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Brazilijos prezidentas Cas 
telo Branco pasakė labai svar 
bią kalbą praėjusį šeštadienį. 
Kalbėjo ne tik aukštiems vai. 
džios pareigūnams klausantis 
bet ir darbininkijos ir pramo
nininkų bei ūkininkų atsto» 
vams dalyvaujant. Kalba bu 
vo per radija perduota visai 
Brazilijai. Pagrindiniai prezi
dento kalbos punktai buvo 
šie:

1. Paskelbė, jog su Naujais 
1966 Metais Brazilija turės 
naujus pinigus. Dabartinius 
kruzeirus iškeičiant į naujuo 
sius, už tūkstantį bus galima 
gauti tik vieną naują kruzei- 
rą. Bus vėl grąžinti apyvar
ton centavai,

2. Valdžia 1936 metais in
vestuos 4 8 trilijonų kruzeirų 
į įvairias įmones ypač daug 
bus išleista naujiems keliams 
tiesti, asfaltuoti, elektros ener 
gijai gaminti

3. 83 procentai visų inves
tavimų bus padengti pačios 
Brazilijos turtu ir tik 17 pro
centų bus kitų kraštų kapi
talas

4. Su įvedimu naujų tvirtų 
pinigų, su pertvarkymu mo 
kesčių sistemos bus užbaigta 
didžioji ekonominė reforma, 
kuri padės kraštui ūkiškai su 
stiprėti 1966 metus ypač bus 
rūpinamasi pravesti valdžios 
aparato reformas, pašalinti 
neteisingas valdininkus.

5. Bus pertvarkoma visa 
mokesčių sistema, kuri turėtų 
padaryti galą dabartinei ne
tvarkai

6. Pinigų tvarkymo tayyba 
paskelbs naują dolerio mainy 
mo kursą, kurs jau bus taiko 
mas ir naujiesiems pinigams 
po Naujų Metų (Tą kursą jau 
paskelbė, Ir valdžios bankai, 
iki Naujų Metų už dolerį mo 
kės po 2200 kruzeirų perkant 
ir 2220 kruzeirų dolerį par
duodant Naujais pinigais bus 
2 kruzeirai ir 22 centavai. .

7 Paskutinių metų produk 
cija ir prekei parduodamos 
užsieniams laimėjo Brazilijai 
virš 300 milijonų dolerių atsar 
gos kapitalą Tai yra didžiau 
sias naujosios valdžios eko 
nominis laimėjimas.

8. Iki 1966 metų nebus pa
keltos nė naftos, nė kviečių 
kainos. Bus panaikinti kaiku 
rie muitai įvežamoms pre 
kėms

9, Su nauju kruzeiru įveda 
mos ir iškeitimo obligacijos.

10 Prezidentas kreipėsi į 
darbininkus ir darbo sindika
tus, prašydamas, kad jie pri
siimtų svarbų vaidmenį moks 
lo stipendijoms teiksi ir dar
bininkams naujų darbų išmo
kyti. Gyvenamų butų statyods 
kad imtųsi pačių darbininkų 
kooperatyvai, kuriems valdžia

Pasaulyje
padėsianti

11, Valdžia jau paruošė 10 
metų planus krašto gerovei 
pakelti, ypač elektros jėgai 
nėms ir transportui pagerinti,

12. Prezidentas reikalavo, 
kad darbdaviai, industrialai ir 
pirkliai mokėtų darbininkams 
tikras algas, t. y tokias ko 
kių pakaktų jiems tinkamai 
pragyventi nepakeliant pre 
kių kainų, o padidinant darbo 
našumą ir išvengiant išeikvo 
jimų laiko ir medžiagų.

13 Prezidentas labai sti 
priais žodžiais prašė darbda
vius nebeleisti pinigo savo 
pačių prabangai, o ko dau 
gia i santaupų panaudoti nau 
jų įmonių įkūrimui ir. senųjų 
praplėtimui, kur daugiau dar
bininkų galėtų rasti darbo ir 
uždarbių.

Nors dar žmonės jaučia sun 
kūmų, nors dar uždarbiaidau 
geliui yra nepakankami, nors 
fabrikams trūksta kreditų, bet 
visgi jau yra pastebimas kraš 
to gamybos pakilimas, kruzei 
ro sutvirtėjimas ir Brazili
ja atgavo užsie iuose bankų 
ir valdžių pasitikėjimą. Vis 
daugiau ir daugiau užsienie 
čių pasisiūlo Brazilijoj invés- 
tuoti savo kapitalus į naujas 
įmones

Prezidentas pasisakė esąs 
tikras jog 1966 metais kraš 
tas ekonomiškai visai atsigaus 
ir visi žmonės tai pajus

PIETINE RCDEZIJA Min 
pirmininkas Ian Smith visgi 
išdrįso paskelbti Pietinę Ro 
deziją visiškai nepriklausoma 
valstybe ir ir pasitraukiančia 
iš Anglijos bloko valstybių 
sąjungos

i irmą kartą po paskutinio 
Karo toks nepriklausomybės 
paskelbimas buvo viso pašau 
Jio valstybių tai u nepalankiai 
sutiktas ir net vietinių gyven 
toju nepageidaujamas! Net ko 
monistinė Rusija atsisakė ją 
pripažinti Panašiai ir visi ki 
ti kraštai Kai Anglija daugy
bei savo valdytų kitų koloni 
jų be didelio vargo suteikė 
laisvę ir paramą toje pačioje 
Afrikoje, tai Rodezijai paskel 
bė labai skaudžias bausme»: 
sustabdė visą prekybą, pinigų 

' pakeitimą paskelbė atstatan 
ti mioisterį pirmininką Smith 
i-š jo pareigų i-r 1.1

Kodėl šitoks išimtinis elge 
sys su Rodezija? Todėl kad 
Rodezijoje gyvenantieji apie 
2 0 000 baltųjų nenori duoti 
lygių teisių 4 milijonams vie 
tos gyventojų negrų ir nori 
juos toliau laikyti savo ver 
gaiš

KOMUNISTINĖ KINIJA vėl 
smarkiai puola Sovietų Rusi 
ja. kad ta esanti suburžuazė- 
ju i, išsižadėjusi tikrojo komu 

nizmo ir todėl Kinijos kom 
delegatai nenori net tose kon 
ferencijose dalyvauti, kur So 
vietų Rušiji turėtų savo ats
tovus.

INDONEZIJOS kariuomenė 
tebekovoja su kom sukilė
liais, ypač Javos saloje ir 
jieiko sugauti jų va ią Aidit, 
kurs ten visąrtą sukilimą di
ng iojąs

P VIETNAME amerikiečiai 
didina savo kariuomenės įvai 
rių dalinių skaičių iki šių 
metų galo tikisi turėti virš 
300 00 karių. P Vietnamo ka 
r.uoneaė, amerikiečių pade 
dama la mėjo eilę sunkių mū 
šių su koniunist is ir pamažė 
le juos stumia vis toliau į 
š aurę

VATIKANAS Vyskupų su'a 
žiavimas ta p kitų dalykų 
nutarė leisti kunigams dirbti 
kaip eiliniams darbininkams 
įvairiuose fabrikuose, kur vys 
kūpa! matys esant tai reika 
linga, Bet tie kunigai turės 
būti ypatingai paruošiami to
kiam darbo apaštalavimui ir 
nuoširdžiai paklusti savo vys 
kupų nurodymams.

Prancūzija jau seniau turė
jo tokių virbančių kunigų, 
o dabar turės jų dar daugiau. 
Tokie darbininkai kunigai yra 
labai re kalingi ten, kur dar
bininkija nenori kunigo nė iš 
tolo matyti, nė su juo kalbė 
tis, Bet kai kuris kunigas nu 
eina dirbti į fabriką, yra su 
darbininkais malonus, dratlgiš 
kas darbštus, geras savo dar 
bo specialistas, tai darbiniu 
kai pamato, kad «velnias ne 
toks juoda . kaip buvo galvo 
ję», susibendrauja ir ne vie
nas jų randa kėlią į tikė 
jimą ,

Tas pats vysku pų su važia 
vim s nutarė, jog Romos Ka
talikų bažnyčios kunigai ir 
toliau liks nevedę, nes mote: 
rystės auka iš kunigo pusės 
yra gražiausia» pavyzdys 
krikščionims gyventi doresni 
gyvenimą kunigus įgalina la
biau pasišvęsti tik žmonių la
bui, kunigą padaro laisvą eitį 
bet kur, kur jį šaukia Kris
tus.

