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Pavergtųjų Tautu Savaitė Amerikoje 
PRISIMINTAS PAVERGTŲJŲ TAUTŲ LIKIMAS

(E) Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet, Jungti 
nių Amerikos Valstybių prezidentas specialiu atsišauki 
mu paskelbė PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĘ Jame 
sakoma;

•KADANGI Senato ir Ats.ovų Rūmų 1959 m. liepos 
17 d (73 st. 2'2) bendra rezoliucija įgalioja ir prašo 
Jungtinių Amerikos Valstybių Prezidentą kiekvienerių 
metų liepos mėnesio trečiąją savaitę skelbti Pavergtųjų 
Tautų Savaite tol, kol visos pasaulio tautos bus laisvos 
ir nepriklausomos,

KADANGI visos tautos laisvės ir teisingumo ilgisi ir
KADANGI daugelyje pasaulio sričių pagrindinės 

teisės yra, deja, aprėžtos arba nevykdomos,
KADANGI Jungtinės Amerikos Valstybės yra pasto 

viai įsipareigojusios nepriklausomybės, asmens laisvės 
ir žmogiškos vertės atžvilgiu,

KADANGI Jungtinių Amerikos Valstybių vyr ausy 
bės ir tautos pagrindinis tikslas bei intencija yra pripa 
žinti ir remti valstybinės nepriklausomybės ir žmogiš 
kosios laisvės augimą bei vystymąsi skatinančias kons
truktyviąsias jėgas,

TODĖL aš, LYNDON B. JOHNSONAS, Jungtinių 
Amerikos Valstybių Prezidentas, savaitę prasidedančią 
liepos 18 dieną, skelbiu

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITE.
As KVIEČIU Jungtinių Amerikos VaLtybių žmones 

šią savaitę atžymėti atitinkamomis iškilmėmis ir dar 
bais. Aš raginu juos parodyti savo prijautimą visų žmo 
nių valstybinės neprikla įsomybės ir žmogiškosios lais 
vės teisingiems siekiams.

Tam paliudyti aš dedu čia savo ranka parašą ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių antspaudą

Duota Vašingtono mieste, mūsų Viešpaties tūkstan
tis devyni šimtai šešiasdešimt penktaisiais ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių šimtas aštuoniasdešimt de intaisiais 
metais, liepos antrą dieną*.
Dean Rusk, Lyndon B. Johnson
Valstybės Sekretorius

įspūdingas ir Spalvotas Pavergtųjų Tautu
Savaitės Paradas Chicagoje

DŽIUGU, KAD LIETUVIAI GAUSIAI DALYVAVO IR
. f GRAŽIAI PASIRODĖ

CHICAGO — Jungtinių Ame 
tikos Valstybių Kongreso 1959 
metu nutarimu kasmet, tre
čiąją liepos savaitę, visoje 
Amerikoje skelbiama Paverg
tųjų Tautų Savaitė, Jos tiks
las — parodyti pasauliui ame 
rikiečių solidarumą su paverg 
tųjų tautų nepriklausomybės 
ir laisvės siekimais.

Ir šiais metais JAV-ių pre 
zidentas Lyndon K Johnson 
išleido proklamatiją, skel
biančią Pavergtųjų Tautų sa
vaitę, kuri pradedama liepos 
18 d.

Chicaga Pavergtųjų T autų 
savaitę pradėjo narnėti užva
kar didingu ir drebinančiu pa 
vergėjus sovietus paradu

BESIRUOŠIANT PARADUI

Įvairių pavergtųjų tautų at
stovai su savomis ir JAV-ių 
vėliavomis, daug pasakančiais 
plakatais liepos 16 d. jau prieš 

13 vai. pradėjo telktis prie La 
Salle-Wacker Drive spalvin
gam paradui kurį gkbojo me 
ras Richard J. Daley. Ten pat 
pradėjo rikiuotis ne tik pa
vergtųjų taurų atstovai, bet 
ir rinktiniai automobiliai, ku 
riais važiavo tų tautų iškiles
ni asmenys, ir keletas gražių 
tautinių vežimų (flotilijų):

Rytų Vokieti
jos, Lenkijos, Kroatijos, Uk 
rainos, Pabaltijo kraštų — Lat 
vijos, Estijos ir Lietuvos ir 
kt. Po pirmos valandos ten 
jau buvo keli orkestrai ir 
tūkstančiai pasiruošusių asme 
nų paradui, pasmerkiami am 
sovietinę okupaciją, sovietinį 
kolonializmą ir imperialiemą

2 valandą po pietų daugiau 
kaip 10,000 įvairių pavergtųjų 
tautų žmonių savo tautinėmis 
ir JAV-ių vėliavomis, plaka
tais, kuriuose buvo įrašyti šū 
kiai, reikalaujanti pavergtiem 
kraštam laisvės ir nepriklau 

somybės ir smerkiantieji pa 
vergėją sovietą.

Pajudėjus išsirikiavusit ms 
žygiuotojams. plevėsuojant vė 
iiavoms, grojant orkestrams, 
riedant tautiniams vežimams 
Wacker Drive į State gatvę 
atrodė, jog patekom į žalius 
ir banguojančius Lietuvos iau 
kus.

PARADAS

Pirmiausia iš Wacker Drive 
į State gatvę pasirodė vokie 
čių vežimas su Berlyno lais 
vės varpu, būriu vokiečių su 
plakatais, nurodančiais didės 
nius Rytų Vokietijos miestus 
kenčiančius komunistų pries 
paudą Vokiečiai reikalauja 
Vokietijos apjungimo Po to 
sekė Estija. I atvija su įspū
dingu automobiliu vežančiu 
latvaitę Miss USA 1963 gau 
sybe jaunimo automobilių ir 
plakatais: «Latvijos sportiniu 
kai nenori atstovauti Sovietų 
Rusijai- «Mes remiame pre- 
ziden o Johns<no politiką Pie 
tų Vietname-. «Mes reikalai! 
jame Latvijai nepriklausomy 
bės» ir t. t.

LIETUVA

Štai ir Lietuvos v eniškas 
vežimas, kuriame buvo pa
vaizduota sovietų pavergta 
Lietuva Pavergtąją Lietuvą 
už spygliuotų vielų vaizdavo 
Lucija Buivydai ė, priešais tą 
spygliuotų vielų tvorą sėdėjo 
keletas jaunuolių kurie sie
lojasi išlaisvinti lietuvių tau 
tą iš sovietinės vergijos. Apie 
2 000 žygiuojančių lietuvių su 
vėliavomis ir gausybe plaka, 
tų smerkė sovietinę okupaci
ją «Mes reikalaujame Lietu 
vai nepriklausomybės*. «Ge. 
ležine uždanga yra gėdos už
danga, bet ja komunistai ne 
gali paslėpti savo nusikalti, 
mų», «Raudonasis vanpyras 
visuomet ištroškęs kraujo1.

Lietuvių grupėj automobi 
liais važiavo Lietuvos genera 
linis konsulas Chicagoje dr. 
P Daužvardis, ALT o p kas 
L Šimutis, p. J. Daužvardie- 
nė. vyskupas dr. Pr. urazys, 
Marijonų provinciolas kun. 
dr V. Rimšelis ir kt

Fo lietuvių pasirodė Čekos
lovakija, norinti nusikratyti 
komunistinio režimo: Gudija 
siekianti nepriklausomybės; 
Serbija, Gruzija, Slovakija no 
rinėios nepriklausomybes.

Kroatija reikalauja sau ne 
priklausomybės ir būti Jungti 
nių Tautų nare.

Lenkija išsiskyrė iš kitų, pa 
puošdama savo tautinį vežimą 
kultūrininkais ir mokslinin
kais; Ignace Jan Poderewskiu 
Fr, Chopinu, M Koperniku, 
Maria Curie Sklodowska Len 
kai šiuo savo vež mu primi 
nė kad Lenkija ateinančiais 
metais mini 1000 metų nuo

GARBĖS LEIDĖJAS

LIEU MINISTER IB 
DR. FRIKAS MEIERIS

Dr Frikas Meieris, gimė 16 
d, liepos 1893 m, Vokietijoje, 
Elzase. Studijavo Klaipėdos ir 
įvairiuose Vokietijos Univer 
sitetuose Strasburge gavo du 
doktoratus: teisių ir valstybės 
mokslų.

Visą laiką dirbo Klaipėdoj, 
užimdamas atsakingas vietas. 
Buvo paskirtas Ispanijos gar 
bės konsiūu Klaipėdoje

Vokiečiams užėmus Klaipė
dą 1939 ri. išvyko į P. Ame 
iiką, Pabuvęs Argentinoj ap
sigyveno Brazilijoj, Rio de Ja 
neiro mieste, kur bendradar 
biavo su lietuviais.

