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P O N I A MARCELĖ RUDAITI E N Ê 
Yra šio «Mūsų Lietuvos» numerio leidėja.

Ji gyvena Čikagoje. Yra gailestingoji sesuo. Darbuojasi 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Jos vyras — gydytojas,

«Mūsų Lietuvos» Administrac’ ja taria jai visų laikraščio 
skaitytojų vardu nuoširdų ačiū!

Plačiajame
Graikijoje ilgesni laiką tę- 

siasi valdžios -krizė dėl buvu
sio premjero Pampadreu ki 
virčų su Graikijos monarchu 
Konstantinu Dėl politinių ki
virčų dar nepasisekė sudary
ti naujos vyriausybės, kuri 
gautų parlamento pasitikė
jimą.

Brazilijos Darbo ministeris 
Susekind pareiškė, kad pas
kutiniu laiku bedarbių skai
čius visame krašte ypatin
gai São Paulo, Rio de Janei
ro ir kituose didesniuose mies 
tuose pradeda palaipsniui 
mažėti.

Venezuelos valdžia nori už 
pirkti Brazilijoje 300 autobu
sų ir 600 sunkvežimių. Vene
zuelos sostinėje Caracas esąs 
didelis autobusų trūkumas 
miesto susisiekimui.

Iš Rio Grande do Sul esta
do sostinės Porto Alegre pra
nešama, kad vietos policija 
susekė didelį kiekį koraunisti 
nės propagandos knygų, žur
nalų, laikraščių ir plakatų pa 
vidale, Visi tie spausdiniai 
buvo slapta atgabenti iš Ku
bos, Čekoslovakijos ir Sovie 
tų Rusijos.

Iš Vienos pranešama kad 
vienas komunistinės Vengri
jos pilietis su garvežiu prava 
žiavo sieną ir pabėgo į Aus
triją. Pabėgėlis pasakoja, kad 
Vengrijoje prie komunistinės 
valdžios gyvenimas virtęs ti
kru pragaru.

Iš Šiaurės Amerikos grįžo 
Brazilijos Karo Laivyno mi- 
nisteris admirolas Paulo Bosi 
šio, kurio kelionės tikslas bu 
vo tartis dėl 4 naujų karo lai 
vų-naikintuvų užpirkimo vie
tos karo laivynui,

Viso pasaulio spaudoje vis 
dažniau pasirodo žinių apie 
«skrendančių lėkščių» pasiro 
dymą įvairiose vietose, Bet 
iki šiol dar neišaiškinta iš 
kur tos «skrendančios lėkš
tės» paeina.

Per pirmuosius šių metų 
šešis mėnesius Brazilija eks
portavo į Japoniją ir Vakarų 
Vokietiją 104.000 tonų me d vii 
nės (vatos) už 52 milijonus 
dolerių.

Komunistiė Kinija vėl gra- 
sinajš. Amerikai kiniečių «sa 
vanorių» pasiuntimu į Šiau
rė# Vietnamą kovai su ame
rikiečiais.

Pasaulyje
Mato Grosso estado valdžia 

projektuoja intensyvinti že
mės ūkio kolonizaciją visame 
estade vietos Brazilijos kolo
nistais, iš Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina ir kitų esti- 
dų. Kolonizacijos tikslams bus 
skiriami dideli žemės plotai, 
kurie priklauso estado vai 
džiai.

Š Amerikoje Long Bea h 
mieste įvykusiame grožio kon 
kurse pirmą vietą laimėjo Va 
karų Vokietijos gražuolė In 
grid Finger, Antrą vie ą lai 
mėjo amerikietė gražuolė Gail 
Karen Krielow ir Brazi ijos 
gražuolė miss São Paulo San 
dra Penno Rosa laimėjo ket 
virtą vietą

São Paulo miesto burmis 
tras Faria Lima Rio de Ja 
neiro mieste turėjo ilgesnį pa 
sitarimą su Amerikos ambasa
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Dvasinis Rusu Atgimimas
KURIA KRYPTIMI EINA SOVIETŲ VJDA! GY\ENiMAS 

DR. V. LITAS

Mihajlo Mihailov, jugoslavų 
universiteto docentas, jugos 
lavų literatūros žurnale «Delo> 
paskelbė du straipsnius Šitie 
straipsniai Jugoslavijos prezi 
dentui Tito atrodė kaip Sovie 
tų Sąjungos ir Spalio mėn 
revoliucijos apšmeižimas Teis 
mas Mihajlovą nubaudė devy 
niais mėnesiais kalėjimo. Mi 
hajlovas iš tikro, parašė tris 
straipsnius apie Sov Sąjungą. 
«Del »» trečią straipsnį nepas
kelbė Vokiečių «Rheinischer 
Merkur» išspausdino to straips 
nio ištraukų. 1948 m. tarp 
Maskvos ir Belgrado prasidė 
jo aštrus konfliktas Jugosla 
vų spauda tada apie Rusijos 
dvasinę padėtį pasisakydavo 
gana atvirai Tito 1952 m. ko 
munistų partijos suvažiavime 
spaudos pranešimus tik pa 
tvirtino.

KONTAKTAS SU RAŠY
TOJAIS

Pirmoji Mihajlovo trečio 
straipsnio dalis yra apžvalgi
nis pranešimas apie rusų ra. 
šytojus Mihajlovas sus tiko ir 
ilgai pasikalbėjo «Art stų klu 
be» su A. Voznesskij, Klubas 
yra gražiai ir moderniškai 
įrengtas naktinis lokahs, Ati
darytas ligi 2 v. nakties Bet 
patekti į klubą, yra sunku. 
Voznessenskij yra garsus Mas 
kvos rašytojas Durininkas jam 
lengvai leido įsivesti ir Mihaj 
lovą Iš pašaukimo vozops 
senskij yra architektas, bet 
domisi literatūra. Be to, jis 
verčia ir perkurta veikalus iš 

dorium Lincoln Gordon dėl 
finansinės paramos požemi 
nio traukinio statybai šiame 
mieste.

SÂO PAULO arkivyskupi
jos generalinis vikaras prel. 
Josė Lafayette Ferreira Al
vares paskirtas vyskupu. Jo 
konsekracija įvyks rugsėjo 
mėnesį 8 dieną.

S PAULO valdžios sluoks
niuose kalbama apie naujo 
plento pravedimą tarp Santos 
ir S Paulo miestų Kylanti in 
dustrija ir prekyba bei susi
siekimas greit taip užtvenks 
esamą greitkelį, kad jis bus 
užkimštas odėl reikia laiku 
pasirūpinti antru plentu.

S, P ULO tramvajai - bon 
dės pernai davę miestui virš 
milijardo kruzeirų nuostolių. 
Todėl miesto valdyba noriko 
greičiau jais nusikratyti.

kitų kalbų.
Mihajlovo paklaustas, ar jis 

yra komunistų par ijos narys, 
atsakė «/s ai p M jakowski, 
taip ir aš nesu partijos na 
rys» Voznessenkij Mihajlovui 
atrodė labai inteligentiškas 
vyras ir geras Vakarų litera
tūros žinovas. Tarp Mihajlo
vo ir Voznessenskij kalba nu 
krypo apie Kafka, Joy<e. T. 
S Eliot, Teilhard de Chardin 
ir daugybę kitų Kitiems ru 
sų rašytojams šitie asmenys 
yra terra incognita Dvasiais 
Voznessenskij tėvas yra ne 
kas kita, o Pasternakas Pas 
ternakas \ ozne. senskiui da
vė pasiskityti «Daktaro Žiya 
go» rankraštį

Voznassenskij ir Mihajlovas 
ligi vidurnakčio šnekučiavosi 
klube, Savo populiarumu Voz 
nessenskis pralenkė net Jew 
tuschenko Voznessenskij dau 
giausia mėgiamas jaunimo

Mihajlov čia rašo ir apie 
kitą rusų poetą Leonid Marti 
nov: «Voz/iessenskij ir aš su 
tarėm, kad žymiausias šių lai 
kų rusų poetas yra Martinov. 
Keletą metų jis praleido Sibi 
ro vergų stovyklose ir buvo 
vadinamas liaudies priešu. 
Martinovas gimė 1905 m. Tik 
35 m amžiaus jis pradėjo 
poetinę kūrybą Bet Maitino 
vas tuoj buvo pasmerktas Tik 
1956 m. jis išėjo į viešumą 
su jaunais rašytojais — Jew- 
tuschenko, Achmadulin Voz 
nessenskij ir kitais r Ryto
jais.