Tarp Brazilijos ir Paragva
jaus, pastačius naują tiltą 
ant Paraná upės. įvairių 
prekių ir gaminių prave
žtas vyksta hermetiškai už 
darytuose sunkvežimiuose. Oi 
dėlę dalį savo gamybos pre
kių iš Paragvajaus yra eks- 
p, rtuojama per Paranagua 
uostą Param.s estade Brazili
joje. gabendamas jau minė* 
tais sunkvežimiais

Kaip žinome paskutiniojo 
Pasaulinio karo metu. Sovie 
tų Rusijos bolševikams įsibro 
vus į Lietuvą, žlugo jos lais 
vė ir nepriklausomybė, Ket 
visos laisvo pasaulio valsty
bės su kuriomis Nepriklauso
ma Lietuva turėjo diplomati
nius santykius, Sovietų Ruu 
jos tokios agresijos nepripa
žino ir paliko toliau legaliai 
ir laisvai veikti visas jos di 
plomatrnes įstaigas tai yra 
Pasiuntinybes ir Konsulatus.

Tiesa, viena kita iš tų vals 
tybių, sovietų visokiais būdais 
spaudžiamos, Pabalt jo valsty
bių; taigi ir Lietuvos veiku 
sias diplomatines atstovybes 
uždarė. Bet daugumoje vals 
tybių tos atstovybės veik a ir 
toliau Brazilijoje Nepriklau 
somos Lietuvos Atstovybė yra 
Rio de Jaieiro ir Konsulatas 
São Paulo mieste, Tačiau iš 
rinkus Brazilijos Respublikos 
Prezidentu Janio Qua ros, 
vienas iš pirmųjų jo žygių bu 
vo Pabaltijoš valstybių aisto 
vybių ir konsulatų veiklos 
suspendavimas. Tokiu būdu 
ir ietuvos čia veikusių abie 
jų diplomatinių įstaigų teisės 
buvo apribotos, nors pačios 
įstaigos nebuvo visai uždą 
rytos.

Po kovo 31 d. revoliucijos 

/

Pasikalbėjimas Lietuviu Spaudai
Dr. Herbert Levy kandidatas į São Paulo estado guber 

natorius ir federalinio parlamento atstovas, lapkričio 19 die
ną iš ryto priims mūsų bendradarbį St, Vancevičių, kuriam 
suteiks specialų pasikal įėjimą (entrevista exclusiva) viso 
laisvojo pasaulio lietuvių spaudai

Dr. Herbert Levy ir populiarus ir plačiai žinomas poli
tikas. Jis buvo vienas iš civilinių kovo 31 dienos revoliuci 
jos vadų. Jo pasikalbėjimą įdėsime taip pat ir «Mūsų Lietu- 

-voje». Po pasikalbėjimo su St. Vancevičium Dr Herbert Le 
vy tą pačią dieną priims lietuvių kolonijos delegaciją.

DR. HERBERT LEVY
Federalinio seimo atstovas ir revoliucijos kandidatas į 

São Paulo estado gubernatorius.

Brazilijos lietuviai sujudo rū
pintis, kad mūsų ciplomatinių 
įstaigų statusas būfrų. vėl ats 
tatytas. Buvo surašytas me
morandumas dabartiniam Era 
zilijos Respublikos Preziden
tui maršalui Castelo Branco 
ir surinkta 5 000 parašų pra
šant panaikinti tokį niekuo 
nepateisinamą buvusio prezi
dento Janio Quadros aktą ir 
atstatyti Nepriklausomos Lie
tuvos čia veikusių diplomati
nių atstovybių teises. Dėl įvai 
rių aplinkybių nei memoran
dumas nei parašai iki šiam 
laikui nebuvo įteikti Respubli 
kos Prezidentui. 1

Dabar šį reikalą vėl norima 
pajudinti vietos valdžioj. Tuo 
tikslu šio mėnesi 19 dieną 
São Paulo lietuvių kolonijos 
delegacija vyks pas federal! 
nio parlamento atstovą ir re
voliucijos kandidatą j šio es
tado gubernato ius p Dr Her 
bert Levy su prašymu kad 
jis šiame reikale lietuviams 
padėtų r Herbert Levy tu 
ri gerus santykius su dabartį 
nės Brazilijos Vyriausybės 
atstovais Jis maloniai sutiko 
lietuvių delegacija priimti lap 
kričio 19 dieną 11 valandą 
Po tos delegacijos apsilanky 
mo parašysime plačiau šiuo 
klausimu sekantį kartą.

.Lietuvos nacionalinė
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j <Júsu Žmonės jūs pačius ėda...»
AŠ BUVAU PASMERKTA MITTI

Mane atleisdamas, saugumo 
viršininkas Makarovas norė
jo nusiplauti ranKas — buvo 
paruošęs skundą prieš mane 
jskundusius asmenis, Turėjau 
ji ik pasirašyti, ir būtų juos 
tei ę už neteisingą įsiundi 
mą Aš to skundo nepasira
šiau ir sakiau: «Tegul Ponas 
Dievas juos teisia». O Maka
rovas sako: «Kodėl jie než'ū 
rėjo Dievo ir tave apskundė? 
Juk mes galėjome seniai ta 
ve sunaikinti. Būtum jau se
niai po žeme buvusi» Aš sa
kiau, kad tai Dievo valia, jei 
aš likau gyva. 'Rusas vėl no 

f rėjo plautis rankas aiškinda
mas: «Mes nieko apie jus ne 
galime žinoti, bet jūsų žmo 
nės jus pačius ėda».

SKUNDIKAI

Išėjau nepasirašiusi ir tik 
vėliau sužinojau kad Dota=. 
kuris buvo pasirašęs skundą 
prieš mane, buvo sušaudytas 
Sušaudytas už maisto davimą 
panizanąm. Bet buvo kalba
ma, kad jis maisto netiekė: 
tik užsukę partizanai maisto 
patys pasiėmė, o jis neprane 
šė saugumui. Pašto viršinin 
kas Bruzda, kuris taip pat bu 
vu pasirašęs, jau miręs Paša 
kojo, kad prieš mirdamas kai 
bėję-s: *Jei aš galėčiau sutik 
ti tą moteriškę kurią aš išda 
viau savo parašu, tai pu čiau 
po kojų ir atsiprašyčiau, kad 
n:teisingai ją jskuudžiau.»

ŠV. ANTANAS

Būdama kalėjime, daugmel 
džiausi į šv. Antaną Kai bu 
vau paleista, tai pirmas ma 
no kelias buvo į šv. Antano 
bažnyčią Kai mane suėmė, 
tai turėjau su savim So rublių 
Juos spėjau paslėpto savo ba 
tuose po padu. Visą laiką, kol 
buvau kalėjime, išnešiojau 
tuos pi-igus Išėjus iš kalėji 
mo, norėjau juos paaukoti šv. 
Antano bažnyčioje mišiom, 
dėkodama, kad likau gyva ir 
paregėjau laisvę Nuėjau pas 
kun X , kuriam padaviau 80 
rubl ų, prašydama atlaikyti 
mišias į šv. Antaną už mano 
išėjimą į laisvę. Kunigas pa 
čiupinėjo tuos pinigus, pažiū 
rėjo į mane, suvargusią mote 
relę, ir sako: ‘Moterėle, tu 
esi paleista iš kalėjimo, tavo 
viskas konfiskuota Ar dar tu 
ri ką namie9» Atsakiau: «Ne, 
neturiu, nežinau dar, kur ap
sistosiu», Kunigas davė man 
keletą gerų patarimų, pasili
ko 10 rublių, kitus man grąži 
no ir sako: «Tavo 10 rublių 
bus didesnė auka nekaip to 
muitininko». /

KARALIŠKI PIETUS

Atsisveikinusi ir padėkoju
si už nuoširdumą nuėjau pie 
tų į nurodytą valgyklą Val
gykloje pasirinkau nuošalią 
vietelę ir atsisėdus laukiau 
ateinant patarnautojos, kuri 
išnešiojo sv. čiam pietus, Aš

MUSŲ LIETUVA

buvau labai išalkus ir netarė 
jau kantrybės Pati padaviau 
man išduota rašta kad aš gau 
nu pietus velt i. Sakiau kad 
neturiu laiko nes turiu vykti 
toliau Padavėja atnešė man 
užsakytus pietus ir aš labai 
godžiai juos suvalgiau. Ma
niau kad mano gyvenime 
tai yra didžiausia šventė Nie 
kada nesitikėjau, kad teks ka 
da taip skaniai pavalgyti Pa 
lyginti su kalėjimo pietumis, 
šie pietūs buvo karališki

Pavalgiau įrišėjui Prie vai 
gyklos stovėjo vežimas kuris 
mane nuvežė į Veiviržėnų*. 
Neturėdama kur sustoti užė
jau pa - savo pažįstamą Ga
gėtą. amatininką statybinio 
ką, kuris jau buvo atlikęs 
bausmę Sibire Nors jis yra 
7u metų, bet jokios pensijos 
negauna ir pats turi duoną 
užsidirbti. Jis mane priėmė ir 
davė man laikinai pris’glaus 
ti, iki apsižiūrėsiu kur galė
siu apsigyventi

IR PO TŲ PIETŲ ..