Pravažiuojančio Lietuvos 
valstybės prezidento A. Sme
tonos 1941 m buvo asmeniš
kai paskirtas «attache» prie 
Brazilijos vyriausybės, o 1943 
m. pirmuoju sekretorium ir 
Chargė d’affaires ad interim 
1951 m diplomatų Šefo Minis 
tro St Lozoraičio aktu paskir 
tas įgaliotu ietuvos Ministe 
riu prie Brazilijos Valdžios

Liet. Ministeris Dr Fr, Me 
iéris būdamas Klaipėdoje kie 
tai ir sėkmingai gynė Lietu 
vos valstybės reikalus prieá 
vokiečius Lygiai nenuilsta 
mai kėlė ir dabar, nežiūrint 

krikščionybės įvedimo sukak
tį Anet jos vežimo matėsi toks 
užrašas: «Dabar Lenkijos kul 
tūra ir jos kultūrinės verty 
bės yra komunizmo paverg 
tos» Lenkijos grupė pairau 
kė žiūrovus savo jaunimu ir 
orkestru.

Po jos ėjo Albanijos, Kroa
tijos, Kazakijos, Korėjos ats
tovai.

Didingą ir spalvotą dau 
giau kaip 10.000 asmenų para 
dą dar labiau papuošė Ukrai 
na savo dviem vežimais: rei 
kalaujančiais sau nepriklau 
somybės ir pavaizduojanti re 
Ilginį persekiojimą, ir gausiu 
būriu ukrainiečių.

Paradas, trukęs valandą Sta 
te gatve, pasuko Van Buren 
str., Michigan ave , ir nužy 
giavo prie Buckingham fonta 
no, kur buvo speciali progra
ma. Čia maro Daley atstovas 
pulk. Jack Reilly pasidžiau
gė parado įspūdingumu ir Pa 
vergtųjų Tautų savaitės sėk 
minga pradžia Raktinis kai 
bėtojas dr Edward M. O’Cen. 
nor, Imigracijos ir Naturaliza 
cijos jungtinio komiteto direk 
torius, pabrėžė kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės kovoda 
mos prieš agresorius komu
nistus pagelbsti ir paverg 
tiems išsilaisvinti Jis paeita 
vo prezidento Johnsono pro

GRAIKIJOJE vyksta vyriau 
sybės krizė, Karaliaus atsta
tytasis ministeris pirmininkas 
Papindreu vis tebesiveržia 
valdžion nors gera dąlis jo 
paties partijos narių pataria 
jam nurimti. Novas sudaryto
ji valdžia negavo parlamento 
pasitikėjimo, tai pasitraukė, 
Jei nepasiseks sudaryti nau
jos valdžios, karalius, grei
čiausiai paleis parląmentą ir 
paskelbs naujus rinkimus.

ŠVEICARIJA Genevoj vyks 
ta nusiginklavimo komisijos 
posėdžiai. Š. Ameriką su va
kariečiais sąjungininkai< pa
siūlė suvaržyti atominių gin 
klų produkciją Sov. Rusija gi 
nesutinka derėtis, iki Ameri
ka išvesianti savo karinome 
nę iš Pietų Vietnamo, ir taip 
konferencija įstrigo ir visos 
derybos neneša jokių vaisių.

KOM KINIJA pasipiktinusi 
smerkia amerikiečius už siun 
timą daugiau kariuomenės į 
Vietnamą ir graso pasiusti 
savo kariuomenę bei ginklus 
Šiaurės Vietnamo komunis
tams kad tie išvytų amerikie
čius ir paglemžtų visą Viet
namą.

savo rimto amžiaus kelia Lie 
tuvoe laisvinimo reikalu.* Lo 
lynų Amerikos valstybėse.

Lietuvos Ministerial Dr. Fi. 
Meieriui linkime dar Igus me 
tus sėkmingai dirbti ir kovoti 
už Lietuvos laisvę ir lietuvių 
gerovę Pietų Amerikoj

Lietuvos pasiuntinybės raš
tinės Rio de Janeiro naujas 
adresas: R. Mexico, 98, kam 
barys 708. Veikia nuo antra
dienio iki penktadienio nuo 
10 iki 13 vai 

klamaciją. s elbiančią Paverg 
tųjų Tautų savaitę: «Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausy 
bės ir tautos pagrindinis šie 
kimas tebėra — pripažinti ir 
paskatinti konstruktyvią vei 
klą, kuri stiprintų valstybių 
nepriklausomybę ir asmeninį 
laisvių augimą».

Prof Peteris Lejinš, Balti
jos Amerikiečių komiteto pir 
mininkas ir Latvių Amerikie 
čių draugijos prezidentas, iš 
kėlė rezoliucijų reikšmę Ats 
tėvų Rūmuose ir Senate, ku 
rių bijosi sovietai, Pabaltijo 
pavergėjai

Šis Pavergtų ų Tautų sa-ai 
tės minėjimas baigtas atsišau 
kimu į amerikiečius, kad jie 
nemanytų, kad Sovietų Rusi 
jos komunizmas yra pasikei 
tęs ir sužmoniškėjęs. Reikia 
budėti prieš sovietinę grėsmę 
visam pasauliui.

Pavergtųjų Tautų savaitės 
minėjimas, ypač jo dalis - pa 
radas, yra labai gerai pavy
kęs. Ši minėjimą ruošė Chi 
cagos Pavergtųjų Tautų sa
vaitės komitetas. Parado šau
numu ypač žavėji si ameri
kiečiai pareigūeai ir minios 
žmonių Paradą sekė apie 
600.000 amerikiečių.

Džiugu, kad gražiai ir įspū 
dingai pasirodė lietuviai, 
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ELTA PRANEŠA:

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

«Šiandien dviguba šventė», 
kalbėjo. įteikdamas 108 būsi 
miems rusų kalbos ir literatu 
ros, muzikos, ufelienio kalbų, 
lenkų kalbos ir literatūros mo 
kytojams laikinus aukštojo 
mokslo baigimo pažymėjimus, 
instituto rektorius docentas 
V Uogintas. Pažymėtina, kad 
rusų ir lenkų kalbos nelaiko 
mos užsienio, atseit, svetimo 
mis kalbomis

Vilniaus Pedagoginį Institu 
tą iš viso jau baigė apie 8 
tūkstančiai absolventų.

KETVIRTOJO Maskvos ki 
no festivalio programon įtrauk 
tas ir Visasąjunginio Valstybi 
nio Kinematografijos Institu
to režisūros fakulteto studen
to A Griškevičiaus kursinis 
da bas Tai 20 minučių spal
vota kino juosta «Saulės pa 
sakos* - poetiškas pasako
jimas apie geriausius lietuvių 
dailininkų vitražus. Sis kūri
nys bus parodytas trumpame- 
tražinių filmų konkurse.

«PABALUJO kolūkiai ir ta 
rybiniai ūkiai turi palyginti 
neblogas sąlygas, bet gabu
mai derliai — dar maži», kai 
bėjo Maskvos atstovas liepos 
pradžioje Rygoje vy^usiojoje 
Paaaltijo «mokslinėje ekono
minėje* konferencijoje. Ten 

buvo svarstomas kla- simas, 
kaip pagerinti žemės ūkio 
gamybą Pabaltijo kraštuose. 
Konferencija truko 3 dienas. 
Buvo padaryti 25 pranešimai. 
Sovietinė Lietuvos spauda 
džiaugiasi, jog «Konferencijo
je buvo teigiamai atsiliepta 
apie Lietuvos TSfc žemdirbių 
melioratorių rūpinimąsi sausi 
namųjų sistemų, kanalų prie
žiūra Tačiau koks tas «rū 
pestis» iš tikrųjų yra, rodo 
konferencijoje skaitytas že 
mes ūkio mokslo kandidato 
P. Mickio pranešimas Jame 
sako-ma, kad 46 procentų sau 
sinimo įrengimų yra sugedę. 
Iš jo taip pat sužinome, jog 
1966—1970 m okupuotos Lie
tuvos kolchozuose, sovcho- 
zuose ir kituose valstybiniuo
se ūkiuose planuojama nu
sausinti 740 tūkstančių hekta
rų drėgnų Ir užpelkėjusių 
žemių.

KOLORADO vabalai 1964 
m. masiškai atskrido į Lenki 
jos pasienio rajonus, o antro 
je šių metų birželio mėn pu
sėje daug šių kenkėjų atne
šė Baltijos jūros bangos į vi
są Lietuvos pajūrį. Kolchozų, 
sovchozii ir ki ų valstybinių 
ūkių vadovams įsakyta orga 
nizuoti rūpestingą visų bulvių 
ir pamidorų pasėlių patikrini
mą. Patikrinimus darbininkų 
ir tarnautoj s sklypuose mas
tuose bei darbininkų gyven
vietėse, taip pat geiežinkelie

MUSŲ LIETUVA

žiu ir paplenčių zonose turi 
organizuoti miestų ir gyven
viečių tarybų vykdomųjų ko
mitetų komunalinio ūkio sky
riai; plentų ir geležinkeliečių 
administracija. Pirmą kartą 
ko'o rado vabalas Lietuvoje 
pasiro ė 1956 m . bet jis hu 
vo greit si naikintas.