RELIGIJA RODO SANTYKĮ- 
TARP VALDŽIOS IR ŽMONIŲ

Mihajlovas aplankė žymų 
Zagorsko vienuolyną, 70 km. 
nuo Maskvos, miestelio cen
tre, ant kalnelio, aptverto ma 
syvine akmenų siena, stiebia
si senų bažnyčių bokštai. Cen 
trinė bažnyčia yra paversta 
ateistiniu muziejumi Žmonės 
net labai tolimų apylinkių ren 
kasi į atdaras bažnyčias Ir 
užsieniečiai mėgsta šią vie 
tą, Ateistinis muziejus rodo 
santykį tarp valdžios ir žmo
nių: atidaros bažnyčios nesu 
talpina žmonių, o ateistinio 
muziejaus žmonės vengia.

Prievarta nieko nepadeda. 
Prieš relig nes sektas valdžia 
yra visai bejėgė. Didelio ak 
tyvumo rodo baptistai. Be 
veik kiekvieną dieną atiden
giami jų veikimo liz ai Di 
džiausiąs šitos sektos pasise
kimas yra tarp darbininkų. 
Prievartos priemonės sektos 
veikimą tik stiprina Sunku 
nvt pasakyti, kas yra didesni 
fanatikai: baptistai ar ateistai 
Tarp baptistų ir ateistų Sov 
Rusijoje vyksta sunki kova. 
Fanatiška kova prieš tikėjl 
mą štai ką rodo: sovietams 
rūpi ne ateizmas, bet antite’z 
mas. Kova yra kruvina. Anti 
religinis spaudimas po karo 
vyksta žiauriausiomis formo 
mis, 1964 m. komunistų parti 
jos suvažiavim s priėmė Iljit 
schowo pasiūlymą: ateizmo 
pamokos yra privalomos vi 
soms vidurinėms ir aukšto 
sioms mokykloms Kioskai yra 
užversti vulgariškiausia ateis 
tine literatūra. Šita literatūra 
rodo fanatiškiausią neapykan
tą religijai. Antireliginių ar
gumentų kvailumas sulaukia 
priešingų rezultatų. «Komso- 
molskaja Prawda» praeitais 
metais pranešė apie devynių 
mergaičių iš Maskvos aukš
tesniosios mokyklos pabėgi
mą į vienuolyną. O mergai 
čių klasės mokytojas buvo 
anatiškas ateistas.

Mihajlovas, klausydamas Za 
gorsko vienuolyno bažnyčių 
puikaus choro, prisiminė gar
sų rusų filosofą Konstantiną 
Leontiew, kuris paskutinius 
gyvenimo metus praleido vie 
nuolyne Šių dienų Rusijos 
studentai nedaug’ žino apie 
Leontiew, W. Solowjow ir k. 
rusų filosofus. Mihajlovas <ju© 
dame sąraše» surado 17 rusų 
filosofų Tik Berdiajewas ir 
Mereschkowski yra žinomi 
plačiai: komunistai su jais 
veda nuolatinę polemiką Ru 
sija turi tik Tschernyschews 
ki, Plechanow, Lenin ir Lu 
natschareki Didžiulė šių lai 
kų rusų tauta kitų plaHaų pri 
pažintų iilosafų neturi Mihaj 
lovas šitaip mano, rusų tau 
tos filosofinį vakumą vis dau 
giau užpildo vakarietiškas 

galvojimas,
«Rusų filosofijos rehabilita. 

cija> rašo Mihajlovas «nėra 
be galimybių. Spaudimas su 
6įdarys iš viršaus^ būtent, po 
litine situacija TVladimiras 
Solowjovas, Danilevski ir kiti 
rusų filosofai pramatė, kad 
20 tame šimtmety vyks susi
dūrimas tarp Rusijos ir Ki 
nijos».

ANTISEMITIZMO REIŠKINIAI

Toliau Mihajlovas šitaip sa 
ko: «Be abejo, Rusijoje yra 
stiprios antisemitinės jėgos 
Reika'o užtušavimas neišgy 
do blogybės. Stalinas rengėsi 
žydų sunaikinimui, kaip Hit
leris. Tik jis tai darė slap
tai» Mihajlovas duoda pavyz 
džių iš prieškarinių ir karo 
metų. Antisemitizmas ryškus 
ir dabar.

«Vienas Maskvos kultūrinio 
gyvenimo atstovą pasakojo, 
kad dėl žydiškos kilmės jis 
negalėjęs s udijuoti Maskvos 
ua-te ir studijoms turėjęs vyk 
ti į provinciją, nors aukštes
niąją mokyklą jis buvo bai 
gęs aukso medaliu, «rašo Mi 
hajlovas.

M'hajlovas antisemitizmo 
nuotaikas Rusijoje patyrė pir 
momis dienomis, jugoslavų 
traukinio vagonai, pervazia 
vus sieną, buvo prikabinti 
prie rušiško traukinio. Mihaj 
lovas ėmė vaikščioti po trau 
kinį ir stebėti keleivius.

«HOMO SOVIETICUS»

Mihajlovas trečiame savo 
straipsnyje liečia dabartinio 
ruso psichologiją «Homo so 
vieticus negalima identifikuo 
ti su komunistų partijos na 
riu. iš » milijonų kom. parti 
jos narių ne visi yra homi 
nes sovietici, šito tipo žmo 
nių yra ir už partijos ribų » 
Pirmas charakteringas homo 
sovieticus požymis yra besą- 
lyginis valdžios įsakymų ir 
nutarimų priėmimas Antra 
charakteristika šitaip atrodo: 
rusas, nuoširdus ir asmenį 
niam gyvenime malonus žmo 
gus, «aukštesnių idealų var 
dau» yra palinkęs pr e gyve
nimo bendrumo. Homo sovie 
ticus negali suprasti, kad ais 
kiras žmogus laikrašty gali 
skelbti savo nuomonę., kuri 
nesutampa su valdžios pro
grama. Homo sovieticus psi
chika pateisina valdišką-femur 
tą ir melą. Smurtas ir melas 
— iš meilės «didžiajai tėvy
nei»! Aukštas tikslas pateisi 
na purvinas priemones.

(Bus daugiau)
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ELTA PRANEŠA:

URUGVAJUS

LIETUVIŲ Kultūros draugi
ja Urugvajuje perstatė savo 
namus Numatyta pad dint! sa 
lę ir sceną. Taip pat yra nu 
raityti ir kitų patalpų praplė
timai

RADIO valandėlė «Lituania 
en Uruguay» š, m. rugpjūčio 
6 d. šventė savo penkerių 
metų veiklos sukaktį. Daug 
sunkumų ir kliūčių teko nu
galėti per tuos penkerius me 
tus šios radio valandėlės va
dovui Juozui Vaštakui. Jo 
sunkus darbas buvo nuolat 
parem-as «Aidų» choro ir 
tautinių šokių vieneto‘Ginta
ro». Šalia jų visa eilė lietu
vių patrijotų visapusišką pa 
rama sudarė tinkamas sąly
gas, kad šis darbas nenusto 
tų Paminėtina, kad ši lietu 
viška radio valandėlė dalinai 
aptarnauja ir Argentinos lie
tuvius

LIETUV Ų Bendruomenės 
Buenos Aires skyriaus sekre 
torius A. Keveža viešėjo Uru 
gvajaus lietuvių tarpe Ta 
proga aplankė lietuviškas kul 
tūrines institucijas, lietuviš
kas radio valandėles, perduo 
damas sveikinimus iš Argenti 
nos lietuvių

ARGENTINA

KORDOBOS Universiteto 
medicinos fakultetą šiemet 

baigė Rudolfas Pinkevičius, 
Stefanijos Verkauskaitės ir 
Stasio Pinkevičių sūnus Ša 
lia medicinos daktaro titulo 
dar gavo specialų a'žymėjimą 
už vieną mokslinį darbą. Pa 
žymėtina, kad dr. R. Pinkevi 
čius daktaro diplomą gavo iš 
paties Argentinos prezidento 
dr. A Illia rankų.

ROSARIO Lietuvių Orkes 
tras šiemet mini savo 40 ties 
metų veiklos sukaktį Visuose 
lietuviškuose parengimuose 
jis per tą laiką linksmino sa 
vo tautiečius lietuviškų šokių 
ir šia p lietuviška muzika.

NEBY IŲ futbolo komandos 
žaidėjas Fernandas Lysas su 
savo komanda birželio mėn, 
pabaigoje išvyko į Šiaurės 
Ameriką, kur vyks rungtynės 
su panašiomis komandomis.