Parvykus ja-'čiąusi silpna 
ir nieko kito nenorėjau, kaip 
nors kiek atsigauti ir padėti 
kuo nors savo geradariam. 
Buvau ptvargus ir išalkus; 
dar kartą trupučiuką užval 
gius nuėjau gulti Pirma nak 
tis laisvėje buvo ne.įsivaizduo 
jamas oalykas Buvau kara
liškai paguldyta. Nakties ty 
la siautė namus tik vėjelis 
paklibindavo langą, ir tada aš 
šokdavau iš miego Vaidenos 
vėl čekistai ateiną į kamerą 
ir išsirinks, kuriuos kalinius 
ves sušaudyti. Praveriu akis, 
lange jokių grotų...

Kelintą kartą užmerkiau 
akis, bet jaučiausi nerami, 
dar labiau nusilpusi ir išsi
gandusi. Apie vidurnaktį pa- 
k lau Jaučiau kad man daro 
si negerai. Svaigo galva, bu 
vau silpnesnė nei p ieš kelias 
valandas Mano | ilvas pradė
jo skandalyti SvirduLuonama 
išėjau, atsisėdau už namo 

kampo, kur buvo išeinama 
vieta ir laukiau, Netrukus 
pradėjo mane tampyti iki 
aušros negalėjau prieiti Jprie 
lovos. Visus vidurius skaudė
jo kelias dienas Niekas nebu 
vo miela.

Kai pradėjau stiprėti pade 
jau savo geradariam namų 
ruošoje Į savo turėtų ūkelį 
negalėjau įebi Buvo uždraus 
ta net koją įkelti Aš buvau 
suimta 1946 m. ir paleista 
1948 Po paleid mo dar dve 
jus metus turėjau registruo 
tis milicijoje Buvau jos prie
žiūroje, bet jau jokio tardy 
mo nebuvo Tik užsiregistruo 
ji sykį per savaitę ir eik.

PARTIZANAI

Dažnai pagalvodavau, ar ne 
reiktų man stoti pas partiza 
nūs. Bet drąsindavau save 
taip pat: jei jau paleido, tai 
gal ir milicijai nusibos su ma 
nlm susitikinėti Partizanai 
tuo laiku buvo labai galingi. 
Jie sakydavo kad reikia tik 
palaukti, ir netrukus ateis 
amerikonai. Partizanam tek
davo apšaudyti rusų dalinius 
ir pagrobti sandėlius, kuriuo 
se jie rasdavo ameriko
niškų konservų. Kiek man ži 
noma, visi jauni vyrai »r mer 
gaitės yra buvę partizanai. 
Partizanų bijojo visi — ir sau 
gurniečiai ir stribai, nema 
žiau ir rusai

1948 metais ap’e Kretingą 
pelkėse buvo jsiruošę parti 
zanai slėptuvę, kurią galėjo 
pasiekti tik per vandenį Nie 
kas nežinojo, kad jie čia gy 
vena Buvo šalta žiema Jie 
nutarė pasistatyti pečių, kad 
jų slėptuvė būtų apšildoma.

(bus daugiau)
«Darbininkas», 1965.IX.14

Š AMERIKA

Spalio 4 d. New Yorke tra 
giškai žuvo fotografas Vytas 
Valaitis Mūsų skaitytojams

1965 m lapkričio 18 d. _ S
jis nen'-i žjstamas. Bet jie l nivn 
pirmas iš lietuvių fotografų 
prasiskynęs kelią į Ameri kos 
visuomenę ir pasiekęs tol ūo 
aukšto fotografijos meno ty 
gio, kad galėjo visur pasir o 
dyti kaip geras savo rūšies! 
fotografas.

Jis pirmas iš lietuvių foto 
grafų, kurs Amerikoje buvo 
baigęs aukštuosius fotografa
vimo mokslus Ohio universi
tete. Jo darbais varžėsi didie 
ji Amerikos žurnai, kaip News 
week, Look, US News and 
Worl Raport ir kiti Jis foto
grafavo daug žymių žmonių, 
aplankė daug kraštų. Wa- 
sbingtone buvo dažnas sve- 
č as prezidento rūmuose o 
mirusįjį prez John Kennedy 
jis lydėjo per visą rinkimų 
kampaniją

Ir dabar, jis buvo gavęs vi 
sus leidimus ir pasus fotogra 
fuoti Šv. Tėvo atsilankymą 
New Yorke Jungtinėse Tau
tose. Ir. kai g vęs reikalin 
gus bilietus—liudijimus jis 
spalio 3 d. apie 11 vai. grįžo 
Queens bulvaru namo, neži
nia kodėl jis nebesuvaldė sa 
vo motociklo, nukrito ir la
bai susižeidė galvos užpaka
lį. Mirė spalio 4 dieną 17,20 
valadą, palikdamas jauną naš 
lę žmoną ir keletą vaikučių. 
Jis pats buvo tik 34 metų 
vyras,

Amžiną atilsį suteik jam. 
Viešpatie!

Žmogaus maištas prieš Die 
vą yra senas motyvas litera- 
tūr j. Jis glūdi apreiškimo pa 
sakojimuose apie Babilono 
bokšto statymą; jį reiškė Goe 
the savo «Fauste». Aischilas 
savo «Prikalto Prometejaus» 
tragedija išvystė šitą motyvą 
ligi ištisos pasaulėžiūros ir pa 
paliko literatūros ir filosofi
jos istorijoje prome'ejizmo 
vardą kuriuo šiandien visi 
pasaulio žmonės vadina žmo 
gaus sukilimą prieš Aukščiau 
siąją Būtį.

Prof. A. Maceina

A Mykolaitis Putinas
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(tąsa)

— Ot šitaip tai gerai šne 
ki, — pagyrė jį Jadvyga. -- 
Kai sukilsime, tai visi sukilsi 
ma - kaimiečiai ir ponai Vi 
si kartu kovosime dėl tėvy
nės laisvės

‘ Bet Pranciškus abejinga; 
numojo ranka

— Nežinau, kas ta tėvynės 
laisvė, panele. Mes galvas 
guldysim už žemę, ir kad 
žmogus galėtų ramiai ją dirb 
ti. Stipti pusbadžiu ir kęsti 
rykštes baudžiauninkai jau 
nebenori. Štai už ką mes gal 
vas guldysim.

— O kad gyventi gera bū
tų, reikia ir valdžios geres
nės Ciesoriaus valdžia visus 
spaudžia

— Ne visus Ponų nespau 
džia. Panelė sakote kad ir 

ponai sukils? Kodėl,gi? Mies 
tėty girdėjau, vienas toks pe 
rėjūnas žmonėms kalbėjo, kad 
ponai nori panščizną grąžin
ti Dėl to ir sukils Visokių 
dabar šnekų prisiklausai.

