANO RADIJAS

RIO DE JANEIRO

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

S K A ICaixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340
I N K IPLATFábrica e Escritorio:
PIETŲ

FABRICA DE MALHAS

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Kasdien 20,15 iki 20,59 vai

Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai 19, 25; 31 ir 196 metrą 

bangomis.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

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

TE IK

T E V I E

A M ERįKO ” 

«MŪS Ų

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 356

8S.-MA©/ CA85K1FI

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

Lindoya vanduo yra a^iui žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK..uf' į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite !

N INTE LI

SAVAITRAŠTI

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

Máquinas Texteis Santa Ciara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS .

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

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

PIGI IR GERA KOKYBE!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289. S. P. ulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

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 kaina

Caixa Postai 3987

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

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

rūgščių ypatybes.
— Žiūrėkite atidžiai — jis leitenantams, 

tarė. — Aš įmesiu į šį stikli 
nį indą su rūgštim dviejų ši
lingų pinigą Ar jis ištirps?

— Ne, neištirps, — skubiai 
atsakė studentas.

— Ne? Tai gal man pasaky 
si, kodėl neištirps?

— Jeigu tirptų, tai tamsta 
tikrai nemestu, — atsakė stu 
dentas

(Škotai yra pagarsėję kaip 
nepaprastai šykštūs žmones).

ANTKAPIS

Buvo palaidotas karinome 
nės arklys, ant jo kapo pade 
tas įrašas:

“Čia guli Bėris kuris įspy 
rė dviem pulkininkams, ketu 
riems majorams; dešimčiai 

kapitonų, dvidešimt keturiems 
keturiasdešimt 

dviem viršiloms, ir keturiems 
šimtams aštuoniasdešimt še 
šiem§ eiliniams ir vienai bom 
bai”,

Arklio saugokis iš užpaka 
lio, karvės - iš priekio, o 
pikto žmogaus - iš visų pu
sių

ao»

PAVYDAS

Buvo didelis balius. Vyrai 
gėrė, kiek norėjo Į parytį ke

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
fefe /T IE= IS IS

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

__ -r G8 ffl Jg 55 HB
’• 3S ** M 

lėtas 'markesniųjų nuviro po 
stalu Gyvas dar liko vienas 
ir tas apsidairė, žvilgterėjo į 
miegančius savo draugus ir 
filosofiškai tarė:

— Vieno didelio dalyko aš 
jiems pavydžiu. Jie visada ži 
no, kada reikia sustoti gerti.

PAMOKA

I prisigrūdusį autobusą įli 
pa moteris. Mandagus vyras 
atsikelia ir užleidžia jai vietą. 
Nesakiusi nė žodžio, moteris 
atsisėda.

Tada vyras atsigręžia į ją 
ir klausia:

— Atrodo, kad tamsta lyg 
kažką sakėte man?

- Ne, nieko nesakiau
— Tai labai atsiprašau O 

man lyg pasigirdo, kad sakė, 
te “ačiū1’.

Amerikos senatas kartą 
svarstęs biudžetą Buvo pas 
kirta 3 milijardai dolerių paš 
tams, 7 milijardai paminklams 
14 milijardų keliams ir tuo 
metu pasigirdo iš kampo vie
no senatoriaus balsas:

— Užrakinkite duris! Užra 
kinkite duris! Man iš kišenės 
iškrito dešimt centų, ir nie
kam nevalia išeiti, kol aš ne 
surasiu.

sa
pusi 5

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 
niais 8,00 ir 9,30 vai.. Darbo 
dienomis 7 ;r 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko, 
kai turimos metinės ar 7 d. 
mišios.

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1# 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 18 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.j
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

SÃO P A U L O
ÍM «h <4
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

K(JA; LITUÂNIA. 67 — MOÓCA — SÃO PAULO. 13

J
ATSKIRO NUMERIO

KAINA 75,00

***»**>»»•

(pabaiga iš 3 pusi,)

Ponas Juozas Baužys, vie- 
n is iš uoliųjų "Mūsų Lietu
vos" platintojų Ne piktas, gal 
kai kam atrodytų iš fotografi 
jos Gyvenimas jj pripratino 
prie rimto ir ištvermingo 
darbo.