«RAMBYNAS» birželio mėn 
pabaigoje dalyvavo ukrainie
čių jaunimo «Prašvita» ruoš
tame tautinių šokių festivaly
je. Šioje šventėje be lietuvių 
dar pasirodė patys ukrainie
čiai, argentiniečių tautinių šo 
kių vienetas ir kitų tautų 
tautų jaunimo,

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

IŠ KAUNO geležinkelio sto 
ties birželio mėn į tolimųjų 
Sovietijos plėšinių žemes į 
Kokčetavo srities Ruzajevk«s 
rajoeą išvyko 461 Vilniaus ir 
Kauno aukštųjų mokyklų bei

MUSŲ LIETUVA

technikumų auklėtinis. Kain 
pastebi «Komi Tiesa», jiem^ 
pavesta sovchozuose pastaty 
ti 12 įvairių objektų — moky 
klą, gyvenimus namus, ūkio 
pastatus, iš viso 300.000 ru- 
lių sumai Į tas pačias sritis 
gabenami ir Latvijos studen 
tai — jų traukinys sustojo 
Vilniuje kur buvo prikt binti 
lietuviams paskirti šeši vago 
nai. Šalia daiktų, studentai 
išsigabeno ir bibliotekėles 
Jas numatoma padovanoti vie 
tos gyV;mojams.

IŠ VILNIAUS liepos mėn. 
pradžioj-» į Archangelską iš 
vyko d vyni vilniečiai įvairių 
įmonių specialistai Jie Ar 
change ske statysią gyvena 
muosius namus ir priplauką 
«Bikaricos» uoste *Koui. Tie 
sos» korespondentas S Kar 
bovskis pastebi, kad iš keturių 
«savanorių» moterų trys bu 
vusios lietuvaitės ir viena ru 
sė Visos keturios Vilniuje 
gerai uždirbusios, tačiau, esą 
«merginoms nedavė ramybės 
svajonės apie Šiaurę». Jos 
pareišk f ns važiuojančios ten 
kur sunkiau. Karbovskio nuo 
mone dabar joms pavyko ir 
jos pamatysiančios baltąsias 
naktis. .•

LIEPOS MÉN pradžioje Vii 
niuje tartasi apie M K Čiur 
lionio 90 m. g mimo sukakties 
paminėjimą Iškilmingas minė 
jimas žumatytas Vilniuje rug 
sėjo 22 dieną menininko gi 
mimo dieną. Jau paskelbtas 
M. K .Čiurlionio vardo jaunų 
jų pianistų konkursas Verti 
nimo komisijos pirmininkas 
komp E. Balsys. Numatyta iš 
leisti menininko paveikslų re 
produkcijas, paruošti scenari 
jų kino apibraižai, kūrinių 
plokštelių albumą, surengei 
specialius koncertus ir kt.

Lietuvoje paminėta muziko 
prof. Konrado Kavecko, kaip 

dirigento. 4’0 melų darbo su 
kautis. «Tiesoje» K Danilevi 
či tė pažyn i, kad šalia chorų, 
Kaveckas kartais diriguoja ir 
simfoniniams orkestrams Jis 
yra surengęs keletą vargonų 
muzikos vakarų. Lietuvoje po 
puliarios Kavecko sukurtos 
dainos Neseniai Kaveckas su 
kūrė kantatą, skirtą Kaunui 
(žodžiai A Miškinio), okario 
metais Valst Konservatorijoje 
vadovauja chorinio dirigavi
mo katedrai. Turi visą eilę 
mokinių — dirigentų kaip A. 
Krogertą, M Gedvilaitę ir kt.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Revista Baltica nr 14, Bue 
nos Aires 1965 m. ispanų kai 
boję.

Leidinio pradžioje patalpin 
tas P ba’tijo okupacijos Ma 
nifestas, primindamas pašau 
liui Lietuvos, Latvijos ir Esti 
jos tragedijos sukaktį Tarp 
gražaus straipsnių rinkinio 
paminėtina Vaclovo Sidzikaus 
ko straipsnis, kur nagrinėja
ma Rusijos ir Vokietijos slap 
toji sutartie Pabaltijo pasida 
linime. Šveicaras dr Edzard 
Schaper įdomiai ilgu straips
niu nagrinėja Pabaltijo istori 
jos bruožus Patalpinta ir 
Dwight D Eisenhowerio laiš
ko vertimas Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Tarybos Kongresui 
Nagrinėjama ir mažai kam ži 
noma religijos persekiojimų 
eigą Estijoje. Straipsnio auto 
rius Leonard Yahter, buvęs 
Estijos parlamento narys. Ga 
lop Z. Juknevičius rašo apie 
Pietų Amerikos Lietuvių kon 
gresus ypač apie pastarąjį 
vykusi pas mus S. Paulyje 
Pridėta prof, dr Plinio Correa 
de Oliveira kalbos santrauka 
ir III PAL Kongreso nutarimai,

Š. AMERIKOS prezidentas 
Johnsonas pareiškė, jog ir to 
liau duos visokią paramą Pie 
tų Vietnamui nuo komunistų 
užpuolikų apsiginti. Kone vi 
si JAV laikraščiai jau remia
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prezidento politiką ir pagal
bą P, Vietnamui.

DOMINIKONŲ;RESP, pilieti 
nis karas yra prislopintas 
OEA kariuomenės dalinių Bet 
vietos priešingų partijų gene 
rolai niekaip nesusitaria dėl 
valdžios. Tauta tuo tarpu ken 
čia skurdą, negali ramiai dar 
buotis, krašto finansai ir ūkis 
eina vėjais.

PRANCŪZIJA ir Alžiras pa 
sirašė naują sutartį bendro
mis jėgomis išnaudoti naftos 
šaltinius Sacharos oykumose.

BRAZILIJA Japonijos sosti 
nėję Tokio atidarė imigraci
jos biurą. Jis rūpinsis padėt 
japonams įvažiuoti į Braziliją. 
Pirmon vieton bus priimami 
žemės ūkio darbininkai ir spe 
cialistai.

BRAZILŲ — Amerikiečių 
bendrovė «Alkominas», vei
kianti Minas Gerais estade, 
įvestuos dar 50 milijonų dole
rių aluminijaus" fabrikui pra
plėsti.

BRAZILIJA. Ant Paraná 
upės Urubupungá apskrityje 
statoma elektros jėgainė bus 
didžiausia Pietų Amerikoje ir 
trečioji didumu visame pašau 
lyje. Pilnai įrengta, ji paga
mins 4,400,000 kilovatų ener
gijos.

BRAZILIJA. Prezidentas C. 
Branco, vizituodamas Vyriau
siąjį rinkimų Tribunolą pasa
ko, jog priešvalstybiniai vyrai 
bando drumsti krašto ramybę. 
Bet valdžia turi gana priemo 
nių neramumų kėlėjams su
drausti. Ji neleisianti išnaudo 
ii rinkimus priešvalstybinei 
veiklai.

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 -1864

X X

(tąsa)

— Meluoji! — netikėjo vai 
tas.

— Kaip mane gyvą matot!
— dievagojosi, dešimtininkas.

Žandaras piktai pasišiaušė:
— O tu valdžiai pranešei?
— Į Surviliškį davei žinią?

— prisidėjo ir policininkas
— Man reikėjo kuo grei

čiausiai pasakyti. — sušuko 
vaitas.

— Jis buvo ne vienas. Ke
turiese! — teisinosi dešimti
ninkas

— Tai juo blogiau! — šau
kė žandaras. — Mes būtume 
iš Panevėžio pagalbos gavę.

— Kam čia Panevėžys? — 
smarkavo kitas. — Mes ir 
vieni su keliais vy • lis iš dva 
ro būtume jnos sučiupę Do 
vaną būtume užsitarnavę Me 

dalį! Su Balsiu ir Morkum 
gal būtų ir sunkiau, bet Pra
naitį mes bematant suries
tame.

Keturi vyrai, sėdėję prie 
kito stalo galo, pakilo ir. kaip 
hiekur nieko priėjo prie be
siginčijančių Niekas nespėjo 
nė susivokti, kaip du iš prisi 
artinusių stvėrė žandarą ir po 
licininką už rankų, o kiti du 
bematant atėmė iš jų pistole 
tus. Tijūnas ir vaitas buvo be 
šoką į pagalbą, bet gavo t • 
kį smūgį, kad susverdėję dri 
bo atgal į suolą Tuo tarpu 
prišoko iri anie keturi, kur 
atrodė bajoriškai, ir bematant 
sučiupo besimuistančius val
džios ramsčius.

Visiems besigrumiant, Ke 
dūlis su dešimtininku ' suspė 
jo pasitraukti į tamsiausią 

smuklės kerčią ir trauko pro 
duris į lauką Vieną iš tų, 
kur puolė žandarą su polici 
ninku, juodu pažino: Pra 
naitis!

Suėmę savo priešus užpuo 
likai išvedė juos į kiemą ir, 
paragindami kumščiais, šuva 
rė į pašiurę. Kampe tįsojo 
dvi su iškapotomis skylėmis 
suvožiamos kaladės, kuriomis 
surakindavo rekrutų kojas 
Viena kaladė, kaip tyčia, tiko 
keturiems žmonėms. Susodi
no užpuolikai žandarą, polici 
ninką, vaitą ir tijūną prie už 
p įkalinės pašiūrės sienos, su 
dėjo jų kojas į apatinės kala 
dės skyles, viršutinę užvožė 
o galus stipriai sukalė geleži 
niais kabliais

Vaitas su tijūnu taip pat 
pažino Pranaitį.