Ilgai jam Jadvyga aiškino 
ruošiamo sukilimo tikslą, bet 
Pranciškus laikėsi savo: po
nams sukilti ir lieti kraują 
nesą dėl ko,

Iš pasikalbėjimo su vežėju 
Jadvyga pamatė, kad valstie 
čius į sukilimą gali patraukti 
tiktai viltis gauti žemės, kad 
tokie dvarininkai, kaip jos tė 
vas, 'škasė prarają tarp bajo 
rijos ir liaudies ir kad reiks 
labai didelių pastangų tai pra 
rajai užlyginti. Štai jau dabar 
valdžies agentai sėja žmonė 
se nepasitikėjimą bajoraisdva 
liniukais, kad šie norį bau 
džin ą grąžinti.

i'ua.s Pianka paviešėjęs 

kelias dienas Bagynuose, iš 
vyko savais keliais ir Jadvy
ga, pasij tusi laisvesnė gale 
jo daugiau atsi lėti namų 
ūkiui ir ruoštis savo uždavi 
niui — taisyti santykius su 
kaimiečiais bei kaimynais d va 
liniukais. Su dvaro žmonėmis 
jos santykiai ir anksčiau nė
ra buvę blogi. Nors ji buvo 
išlepinta panaitė, bet mėgo 
paplepėti ir paišlykauti su 
tarnais ir samdiniais. Lioka 
jus Motiejus sodininkas Gri 
gelis, vežėjas Pranciškus, kam 
barinė Agota, akmistrinė, vi
rėja ir virtuvės merginos — 
visi ją mėgo dėl jos gyvo bū 
do ir mielai atleisdavo jos ne 
tyčiomis padarytus jeibes. Da 
bar reikėjo buvusius gerus 
santykius atnaujinti ir duoti 
jiems kitokį, rimtesnį pobūdį.

Kai Jadvyga vakarais, užsi. 
dariusi viena savo kambary, 
prisimindavo pasikalbėjimus 
su Pranciškumi ir kitais dva
ro bernais nustebusi pamaty
davo savo jausmuose ir min
tyse nemaža prieštaringumo 
ir sąmyšio. Nepaisant aiškaus 
dalykų supratimo, jai reikė

davo didelių pastangų ramiaį 
išklausyti vežėjo ar kieno kj 
to užgaulias pastabas, o kar 
tais ir įžūlius priekaištus. Vis 
neito ji buvo dvaro panelė, 
nono Skrodskio duktė. Jai 
kraujas stingdavo girdint ir 
matant, kokia neapykanta su 
sikaupusi tų žmonių širdyse 
prieš jos tėvą, kuris ją taip 
myli! Kartais ji vos nugalėda 
vo norą smogti tam akiplėšai 
Pranciškui į žandą už jo ne- 
paisymą jos padėties, už jo 
tuos reikšmingus nutylėjimus 
arba nepagarbius nusigręži
mus, arba abejingai klaidžio
jantį ir tarsi jos nematantį 
žvilgsnį

Tačiau Jadvyga mokėjo su 
sivaldyti Šiurkštumus ir įžū 
lumus ji tuo tarpu stengdavo 
si paversti juokais, o pasili
kusi viena, ieškodavo vise to 
priežasčių. Nesunku jų būda 
vo rasti, Varšuvoje ji buvo 
daug skaičiusi ir priklausiusi 
visokių kalbų apie chlopų pa 
dėtį ir jų santykius su ponais. 
O čia, tėvo dvare, ji rado gy 
vas tų dalykų iliustracijas. Ji 
labai mėgo MicKevičiaus «Vė

, lines» O nuplaktieji Rubikio 
loviuose baudžiauninkai ar ne 
atsiliepia «Vėlinių» Varno žo 
džiais:

Skaudūs buvo tavo karklai 
Po plakimo to antai 
Kaulai nuo odos atšokę 
Tartum ankštyse grūdai! 
Ne, gailėtis tu nemoki!
Bet Jadvyga gailėtis moka, 

Varšuvoje ji išmoko ne tik do 
mėtis visuomeniniais patrioti
niais reikalais, bet ir jautriai 
egzaltuoti sentimentaliai į juos 
reaguoti. įsivaizdavusi bau
džiauninkų buitį, Jadvyga gaj 
liai atsidūsta, ir ašaromis pa 
srūva jos akys.

Artimiausi Jadvygai žmo
nės buvo Agota ir naujoji 
kambarinė Katrė. Agota apse 
nusi ir dar labiau papilnėjusi 
bet panelei buvo po senovei 
artima ir miela Jadvyga grei 
tei pastebėjo, kad Agota nau 
jąją kambarinę yra paėmusi 
į ypatingą savo globą ir pa
noro sužinoti tokio elgesio 
priežastį.

(B, D)
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Didelis Dalykas
Labai reikšmingas ir didelis dalykas bus jau įvykęs New 

Yorke, kai skaitysite šias eilutes Lapkričio 13 d Š. Ameri
kos ir Kanados lietuviai sugarmėjo tūkstančiais į tą miestą 
žygiui į Jungtines Tautas, reikalauti, kad nedelsiant būtų 
priverstas pasitraukti iš Lietuvos jos okupantas rusas ir grą 
žinta nepriklausomybė.

Žygis parengtas nepaprastai kruopščiai Ir žygiavo ne 
vien lietuviai, be ir žymūs amerikiečiai ir kitų tautų žmonės 
pritariantieji mažutės Lietuvos išlaisvinimui

Toliau duodame keletą pranešimų, kaip tas žygis Ame
rikoje buvo organizuojamas»

ATSIŠAUKIMAS Į J T.
SĄŽINĘ

Buvo paskelbta New York 
Times dienraštyje sekmadie
nį prieš lapkričio 13 d, mani
festacija, t.y. lapkričio 7 die
ną. (Dėl streiko sustojęs eiti 
NYT, tikima, vėl pradės eiti 
apie spalio 10 .d.) — Atsi 
šaukimo tekstas parengtas ir 
jau surinktas Pusantro tūks
tančio jo kopijų atspausdinta 
ir su individualiai parašytais 
prel. J. Balkūno (KLNA gar
bės pirmininko) pasirašytais 
laiškais išsiuntinėtas įžymie 
siems Amerikos asmenims su 
kvietimu prisidėti prie to at
sišaukimo savo parašais (At
sišaukimo organizavimui va 
dovauja «KLNA narys A. 
Sniečkus)

Pirmasis atsiuntė savo pa
rašą buvęs JAV vicepreziden 
tas Richardas M. Nixcnas. 
Per kelias dienas po laiškų 
išsiuntimo gauta per 20 para
šų, kurių čia paminimas kele 
tas: George Fiel, Freedom 
House (tarptautinėj plotmėj 
žinoma organizacija) direkto
rius; senatorius Frank J, Lauš 
che (D) iš Ohio; Harry R. 
Hasselgren, International Lon 
gshoremen Ąss'n direktorius; 
John F. Collins, Bostono ma- 
yoras; Theodore R. McKal- 
din, Baltimorės mayoras; Bro 
oklyno vyskupas Bryan G. 
McEntegard, Clifford J. Backs 
trand. Armstrong Corp egzek. 
direktorius, William F, Know 
land buvęs resp. vadas sena
te, redaktorius leidėjas. Kon- 
gresmanai: Clair A. Callan» 
iD) Nebr., H. Allen Smith, (D) 
Calif, Otis G. Pike, (D) New 
York, Paul A. Fino, (R) New 
York, Edward A. Garmatz, 
D) Maryland. Rodney M. Lo 

ve, (D Ohio.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
VISUOMENĖJ

Įsisiūbavo ne tik palankaus 
datarimo, bet ir veitJaus pri

sidėjimo prie lapkričio mani 
festacijos sąjūdis Tą liudija 
pluoštai laiškų iš įvairių vie 
tų, kasdien gaunami KLNA 
sekretoriate. Bostono LB apy 
linkės pirmininkas A. Matjoš 
ka tiesiai tvirtina, kad Bosto
no šūkis — du tūkstančiai 
dolerių ir tūkstantis galvų 
lapkričio 13 tai! (Apyl. v ba iš 
kasos jau paskyrė $100). Iš 
Omahos (Nebraskos vaisi) net 
medžiotojo meškeriotojų klu 
bas atsiuntė $50 ir kitos te 
nykštės organizacijos juda 
triūsia apčiuopiamai prie ma 
nifestaeijos prisidėti, nors iš 
taip toli vargu kas galės pa 
tys asmeniškai atvykti.