Šiandieną, kada nereikia 
jam drebėti dėl kiekvienos 
naujos dienos ir gali ramiai 
žiūrėti j ateitį, p. Baužys ne
sėdi ramiai ant pečiaus ir ne 
leidžia veltui laiką Jis visa
da randa kokį naudingą už 
atėmimą.

"M L.1’ jį turėjo ištisą eilę 
metų savo pagelbininkų tar
pe. Tokiu jis pasiliko ir iki 
šiandien. Vila Belos, V. Alpi 
nos, V, Ze.linos ir V. Pruden 
tės lietuviai, neskaitant kitų, 
per jį lengvai atsinaujina sa 
vo laikraščio prenumeratas

“Mūsų Lietuvos» Adminis
tracija ir Redakcija linki tam 
kilniam lietuviškos spaudos 
platintojui sulaukti daug ir 
sėkmingų bendrojo darbo ir 
gyvenimo melų.

Šį penktadienį vakare iš 
Congonhas išskrido į USA 
kuo. Dr., Antanas Milius ir 
plė Mo nka Jonav.čiūtė. Dr 
Milius ten pabus porą mene 
šių, plė Jonavičiūtė ilgesnį 
laiką

NEUŽMIRŠK IR ATSILANKYK
į š. m. liepos mėn. 3-čią dieną ruošiamą Dr. Jono 

Basanavičiaus vardo lietuvių mokyklos Globėjų

V A 1\ A ÜR A «
kuris įvyks to paties vardo mokyklos salėje, 

rua Camacan, 625, V. Anast zijoje.
PROGRAMOJE; 1. Alt. Žibo padaryto filmo «III sis Pietų 

Amerikos Lietuvių Kongresas S. Pau 
lyje parodymas.
2. Koncertinė dalis, kurią atliks jaunos 
meninės jėgos.
3. Šokiai ir žaidimai grojant. puikiam 
orkestrui.

Pradžia 20 vai; vakaro
Pakvietimus ir staliukus galima iš anksto gauti pis 

Globėjų Valdybos narius arba pas p. Juozą Karpavičių 
prieš Centralinį paštą.

R E N

GRAŽIAI PAMINĖTA

P. Prano ir Julės Šukių 25 
metų vedybų sukaktis. Šešta 
dieuio vakarą 19,30 vai jubi 
liatai dalyvavo šv. Mišių au 
koje kurią atnašavo prel, P 
Ragažinskas. Prieš 25 metus 
jis juos sutuokė V. Belos mo 
kykloje įrengtoje anuomet ko 
plyč oje Dabargi prie turtin 
gai gėlėmis išpuošto altoriaus 
juos palaimino tolimesnei gy 
venimo kelionei Sykiu su tė 
vais klūpojo sūnus Pranas ir 
duktė Liucija. Visi jie priėmė 
Švenčiausią Choras gražiai 
pagiedojo keletą giesmių.

Po pamaldų p. Šukių rezi 
dencijoje įvyko jaukios vai 
šės Jose da yvavo broliai se 
šery.- artimieji draugai, prel 
P. Ragažinskas, ‘Mūsų Lietu 
vos * redaktorius dalyviai už 
traukdami “Ilgiausių metų“ 
linkėjo p. Šukiams gausios 
Dievo palaimos ir džiaugsmo 
tolimesniame gyvenime

šaukiamas lietuvių 
SĄJUNGOS BRAZILIJOJ 
valdybos posėdis

Šių metų liepos (julho) mėn 
6 dieną, 8 vai, vakaro šaukia 
mas Lietuvių Sąjungos Brazi
lijoje Valdybos posėdis į ku 
rį taip pat kviečiami Sąjun 
gos Revizijos Komisija Sąjun 
gos visuotino susirinkimo iš 
rinkti ir Valdybos kooptuoti 
Patariamosios Komisijos na 
riai ir 3jo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso Komiteto 
Likvidacinė Komisija. Bus 
svarstomi svarbūs reikalai, to 
dėl maloniai prašau visus bū 
tinai dalyvauti šiame posėdy 
je, kuris įvyks Vytauto Di 
džiojo vardo rūmų salėje Vi 
la Beloje.