— Juozai — maldavo vai 
tas, — būk žmogus Paleiski. 
Ką aš tau bloga padariau?

Pranaitis piktai nusišiepė:
Gal tu manęs, ponas vaite, 

ir neprigriebei. Be kitiems 
koks tu buvai? O rekrutus 

kas gaudė? Ar ne tu? Kas 
juos į kalades kaustė? Ar ne 
tu? Paragauki ir pats tų ska
nėstų. Nieko blogo tau neat
sitiks, žalty!

Tijūnas, atmetęs galvą į šie 
ną apygirtis, piktai vogrojo:

— Pranaiti, rupūže! Ar tu 
pasiutai, ar ką?! Paminėsi tu 
mane! Paleisk, tai dovanosiu.

- Grasini, gąsdini, šunsnu
ki! Pripratai su rimbu ir laz
da švaistytis. Manęs nenugąs 
dinsi! O jei ir toliau daužys 
žmones, sugavęs liepsiu pa
karti kaip šunį Pakentėk 
truputėlį

Policininkas su žandaru 
taip pat keikė ir grasino rykš 
temis, kalėjimu ir katorga, 
pagaliau pamatę, kad piktu
mu nieko nelaimės pradėjo 
maldauti gražumu:

— Kuo mes kalti? Tokia 
jau šuniška tarnyba, — kuo
ne verkšlendamas skundėsi 
vienas. — Prisiekėme ginti 
ciesorių ir provoslaviją Kur 
siunčia, ten ir einame.

— Ginklą grąžinki, — pra
šė antras. — Už ginklo nete 
kimą iš tarnybos išmes, nu 

baus. Kur mes dingsime? Žmo 
na, vaikai,..

—- Ginklo pasigendi?.., Piš- 
talieto?.. — erzino jį Pranai
tis, išsitraukęs atimtus pisto
letus. — Ginklai netrukus ir 
mums bus reikalingi. Kad ne 
tie jūsų pištalietai. gal ir ne
būtume nagų kišę. Pištalietai 
suviliojo. Nieko Pasėdėsite 
ramiai per naktį, išsipagirio
site. Naktys dabar trumpes. 
Paryčiu dvaro šunes suuos 
tys apie jus, praneš kam rei
kia, pribus pagalba, nuims 
kaladėles, ir baigta. Viena 
naktis — tai ne dvidešimt 
metų..

— Na, vyrai, — sušuko jis 
į savuosius, — nėra ko čia 
ilgiau delsti! Trauksime sa 
vais keliais!

AStuoni vyrai išėjo į kelią 
ir patraukė link juoduojančio 
žiemiuose miško.

Tuo tarpu Kedulis, spar
čiai žingsniuodamas, jau arti
nosi prie Šilėnų kaimo. Nors 
buvo gerai .įsigėręs, bet patir 
ta baimė ir vėsus oras grei
tai išblaškė girtumo tvaiką.

(B, D.)
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Ir Reikalinga, lr Bet...
Ponia M. Vinkšnaitienė pas 

kütiniam «M. L.» numeryje pa 
skelbė milijono kruzeirų fan- 
do vajų vaikų stovyklai įgy 
ti. Fondą globos vaikų tėvų 
komitetas. Tikisi, jog prie va 
jaus prisidės ir «kiti kultūri
niai vienetai bei organiza
cijos».

Nuolatinė stovyklavietė lie
tuviškam jaunimui būtų ne 
vien naudinga, bet yra tikrai 
reikalinga, norint rimtai pa
dėti jam susipažinti su lietu
viškos kultūros lobiais ir dva 
šia. Pačiam teko nevienoje 
stovykloje darbuotis ir stebė 
ti gerus jų vaisius. Todėl su 
p. Vinkšnaitienės iškeliama 
mintimi galiu 100 procentų 
sutikti.

Tačiau viešai iškeltam rei
kalui tenka iškelti vieną kitą 
viešą klausimą.

Prieš keletą savaičių «M. 
L.» tilpo LSB valdybos pa
reiškimas. Jame sakoma kad 
valdyba rūpinasi įsigyti nuo 
savybę pajūryje stovykloms 
ir lietuvių atostogoms. Taip 
pat man yra žinoma, kad sto 
vykiai geros vietos jieško ir 
gerb. prel, P. Ragažmskas. 
Pirmas klausimas: ar gerb. p,

DVIEJU APLINKŲ PAUNKSMÉ
Iškarpos iš prof. dr. A. Sužiedėlio paskaitos 

Toronte ateitininkų kongrese
Prof. Sužiedėlio mintys yra tokios gyvos ir 

svarbios kiekvienam nuoširdžiam lietuviui, kad 
verta ir «M. L.» skaitytojus su jomis supažindinti.

Red,

Visi emigrantai gyvename 
dviejose aplinkose.- savoje 
lietuviškoje, atsivežtinėje ir 
to krašto į kurį kas pateko
me. Jos daugeliu atžvilgių 
yra ne tik skirtingos, bet ir 
priešingos Visi turim gana 
progų iš kiekvienos jų pasi 
rinkti ne tik tai, kas geriau
sio — kaip esame pratę gir
tis — bet tai kas tuo ar kitu 
metu mums yra palankiausia 
ar parankiausia, iš tiesų ne 
retai galime sau taip paran 
kiai pasirinkti, kad iš gyveri 
mo išsideram laimėjimų be 
kovos.

Vienoje (vienalytėje) àplin 
koje," sakysim, užėmęs kokią 
nors poziciją gali pasakyti ką 
nors nepopuliaru ir pasijusti 
neturįs užnugario rėmėjų. Ta 
da gali pasididžiuoti esąs drą 

Vinkšnaitienei tos pastangos 
yra žinomos?

Žinant, kiek maža teturim 
S. Paulyje tikrai pasišventu 
šių darbininkų lietuviškam rei 
kalui, žinant, jog stovyklavie 
čių įrengimas, o dar abiau 
jų išlaikymas reikalauja dide 
lių sumų, ne vieno antro mi 
lijono kruzeirų, taip ir lenda 
galvon kitas įkyrus klausi- 
mas.- ar buvo pasitarta su 
aukščiau paminėtais ^asmenį 
mis, ar buvo pasiūlyta-suda 
ryti vieną stovyklą^įgyti ko 
mitetą? Man yra perdaug aiš 
ku, jog trijų stovyklų nebus 
alima įsigyti nė išlaikyti 

Trijų nė nereikia. Šitoks jėgų 
suskaldymas būtų toks dide
lis liuksusas, kad mes jo ne 
galim sau leisti Pakartotu- 
mėm gulbės, lydekos ir vėžio 
pasakėčios istoriją, ir turėtu 
mėm dar vieną nusivylimą 
daugiau Neabejoju «Žilvičio» 
nei LSB Valdybos, nei prel. 
Ragažinsko geriausiais norais 
Todėl paskutinis klausimas 
yra šis: argi tie trys geriau 
šių norų veiksniai negalėtų 
susirišti į vieną stiprų darnų 
vienetą ir drauge vieną gerą 
stovyklą įrengti?

J Kidykas

sus, bet negali jaustis saugus 
Pasisakęs gi už populiarią 
nuomonę negali laikyti savęs 
drąsuoliu, bet užtai jautiesi 
saugus

Dvilypėje aplinkoje, kurio
je mes esame, neretai taip 
sau sutvarkome dalykus, kad 
turim ir paskatinantį užnuga 
rį ir teisę laikyti save kil 
niais išpažintojais nepopulra 
rių tiesų Taip yra dėl to, 
kad kas vienoje iš mūsųjų 
aplinkų yra populiaru, tas ki 
toje yra labai nepopuliaru. 
Vienoje aplinkoje tapęs nepo 
puliarus prisimesk prie kitos 

ir ta laikys 
tave tisos kankiniu Jei, šaky 
sim, kuriuo klausimu lietuvių 
visuomenė yra perdėtų kon
servatyvi («senoviška») tai

MUSŲ LIETUVA

Jeneliu Prieglaudoje
T. J. BRUŽIKAS, S J

Atvykęs Čikagon, tuojau 
patekau senelių prieglaudon. 
Ne dėl senatvės! Dar neprisi 
pažįstu senas esąs Pasiūlė 
man čia porą savaičių pasil
sėti po kelionės. Ak kaip čia 
gera ir gražu!

Prieglauda man jau seniai 
pažįstama Bet pristatytas 
naujas sparnas SuKvisoki iu 
siais patogumais! Kiekvienas 
senukas ir senukė turi atski 
rą kambarėlį su visais pato 
gurnais, net su maudyne ir 
rūbine. Visur turėklai, kad 
seneliai nepargriūtų, ar besi 
maudydami turėtųų ką įsi
kabinti.