KLNA dalyvavimą iš tolo 
vertina kaip beveik ar visai 
lygiai svarbų, kaip ir dalyva 
vimą MSG salėj: manifestaci
ja ju.v rengiama visų laisvų 
ir Lietuvai laisvės siekiančiu 
lietuvių'vardu, todėl joje kaip 
nors dalyvauti svarbu visiems 
nepa-sant, kii k šimtų ar tūks 
tančių mylių kas nuo New 
Yorko gyvena. Tarp ko kita 
tolimiesiems jau laikasreng

Billy Mills — pirmas amerikietis bėgikas laimėjęs pirmą 
vielų 10 000 metrų (lt) kilom 11 bėgime,

piknike, J 00 paaukojo Batali 
nų šeima iš N Y, Visa eilė 
paskirų organizacijų iš savo 
iždų skiria po 25 ar 50 dole 
rių.

Pažymėtina, kad iki šio pra 
nešimo išleidimo (spalio 10) 
gautos sumos yra visuomenės 
įnašai-aukos. Dabar prasi
dės jau atsiskaitymai už daug 
kur jau uoliai platinamus žen 
klelius įr bilietus

KLNA šiuo metu nfeturi ga 
limybės visiems manifestaci
jos rėmėjams individualiai pa 
dėko i, tačiau jau dabar reiš 
kia bendrai visiems p.,sitenki 
nimą ir pasididžiavimą mūsų 
visuomene, kad ji nepaliko 
manifestacijos pradininkų vie 
nų, o taip stipriai įsijungė į 
bendrą darbą.

MUSŲ LIETUVA

ti ir siųsti manifestacijos ko
mitetui ne tik (nors simboliš
ką ■ sumą) lėšų,

bet ir 
solidarumo su manifestacijų 
pareiškimus

DOLERIAI

Tvirčiausi mūsų visuome
nės nusiteikimo liudininkai 
lapkriči. manifestacijos by
loj. Jei pradžioj tie liudinin
kai buvo kiek nerangūs ir 
rengėjai būtinoms išanksti
nėms išlaidoms turėjo užsi
traukti net ga a stambių as 
meninių paskolų bankuose, 
tai dabar jau aišku, kad jų 
toks pasitikėjimas visuomene 
neapviltas. Lėšos manifestaci 
jai plaukia greitėjančiu tem 
pu. Vien per 25 dienas nuo 
rugs 13 iki spalio 8, suplau 
kė beveik 7.400 dolerių, o šį 
pranešimą išleidžiant, — kaip 
sako iždininkas — jau yra 
naujų čekių.

Vien > er šias 25 dienas lė 
šų gauta iš 472 asmenų, arga 
nizacijų bei komitetų, rinklia 
vose sudėtos sumos kiekvienu 
atveju yra sudėtos kelių ar 
keliolikos dešimčių asmenų 
todėl visų rėmėjų - aukotojų 
sąrašas apimtų mažiausia ke 
lioliką šimtų pavardžių. Del 
to KLNA nedrįsta nei užsi 
minti laikraščiams prašymo 
skelbti tuos sąrašus, pasiten
kindamas tik atkreipiamu dė
mesiu į keletą «barometrinių» 
sumų.

Būtent, šių 25 dienų protar 
pyje vien Chieagos lietuviai 
gydytojai atsiuntė apie 700 
dolerių (200 jų draugija ir 
apie 500 paskiri jas nariai), 
Ohio lietuvių gydyto.,ų drau 
gija — 190, Cie velando komi 

tetas - 700, Rochesterio ko 
mitetas— ; £0, Hartfordo — 
Worcester! > (parapija) - 3 6 
Toronto Parama — 100, Delbi 
(Ontario) bendr apylinkė — 
100 Detroito komitetas — 600 
Fondas — 100, Chieagos ko 
mitetas tuo tarpu 120. bet iš 
Chieagos šalia minėtos gydy 
tojų sudarytos sumos, dauge 
lis po maž au ar daugiau, at 
siuntė tiesiog į komitetą (jų 
tarpe J. L Jatis - 100 do .). 
lOO dol atsiuntė Lietuvių Fon 
das, 156 surinkta Liet Atsimi
nimų Radijo (N J. —- N.Y.)

Reikia sutikti, jog šiandie
nėje kapitalistinėje santvarko 
je nuosavybes ir visų žemės 
lobių paskirstymas nėra ly 
gus, nėra teisingas Yra rei
kalinga reformos ir privačio
je nuosavybėje. Bet jokiu bū
du negalima surikti, kad ta 
reforma turi atimti iš žmonių 
visą privačią nuosavybę ir 
net penatkinti teisę turėti bet 
kokią savo nuosavybę Net 
Sov Sąjungos komunistai to 
pilnai dar nepadarė ir niekad 
nepadarys Nepadarys to nė 
pasiekę paskutinę tobuliausią 
komunizmo formą (jei iš viso 
jie tokią kada pasieks), kai 
anot jų «visi bus tikrai y-

1955 m. lapkričio 18 d

išmintinga Nuosavybės Santvarka0

Šių dienų pasaulyje nuosa 
vybė nėra tvarkoma pagal 
Kūrėjo ir dorovės įsakymų 
nurodymus. Kadangi Bažny 
čiai Kristaus yra pavesta aiš 
kinti dieviškuosius įstatymus, 
tai ji ir turi imtis dėstyti žmo 
nėms, kaip turėtų būti tvarko 
ml ir naudojami pasaulio lo 
biai ir privačioji nuosavybė

Pagrindinė taisyklė yra ši: 
privačioji nuosavybė turi tar 
nauti ir savininko asmeniš 
kiems reikalams ir drauge 
bendram visuomenės labui

Tat privačioji nuosavybė tu 
rd dvigubą paskirtį, ir jos abi 
viena su kita yra surištos ir 
viena kitą papildo

Darbdavys gerai apmokė 
damas savo darbininką, pade 
da jam ne tik turėti žmoniš
ką pragyvenimą, bet ir įsigy
ti savo privačią nek Išjojamą 
ar gamybinę nuosavybę. Taip 
jis įgalina darbininką išvysty 
ti privačią savo ūkišką ir ga
mybinę iniciatyvą, savo gabu 
mus, jaustis savarankišku ne 
priklausomu asmeniu.

Tą dvigubą nuosavybės už
davinį gali atlikti tik ar ku 
ris paskiras asmuo, ar tokių 
a«meaų sudaryta grupė, drau 
gija ar bendrovė, o ne bevar 
dis kolektyvas Kodėl ne ko- 
lek y vas? Todėl, kad kolek 
tyve niekas nesijaučia esąs 
atsakingas už visą kolekiyvo 
veiklą, niekas neturi eisės

nuspręsti, ką daryti, kaip da
ryti, kodėl daryti ir todėl kiek 
vienas laukia įsakymų, nuro
dymų «iš aukščiau», t y, iš 
aukštesnio kolektyvo ar ben
druomenę valdančio organo.

Vėl tokio neįsipareigojan- 
č o bevardiškumo ir dar kitų 
priežasčių, negalima gerai at 
likti pareigų visuomenės la 
bui To nepadaro ne tik so
cialistiniai kolektyvai bet nė 
kapitalistinės bevardės akci- 
jų bendrovės.

Katalikų socialinis mokslas 
reikalauja naujos privačio- 
sios nuosavybės teisės ir san 
tvarkos, bet taip išmintingai 
sutvarkytos ir vykdomos, kad 
ko daugiau žmonių galėtu tu 
rėti savo privat'ų turtą, kurį 
galėtų panaudoti savo ir savo 
šeimos reikalams, bet taip 
pat prisidėti prie bendrojo 
visuomenės labo. Katalikai 
sociologai yra nurodę eilę 
būdų» kaip tai padaryti, ir 
ateis laikas, anksčiau ar vė
liau, kad fa nauja teisinga 
privačios nuosavybės santvar 
ka bus įgyvendinta. Tačiau 
jos įgyvendinimas priklaus» 
nuo mūsų visų išminties tei
singumo bei artimo meilės, 
kad nauja santvarka būtų vyk 
doma taikiai, žmoniškai, ne 
kruvinomis demons*racijomis, 
plėšimais, revoliucijomis ir 
neprotingu tiek paties turto, 
tiek gyvybių naikinimu

P. Salantas

Nuosavybės Teisės ir Parei os
gus ir viskas bus visiems 
bendra»

Sovietijoje dar tebėra pa
likta ne tik privati asmeniš 
kų daiktų nuosavybė, bet iš 
dalies ir nekilnojamo turto 
nuosavybė. Juk privačių na
mukų statyba yra akinama vi 
šokiomis priemonėmis; O jo
kioje Lenkijoje ir Jugoslav! 
joje palikti privačioje nuosa 
vybėje smulkesni ūkiai, dirb
tuvėlės Lenkai ir jugoslavai 
komunistai pasimokė iš Rusi 
jos bėdų, kur nuolat trūksta 
maisto, drabužio ir kitų kas
dienio gyvenimo reikmenų. 
Tai rodo, kad privačios nuo
savybės visiškas panaikini 
mas eina prieš žmogaus pn,- 
gimtį ir žmogus to nepakelia.