PALANGOJE vykusiame Lie 
tuvos Latvijos > stijos ir Gu
dijos šachmatų turnyre Pa 
baltijo mebtro vardą Jaimėjė 
iš nepriklausomybėm laikų ži 
nomas šachmatininkas Vladas 
Mikėnas. Pirmą kartą šį v..r 
dą jis buvo išsikovojęs prieš 
dvidešimtmetį, t. y 1945 me 
tais,

LAISVAJAME PASAULYJE

KiANADOS užsienio reikalų 
ministerijos tarnautojas Vytau 
tas Meilus praeitą mėnesį at 
vyko Į Japonijos sostinę To 
kio Jis. būdamas Kanados 
ambasados nariu, čia organi
zuoja imigracijos skyrių

ŠTUTGARTE visą liepos 
mėnesį Užsienio Santykiams 
Palaikyti Instituto patalpose 
vyko lietuvio graūko Žibunto 
Mikšio kūrinių paroda Išsta 
tyti linoleumo rėžiniai, litogra 
fijos, brėžiniai, akvarelės ir 
kiti darbai

ADELA DÉJE jau parody 
tas ką tik Australiją pasie 
kęs filmas, vaizduojąs Ameri
kos lietuvii] krepšininkų rink 
tinęs viešnagę Australijoje 
Žiūrėdami filmą Australijos 
lietuviai pergyvena tuos džiu 
gius akimirksnius, kai jaunie 
ji tautiečiai neatlaidžia kova 
skynė pergalę po pergalės 
sporto aikštėse lietuvių ir 
Lietovos garbei,

LIETUVCS diplomatijos še
fas S. Lozoraitis sugrįžo į Ro 
mą. praleidęs 7 savaites St/as 
burge, Paryžiuje ir Londone. 
Paryžiuje min Lozoraitis bu 
vn priim’ss Užsienio Reikalų 
Ministerijoje Londone pakar 
totinai tarėsi su Lietuvos mi 
nisteriu Didžiojoje Britanijoje 
B K Balučiu, dalyvaujant pa 
siuntinybės patarėjui V, Ba 
lickui. padarė pranešimą Lie 
tuvių Namuose turėjo eilę 
pasikalbėjimų su vietos lietu
vių politikos ir visuomenės 
veikėjais bei atsilankė Lietu
vių Sodyboje Vėliau dalyva 
vo min B K Balučio sukvies 
tame Pabaltijo valstybių di 
plomatinių atstovų Londone 
posėdyje

ŠV. TĖVAS kun. dr, Audrį 
Bačkį po metų diplomatinės 
tarnybos Apaštališkoje Nūn 
ciatūroje Manilojr, Filipinų© 
se, teikėsi pakelti monsinjoru 
ir paskirti sekretorium toje 
pačioje Nunciatūroje. Ligšiol, 
nuo praeitų metų liepos 1 d, 
jis ten ėjo Nunciatūros Atta
che pareigas.

ROČESTERYJE, J. A. Vals
tybėse 1 epos 12 d, mirė pul
kininkas Pranas Saladžius Ve 
lionis buvo gimęs 1893 m. va 
sario 27 d Vyžuonose. Ute
nos apskr Baigęs Panevėžio 
mokytojų seminariją, nuo 1912 
iki 1915 m mokytojavo Anykš 
čiuose, kara metu buvo mobj 
lizuotas Į Lietuvos karinome 
nę įstojo 1919 m. Dalyvavo 
kovose su lenkais. Nuo 1927 
iki 1935 metų buvo Kauno 
miesto ir apskrities karo ko 
mentantas, vėliau Lietuvos 
Šiaulių Sąjungos vadas Pir
mosios bolševikų okupacijos 
metu viją laiką buvo kalina
mas. Nuo 1949 metų iš Vokie 
tijos persikėlė į J, A, Vals
tybes

1465 (n 'rugpjūčio 12?d

ČIKAGOJE minint lietuvi’! 
lakūnų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno iš Amerikos 
Lietuvągskridimo žygį, p, J. 
Kajeckas prieTdidvyriams pa 
statyto paminklo pasakė kai 
bą š. m. birželio 12 d , kurią 
vėliau kongresmanas William 
T. Murphy įtraukė į.j kongre 
so užrašus.

MIRĖ INŽ. B PRAPUOLENIS

CHICAGO. — Inžinierius ir 
visuomenininkas Bronius Pra 
puolenis mirė lietuvių sene
lių prieglaidoje Orland Park, 
111. (netoli Chicagos). Gimė 
1878 m. sausio 27 d Pocviety 
je. Žaliosios vis , Vilkaviškio 
apskrityje. 1944 m. išvyko iš 
Lietuvos, 1945 46 m gyveno 
Wiesbadeno lietuvių stovyklo
je. 1940 m atvyko į JAV-bes 
ir apsigyveno lietuvių senolių 
prieglaudoje. Ten ir mirė.

A. a. Bronius Prapuolenis 
bendradarbiavo spaudoje.

TĖVASBRUŽIKAŠ NERIMSTA

T, Bružikas Amerikoje jau
čiasi jau tiek pasilsėjęs ir at
sigavęs. kad metė patvorin 
savo lazdą ir pasižadėjo sa
kyti pamokslus keletoje para 
pijų Rugsėjo pradžioje pra
ves 8 dienų Šil vos šventą 
Elizabeth, N. J lietuvių para 
pijoj, kur klebonu yra uolu
sis prelatas Kemežis. jĮRugsė- 
jo 19 d. pradės misijas Cika 
goję, šv. Jurgio parapijoje, 
kur per pirmą komunistų oku 
paciją buvo už jį atlaikytos 
egzekvijos ir mišios kaip už 
komunistų nukankintą. Toje 
parapijoje turi daug gerų pa
žįstamų ir bičiulių. Jų tarpe 
yra ir prelatas Martinkus,

■ Ma
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(tąsa)

— Keduli, — susiprato tas, 
— negerai, jei nepavaišinsim 
ir valdžios žmonių. Su polici
ja reik visados geruoju

— Blagorodijos, — kreipė
si jis į tuodu — prašome prie 
mūsų. Nepakenks po burne
lę, a?

Kartoti prašymo nereikėjo. 
Bet kvorta jau buvo tuščia 
Vaitas, tijūnas ir dešimtinin
kas jautėsi pačiame smagu
me, o ir Kedulis, pakėlęs gal 
vą jau drąsiau žvalgėsi ap
linkui.

— Mendeli pusgorčę! — su 
šuko bakštelėjęs indu į sta
lą. — Ir silkę su svogūnais!

Mendelis nenoromis krapš
tėsi apie spintas, bet bet vai
to orumas nusvėrė jo nepasi- 
Kėjimą Keduliu Pusgorčė ir 
silkė su svogū a s atsirado 
ant stalo, Molinė taurelė vėl

A- Mykolaitis Putinas 

ėmė keliauti aplinkui, o lie
žuviai traškiau suktis gėro
vų burnose. Juo daugiau gė
rė juo dažniau ėmė kliūti 
Katrės vardas. Jos tarnyba 
pono Skrodskio dvare, ma
tyt, žadino dvariškių smalsu
mą ir pavydą.

— Ž ūrėk tu man Kedulis!
— šaukė vaitas - Kas gale 
jo tikėtis? Toks jau atrodė 
suskretėlis Nepyk, Keduli. 
Bet ar tu nebuvai suskretė- 
lis? Kiek sykių aš tave norė
jau ponui įduoti. Tavo L tro
bos apleistos, ir lauką tu ne 
visą įdirbi, ir gyvuliai vos 
kojas pavelka. Na, bet, sakau, 
dievai jo nematę! Tegu smilks 
ta. Taug yra tokių Vienas 
dalykas tau pavyko — viduri
nioji duktė. Ir sakyk dabar 
tu man, kad nereikalingas 
mergai gražumas! Kad graži 
merga tai ne turtas!

Visi juokėsi, o labiausiai 
policininkas su žandaru.

Dėl tų kalbų ir juokų nie
kas neatkreipė dėmesio, kai 
į smuklę Įėjo keturi jauni au 
galėti vyrai, susėdo kitame 
gale stalo, paprašė puskvor- 
tės degtinės, išgėrė po tau 
relę ir smalsiai klausėsi, kas 
šnekama aname gale stalo 
Smuklininkas žiburio nežie 
bė, bet pro du langus iš va
karų dar švietė saulėlydžio 
žaros, o pro langą iš priešin
gos pusės sruveno tamsėjan
tis sutemų mėlynumas. Smuk
lės prieblandoje pilkšvu debe 
sėliu plaukiojo pypkių dūmai, 
bolavo ilgas stalas, juodavo 
galvų siluetai

Tijūnas Karklys, prisislin 
kęs iš kito šono takšnojo Ke 
duliui per petį ir gergždžian 
čiu balsu priekaištavo;

— Slėpei dukterį. Keduli I 
lažą jos neleidai. Būčiau aš 
ją pašokdinęs, tą tavo g a 
žuolėlę. Būtų buvus ji man 
klusni kaip avelė. Ech, my 
liu pašokdinti gražias mergas!