Lovos, kaip ligoninėse — pa 
keliamos ir nuleidžiamos Vi 
suomet gražiai, paklotos, Lo 
vos baltiniai kasdien maino
mi, kaikuriems net du kartu, 
jei reikia ir dažniau Kamba 
riai puikiai vėdinami Sienos 
grindys švarutėlės Koridoriai 
žvilga tartum stiklu būtų iš 
kloti.

Senukai gražiai apsirėdę 
Vieni važinėjasi koridoriais 
kėdėse su ratukais, kiti pa- 
iarnautojų važinėjami, Dar 
kiti kurie šiek tiek gali paei 
ti, turi važinėjamas kėdes, 
kuriose patys stati vaikštinė
dami stumdosi kaip vaiku 
čiai, kurie dar tik mokinasi 
vaikštinėti

Tarp visų namo aukšių mo
derniški keltuvai Nori išeiti 
į sodą paspausk mygtuką jr 
bematant atsiveria keltuvo 
durys, eik vidun, spausk kitą 
mygtuką ir būsi lauke Grįž 
tantj tas pats keltuvas užkels 
aukštyn taip tyliai švelniai, 
tartum mama kūdikį ant 
rankų

Maistas seneliams pritaiky. 
tas, pagal gydytojų nurody 

amerikiečiuose (braziluose) 
galim pasisk' linti «liberalinę» 
idėją, gal labai populiarią ir 
su ja lietuviuose skinti misio 
nieriaus vainiką..

Dviejose priešingose aplin 
koše kur kas lengviau negi 
vienoje, rasti užnugarį (prita 
rimą) kone kiekvienai nuomo 
nei Pav.: ar nutartum nemo
kyti vaikų Itetuviškai iki mo 
kyklinio amžiaus ar nutartum 
neleisti jiems iki to laiko kai 
bėti angliškai (portugališkai), 
vienoje ar kitoje aplinkoje 
galėtum rasti daugybę dorų 
žmonių, kurie pritartų, dargi 
pagirtų už tą drąsą vienaip 
ar antraip elgiantis

KOKIA KAINA?

Toks mūsų dvigubas gyve 
nimas yra gera dirva save 
sutaurinti, bet drauge sudaro 
tikrų sunkumų. Nėra jau taip 
lengva kopinėii ta p dviejų 
pakopų Dėl io tūlas jaunes 
nysis linksta kalbėti angliš
kai (portugališkai Red.) su 
lietuviu draugu, o tūlas vy
resnysis nuo lietuviškos veik 
los nežymiai «nusiima* dings 
ta. Ir čia randama gana leng 
vai kuo save pateisimi. Mu 

mus Kas negali nueiti valgy- 
klon tam atveža vežinėiiu 
valgį į kambarį. Seneliai at
rodo labai patenkinti. Per po 
rą savaičių su jais šnekučiuo 
jantis nė vienas nieku nenu- 
siskundė.

Prieglaudos tvarką palaiko 
seserys Kazimierietės su bū
riu samdomų patarnautojų. 
Jai vadovauja kun S:. Ado- 
mynas, Jau daug metų kaip 
jis čia šeimininkauja Daug 
senelių priėmė, bet daug ir 
amžinybėn' išleido. Atėjo jis 
iš Šv. Kryžiaus parapijos, 
kur buvo vikaru pas kun. Ani 
cetą LinKų, pastačiusį tą prie 
glaudą. Su kun; Adomynu gy
ve a ir jo tėveliai padėdami 
kiek gali, tvarką palaikyti

Kurie pajėgia, tai patys se 
neitai užsimok i už išlaikymą, 
ar iš savo santaupų, jar iš a p 
draudų. Negalintiems užsimo
kėti išrūpinama valdžios pa
šalpa. Žodžiu lietuviams se
neliams ši įstaiga tai tikras 
Dievo gerumo stebuklas.

Ką gi aš čia veikiau per 
dvi savaites? Gavęs tarp se
nei ų šviesų gražų kambiriu 
ką. nemokamai valgiau, mie 
g®jau, vaikštinėjau po mišką, 
parką, ar, sėdęs į laivelį irs 
čiausi po prieglaudos ežerė
lį. Kasdien meškere prisigau- 
dydavau žuvies ir lepinaus! 
jų sriubomis ar kepsniais, 
šalia kitų patiekalų, i ėl to 
taip gerai pasilsėjau kad ir 
lazdą nusviedžiau patvoriu. 
Esu labai dėkingas savo pro- 
vinciolui T. B, Markaičiui, 
kad mane pašaukė Amerikon 
atsigauti po visų operacijų ir 
ligų. Dabar vykstu Jaunimo 
Centro vasarvietėn, prie kito 
ežero, iš kur jums vėl para
šysiu.

su lietuviškoji aplinka yra 
maža, ir todėl kad maža, sa 
kome, negali patenkinti visų 
mūsų reikalų. Todėl įsisprau 
džia nenuoseklumų, kurie lei
džia žmogui mažiau save tarp 
dviejų aplinkų dalyti Pav. 
stengiamės išlaikyti gavusius, 
ir ypatingom pastangom jau
nimą, lietuviškoje aplinkoje; 
laukiame ir reikalaujame, kad 
kiekvienas kiek galima dau
giau reikštumės lietuviškame 
gyvenime, t. y. kad skaitytu 
mėm lietuvišką spaudą daly 
vautumėm visuose lietuvių 
kulturiniuose parengimuose, 
kad remtumėm lietuvišką me 
ną muziką ir 11. Bet gražiau 
sius pagyrimus išpiliame ir 
giliausiai lenkiame galvas 
tiems, iš musų, kurie sėkmin
gai reiškiasi nelietuviškoje ap 
linkoje. Išleidęs knygą lietu
viškai, gali likti nukryžiuo
tas, bet išleidęs angliškai sto 
vėsi ant pedestalo. Didesnis 
regis nuopelnas prisimušti 
prie kokio nelietuvio svar 
baus asmens — ministro ar 
kino žvaigždės — ir jo ranką 
pakratyti, negu eilę metų au 
koti šeštadienius lietuviškai 
mokyklai. Jei kam nors ižde-

1965 m rugpiūči 19 d

ga ge tsnis darbas gauti, ta 
paprastu apskelbiant kad 
darban buvo «pakviestas», ir 
liaupsinam, kad tautietis 
garsus.

Šitokios pagerbimų hierar 
chijos akyveizdoj argi ne 
žmoniška išsivesti tokią sau 
prielankią formulę; , reikia 
man kilti kitataučiuose, ir 
taipgi dėl Lietuvos labo rei
kia nuo lietuviškų rūpesčių 
nusiimti. Tada lieki taurus ir 
yra patogu, ypač kad tavo 
kilimo ląįpsnis lieka tau pa 
čiam įvertinti. Juk niekas ki 
tas neparašys kad kokiam 
mokslininkų suvažiavime tū
las paskaitė trumpą referatą 
vidutinio gerumo. O kad atro 
dytum ištikimas ir lietuviškai 
aplinkai, rodos pakanka, kad 
neišsižadėtumei savo vardo 
ir pavardės Pasaulio nus
kriausti ir su irūpinę, kad ne 
žūtume mes instinktyviai rea 
guojame į kiekvieną užtikri
nimą, kad dar esam Tain, 
kuris garsiai šukteli: «aš esu 
lietuvis», «aš esu ateitinin
kas» — sukeliam ovacijas. 
Tamgi. kuriam yra tikrai aiš
ku, kas jis yra, paprastai ne
reikia garsiai to kartoti, bet 
toks mažiau ir katučių te
sulaukia. >;■

(Bus da gi u)

Parama Pietų Amerikos

ir Europos lietuviams, į 
SUMOKĖS PUSE KAINOS UŽ’ 
KNYGAS UŽSIENIO LIETU

VIŲ BIBLIOTEKOMS

JAV-ee išleidžiamos vertin 
giausios knygos, tačiau jos, 
dėl didesnių s audos išlaidų, 
sunkiai prieinamos eilei lietu 
vių kolonijų, d^r uždarbiai 
mažesni AV Lietuvių Ben 
druomenės paskelbtojo spau
dos mėnesio proga kun. dr. 
J Prauskis ryžosi čia ateiti j 
kultūrinę talką, pažadėdamas 
Europos ir Pietų Amerikos pa 
rapijų, mokyklų ir organizaci 
jų bibliotekoms sumokėti pu 
sę kainos už jų 1965 m įsigi- 
jamus JAV-se išėjusius lietu
viškus leidinius. Čia apima 
ma kaip apskritai religinio tu 
rinio knygos, taip ir religinę 
mintį ugdanti beletristika bei 
poezija

Minėtų kraštų parapijų mo 
kyklų ar organizacijų biblio
tekos norinčios tuo pasinau
doti, siunčia užsakymus «Drau 
go> adresu: 4545 West 63rd 
St, Chicago, Illinois 60629 
USA, atitinkamai pažymint 
apie norimą gauti lengvatą. 
Pusę sumos už tas knygas su 
mokės kun. dr. J. Prunskis. o 
pusę — jas užsakanti biblio 
teka.