Kiekvienas žipogus iš pri 
gimdės yra linkęs pats save, 
ir šarvo šeimą aprūpinti, jai 
ateitį už.ikrinti, Jis didžiuoja 
si gagėdamas tai padaryti. lai 
darydamas jis išvysto savo 
palinkimus, talentus, gabumus. 
Ką jis pats pa aro, tai jis 
brangina taupo, gerina.

Turėdamas garan.uotai iš 
ko gyventi, žmogus jaučiasi 
saugus, laisvas ir nepriklauso 
mas. u neturėdamas savo var 
tojamosios. nekilnojamosios įr 
gamybinės nuosavybės žmo
gus visada liks priklausomas 
nuo kitų malonės: nuo vai 
džios, partijos, kapitalisto, vi
sada bus pavojuje netekti dau 
giau ar n ažiau savo laisvės 
Tat ,egime komunistų kraš 

(pabaiga 4 pusi)
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Atrodė, Jos Tiesa Koks Tavo Knygynas?
Besišnekučiuojant su Dėde 

Juozu apie mūsų jaunimą ir 
he aviškus reikalus, jis kartą 
išsitarė, jog tas mūsų miela 
sis jaunimėlis nesą nė trupu 
čiuko suinteresuotas sava 
spauda Redaktorius galįs ra
šyti, ką tik nori, jiems nė šil 
ta. uė šaita. Retas teskaito, 
kas parašyta, o ir tie, kurie 
skaito, visai nereaguoją, ne 
atsiliepią

Tada (maždaug prieš metus 
laiko) sunku man buvo tikėti, 
kad Brazilijos lietuvių jauni
mas būtų toks dvasiškai atši
pęs ir nieku nesiiateresuotų. 
Maniau tada, jog reikia tiktai 
surasti jaunimui patinkamą 
formą, ir jis sueigundys, atsi
lieps. skaitys, o gal net ra 
šys.

Kadangi Sabai mažai mūsų 
jaunijio beskaito lietuviškai; 
tai atrodė reikalinga ir nau 
dingą rašyti apie lietuviškus 
reikalus portugališkai. Todėl 
ir buvo įvesta portugalų kal
ba j jauni r»o skyrių Pačiame 
pirmame straipsnyje redakto
rius pasisakė, jog tai yra tik
tai bandymas kad nuo jauni
mo reakcijos priklausys, ar 
toliau bus vartojama poringa 
lų kalba, ar nevartojama

Maždaug metų patyrimas

(pabaiga iš 3 pusi.) 

tuose kur žmogų < yra pa
verstas valstybės, ir partijos 
besieliu rateliu, ar bandy 
mams skir u gyvulėliu

Privati nuostvybė nėra va 
gystė, o yra įgimta, šventa ir 
ir nep lieči ma kiekvieno 
žmogaus teisė -

NUOSAVYBĖS RIBOS

Katalikų socialinis mokslas 
nurodo, jog privačią nuosavy 
bę riboja, varžo trys dalykai!

1 Ji turi savo ribas nes nė 
ra absoliuti, besąlyginė. Ją 
apriboja bendruomenės vai 
džia visų labui, o piktnaudo- 
jimą baudžia.

2. Privati nuosavybė turi 
pareigą pasitarnauti ir visuo
menės labui Juk žmogus sa 
vo nuosavybės gerybes įsigy
ja tik dra ;ge su kitais dirb 
damas. Kapitalistinėje sa.n 
tvarkoje per dažnai neatsi 
žvelgiama į bendrą vis i la 
bą. bet tik į kapitalisto di 
dėsnį pralobimą

3 Visa, tiek privačios tiek 
bendruomenės, tiek vaistytu 

parodė, jog Dėdės Juozo tie
sa — išskyrus vieną kitą mer 
giną ir vaiki.-ą kiti n-.-paro 
dėr jokio susid mėjimo nė por 
tugališku savo skyrių, jokios, 
nė šiltos, nė šaltos reakcijos 
Niekas iš jaunimo nei pagy 
rė, nei išpe kė. kad imta va
to iii portugalų kalba Tik vie 
nas p Pr- Alionis Jr. pradė
jo reguliariai bendradarbiau
ti; panelė C Bagdžiūtė apra 
šė savo kelionę, ir dar vie 
nas jaunuolis ir viena jaunou 
lė atsiuntė po vieną rašinėlį

Buvo iškelta keletas jauni 
mui svarbių klausimų ir tikė 
tąsi, kad jaunimas atsilieps 
Buvo stačiai išprovokuoti De 
ja, nė į provokacijas neatsi 
liepė. Bet jei žmogus nei ku 
tenamas, nei badomas, nei 
svilinamas neparodo jokio 
gyvybės ženklo, nė ne aikte 
Ii, nė nekrusteli, ar tai nėra 
aiškus ženklas, kad jis jau 
yra miręs? Ar dėl tokio mū
sų jaunimo pasyvumo ir tylė
jimo, kaip čia aprašiau nega 
Įima daryti išvados, jog mū
sų jaunimo bent £5 procentai 
yra intelektualiniai, dvasiniai 
kūryb niai numirėliai? Kur 
rasti toki stebukladarį, kurs 
tuos lavonus galėtų p Įkelti 
gyvenimui?

uė nuosavybė turi efektyviai 
siekti, kai visi žmonės turėtų 
žmonišką t-ragyvenimą. maž 
daug bendro visiems pragyve 
nim‘i lygio aukštumoje ir už
tikrintą ūkinį saugumą atei 
čiai

Kad žmonės turėtų žmoniš 
ką pragyvenimą reikin ko dl 
dėsniam skaičiui žmonių su 
teikti galimybių įsigyti priva 
čią nekilnojamą ir finansinę 
nuosavybę To reikalaujam 
mes, katalikai Komunistai gi 
siekia, kad ko mažiau žmonių 
turėtų privačią nuo-avybę- 
Tiek katalikai, tiek komunis 
tai siekia to paties tikslo, bū 
tent, lygesnio žemiškųjų lo 
bių paskirstymo ir noudoji 
mo Ir ta didesnė lygybė bus 
įvesta p šaulyje, jei negeru
mu ir pagal krikščioniškojo 
mokslo teisingumo ir meilės 
principus, tai komunistų kru. 
vimomis revoliucijoms ir su 
kilimais. Daug priklausys ir 
nuo mūsų pačių nusistatymo 
kuriuo keliu pasaulis pasuks

- kri’iščio liškuoju, ar komu 
mistiškuoju.

P Salantas

vienas iš aiškiausių kultu 
ringų žmonių ženklų yra k<ny 
ga Juo kuri taut: daugiau iš 
leidžia išperka ir skaito kny 
gų juo ji yra kultūringesnė 
Kas knygų neskaito, tas tebė 
ra nekultūringas nors ir bran 
giuose rūmuose gyventų

Pats redaktorius dar nėra 
pajėgus rašyti portugališkai. 
Neatsirandant norinčių jau 
mielių pasinaudoti jaunimo 
skyriumi ar tai lietuviškai, nr 
portugališkai kūrybai savo ta 
lentus panaudoti, redaktorius 
mielai grąžins tam skyriui 
Ii tuvių kalbą nors yra įsiti
kinęs, jos ir ta kalba vargiai 
dus nors 10 jaunuolių skai 
tančių

Tokios tai liūdnos mintys 
apsėda redaktorių stebint mū 
sų lietuviškąjį S Paulo jauni 
mėlį, net ir tą jaunimėlį ku
ris pagal savo jstatus ir visą 
organizacijos istoriją turėtų 
būti visos lietuviškos, katali 
kiškos kultūros gaivintojas, 
kūrėjas, palaikytojas.