Valdyk liežuvį, kvaily! Ne 
tavo nosiai Kedulytė! Ji po
no palociuose švaistysis Ne 
tu, bet ji tave šokdins! Žiū 
rėk, kad tau netektų jai ran 

ko? bučiuoti!
Dešimtininkas ir žandaras 

su policininku leipo juokais.
Bet Karklys nepasidavė
— Kai švaistysis, tai pažiū 

rėsime. O ligi šiol kas ji bu 
vo? Su Balsiu mylavosi! O aš 
jos Balsį, jei būčiau norėjęs, 
būčiau šimtą kartų Rubikiui 
į lovį i aguldęsl

— Su Balsiu ji niekad nesi 
mylavo! — netikėtai įniršęs 
sušuko Kedulis — Balsys ma 
no žentu niekad nebūtų buvęs!

Išgirdę Balsio pavardę, žan 
daras ir policininkas suklu
so. uodu buvo iš tų, kuriems 
buvo įsakyta šioj apylinkėj 
sekti Balsį ir jį suimti. Bijo 
damiesi tokiais neramiais lai 
kais painiotis žmonėse, juodu 
daugiausia prasėdėdavo smu
klėje, tikėdamiesi, ar neišgirs 
ko apie ieškomąjį nusikaltėlį.

— Balsys? O kur dabar Bal 
sys? — neiškentė žandaras.

— Ieškok tu vilko eglynuo
se, o ne prie didžiojo kelio, 
— suniekino jį vaitas. — Ot, 
ir saugokis, kad pats nepa 
kliūtum jam į nagus. Su Bal
siu, vyruti, juokų nėra!

— Tegu tik mes ji sučiup 
tume, — narsavo policiniu 
kas. — Nusispiaut! Mes jam 
tuoj geležėles ant rankų — ir 
į belangę svolačių!

Čia prašneko dešimtininkas:
-— Žmonės šneka, kad Bal 

sys į girias patraukė, razbai 
ninkus renka ir eis dvarų 
plėšti,

— Ne Balsys, — pertarė ti 
jūnas, — o Pranaitis. Tas už 
Bagdonų Ievą keršys. Jo bu 
vo merga.

— O aš girdėjau, kad tai 
Dzidas Morkus, — tarė vai
tas. — O greičiausiai, tai vi
si trys.

— Ech, nepakliuvo jie, vel
nio vaikai, tada į dragūnų na 
gus! Nereiktų dabar mums 
kaip šunims jų pėdų uostinė
ti! — apgailestavo žandaras.

Dešimtininkas pritildytu bal 
su, su baime ryžosi pasakyti 
savo paslaptį:

— Vakar, grįždamas iš Kre 
kenavos, miške mačiau Pra
naitį.

Visi sužiuro į dešimtininką

(B, D.)
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Milijone*
Lietuvių vaikų sambūris 

«Žilvitis», praėjusį sekma die 
nį atlikęs vaikų šventės pro
gramą, jau įžengė į trečiuo 
sius darbo metus. Ta proga 
išdrįsta skelbti vieno milijo 
uo kruzeirų fondą. Pinigai eis 
jaunimo stovyklavietei įsigy
ti prie jūrų. Taip pat ir pas 
kutinės šventės gautas visas 
pelnas bus pirmoji konkreti 
šio fondo pradžia

Fondą globos «Žilvičio» tė
vų komitetas, kurs ateityje 
bendrom jėgom su «Žilvičio» 
globėja rengs tam tiksui ki
tus kultūrinius pareng.mus.

Suprantama, vieno milijono 
stovyklai įgyti neužteks Bet 
tikimasi, kad sutelkus pradi 
nę apvalią sumą, prisijungs 
ir kiti kultūriniai vienetai bei 
organizacijos,

Jau eilė metų, kai Ameri
koje, Kanadoje ir kitur lietu 
viškas jaunimas turi progų 
kasmet praleisti atostogas sa
vose stovyklose. Suvažiuoja 
jaunuoliai—ės įvairių vieto
vių. Visi kartu gyvena, dai
nuoja, sportuoja, šoka, disku-

Ateitininku
Pirmos dienos vakare kon

greso dalyviai gėrėjosi litera 
tūros ir muzikos koncertu,

Tamsioje scenoje skambėjo 
Haendelio «Pasaulio Sukūri
mas», o jai nušvitus stovėjo 
literatūrinės dalies skaityto
jai: Salvinija Gedvilaitė ir Juo 
zas Bolevičius. Jie atliko poe 
to K Bradūno paruoštą atei
tininkų kūrybos pynę. Po per 
traukos, muzikinėje dalyje, 
Aldona Kepalaitė paskambi
no Dariaus Lapinske kūrinius: 
solistai Prudencija Bičkienė 
ir Jonas Vaznelis padainavo 
įvairių lietuvių kompozitorių 
dainas, tarp jų ir D. Lapins
ko kompozicijas

Po koncerto šokiai vyko 
Prisikėlimo parapijos salėje, 
pas Tėvus Pranciškonus.

SEKMADIENIS. J. E vysk. 
V. Brizgys laikė mišias, o 
vysk. Brazys pasakė pamoks 
lą, pakartodamas ir praplės- 
damas kongreso šūkio mintį 
atvirybė ne vien laikui ir ap 
linkai, bet ir savo artimui. 
Šv, Mišių metu dalyviai gie 
dojo T, Br. Markaičio, S. J.

fondas..
tuoja Jie čia susipažįsta tar 
pusavyje, o vadams pade 
dant. taip pat pažįsta ir savo 
tėvų kraštą Lietuvą. Tokios 
stovyklos yra labai svarbios 
gyvenant svetimuose kraštuo 
se ir norint palaikyti jaučio 
siose kartose tautos meilės 
ugnelę.

Pas mus dažnai kaltinamas 
jaunimas, kad nesijucgiąs į 
lietuvišką darbą kad atitolęs 
nuo tautinės dvasios, kad 
grimstąs svetimybių vandeny 
se.,. Kaltinti lengva. Kritikuo
ti mėgsta vis Bet norint pjau 
ti reikia pirmiau pasėti!

Kalbų neužtenka Jaunimą 
reikia jungti į sambūrius ir 
su juo dirbti. Reikia taip pat 
išgirsti, ko jaunimas pagei
dauja Be abejo, jis nori ben 
drų suėjimų, sporto, pramogų 
ir 11. Visa tai galima palenk 
ti tautiniam reikalui. O vie 
nas geriausių būdų jaunimui 
suburti būtų lietuviška stovy 
kla Tam tikslui «Žilvytis» ir 
skelbia pirmojo milijono kru 
zeirų fondą

M. Vinkšnaitienė 
«Žilvičio» globėja

Kongresas
sukurtas giesmes «Bendruo 
menės auka». Mišių metu pa 
šventintos Toronto ir Detroi 
to studentų draugovių vė 
liavos

Po pietų pertraukos iškil 
mingas posėdis Prisikėlimo 
parapijos salėje. Po garbes 
prezidiumo sudarymo, po jau 
nučių ateitininkų įžodžio Atei 
tininkų Federacijos Vadas dr 
Juozas Girnius skaitė paskai 
tą: «Ateitininkų idėjiniai pa
grindai ir laiko uždaviniai». 
Po paskaitos pristatyti svečiai 
ir tarė žodį tą rytą išrinktos 
naujos tarybos pirmininkas 
dr. V. Vardys, paskui sveiki
nimai, bei rezoliucija apie 
Bažnyčios persekiojimą Lie 
tuvoje.

BANKETAS. Po rimtosios 
darbo dalies kongresas susi 
rinko paskutinio darbotvarkės 
punkto — banketo Vaišių ir 
pasilinksminimo metu įterpta 
baigiamosios kalbos, tarp jų 
ir Toronto arkivyskupo P. F. 
Pocook sveikinimas ir dr V. 
Vyganto, Pax Romana pirmi
ninko žodis.