Kun dr, J. Prunskis žurna
listas, redaktorius ir Keletos 
knygų autorius, jau ne pirmą 
kartą prie mūsų kuliūros ug
dymo ir puosėlėjįmo priside 
da pinigine auka

Kostas Januška,
JAV LB c. v. sekretorius
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Pensamento Político do Século XX
OUTROS DEFEITOS 

por ALIOI

Além de ser campo propi 
cio para se corromper men 
talidades humanas oferecem 
os regimes democráticos, ou
tros defeitos que os mal in 
tencionados manobram para 
seus interesses particulares, 
em < «trimento aos inter s 
ses da coletividade.

Estes defeitos podem ser 
classificados como: mediocri
dade. carência de energia, 
hipocrisia, incostancia nos jul 
gamentos, falta de caráter 
próprio nefasta flexibilidade, 
sujeição aos impulsos popula 
res e incoerência

É mecMoc e por que os gos 
tos, princípios e conhecimen
to dos mais capazes, cedem 
ante a opinião da maioria.

É um regime que se care 
ce energia, pois, procura se 
tudo acomodar. Ninguém se 
rebela, quase ninguém pro
testa, e, emboca descontente, 
dá se por satisfeito, se assim 
preferir a maioria.

É hipocr.fca por que se faz 
esconder suas próprias con
vicções. Sob a má cara de 
um sorriso, ocultam se as 
mais cruc antes revoltas; re 
voltas, porém, só nos sem 
Plantes cerrados pois quase 
nunca se concretizam.

Mielasis Brazilijos
Pirmą kartą pamačiusi «Mū

sų Lietuvos» jaunimo skyr.u- 
je po tugalų kalbą, kažkaip 
baisiai nuliūdau ir pagal o 
jau, jog ^dalykai eina tikrai 
blogyn ir blogyn Bet per- 
skaičiu i pirmąjį «Mensagem 
de Alionis Filho» buvau malo 
niai nustebinta, ir iš džiaugs 
mo vos nepravirkau...

Prisiminiau kad visgi di 
džioji dauguma Brazilijos lie 
tuvių jaunimo kalba lietuviš
kai, bet, galbūt, maža dalely 
tė skaito ir rašo, jei dalykai 
nėra perdaug pasikeitę per 
paskutinius 15 metų. Tai atsi 
menant ir dar pridedan*', kad 
laikams pagerėjus, beveik dau 
guma lietuvių gali bei sten
giasi leisti savo vaikus į 
a kštesnes mokyklas, reikia 
tikėtis, jog dabar i a. niro o 
skyrius visada bus užpildytas 
jaunuolių rašin’ai-; Tabar jau 
nebegalime /pasiteisint', kad 
lietuviškai negalime rašyti...

NÜMA DEMOCRACIA

IIS FILHO

A incostarcia nos julgamen 
tos nos regimes democrat! 
cos, é caracterizada pela in 
certeza do «licito» e do «ilici 
to», 0 que é licito hoje, po 
derá ser ilicit > amanhã e o 
que foi ilícito há muito tem
po, po erá vir a ser licito de 
uma hora para outra. É prin 
cipalmente nas artes: pintu
ra, literatura, escultura, etc, 
etc., que a falta de caráter 
próprio mais se acentua nu
ma democracia Geralmente, 
o artista não dá vasão à sua 
sensibilidade própria, mas se 
acomoda e se adapta nos 
sentimentos da maioria, É ne 
fastamente flexível por que 
nem todos os planos de cará 
ter municipal, estadual ou fe
deral são levados a efeito. 
Com a mudança de um go
verno, caem as iniciativas 
do anterior. Estando direta, 
mente sob o controle popu
lar, corre o regime muitos 
riscos pois nem todos são 
compenetrados de maneira 
semelhante quanto às suas 
obrigações pira com o Esta
do Finalmente, é incoereu e, 
por que quando um grupo do 
governo comete algum erro 
o atribui ao povo, pois, este 
o escolheu para dirigir os 
seüs destinos

Lietuviu Jaunime!
I ėja, taip visgi nėra. Vos 

vienas kitas parašo ir jauni
mo skyrių dažniausiai randu 
Alionionio užpildytą. Tat 
kur esate Jūs, mielieji jau 
nuoliai, jaunuolės kur esate 
jus studentai ės, kurie galite 
rašyti bet nerašote?

• Žilvičio» artistai, vaidinę Našlaitį š m. 8 d.

Iš saro pusės tegaliu pa
sveikinti Alionį už tai Jo ra
šiniai rimti, filosofiški. Jis 
tar ura savo laikų Donelaitis, 
Maironis ir Vaižgantas — sa- 
vo raštais budina lietuvių są
monę visam, kas gera kilnu 
ir gražu

Reikalui esant jis mota 
mus pagirti ir pabarti. Tat 
rašyk < enuilsk, mielasis A io 
ni Žadink mūsų apsnūdusias 
sąmones iš miego ir indiferen 
tiškumo idealui bei lietuvišku 
mui! Leisk mums pajusti, kad 
mūsų gyslose teka lietuviškas 
kraujas ir kad mes esame bū 
nūs ir dukros nors mažos bet 
garbingos tautos! Kad privalo 
me darbuotis Lietuvai ir tin
kamu savo elgesin bei darbu 
reprezentuoti savo tautą išei 
vijoje.

Kaip Jūs taip ir aš ai gau 
svetingame Brazilijos krašte 
Tą kraštą ir aš pamilau, ir 
nore jau 15 metų gyvenu Ka 
nadoje bet galėčiau prabilti 
į Jus portugališkai Tačiau 
tvirtesnė ir laisvesnė jaučiuo 
si rašydama lietuviškai o aš 
tikiuosi kad Jūs vistiek gale 
šit perskaityti šį nuno laišką

Gal aš buvau kiek laimin
gesnė už Jus. Galėjau kas 
dien lankyti lietuvišką moky 
klą V Belojo Tada mokykla 
buvo perpildyta lietuviukų ir 
lietuviška kultūrinė veikla ta 
da ten klestėte klestėjo. Ten 
aš išmokau lietuviškai skaity 
ti bei rašyti, nes kalbėti, aiš 
ku, išmokau jau namie Toj 
mokykloj pamilau mūsų gra
žią turtingą kalbą, didžiavau- 
si Lietuvos istorija ir jos di
džiausiais vyrais. Ten buvo 
knygynas, pilnas gražių lietu» 
viškų knygų, kurias beveik 
visas perskaičiau. Man nieką 
da neatėjo mintis, kodėl esu 
lietuvaitė ir kodėl tokia pri
valau likti. Man tai atrodė 
ir tebeatrodo visai natūralų-

Nossa Rainha Escreve

Queridos,
Aqui na Argentina eu vou 

ficar louea, todo mundo me 
quer, de dez em dez minutos 
vem gente roe ver em casa, 
todos querem me haver e 
passear Sábado haverá um 
aniversário de um rapaz do 
grupo de danças Haverá fes 
ta, Já me convidaram A di
retoria do «Rambynas» veio 
me conhecer e quer me levar 
ao teatro no mesmo sábado 
Há uma fazenda aqui que fa
zem bailes brasil iros e me 
convidaram para ir sábado 
Não sei o que fazer. A Tania 
deixa tudo para mim resol- 
ver.

T odos os dias a noite já 
tenho programa Jantares em

Juk taip iš tiesų ir yra Lie
tuvis visada pasiliksJietuviu, 
žydas žydu, turkas turku, ja
ponas japonu - nesvarbu, kur 
jis gimtų, kaip varna vistiek 
liks varna, o erelis ereliu 
«Pois bem sabem que gato 
que nasce no forno, não e 
biscoitv». Mes esame- Dieve 
planuose, taip, kaip kiekviena 
gėlelė puošia žemę savo žie 
deliu, kiekvienas paukštelis, 
nors ir mažiausias, džiugina 
gamtą savo balseliu. Taip ir 
mes sava kalba, sava tauta, 
esame šio pasaulio mozaikos 
dalelytė. Taigi savo kalba ir 
savo papročiais prisidedame 
prie pasaulio įvairumo, Mes 
jį praturtiname ir sayaip pa 
puošiame

Dievas mūs sukūrė tokiais, 
kokie esame, ir neturim prie
šintis Jo Valiai — tokie pri 
valome išlikti. Juk «Kiekvie 
na pušis savo miškui ošia».

Regina Kutkaitė

1 4>5 m. rugpiučio 19 d, 
casas de.famílias lituanas to
dos os dias e quando os dias 
para jantares se esgotaram, 
começaram a me convidar pa 
ra tomar o chá da tarde Fa 
çam uma idéia. Por enquanto 
a minha viagem está sendo 
coroada de pleno êxito.