Aleksandras Bumblis 
pirmininkas

LIETUVIŲ KALBOS PAMO 
KOS VILA ZELINOJE

Pradžios mokyklos moki 
niams šv. Juozapo mokykloj, 
už bažnyčios, antradieniais ir 
ketvirtadieniais pusiau dvylik

Šv. Juozapu Vyrų Brolija sveikina ge.b.
PRELATĄ PIJŲ RAGAŽINSKĄ 

kunigystės šventimų metinių proga.

Dr. J. Basanavičiaus vardo lietuvių mokyklos 
Globėjų Bure is sveikina visus tris Jonus Tėvus 
Jėzuitus: J GIEDRI, J. BRUŽIKĄ ir J. KIDYKĄ

tos valandos. Šias pamokas 
prašomi lankyti rytinės ir po 
pietinės grupės mokiniai.

Gimnazijos mokiniams lie 
tuvių kalbos pamokos kol kas 
tik ketvirtadieniais, 12,15 vai. 
gimnazijoje

Lietuviai tėvai, paraginkite 
mokinius, kad uoliai lankytų 
lietuvių kalbos pamokas.

ŽURNALISTIKOS KURSAI! 
Kas iš jaunųjų »M L.» skaity 
tojų norite pasimokyti, kaip 
rašyti’žinutes ir straipsnius 
laikraščiams, tie atvykite bir 
želio 13 d 14 vai, į Mookos 
lietuvių namus Redaktorius 
ruošia žurnalistikos kursus.

MOOCOS CHORO REPETI
CIJOS vyksta kiekvieno an
tradienio vakarą 20 valandą. 
Rengiamasi dainų koncęrtui. 
ir buvusieji VYČIŲ chore na 
riai ir -jaunimas kviečiamas 
įsijungti choran. Ypač reika- 
linga sopranų ir tenorų,

Šių metų gegužės 26 d 
Scranton Pa mieste, Šiaurės 
Amerikoje mirė i eonas Ti 
cas Paliko tris gyvas seser.s, 
kurias prašome atsiliepti pali 
kimo reikalais Ona Kamins 
kienė gyv. Plungės rajone, 
Aniceta Šimkienė gyv. Plungė 
je ir Pelagija Apolonija Kele 
rienė gyv. S. Paulo,

Birž. 19 d Santo Andrė baž 
nyčioje susituokė Jonas Žar 
nauskas, gyv, P. das Nações.

“M L “ rėmėjas Jon^s Tata 
runas, gegužės 15 atšventė 
savo šeimos ratelyje gimta 
dienį Ilgiausių metų.

Aleks. Sadauskas grįžo na 
mo po sėkmingos operacijcs. 
Gyvena V. Barcelona.

UŽSIMOKĖJO UŽ «M.L •

E. Remenčius lu 000 cr., A. 
Mažeikis 5.0U0 cr., Angelina 

Dirsytė 5 000 cr , Juozas Milą 
nas 5 000 cr, J. Riauba 4 000 
cr, ir J. Burba 3.000 cr.

Sofijai ir Robertui Kazma 
nams geg. 11 d gimė duktė 
Ana Marija

Irenai ir Algirdui Tamaliū 
nams birželio 17 d gimė dūk 
tė Laimingiems tėvams linki 
me daug laimės.

Šiais metais sueina šimtme 
tis nuo liet, spaudos draudi 
mo Ta proga Šv. Juozapo 
Vyrų Brolija rengia Mokoje 
rugsėjo pradžioj Spaudos 
Balių.