MUSŲ LIETUVA

U ru sfu<ay
Išbuvęs 12 metų Urugvaju

je ir visą laiką bendravęs su 
vietos žmonėmis, sekęs jų 
gyvenimą, susidarai žmogus 
bendrą vaizdą Jeigu vietos 
žmones lygini su lietuviais, 
kurie prieš trisdešimt metų 
ar kiek vėliau atvyko į Uru
gvajų, dar daugiau ryškėja 
skirtumai. Man išvažiuojant 
iš Montevideo, ne vienas lie 
tuvis klausė manęs kiek iš 
gyvenau šiame krašte ir sa 
vaime prisiminė savo praleis 
tus metus. Vienas prisimena 
pradėjęs savo naują gyveni 
mą su trimis doleria s, kitas 
su šešiais, kitas net turėjęs 
skolinti, nes nieko nebelikę 
iš kelionės. Šiandieną daugu
ma lietuvių turi savo namus, 
savo daržą Daugelis turtin 
gesnių urugvajiečių prašyda 
vo, i>r negai š surasti tarp 
lietuvaičių tarnaičių, nes ma
nė. kad lietuvių tarpe yra 
neturtingų ir sutiks priimti 
bet kokią tarnybą, Visados 
nustebdavo išgirdę, kad nėra- 
O lietuvių kaimynai, urugva 
jiečiai e u pavydu sako kad 
«lituanos son ricos’, lietuviai 
yra turtingi Urugvajus per 
gyvena didelį ūkio sukreti 
mą: viskas yra nepaprastai 
brangu vietos žmonėms Aš 
dažnai savęs klausiu, kodėl 
lietuviai, gyvendami toje pa 
čioje vietoje, gerai gyvena, 
o urugvajiečiai dažnai vargs
ta? Urugva iečiai ir kitos Pie 
tų Amerikos valstybės viso 
išganymo jieško JAV dole
riuose «Tis. duokite mums 
dolerių mes gerai gyvensi
me. o jeigu neduosite, tapsi
me komunistais » Ar iš tiesų, 
tik doleriuose yra išgelbėji
mas? Ko trūksta Plotų Ameri 
kai? Trūksta trijų dalykų: or 
gani-zacijos, uarbo našumo 
ir didesnio atsakomybės 
jausmo.

ORGANIZACIJA ARBA 
ADMINISTRACIJA

Būdamas Ispanijoje, girdė
jau tokią pasaką Šventas Fer 
dinandas Ispanijos karalius, 
nuėjęs į dangų ir prašęs iš 
Dievo Motinos visokių malo
nių savo kraštui. Pirma, kad 
Ispanijos dangus būtų pats 
gražiausias ir mėlyniausias. 
Dievo Motina atsako, «conce 
dido» — sutinku Kad ispani 
joje būtų pačios gražiausios 
ir kvapiausios gėlės, — «Con 
cedido» Paskui prašo, kad 
Ispanija turėtų gardžiausius 
vaisius, geriausius vynus ir

Banketas buvo nustebintas 
staigmenos: pristatyta nauja 
jaunučių ateitininkų uniforma 
kurią išdidžiai vilkėjo du jau
nučiai

NAMO. Kongre-ui pasibai 
gus ruošėsi namo galvodami, 
kad jis per greit pasibaigė, 
kad jo įspūdžių pakaks ilgam 
laikui ir kad kongreso orga
nizatoriai atliko tikrai puikų 
darbą Juk viskas perėjo *la 
bai sklandžiai ir visada pra- 
maiytu laiku, be pavėlavimų

DARBININKAS, 50 Nr. 
liepos 14 d. 

gražiausias moteris. Dievo 
Motina į viską atsako «con
cedido», reiškia sutinku. Ant 
galo Šv. Ferdinandas pasidrą 
sinęs sako, kad visais tais 
gerais dalykais negalima bus 
gerai pasinaudoti, jeigu Ispa 
nija neturės geros Valdžios 
Šventasis prašo, kad Ispanija 
visados turėtų gerą Valdžią. 
Dievo Mokina atsisako: «Ne, 
jokiu būdu negaliu sutikti.» 
«Ir kodėl — klausia Šventa 
sis.» Dievo Motina atsako: 
«Jeigu Ispanija su visais tais 
suteiktais daiktais dar turėtų 
gerą valdžią, tai ji būtų Ro
jus Tada joks ispanas nebe
norėtų eiti į Dangų, o labiau 
pasilikti Ispanijoje »

Tą pasaką galima pritaiky
ti ne tik Ispanijai, bet visai 
Pietų ir Centro Amerikai Juk 
Pietų Amerika turi daugiau 
žemės turtų, negu Šiaurės 
Amerika Mokėti organizuoti, 
administruoti ne tik savo vals 
tybę, bet savo darbą, savo 
namus, savo gyvenimą yra 
nepaprastai svarbu. Kaip iš 
mokyti tos organizacijos?

II. DARBO NAŠUMAS — 
rFICIENClJA

Negalima sakyti, kad žmo 
nės čia nedirba; dirba bet 
darbo našumas dažnai yra 
nepakankamas Kiek kartų 
pastebėjau, kad stiprus vyras, 
pradėdamas dirbti nuo 7 vai,

Rytu Bažnyčia S. Paulyje
Antrame Vatikano Bažnyčios Susirinkime nemaža kalbė- 

bėta apie visų krikščionių vienybę ir apie Rytų Bažnyčią, 
Kas yra ta Rytų Bažnyčia?

uU CENTRAI

Nuo pat pirmųjų krikščio
nijos šimtmečių aiškiai išsi
skyrė du centrai: Roma ir 
Graikija. Iš Rpmos lotyniško 
ji krikščionybės forma pas
klido visoje Vakarų ir Rytų 
Europoje, o vėliau prigijo ir 
Amerikos kontinente, todėl 
vadinama Vukarų Bažnyčia,

iš Graikijos krikščionybė 
sklido po visą Mažąją Aziją, 
ne lotynų, o graikų kalba, vė 
liau ir slavų tautose, kur Ii 
turgijoje vartota slavų kalbos- 
Kadangi tie kraštai yra rytuo 
se nuo Romos, tai imta jų 
krikščionis vadinti Rytų Baž 
nyčia.

SKIRTUMAI

Tarp Rytų ir Vakarų Bažny 
čių atsirado nemaža skirtumų 
apeigose, papročiuose ir gal
vosenoje. Pasitaikydavo ir 
nesusipratimų, Bet per pirmą
jį tūkstantį metų visi krikš
čionys, galima sakyti, gyve
no vienybėje.

Vėliau dėl įvairių tautinių, 
politinių bei psichologinių prie 
žasčių, ir nesutariant kaiku- 
riais religijos klausimais, Baž 
nyčia suskilo į Rytus ir Va- 
karus.

Vakaruose vyriausiu autori
tetu ir Bažnyčios galva laiko 
mas Romos vyskupas, vadina

1965 m ru^piučio 12 d

ryto iki 12 vai. tik 2 kamba
riu teišvalo Kiek kartų aš 
pats turėjau atsisakyti savo 
studentų ar studenčių patar 
navimų, pav. pašerti laborato 
rijos pelytes, nes jie per il
gai užtrunka Aš dažnai savo 
studentams sakydavau: «Dar
bas turi virti rankose, o ne 
sušalti » Kaip išmokyti darbo 
našumo ir produktingumo?

III. FIZINIO DARBO 
NIEKINIMAS

Antropologai aiškina. Ispa
nai turi daug maurų kraujo* 
Maurai Afrikos dykumose ne
mėgsta darbo Per karšta Is
panai, atėję į P. Ameriką, dar 
daugiau sumaišė kraują su in 
dėžių, kurie irgi nemėgsta sun 
kesnio darbo Reikia stehė-is 
kaip žmonės laikosi poniškų 
papročių Komunistai gerokai 
paagitavo darbininkus kad sa 
vo ponams nevergautų Tokiu 
būdu susidarė P. Amerikoj© 
socialinis įtempimas

Jeigu visi norėt* valdyti kas 
darbą bedirbs? Visos politinės 
partijos nori valdyti, todėl 
daug revoliucijų. Visos Pietų 
Amerikos tautos atsibudo štai 
gi&i ir tuojau nori turėti vi
sus patogumus, automobilius, 
televizija radio Tai yra labai 
egoistinis nusistatymas.

Kas daryti? * augelis mano, 
kad bus staigių ekonominių ir 
politinių permainų kai ku
riuose Pietų Amerikos kraš
tuose,

T. J. Venckus, b, J.

mas pop ežium. Rytuose tokio 
vieno visiems bendro autori
teto neliko. Kiekvienas kraš 
tas įkūrė savo patriarkus, Yra 
senų patriarchatų, kaip Kons
tantinopolio, Aleksandrijos ir 
kj yra ir naujų, kaip Mask 
vos, Serbijos, Rumunijos, Bul 
garijos... Visi jie nepriklauso 
viens nuo kito, tačiau išsau 
gojo pirmųjų amžių krikščio
nių tikėjimą ir senąsias tra
dicijas Jie vadina save «ti
kraisiais tikinčiaisiais», kas 
graikų kalba êak<ma «orto
doksai», slavų kalbose «pro. 
voslavai», o lietuviškai sako 
me «stačiatikiai*. Vakarų Baž 
nyčios krikščionys vadinasi 
«katalikai», t. y. «bendrosios, 
visuotinės Bažnyčios nariai».

VIENYBĖ

Kristus įsteigė ne daug Baž 
nyčių, o tik vieną. Vienybės 
reikalingumas krikščionių nie 
kuomet nebuvo užmirštas. Bet 
dabartiniais laikais daromos 
didžiausios pastangos visų 
krikščionių Bažnyčių vieny
bei atstatyti, kad Rytų ir Va 
karų krikščionis gyventų san 
taikoje, nore ir prisilaikyda
mi savų rytietiškų ir vakarie 
tiškų papročių.