Em geral estou muito bem 
Estou me divertindo muito.

Estou também com os pés 
cheios dte {«ridas do frio, aqiu 
na Argentina. Nascem um ti 
po de calos brancos, os pés 
incham e doem a ponto de 
não se poder calçar sapatos.

Bem, apho que por agora 
e só

Tchau! Lembranças a to 
dos 0 um abraço.

Maria Cecilia Bagdžiūtė.

ELETRICIDADE TRANSMITI
DA SEM FIO MANTEM 

HELICÓPTEROS VOANDO

Um helicopte de 1,8 m. de
monstrou poder voar 15 m, 
acima do solo sem combustí
vel. Seu motor foi mantido por 
um fluxo contínuo de 5 qw. 
de eletricidade. Acredita-se 
que a demonstração tenha si 
do a la mostra bem sucedi
da de transmissão sem fio de 
elftricidade a frequência O 
teste foi realizado no Labora 
tório Spencer da Companhia 
Raytheon, Burlington, Massa- 
chusets, onde foi desenvolvi
do o sistema, Energia de mi
cro onda de um gerador no 
solo foi dirigida para cima de 
uma antena em forma de pra 
to até o helicóptero. Uma an 
tena de 90 cm, foi montada 
sob o helicóptero para rece 
ber o feixe de energia, Quan 
do êsses diodos são atingidos 
pelos feixes de energia de 
micro onda, resulta o fluxo de 
corrente elétrica. Essa corren 
te faz funcionar o motor que 
gira o rotor que mantem o he 
licoptero no ar. Para demons 
tração, o helicóptero foi man 
tido na linha do feixe por fio» 
de orientação, Um helicopte’ 
ro poderá ser automatizado 
para se manter no feixe nu
ma altura determinada Tal 
helicóptero poderia ser utili
zado eomo plataforma voado
ra para transmissão de tele
visão, detecção de misseis, 
observação, previsão metereo 
lógica ou como indicador 
de rota ou outro auxílio de 
navegação. O equipamento, 
recentemente melhorado, po
deria possibilitar ao helicóp
tero passear a altura de áté 
15 mil metros por longos pe
ríodos.
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t, Nauj.usi Š. Amerikos lėktuvai ga i pakilti statmenai. 
Ju sparnai kylantJyra pasukami į viršų, taip kad motorai 
traukia lėktuvą st č'iai aukštyn. Pakilus kiek reikia sparnai 
su visais motorais pasukami taip, kaip yra visų lėktuvų ir 
tada lėktuvas skrenda pirmyn. USjS

SilSŲ LIETUVA

Rankamai turite ėdalo?
-- O taip, — fr.egmatiškai 

atsako buldogas, — dabar yra 
jau geriau, bet turėjome ir 
biogų dienų. Racijonavimas 
maisto ir t. t O kaip jums 
einasi Prahoje?

- Negaliu skustis. — su 
urzgė gerai nušertas vilkas 
— Vyiiausybė stengiasi, kad 
būtumėm pakankamai apėdę. 
Kasdieną gauname riebius ga 
balus mėsos ir puikius kau
lus. Bendrai, negaliu nusi
skusti.

— Tad ko atvykai { Londo
ną — nustebo buldogas.

— Žinai noriu dar kartą 
paskalyti, — atsakė vilkas.

SU VIŠTOM

Na. užteks, Jonuk Jau lai 
kas gulti; Kai aš buvau ma
žytė kaip tu, eidavau gulti 
su vištom.
.Bet kaip tu, mama, ne- 

nukrisdavai nuo laktų?

pusi P

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

SESSÃO CINEMATOGRÀFI

CA: Entr da Tranca
Todos os sábados a partir 

do julho dia 31, haverá 
projeções de filmes gentil
mente cedidos pelos Consuia 
dos: Britanico, Canadá Ja 
pão, Uruguai etc. O filmes 
serãe exibidos na Casa da 
Juventude para todos os in
teressados NÃO DEIXE DE 
COMPARECER!

PAGYRIMAS

— Ar aš labai pasenau? - 
klausia P domeną savo svetį

Bet kur tau jūs atrodote 
kaip dvidešimtmetė rožė

VYSKUPAS IR ÚKi .INKAS

Naujai i : . vęstas vyskupas 
atsilankė savo tėviškėje, kur 
ta proga buvo suruoštas ba 
liūs. Tarp daugelio svečių bu 
vo nemažai vyskupo jaunys 
tės. draugų.

Vienas ūkininkas priminda 
mas vyskupui kartu praleis
tas jaunystės dienas sako:

— Taigi, vyskupėli, vaikais 
būdami kartu ganė a e kiau 
les. ■:

— Aš ir likau piemeniu, -- 
atsako vyskupas, — tik da
bar ganau avis.

TVARKINGAS VYRAS

Teisme perskaitomas spren
dimas:

-- Kalėjimas iki gyvos gal
vos. Ar nuteistasis turi dar 
ką pasakyti?

— Taip.:[ Prašau pranešti 
mano žmonai, kad nelauktų 
manęs pietums.

NUSIRÊDYT1 NEDRAU 
DŽ1AMA

Pakrantėn ateina ponia, iš 
sirėdo ir ruošiasi maudytis. 
Netoli visą laiką stovėjęs van 
dens priežiūros pareigūnas 
prieina arč au ir sako:

— Atsiprašau, ponia, šioje 
vietoje maudytis uždrausta

— Uždrausta? Tai kodėl 
tamsta man nepasakei to, kai 
buvau nenusirėdžiusi?

— Nusirėdyti, ponia, čia 
nedraudžiama,

NORĖTU PASKALYTI

Čekų vilkų veislės šuo ap 
lankė Londono buldogą
- Kaip jums sekasi? Arpą

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro. 244 

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

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMlNlO

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

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 35C

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

tų, indų bei da bo Įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

••ícmja”
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 na Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

PIGI IR GE RA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Veikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d. 
mišios

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą:

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vėl;
Utinga 18,00 vai.,
Trečią: ’
Agua Rasa 8 vai,,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai,
Paskutinį:
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 va!
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

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

RIO DE JANEIRO
•

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane 
iiuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai, 40 min.

SKAITYKITE IB
PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMER|KOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

.LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LĮNDOYA

1IHAÍJ CAJIif H
Lindoya vanduo yra jenai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK. uu į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkire ir visados naudokite!

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

'r-.-^aaWul, S3»,

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

0.
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOTE

rUA LITUÂNIA. 67 MOÓCA SÃQ PAULO, 13

PADĖKA
Scena iš «Žilvičio

vaidinimo «Našlaitis»

ŽILVITIEČ1Ų TĖVAMS

Pianešu, kad «Žilvičiui» pri 
klausančių vaikų susirinkimai 
vyksta šia tvarka: I grupei 
(mokantiems lietuviškai) kiek 
vieną šeštadienį 3 vai. p, p ; 
II grupei — kiekvieną penk 
tadienį 5 vai p p; III grupė 
(patys mažiausieji) susirenka 
tik tada, kai gauna atskirą 
pranešimą

Be to, tėvams yra žinotina, 
kad «Žilvitis» nėra lietuviška 
mokykla, ir vaikai turi lanky 
ii lietuvių Raibos pamokas- 

. kurios vyksta Seselių Pranciš 
kiečių vedamoje pradžios mo 
kykloje ir gimnazijoje.

Tėveliai, padėkite savo vai 
kams išmokti kuo daugiau tė 
vų kalbos! Tai jūsų pareiga! 
Dėl to jums bus garbė, o vai 
kams džiaugsmas, nes jie ga 
lės dalyvauti lietuviškose pro 
gramose drąsiai vaidindami, 
gražiai deklamuodami, aiškiai 
dainuodami ir t. t.

Taip pat primenu kad sek 
madieniais ir šventadieniais 
žilvitiečiai, kuriems jau suė 
jo 7 m. amžiaus turi dalyvau 
ti 11 vai. šv. mišiose, kuriose 
dabar jau vartojama lietuvių 
kalba.

“Žilvičio” globėja

S. PAULO LIETUVIŲ 
VISUOMENĖS DĖMESIUI!

Lietuvių Sąjungos iniciaty 
va ruošiamas š m spalių mėn. 
_'3 d. V Zelinos gimnazijos 
salėje KONCERTAS VAKA
RAS, kurio pelnas skiriamas 
PRE,, K MILIAUSKO GYDY 
MO IŠLAIDOMS PADENGTI.