Visa tai rašau Besibarda
mas. nepriekaištaudamas, tik 
iškeldamas tikrus nenuginči
jamus faktu*, ir juos sužymė
damas S. Paulo lieto vių kolo
nijos istorijai

J. Kidykas

NO MUNDO DOS ESPORTES — as esportistas norte 
americanas tem no Torneio mundial o equivalente a «World 
Series» de beisebol masculino, disputado anualmente para 
decidir o campeonato mundial feminino de equipes de «Soft 
ball Sharron Backus, que aparece na foto, foi escolhida 
como a melhor «outfielder», Uma equipe constituída de 14 
moças destacadas nesse esporte foi escolhida no fim da tem 
porada São consideradas as melhores jogadoras nas nove 
posições do time. usis

Lietuvišką kultūringumą ir 
susipratimą parodo lietuviš
kos knygos bei spaudos mei 
lė Turbūt niekas nežinome 
kiek lietuvių S Kaulyje užsi 
sako lietuviškų knygų tiesiai 
iš Amerikos ir • n gi i jos Ta 
čia kad čia nėra nė vienos 
krautuvės, nė vienos įstaigos 
kuri platintų oardavinėtų lie 
tuviškas knygas, tai yra blo
gas ženklas mūsų lietuviškam 
susipratimui ir kultūrai,

Yra gana didelis senas lie 
tuviškas knygynas V Belos 
mokykloje, Deja, kas juo nau 
dojasi? Vargiai yra penketą* 
žmonių. Tėvų Jėzuitų knygy
nėlis dar nedidelis. Bet ir čia 
tik trys šeimos nuolat ir re 
guliariai pasiskolina knygas 
pasiskaityti

Pasidairant po lietuviškus 
namus, knygynėlių, juose taip 
pat nematai Tik p. Tūbelių 
namuose. Moinho Velho, teko 
ko matyti turtingą knygyną.

Be knygos nėra kultūros. 
Kas neranda laiko knygai pa 
siskaityti, tas atsako kultūrin 
ti savo dvasią.

Jei beveik neskaitoma lie 
tuviška knyga ir žurnalai, jai 
gal mūsų jaunimas labai skai
to portugališkas knygas? Kas 
tai žino?

KE‘ TUTIS
S. Sužiedėlis

Dažni karai kitus vyrus pa
daro žiaurius ir kerštingus. 
Kęstutis buvo visiškai kitoks. 
Kol mūšis dar kunkuliavo, jo 
kardas ir žodis būdavo aš
trūs, ka;p tikrojo karžygio. 
Mūšis pasibaigė — Kęstutis 
jau atlaidus ir geraširdis. Jis 
gailėdavo® sužeistųjų, o paim 
tų Į nelaisvę neleisdavo žudy 
ti. Vieną kartą, kaip pasakoja 
patys vokiečiai, į jo rankas pa 
tekęs žiaurus kryžiuotis Sur- 
bachas, kuris lietuviams bu
vo daug skriaudų padaręs. 
Lietuviai nutarė jį sudeginti 
Tačiau Kęstutis neleidęs to 
daryti, nes tas vadas buvęs 
jau beginklis.

Kitą kartą Kęstutis paėmęs 
vieną pilį, kurioje su savo ka 
ria s buvo užsidaręs jų vadas 
Otonas. Iš piktumo lietuviai 
norėjo juos visus gyvus su 
pleškinti Tuo tarpu išėjęs į 
priešakį pats Otonas ir taręs 
Kęstučiui: «Štai, kunigaikšti, 
turi mane savo rankose: pas
merk mirti, bet dovanok gy
vybę mano vyrams!» Kęstu 
čiui taip patukęs toks jo nar 
sumas, jog jis visiems dova 
nojęs gyvybę, paimdamas juos 
į nelaisvę, o patį Otoną visiš 
kai paleidęs. Taigi neveltui 
kryžiuočiai sakydavo: «Jei 
Kęstutis ką nors iš mūsų bro 
lių laikė narsiu, tai parody
davo jam daug meilės ir pa
garbos,» Jie vadino Kęstutį 
žmoniškiausiu ir kilniausiu 
karžygiu, kilnesniu už dauge
lį tų ritierių, kurie iš mažens 
buvo pratinami gyventi krikš 
čioniškai.

KAI AŠ IŠTEKĖSIU, MAMAI 
Stasys Yla

Kartą mama buvo labai ge 
ra, O gal aš buvau tokia. Aš 
plepėjau, o mama klausėsi ir 
buvo smagi

— Žinai, mama!
- Ką?
— Kai aš ištekėsiu...
— Ar jau galvoji?
— Ne, dar negalvoju, bet.
— Kas b et?,j
— Kai aš ištekėsiu, nebū

ki viena.
— Žinoma, ne. Būsite dvie

juose.
— Man rodos, mama .,
— Kas tau rodos?
— Aš turėsiu daug vaikų. 

Jiems nereikės šuniuko.
— Turėsi, kiek Dievas duos. 

Kam iš anksto fantazuoti?
— Ne mama, aš ne juokais. 

Argi vaikui nenuobodu būti 
vienam?

Mama nutilo. Numojo ran
ka ir išėjo į kitą kambarį. 
Paskui grižo, pasižiurėjo į 
mane nuo galvos iki kojų ir 
pasakė:

— Žinai, tau laikas pamo
kas ruošti. Negaišk, o aš ei
nu į miestą.
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1965 m. lapkričio 18 d, MUSŲ LIETUVA pusi 5

1 Amerika «kowbojai» mėgsta dėvėti 10 galionų skrybėlės. Jos apsaugo nuo saulės, ga 
Ii nešti vandenį ir t t.

2, Tą skrybėlė pamėgo ir medžiotojai ir kiti.
3. Prezidentai Trumanaš, Rooseveltas ir kt.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inacio’ ir Av 
Zelina. Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

TĖVAI ÉZUITAI: Rua Li
tuânia, 67, Mooka — Tel (re
cados) 93 2341

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606j 
Tel. 8 6423.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Cama- 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
ių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadi© 

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.

MARKAS TVENAS
TRAUKINYJE

Rašytojas M, Tvenas labai 
užsimiršdavo. Kartą važiavo 
traukiniu. Konduktorius paė

mė bilietą Tvenas susirūpino 
ir kreipėsi į konduktorių:

— Grąžink man biliietą.
— Aš negaliu grąžinti bilie 

to. Ir iš jūsų nereikalauju pa 
rodyti,

- Aš prašau bilietą grąžin 
ti, nes pamiršau kur važiuo
ju o biliete parašyta vieta.

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVIŲ KONSULATAI:

RIO DE JANEIRO: Drl Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708 veikia antradieniais 
— penkt nuo 10 iki 13 vai:

S. PAULO: p. Aleksandras 
Polišaitis, Rua Dona Josė de 
Barros, 168 sala 53, Tel 
32 0960, Veikia kasdien po 
piet.

URUGUAY, MONTEVIDEO; 
p. Anatol Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836 Tel. 50-2180- 
Veikia kasdien prieš piet.

MOOCA, Rua Lituania 67, 
šeštadieniais 14 vai

V. ZELINA, pradžios moky 
klos mokiniams, Šv. Juozapo 
mokykloj — ant”alieniais ir 
ketvirtadieniais 11 30 vai. 
Gimnazijos mokiniams, São 
Miguel gimnazijoj — ketvir
tadieniais 12 15 vai.

JŪSŲ PAGA! BA REIKALIV 
GA BAIGTI ĮRENGTI MO 
OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU 
KA BUS DĖKINGAI PRIIMA 
MA,

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1© vai 
Casa Verde, 17,15 vai
Antrą :

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

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 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324

no 14,00 ik; 18,00 vai.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fO fIJ A”
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 GERA KOKYBĖ!

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritorio;

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

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

Rua do Orfanato, 686, —- V. Prudente — Fone 63 5294
I São Paulo

Medžiaga pard wdama ir išsimokėjimui 
ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.
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

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 tram 
iiuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE Ii
PLATINKITE VIE
NlNTELI PIETŲ AMERįKOts

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LLNDOYA

1©MA©J ©A R ra If K Ii
Lindoya vanduo yra d^uai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veim m1 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

b kr t* . *» a a ? 
■ 4 » s

; Caixa Postai 3967 S À O PAULU
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

ŠV..JUOZARO VYRŲ B Ol.UA 
RE <GIA PIKNIKĄ

š m lapkričio 21 d.