Kaikurie Rytų krikščionys, 
ne tik paskiri asmenys, bet 
ir ištisos grupės, amžių bėgy 
je susijungė su Roma, Tode] 

(pabaiga 5 pusi)
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Mencr Desamparado
por ALIONIS FiLHO

Ura dos mais graves pro
blemas que afligem a Socie
dade moderna é sem dúvida 
alguma, o problema do me 
nor desamparado

Quase todos os dias vêem 
ao nosso conhecimento atro
cidade de toda a especic, cu
jos protagonistas são os me
ninos e as meninas sem ^am
paro. Êstes jovens que tão 
uteis poderíam ser a Huma
nidade, contribuindo, quer 
com os seus braços, quer com 
a sua inteligência para o en- 
grandecimento da Pátria, ca
minham, cegamente, para o 
vício, arrastando para suas 
Meiras número sempre cres
cente de adeptos.

Sinto o sangue verter de 
minha alma, e percebo o co
ração transbordar em lagri
mas, quando me lembro que 
esta mocidade não é de todo 
má, ao contrário é boa, é 
ardente, é cheia de entu
siasmo ..

Filhos ou filhas de pais 
inescrupulosos ou órfãos des 
de a mais tenra idade, vi 
ram se estas crianças -- des 
de muito cedo, — de neces 
si >ade de amparo Este am 
paro porém, quase sempre 
lhes foi negado ou quando 
concedido, não o de forma 
correta

Não é com esmolas que se 
protegem os infelizes e mui
to menos se amparam crian
ças ab ndonadas. A esmola 

■f

poderá matar a fome do cor
po, mas, jamais matará a fo
me do caráter. Além disso, 
a esmola vicia à vida fácil. 
É mais fácil pedir esmola do 
que trabalhar. A verdadeira 
filantropia não deve esbanjar 
dinheiio, mas, devo propor
cionar oportunidade aos iníe 
ližes de se erguerem e cami 
nharem em iguais condições, 
sem se verem obrigados bei. 
jarem as mãos de quem quer 
que seja.1

E por falar em filantropia 
quero fazer um convite à mo 
cidade lituana: dediquem se, 
naa horas de folga, às Cam
panhas humanitárias

Há tanta gente, neste mun
do, passando privações e so
frendo; quanta gente morreu 
de frio no recente inverno. 
Seria atitude muito elegante 
se a mocidade lituana reali
zasse uma «Campanha do 
Agazalho», fundasse uma Ins 
tituição de amparo à velhice, 
à criança; os hospitais estão 
repletos de tuberculosos, le 
prosos; pessoas há que são 
devoradas pelo cancer. Há 
uma infinidade de infelizes 
que os lituanos poderíam ale 
grar, ainda que por um ins. 
taute, com suas musicas e 
danças folclóricas Voces to
dos sabem que um segundo 
de felicidade faz esquecer 
uma eternidade de sofrimen 
tos Haverá quadro mais lin 
do do que um sorriso de uma 
criança agradecida?

-F.-rrr.—==.-1--.

Mossa Rainha Escreve
BUENOS AIRES.

Queridos, <
Já estou em Buenos Aires. Quando cheguei já estavam 

me esperando no aeroporto o Alfonso com a Tania e uma 
porção pessoas que ainda não guardei o nome na’ i ieia. po 
rém, foi aquele primo do Alfonso que esteve no Brasil.

O Alfonso e a Tania estão aqui na minha frente, pedin 
do dizer-lhes que eu estou muito bem, mandam lembranças 
e o Alfonso está fazendo o almoço.

Ontem logo depois que eu cheguei, na volta do aero 
porto já me levaram a ver alguns lugares na cidade, 0 ae
roporto tem meia hora até o centro de B. A..

Aqui está tudo bem, por enquanto não coaheci quase 
nada, só ontem fomos jantar fora Quando saimos de casa 
tinha parado de chover e fomos sem guarda chuvas. Toma
mos um tremendo du n banho e já andei de subterrâneo,

Não escrevi muito sôbre Santiago, porque queria ter 
uma ideia geral para depois contar-lhes Mas qualquer pes
soa, de quaiquer gosto ficaria encantada com aquela cida
de. É muito limpa, as ruas são to ias arborizadas e nessa 
época, inverno as folhas das árvores tem um ton averme

Pedro Roberto Felipovitch

Cegamente pela vida passava
Sem ter um raio, de engano, a brilhar,
Mas sempre esperava
Que passara a iluminar.

E a noite, assim, de amargura; 
apreciava aquilo que não via— 
Noite de imensa tortura, 
Pois, abria os olhos, nada via...

Que escuridão deteetante!
Que solidão arrepiante!
Vem estrela beneficiar
0 <aminho pira te encontrar!

Como são elas no excelso emaranhado?
Como e o luar enamorado?
Como parece a flôr?
Aquela aquela que não sente dor!

Qual o perfume da rosa?
Ouvi ser muito mimosa!
E o amor mis erioso?
Para senti lo estou ambicioso! 

1

Num instante brando, em prazer, 
Quando minha noite era noite, 
Meus veres partiram a crer 
Na imagem, na imagem d um ser!

Como é meigo seu rosto...
Seu olhar me a aricia..
Será terminando o desgosto?
Então ouvia sua voz altiva...

Como é singela
Deve ser a mais bela, 
Deve ser a princesa — 
A prijcesa da beleza!

Senti um palpitar!
O coração ficou a vibrar!
De tão emocionante
Ereve chorou a almejar;..

Mas sem ouvir a minha voz 
Desapareceu na escuridão.,.
Tornou a voltar a solidão, 
Surgindo o pavor, não poder me impor!

lhado e de manhã, quando se sai ao portão,
vê-se as ruas cobertas até a meta • de folhas secas
e olhando se um pouco para cima, a gente vê as monta
nhas completamerte brancas. É muito lindo!

No domingo retrazado o Sr. Stonis nos levou a Vina dei 
Mar, valparaizo e mais umas sete cidades pequenas pelo 
caminho. Vina dei Mar é um encanto; porém não tem praias 
como nós. As praias aqui são desde 20 metros. 50 metros é 
a maior, (a que eu me banhei) É a Playa Amarella em Con 
con deve ter mais ou menos uns 100 metros, nada mais. Po
rém e uma estrada qie passa por toda a praia de Vina e é 
igual Itanhaem só com pedras e pedras.

Valparaizo é uma cidade antiga, como todas as outras. 
O Pôrto estava de greve e vimos os navios todos narados.

Em Santiago não há casas modernas como em S. Pau
lo; Os prédios em Santiago, o maior tem 8 andares, por aí 
tem uma idéia; as casas são todas antigas, cores fortes.

A N E V Ė
Vou falar um pouco da neve. Nos dias 9 e 18 fomos a 

Fareillone A neve, vendo se de longe, a gente até se emo

ciona e da casa dos Stonis n 
gente via todo o dia e o dia 
todo. Fomos com uma camio
neta — Studebaker do Pepe. 
Esse rapaz tem uns 2 anos, 
mas tem um juizo fabuloso. 
Aqui só saiamos em turma, 
com mais meças e rapazes, 
mas é uma turma fabulosa, 
todos são estudantes de Fa
culdade e tem o carro do pa 
pai para passear.

A viagem para Fareillone 
leva para subir com caminho 
bom mais de 2 horas É emo 
cionante, pois a estrada é só 
de curvas tão fechadas que 
para fazê las o carro faz mui 
tos ziguezagues e no meio da 
curva precisam por marcha' 
a ré e depois continuar. A 
estrada aão tem nenhuma 
proteção, e passa Um carro 
só, nada mais. Por isso pode- 
se subir até as 13,30 e des 
cer só depois das 15.30 hi.

Como não havia lugar pa 
ra todos na cabina, eu fui na 
carroceria, é dez vezes mais 
impressionante! Pois bem, su 
bimos e quando começou a 
ter neve no carrinho eu ên 
louqueci, É tão lindo que eu 
pulei da camineta e fui pe 
gar aquela coisa branca, saí 
correndo e encostei a mão. 
Em seguida jogui longe, pois 
me doeu a mão

Puzemos a cadeira no carro 
e seguimos a viagem. Tomas 
a Parva fica, uns 7 quilome 
tros adiante de Fareillone. 
(Fareillones fica a uns 65 qui 
lometros de Santiago), uns ra 
pazes foram esquiar o Pepe. 
em 70 metros cai 18 vezes. Nós 
não contávamos até 10 e ele 
caia. Bem, eu coloquei os es
quis em Fareillones, na Can
cha dos Tontos. Não preciso 
nem contar! Me disseram pa 
ra descer a Cancha direto... 
A gente tem que descer fa
zendo zig zag. Mas me expli 
caram que descendo direto è 
mais fácil para se equilibrar 
e lá fui eu. Nossa! Voces não 
fazem nem uma idéia a gen
te, quando não está no ehão, 
pega uma velocidade tre 
menda,

A primeira coisa que se 
faz é atirar-se ao ehão. E 
depois para levantar? Não há 
quem aguente com gente e 
os esquis escorregam, se não 
para frente, para trás, senão 
para os lados demais. Eu caí 
a 3 por 4 e quando comecei 
a esquiar, precisavam ver co 
mo eu descia aquela cancha. 
Fui tentar descer até embai- 

, xo, pela última vez peguei 
muita velocidade e solo! Po
rém desta vez, esquecí que 
tinha que cair para o lado, 
cai para tras, sentei em cima 
dos esquis e acabei Jde des
cer a Cancha sentada No fim 
torcí o pé- Iso tudo aconte 
ceu na primeira vez; Na se- 
gunda nevou muito e havia 
70 cm. de neve. (A primeira 
vez s 15 cm.)