Lietuvių Sąjungos Valdyba 
kviečia prie šio vakaro pa 
rengimo prisidėti visas. São 
Paulo lietuvių organizaci as: 
L. K. B. Šv, Juozapo Broliją,
L. K Moterų Apaštalavimą, Fortalezos bazėje Šiuo metu 
L K. Bendruomenės Chorą, 
Moksleivius Ateitininkus, Dr, 
J Basanavičiaus č.okyklos 
Globėjų Būrelį, «Žilvičio» Tė
vų Komitetą ir Vadovus, Tė
vus Jėzuitus, Liet Kultūros 
Draugiją bei visus geros va
lios lietuvius

Šiuo reikalu š. m rugpjū
čio mėn. 24 d. (antradienį) 20 
vai. V. Zelinos klebonijoje 
šaukiamas posėdis į kurį ma
loniai kviečiame aukščiau iš 
vardytų organizacijų atstovus 
ir suin’eresuotus asmenis.

Lietuvių S gos Valdyba

Vaikų Šventė sutelkė 103 100 
kruzeirų, kurie yra konkreti 
pradžia «Žilvičio* paskelbtam 
milijono fondui Jau pradėjo 
plaukti tim tikslui aukos. 
Aukotojų sąrašai bus paskelb 
ti vėliau.

Sąryšyje su Vaikų Švente, 
nuoširdžią padėką reiškiame: 
Seselėms Pranciškietėms už 
leidimą naudotis gimnazijos 
sale; dr. V. Tubeliui už artis 
tų grimavimą; p, Z Abruzinie 
nei už 'maudymosi baseiną» 
(didžiulį tortą paaukotą artis 
tams); p Ap Baltaduonienei 
Už -coca cola*;, visiems jau 
nesoiesiems ateitininkams už 
įsijungimą į Šventės progra 
mą. o ypač Leokadijai Alek 
navičiutei ir Astai Vinkšnaity 
tei, kurios ta'kino žodinėj ir 
muzikalinėj srityse.

Darniai ir rūpestingai dar 
bavosi nesenai išrinktas tėvų 
komitetas

Be to, dėko jame visiems pa 
kvietimų platintojams ir vi
siems svečiams už moralinę 
ir materialinę paramą

“Žilvitis"

Karo aviacijos karininkas 
ALBERTAS ŠIAUDŽIONU ne 
senai buvo pakeltas į kapito
nus Kapitonas Albertas Šiau 
džionis yra 28 m amžiaus. 
Jo pakėlimas į kapitonus bu
vo pasekmė drausmingumo ir 
pavyzdingumo tarnyboje. Di
desnę tarnybos dalį praleido 

lanko specialius kursus lėk 
tuvinės apsaugos Ita, São Jo 
sė do < Campos mieste kur 
yra pirmuoju mokiniu Baigęs 
kursus lauks naujo pasky 
rimo.

Kap, Al. Šiaudžionis yra 
Vila Zelinietis. Čia gimęs,lan 
kęs mokyklą, turi daug drau 
gų, čia jo tėvai gyvena. Ir 
kai iš Fortalezos atskrisdavo 
tarnybos reikalais į São Pau-

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS.

X

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

Didinga Jaunimo Šventė
Rug jočio 29 dieną, 16 valandą 

S Miguel Arcanjo gimnazijos salėj 
Rua Campns Novos 19, Vila Zelina.

3 jų Veiksmų Celiabinsko drama 
«GAIRĖS*

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

Kiekvieno lietuvio yra maloni pareiga dalyvauti 
kiekvienoj Jaunimo Šventėj.

1< . pirmiausia pasveikindavo 
Vila Zelina, apsukdamas ke 
lis ratus aplink vilą Kapito 
no viena* brolis baigė lažine 
riją, kitas dar studijuoja irgi 
inžineriją o sesutė lanko se 
sėlių pranciš iečių gimnaziją 
Vila Zelinoje Šiaudžioniai tė 
vai — Juozas ir Marija pras 
kiną savo vaikams kelią gy 
venim n juos išmokslindami 
Kap Albertu sveikiname ir 
linkime greitai gauti 
laipsni

majoro

J.
A 

Kaman
Ty-

Laiškai: Popeliam* 
kiui, Pr Zagorskienei 
lai. N Jakurienei, Pr 
t.auskui, O Šimonienei, I Kut 
kienei \ Pranckevičienei, 
Pr Bužui, J Tylai M, Jurko- 
niui, M Mackienei, E Zalan 
dauskui Andriui Charkani Jr.

Mookos liet choras labai 
uoliai ruošiasi koncertui Re
peticijos daromos jau du kar 
tu per savaitę: antradieniais 
20 vai; o šeštadienia s 18 
vai. Dainininkai iš tolimesnių 
vietų parvežami namo po re 
petic jų. Visi buvusieji chor s 
tai tebegyvenantieji Mooca, 
Alto da Mooca, 
Mooca, Bertioga, 
ir V. Prudente 
esate kviečiami 
ran, prisiminti ir 
savo jaunas dienas, 
mas ir jaunimas. Ypač jauni 
mas.

Parque da 
Agua Raza 
apylinkėje, 
grįžti cho 
pergyventi 

Kviečia

V Zelinos Maldos Apašta

lavimo narės siunčia kuo nuo 
širdžiausius sveikinimus savo 
Pirmininkei Monikai Kleizie 
nei, kuri randasi Sta. Helena 
ligoninėj, salė 210, limkėda 
mos jai greit pasveikti ir grįž 
ii vėl pas jas bendram 
bui. bendrai maldai ir 
dram gyvenimui.

dar 
ben

M L.» SKAITYTOJAI

Norbertas Stasiulionis 10.0.0 
cr.. Antanas Jočys 10 000 cr, 
Bolis Adomavičius 5 000 cr , 
Jonas Bagdžius (1964) 2 000 
cr , Motiejus-Buliauskas 3 500 
cr. Amanas Čirpus 3,000 cr. 

«MŪSŲ LIETUVA* jaučia. viLA zeijnoS LIETU- 
malonią pareigą pasveikinti 
visą eilę veiklios ir kilnios 
širdies lietuvių, savo garbės 
leidėjų ir rėmėjų, kurie šią 
savaitę šventė savo gimtadie 
nius apsupti savo brangiųjų 
giminių, artimųjų ir draugų: 
Visiems žinomą buvusią so 
lietę ponią Juliją >oteikaitę 
Galvão prekybininkę p< nią 
Mariją Jakiūnienę.'fabrikantę 
ponią Eleną Pupelit-nę, moks 
leivį Claudio bauži, fabriko 
«Atma» vieną direktorijos na 
rį. poną Mečį Paleckį, žymų 
įvairiausioms mašinoms mod. 
fabrikantą poną Petrą Šimo
nį, žurnalisto ir rašytojo sū-

SVARBUS PRANEŠIMAS

Šiuo pranešame São Paulo lietuvių žiniai, kad 
ateinantį sekmadienį, rugpiūčio 22 dieną, lygiai 

3 vai po pietų įvyksta
LIETUVIŲ POBŪVIS SU VAIŠĖMIS

Vytauto Didžiojo vardo lietuvių mokyklos patalpose 
Vila Beloje, Pobūvis organizuojamas pirmojo Lietuvos 
Konsulo Brazilijoje Or. P. Mačiulo 70 metų amžiaus 
sukakčiai paminėti. Programoje bus St. Vancevičiaus 
paskaita, vaišės prie paruošto lietuviško stalo ir pasi
linksminimai su muzika. Į šį pobūvį pakvietimai REI
KALINGA ĮSIGYTI IŠ ANKSTO IKI ŠIO MĖNESIO 20 
dienos pas rengėjus, arba užsakyti vietas pas Aleksan

drą Bumblį telefonu 8 64 23, Vietoje pakvietimai 
nebus gaunami.

RENGĖ J’AJ

nų Roberto Vancevičių ir 
vieną iš gabiųjų savo firmos 
tarnautojų poną Alfonsą Vi
džiūną (sūnų)

Jiems ir jų šeimoms «M L.» 
linki Visagalio palaimos ir sti 
prybės kovojant gerą gyveni 
mo kovą, Didžios ir laimin
gos ateities!

Ypač džiaugiasi «M. L », 
kad jos rėmėjai užima savo 
profesijoj atsakingas vietas, 
yra malonūs, drąsūs ir gabūs 
meistriškai valdo gyvenimo 
sunkenybes, todėl yra savo 
viršininkų gerbiami ir drau 
gų mylimi.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Jau e'lė metų, kaip vieno 
kiu ar kitokiu būdu S. Peulo 
kelių buvusių Lietuvos karių 
iniCijativa biivo rengiami Lie 
tuvos Kariuomenės minėjimai.

Šiemet ta šventė numatyta 
lapkričio 28 d

Tai Šventei surengti šaukia 
mas posėdis 27 d. 20 vai. Mo 
koj, Lietuvių Namuose.

Posėdy dalyvauti kviečiame 
buvusius Liet, karius, savano 
rius, partizanus ir šaulius.

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.

glETUVIAMS 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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