PRANEŠIMAS

Šių metų kovo 18 dieną su 
kako 70 metų amžiaus buvu 
šiam Lietuvos Respublikos 
Konsului S Paulyje Dr, Pe 
trui Mačiuliui Dr Petras Ma 
čiulis buvo paskirtas pirmuo 
ju Lietuvos Konsulu Brazilijo 
je 1929 m ir tose pareigose 
išbuvo iki 1935 m vidurio 
Per tą laiką jis atliko daugy 
bę didelių darbų mūsų kolo 
nijoje, kas liudija, daugiausia 
jo pastangomis ir rūpesčiu 
pastatyti nuosavi lietuvių mo 
kyklų rūmai Mokos, Vila Be 
los ir V. Anastazijos rajonuo 
se S Paulo mieste.

Buvusieji Dr, P Mačiulio 
artimesni bendradarbiai ir 
prieteliai šia jo amžiaus su
kakties proga organizuoja pa 
minėjimą ir pagerbimą dėl 
kurio programos šaukiamas 
pasitarimas š m. birželio (ju 
nho) 26 dieną, 3 vai. po pie
tų Vytauto Didžiojo lietuvių 
mokyklos patalpose Vila Be 
loję. Į pasitarimą kviečiami 
atvykti visi buvusieji Dr. P. 
Mačiulio bendradarbiai, prie 
teliai ir šiaip lietuviai, kurie 
norėtų prie šio pagerbimo pri 
sidėti.

Iniciatorių vardu 
Stasys Vancevičius 

Aleksandras Bumblis 
Vincas Kulka 

Juozas Masiulis 

gjeičiu skraidančias mažytes 
medžiagos dulkes ir kruope
les, kad jos nesušaudytų la
kūno kūno. Jis atmuša saulės 
karštį ir saugo nuo sušalimo. 
Jis atetoja žemės oro spaudi
mą, t y tiek suspaudžia la
kūno kūną, kad; ir oro nesant 
jis neplyšta.

Iš kur gauna oro kvėpuoti? 
Šį sykį lakūnas, išlipdamas į 
tuštumą buvo susietas su apa 
ratu ilgu laųkščiu tartum vir
vė vamzdžiu ir orą gavo iš 
aparate esamų atsargų. Atei 
tyje tokie lakūnai pasiims ūro 
pripumpuotus indus su savim 
kad galėtų laisviau ir toliau 
nuo savo aparato skraidyti ir 
darbuotis.

Šitokie «rūbai» yra sunkūs 
ir standūs Bet visgi pakanka 
mai lankstūs, kad lakūnas 
galėjo judinti rankas, kojas, 
galėjo darbuotis. Toliau, be 
abejo, erdvių lakūnų apranga 
bus labiau ištobulinta.

Dr. V. Kudirkos Liet. Na 
mai Šeštadieninė mokykla 
pamažėle auga. Nuo 5 moki 
nių pirmą šeštadienį priaugo 
priaugo iki 10 paskutinį šešta 
dienį. Ir visi berniukai! Kele 
tas turi gerus balsus ir papil 
dys mūsų chorą

Tėvas J. Bružikas jau pa 
siekė Čikagą. Sveikina visus 
lietuvius Jo kelionės įspū
džiai gtilps ir toliau «Mūsų 
Lietuvoje».

LIETUVIAMS NUOLAIDA? 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje.

Rua B de Itapetininga, 262, 
l.o and, sala 406, Tel 35-8873,

— vila' zelinos lietu
vių KUNIGŲ telefonas 63-5975 

Tėvų Jėzuitų adresas;
RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 

13, S. PAULO.
Telefono dar neturi, bet ga 

Įima skambinti farmacijai, 
93 -2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

į

Į 
i !

į

1) Hudsono upė teka pro New Yorką. 2) Greenwich Miestelis New Yorko dūlis, kur 
gyvena daugybė menininkų. 3) Aukšiausias New Yorbo pastatas “Empire State“ 102 aukštų
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