Façam uma idéia. A gente 
se enterra na neve, porque 
não se anda em cima dela. 
Anda-se no chão, como numa 
praia e a nev assim tam

(Continuação na 5 pag.)

4



1965 m. rugpiučio 12 d.

(pabaiga iš 3 pusi.)

kalbant apie Rytų Bažnyčią 
dabar reikia skirti dvi i.,jos 
dalis: viena jų, pasivadinusi 
ortodoksais, (ir provoslavais 
ar stačiatikiais) nepripažįsta 
Romos popiežiaus visos Baž
nyčios regimąja galva ir val
dytoju. Kita dalis pripažįsta 
popiežių ir vadinasi «graikų 
katalikais», arba «rytų katali
kais» kartais vienu žodžiu 
«unitais» arba «susijungusiais» 
t, y. su Roma. Reikia nepa
miršti tų dviejų dalių skirtu 
mo, kai kalbame apie Rytų 
Bažnyčią S. Paulyje.

SÃO PAULO

S. Paulyje gyvena Įvairiau 
šių rasių bei kraštų žmonių| 
Nieko, tat, stebėtino, kad čia 
yra krikščionių, kilusių iš Ma 
žosios Azijos, Graikijos, sla 
vų kraštų ir priklausančių 
Rytų Bažnyčiai Jie turi čia 
savo šventyklas, bažnyčias ir 
dvasininkus.

Kitame «Mūsų Lietuvos» nu 
meryje supažindiasim skaity
tojus su tais Rytų Bažnyčios 
krikščionimis, kurie nepripa
žįsta popiežiaus savo dvasi
niu vadu. Ir dar kitame nu 
meryje pristatysime Rytų Baž 
nyčią, gyvenančią vienybėje 
su popiežium ir su mumis.

V. Pupinis.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4,o-Sala 19- i ei. 37-0324
no 14,00 ik; 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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

JAKUTIS & LAPĖMIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 35C

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ir MA© J CARRIER! m.,.
Lindoya vanduo yra dduai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK-di? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

U ü a

t* «0 t*

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

MŪSŲ LIETUVA

Š; Amerikos armija vartoja naujus sunkvežimius, kurie 
gali važiuoti per duobėtus laukus, griuvėsius ir kitas kliū
tis. Jie sustatyti iš dviejų dalių, kad per viduri lankstūs ir 
ir todėl gali prisitaikyti prie visokios rūšies žemės paviršiaus, 

usis

(Continuação da 4 pag ) 

bém, e porisso que não es
quecí desta última vez.

Quando estávamos pondo as 
correias no carro, a úhima 
vez, começou a nevar. Que 
lindo! Nevou o dia todo. É 
muito bonito. Tirei muitas 
fotos.

Tchau, Lembranças a todos 
e um abraço!

Maria Cecilia Bagdžius

SESSÃO CINEMATOGRÁFI

CA: Entrada franča-

Todos os sábados a partir 
do julho dia 31, haverá 
projeções de filmes gentil
mente cedidos pelos Consula
dos: Britânico, Canadá, Ja
pão. Uruguai etc. O filmes 
serãe exibidos na Casa da 
Juventude para todos os in 
teressados NAO DEIXE DE
COMPARECER!

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 ---------

PIGI IR GERA KOKYBEI

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsi mokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

I
 Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-52941

ž São Paulo
Medžiaga pard odama ir išsimokėjimui

į ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

-- Brangioji, ar sutinki te
kėti už manęs?

— Ne, bet aš niekad nepa 
mirčių, kad tamsta turi gerą 
skonį

RUSAS ROMOJE

Sovietų politrukas pripuola 
mai pateko į Romą. Palidovo 
vedžiojamas jis priėjo prie 
vieno didžiulio pastato,

— Kaip patinka jums tas 
rūmas? — klausia paiidovas.

— Fi ., Pas mus Maskvoje 
tokių, rūmų tūkstančiai.

— Taip?!.Labai galimas da
lykas, nes tai beprotnamis.
rr~r twvtwi -tf - wnrrt

KI VINES RŪBINĖJE

Vienas išeinančių svečių 
sako rūbų sargui:

— Bet tai ne mano skrybė
lė. Kuris čia asilas man ją 
sukeitė?

— Nežinau, mielas pone. 
Bet jei jis nepastebėjo jūsų 
skrybėlės užsidėję'5, jo galva 
turėjo būti tokia kaip tams
tos

pusi, a

LIETUVAMs PAMALDOS
LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadi-e 
niais 8 00 ir 9,30 vai. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko, 
kai turimos mėtinės ar 7 d. 
mišios

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias, : . ■

Pirmą mėnesio sekmadi’enj 
Parque das Nações t&'val 
Casa Verde, 17.15 vai'-'
Antrą : '

- ' ».
Jaçana klierikų kopi. 8.15.?val.

Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18.00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai,, 
Lapa If vai.
Pask utinį:
Vila Anastacio 8,30 vai, 
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.

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE 18 

PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMERjKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

ĮLIETU VA».

T
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8UVO GRAŽU!

Praėjusio sekmadienio po
pietę «Žilvičio» būrelio vaiku 
čiai parodė savo sugebėjimus 
Seserų Prauciškiečių gimnazi 
jos salėje Tikrai buvo kuo 
pasigėrėti ir net iki ašarų 
prisijuokti

Daug vaidintojų. Vienaip ar 
kitaip scenoje pasirodė virš 
30 berniukų ir mergaičhj Įvai 
riausio amžiaus. Jauniausia 
kažin ar turėjo 5 metukus.

Vaidinimas parodė našlaitį 
lietuviuką, bejieškantį kelio 
tėvynėn-, Dainavos šalin. Vi
sokį apgavikai bandė kelio
nėje jį suvilioti ir nusivesti į 
įvairiausius kitus kraštus, ža
dėdami našlaičiui aukso kai 
nūs. Bet jį išgelbėjo gerosios 
Laumės duotas veidrodėlis., 
kurs vis parodė, kas meluo 
ja Pagaliau atrado jį geri 
dzūkai — vyras ir žmona — 
ir pasiėmė auginti kaip savo 
sūnų, iki visi galės grįžti 
laisvėn Lietuvon Toks vaidi 
nimo trumpai atpasakotas tu
rinys Be reikėjo pamatyti, 
kaip visa tai buvo scenoje 
atvaizduota, su grimu su gra 
žiais rūbais su šokiais ir 
dainomis Tai jau nebe pa 
prastas vaidinimas, bet tar 
tum operete.

Suprantama, jog iš tokių 
vaidintojų negalima Jaukti 
sklandžiausio ir aukščiausio 
lygio vaidinimo. O vis^i vai 
dinimas buvo gražus ir jame 
jau išsiskyrė kaikurie talen
tai, kurie dažniau vaidinda 
mi galėtų išaugti į pajėgius 
scenos menininkus

Vaidinimą sekė inscenizuo
tos dainos ir kai tik vaikams 
buvo paduotas ne per aukš
tas tonas, labai gražiai ir su
tartinai padainavo, pa v ‘Pe
lė ią-. ir toliau šitą būrelį la
vinant, priaugtų gerų cliorič 
tų ateičiai.

autiniai šokiai, tegu :r su 
«kliūtimis» ypatingai linksmai 
nuteikė žiūrėtojus Mažiausių 
šokėjų klaiuos prijuokino pu
bliką iki soties.

Ne visi vaikai vaidino. Sa
lėje suskaičiuota dar apie 30 
vaikų. Ir kaip-^e stebėjo vai 
dinimą. šokius.^akytėmls ryte 
rijo! Kaikurie riė't nelietuviu 
kai, nelietuviukė’s.

Šitokį būrį ir tokios įvairios 
programos paruošti, tai ne 
riestainį suvalgyti. Be abejo 
ne vienas asmuo pasidarba 
vo Tačiau didžiausią dalį ,rū 
pėsčio, planavimo apmokymo 
teko pakelti p M Vinkšnai 
tienei su V Tubeliu Ta;p ir 
klausi savęs, kas beliktų iš 
V. Zeiinos jauniausių jei ne
bebūtų p. Vinkšnatienės!

Prieš 2 savaites tame r at 
aikraštyje klausėme kiek 

raukų pirštų įeiks griebtis ta 

slankiusiems į vaikučių šven 
tę suskaičiuoti Vaidinimui 
įpusėjus salėje buvo 120 su. 
augusių ir 30 vaikų Jau ge 
riau, negu per paskutinę Ka 
ledų programą. Bet labai 
labai džiaugt s negalima, nes 
žiūrovų daugiau negu pusę 
si darė senutės moč utės, o 
vyrų tai vargiai buvo 25. Jau 
nimo — keliolika Tokiai me
tinei vaikų šventei tikrai per 
maža. Nebuvo matyti ir dar 
kai ko, kam tikrai reiktų do 
mėtis lietuviškuoju jaunimu. 
Tas jų nedalyvavimas krito į 
akį

Baigiant reikia pareikšti pa 
dėkos ir pagarbos žodį p 
Vinkšnaitienei ir visiems jos 
pagalbininkams už pasiauko 
jimą ir sunkų kruopštų dar
bą Nenuleiskite rankų! Dar 
vienas kitas panašus parengi
mas, ir bus daugiau ateinan
čių

Š, m rugpjūčio i5 d 
Šv Juozapo Vyrų Brolija ren 
gia pikniką Jurubatuba vieto 
vėje Pirmą kaitą bus išban
dyti nauji įrankiai žaidimams 
Bus 6 premijuoti žaidimai, 
muzika ir šokiai

Jurabatuba yra gražus São 
Bernardo do Campo miškas 
prie žavies jūros.

Bus galima ir laivais pa 
plaukioti ir medžių pavėsyje 
ram ai pailsėti

Autobusai išeis: 'š Casa 
Verde ir iš V Zeiinos Bilie 
tai jau gaunami pas M. Ta 
mairūną rua AgosJobo Lata 
ri 346, Vila Prudente, pas 
broli tos narius V. Zelmoje ir 
pas J J Matenonius. rua Vi. 
cby, 204 ir Rua J atai, 150 
Casa Verde.

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BT<O 
L JA, gerai suprasdama su 
kokiomis finansinėmis sunke
nybėmis turi kovoti lietuviš 
ka spauda išeivijoje ypač 
Pietų Amerikoje, pasišovė su 
rengti «Mūsų Lietuvos» Spau 
dos Rėmėjų vakarą — balių. 
Ji kviečia visus kilnios šir 
dies lietuvius į tą Spaudos Bi 
čiulių balių, kuris įvyks šių 
metų rugsėjo mėn. 11 dieną, 
S vai vakare, Dariaus ir Gi- 
rėno vardo lietuvių salėje, 
Aiooca rua Lituânia. 67

Bus trumpa, tai pmgai pri 
taikyta programa

Šokiams gros-moderni rink-

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPUS, PEÇAS ESTAMPADAS F FERRAMENTAS.

Prcça Padre Lourenço Barendes. 243 — Quinta das 
Paneiras — V Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

Š Amer kos mokslininkai rengiasi keliauti į mėnulį. Jie 
turi priprasti gyventi ir darbuotis be jokio oro spaudimo iš 
viršaus, taigi ir nejausd mi savo kūno svorio Pratinasi dide 
linos? tam tyčia paiarvtuose vandens baseinuose, Seattle 
mieste Washingtono valstijoje

PATS ŽINOK IR KITAM PASAKYK!

šių metų-Jrugpiūčio (A osto) 22 dieną 2 vai, 30 min, po 
pietų, Vyt,auto Didžiojo vardo rūmų salėje, 

Vila Beloje rengiamas
LIETUVIŲ POBŪVIS

Pirmojo Lietuvos Konsulo Dr P Mačiulio pagerbimui 
jo 70 m. amžiaus proga. Programoje paskaita ir trumpa 
meninė dalis, Po programos šokiai ir pasilinksminimai 
grojant puikiam orkestrui iki 12 vai nakties Veiks ge
ras lietuviškas bufetas Pakvietimus iš anksto galima 
gauti pas rengėjus ir visose trijose lietuvių mokyklų 

patalpose: Vila Anastazijoje, Mokoje ir Vila Beloje.
Rengėjai

Didinga Jaunimo Šventė
Rug jūėio 29 dieną. 16 valandą 

S. Miguel Arcanjo gimnazijos salėj 
Rua Camp s Novos 19, Vila Zeltna.

3 jų Veiksmų Celiabinsko drama
«GAIRES»

Dalyvauja: A. Vinkšnaitytė, J Kraujalytė, V. Misiūnaitė
V Bilevičius P, Butrimas, Alb Seliokas V. Tūbelis

Kiekvieno lietuvio yra maloni pareiga dalyvauti 
kiekvienoj Jaunimo Šventėj.

..............

tioių lietuviškų plokštelių mu 
zika.

Pakvietimus į tą vakarą ga 
Įima gauti pas Brolijos na 
rius, «Mūsų Lietuvos» spaus 
tu vėje. administracijoje ir 
Lietuvių Parapijos Klebonijo 
je V Zelinoje

Lietuvių namuose atidaroma 
skaitykla Galima kiekvieną 
vakarą užeiti ir pasiskaityti 
iš įvairių kraštų ateinančių 
lietuviškų laikraščių ir žurna 
lų Ša hmatų ir «-ominė» mė 
gėjai gali sudaryti savo loši 
mų partijas, ir draugiškoje 
kompanijoje praleisti vaka 

rus, Patalp s atdaros nuo 
18 vai.
NnMMniwmMMMni

Kas nori smagiai praleisti 
laiką, kas mėgsta muziką, dai 
ną, šokius, tas tuojau teįsira 
šo į Mookos lietuv ų chorą. 
Repeticijos kiekvieną antra 
dienio vakarą 20 vai. Choras 
rengiasi koncertui kas ture 
tų įvykti dar prieš Naujus 
Metus Ypač reikalingi te
norai.

Šeštadieninė mokykla jau 
turi 21 mokinį. Tėveliai, ma
mytės,, .siųskite savo vaikus! 
Jiems;;patiks! Atveskit juos 
tik pirmą dieną Paskui jie 
patys norės ateiti. Pamokos 
kas šeštadienį 14 valandą: 
dainos, žaidimai, šokiai, liet, 
kalba.

«M. L,» redakcijoje yra atė 
jusi «Žvaigždė* p. Juozui Vit 
kauskui . ir «Laiškai Lietu 
viams» p. Juozui Butauskui.

T. J Bružikui turės daryti 
dar vieną operaciją Čikago 
je, Šv Kryžiaus ligoninėje, 
(ne kojos)

ATSKIRO NUMERIO

KA-NÃ 75,00

JŪSŲ PAGALBA REI KALIN GA BAIGTI ĮRENGTI MO OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU KA BUS DĖKINGAI PRIIMA MA,
L I G O N Y S

Kunigundai Vyšniauskienei 
padaryta veido nervų opera 
cija Hospital Geral da Lapa, 
salė 216. Šią savaitę grįžo 
namo,

Monika Kle’zienė, gyv. Vi
la Zelina, rengiasi vykti į 
Hospital Sta. Helena inkstų 
operacijai.

Labai sunkiai serga Marti 
nas Greičius, gyv V Anasta- 
cio. Gydosi Hospital do Can 
cer.

Rugpjūčio 4 d. Chem, Inž. 
ir Muzikas p. Alfonsas Petrai 
tis giminių ir draugų tarpe at 
šventė savo gimtadienį. P. 
Alf. Petraitis Instituto Pinhei 
ros chemijos ir vaistų fabri 
ke užima atsakingą kontrolės 
skyriaus direktoriaus vietą 
Atliekamu laiku jis studijuo 
ja elektronika, paišo, duoda 
muzikos pamokas ir vadovau 
ja V. Anastacio jaunimo cho
rui

Rugpjūčio 5 d. Jonas Ma- 
sys, anksčiau V. Zeiinos kori 
gregadų veikėjas, dabar gyv. 
V. Anastacio savo artimųjų 
tarpe atšventė savo gimimo 
dieną. J Masys gavęs «Con
tador» diplomą dirba savo 
profesijoje.

V, ANASTACIO Dr. Jono 
Basanavičiaus lietuvių moky
kloje prasidėjo lietuvių kal
bos pamokos Jos vyksta kiek 
vieną penktadienį vakarais 
18,30 vai. Užsiregistruoti pra 
šoma pas mokytoją St, Kubi- 
iūną Tolimesnių apylinkių vai 
kai bus nuvežami ir grąžina 
mi į namus, bent žiemos tam 
siais vakarais. Kiekvieno lie
tuvio garbės pareiga, kad jo 
vaikai ir anūkai išmoktų lie 
tuviškai skaityti ir rašyti.

— 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.

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje.

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