PRAIA GRANDE

.Autobusai še.-a iš Casa Ver 
de ir vila Zeliua Išvykimo 
valanda nurodyta bilietuose

Bilietai iš anksto gaunami: 
pis pp. Matelionius Casa Ver 
de, rua Jatai 150 ir rua Vi 
chi. 204 vLa Piudente pas 
p. M Tamaliūną, rua Agosti 
aho Latari, ar 34 6 ir pas vi
sus Brolijos narius Zelinoje.

Bus geros muzikos ir šokiai-
Tai paskutinis šių metų 

Brolijos piknikas!
Pasinaudokite gera proga!

EMIGRANTO—IŠEIVIO die 
na bus minima 28 d. lapkri
čio, pirmą Advento sektnadie 
nį. S. Paulo katedroj 10 vai. 
bus mišios, kurias laikys J E. 
vyskupas Dom Jose Lafayet- 
te. Mišių metu giedos Liet. 
Kat Bendruomenės choras- 
Visos tautos dalyvaus su tau
tinėmis vėliavomis.

Be to, imigranto dienos pro 
ga yra numatyta paskaita 1 
d. gruodžio 20 vai São Paulo 
miesto bibliotekoje. Paskaitai 
skaitvd yra pakviestas buvęs 
estado teisingumo sekretorius 
ir universiteto rektorius prof 
Miguel Reale. Gruodžio mėn. 
4 d, planuojama São Paulo 
Miesto Teatre tarptautinė fol 
kloro šventė Tiksliau ir smul 
kiau bus sekančios savaitės 
laikraštyje.

Visas lietuviškas jaunimus 
yra kviečiamas šį šeštadienį, 
lapkričio mėn. 20 d 19 vai 
atvykti į šv. mišias Vila Želi 
nos bažnyčioje o pa kui 
Jaunimo Namuose esančią 
Ateitininkų Ramovę kur bus 
lietuviškų rankdarbių kursų 
atL’a'ymas. . trumpa meninė 
programa ir priešadveminis 
jaunimo pasilinksminimas

Tai neužmirškite: visi esa
te pakviesti r— mergaitės ir 
vyrai — šio šeštadienio vaka 
rą praleisti kartu,

Lies, Kat. Bendruomenės 
Choro šventos Cecilijos šveu 
tė, lapkričio mėn. 20 ir 21 d. 
su šia programa.
Šeštadienį, lapkričio mėn 20 
ė 19 vai. gedulingos mišios 
už visų buvusių chorų miru
sius choristus Mirusiųjų arti 
mieji kviečiami atvykti į šven 
tas mišias

Lapkričio mėn 21 d , sek 
madienį 11 vai. iškilminga su 
ma. o 15 vai šaunus pobūvi-. 
Choro valdyba kviečia taip 
pat dalyvauti choro šventėje 
choristų tėvus ir rėmėjus

Nikodemas Labuckas. gyve 
cantis Vila Barcelona lapkri
čio mėn. 17 d. palaidojo jau 
ketvirtą žmoną.

Grandiozinis Vakaras - Ba
lius skirtas sušelpti prel. K. 
Miliauskui, kurį sumaniai or
ganizavo Lietuvių Sąjunga 
Brazil joj talkinama kilų oria 
Lizacijų praėjo su dideliu pa 
sisekimu. Plačiau sekančiame 
«M. L » nr.

Ateinantį sekmadienį Kat. 
Vyrų Šv. Ju zapo Brolijos 
piknirkan važiuojantieji ga 
lės gauti šv Mišias 6,15 vai. 
Viki Zeiinos bažnyčioje

SU PIRMUOJU ADVENTO 
SEKMADIEN U TÉ Ų JĖZUI
TŲ KOPLYČIOJE MOOKOJE 
ĮVEDAMOS VAKARINĖS MI 
S1OS 17 VALANDĄ

Sekmadienių rytais mišios 
bus tik 8,00 vai., o 9 30 vai. 
nebebus.

Advento metu, sekmadie
niais, po vakarinių mišių Mo 
okos lietuvių namų salėje 
bus paskaitos su klausimais 
ir diskusijomis apie žmogaus 
dvasinį gyvenimą. Paskaitas 
skaitys T. Jonas Kidykas.

Gerb. ‘M L.« Redaktoriaus 
prašau paskelbti, kad su LSB 
biuletenio «Sąjunga — Alian
ça* pirmo numerio straipsnio 
«Sveiki gyvi» turiniu nesuti
kau nei per LSB valdybos po 
sėdį jį priimant, nei dabar.

Vincas Kutka
LSB Turto Globėjas

Cerb. «M 1..» Redaktoriaus 
prašau paskelbti, kad LSB 
Valdybos posėdy priimant 
«Sąjunga - Aliança» bi .lete 
nio pirmojo numerio straips 
nius nedalyvavau Daug kam 
šito pirmojo «S — A» biulete 
nio numeriui nepritariu

Nijolė Pupienytė 
LSB Knygininke

Gerb. «M. L » Red. prašau 
paskelbti, kad yra negalima 
susimokėti LSB nario mokes 
tį dėl sekančių priežasčių: 
LSB kasininkas negali specia 
liai dėl nario mokesčio važi 
nėti į namus, o LSB nariams 
dar sunkiau jį surasti. LSB 
visuotiniai susirinkimai neda 
romi o lSB Valdyba susiren 
ka viešai neskelbdama nei 
kur nei kada LSB kasinio 
ko darbo v eta ir gyvenamoji 
vieta yra než n ma

LSB Narys

Šv Juozapo Vyrų Brolija (fotografijoje matome ddį 
tos Brolijos narių) «Mūsų i ietuvęs» garbės leidėjai, sekant 
sekmadienį rengia paskutinį šių metų savo pikniką į Praia 
Grande, ir kviečia visus tautiečius jame dalyvauti

PAMINÉSIM už Lietuvos laisvę ktvose kritusius sava 
norius—kūrėjus visus karius ir per paskutinius 25 okupaci 
jos metus galvas naguldžinsKis partizanus.

Minėjimas įvyks g uodžio 8 dieną Mookoje 1 r Vinco 
Kudirkos rūmuose Programoje pramatyta:

Lygiai 1? v; landą šv Mišios su tai progai pritaikytu 
pamokslu Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Po Mišių salėje viena kalba vaidinimas «1 aslaptingoje 
Zonoje» ir susitelkimo metu choras pagiedos giesmę -Kritu 
siems partizanams, kariams ir šauliams*.

Po programos pasivaišinimas. Įėjimas nemokamas
Jūsų dalyvavimas bus dėkingumo ženklas už Lietuvos 

laisvą savo jaunas gyvybes atidavusiems mūsų vaikinams ir 
merginoms

ANTANĄ R A LI C K Ą 
gimtadienio proga kuo nuoširdžiausiai sveikina 

Mookos choristai

Šv. Juozapo Vyrų Brolija siunčia kuo nuoširdžiausią 
užuojautą, mirus

MARCELEI AUSENKIENEI,
jos vyrui Kazimierui, tos Brolijos nariui ir visai šeimai

i
ANDRIŲ P U P I E N Į

ištikimą «Mūsų Lietuvos» ekspedicijos talkininką 
gimtadienio proga «.nonų š rdžiausiai sveikina

«M L> Administracija

Iš mūsų tarpo atsiskyrė p-ia 
ėjusį šeštadienį Jadvyga Sa 
dzevičienė. S5 metų amžiaus, 
gyvenusi Parque das Nações. 
Kilusi nuo Dotnuvis Nuliūdi 
me paliko 8 vaikus, 8 anūkus 
ir 5 proanūkius Tą pačią die 
ną mi:ė ir Elena Risevičienė 
gyvenusi Vila Zelinoje

Mirusiųjų giminėms reiškia 
me gilią užuojautą

Praėjusį šeštadienį šeimos 
židinį sukūrė Jonas Kuosytis, 
gyv. Mookoje, o pirmadienį 
— Albertas Buragas, gyv 
Parque das Nações.

Laimingiems jauniesiems,lin 
kime gražios ateities!

Kan. Jonas Kardauskas, bu
vęs Kamilopolio klebonas ir 
tos bažnyčios statytojas, gruo 
džio 8 d. daro amžinuosius įža 
dus vieouo'yne. Kan, J. Kar 
dauskas. atsižadėjęs savo baž 
nyčios dignitoriaus titulų prieš 
kelis metus įstojo į Tėvų Mari 
jonų vienuolyną ir dirba 
spaustuvės darbą Čikagoje 

prie «Draugo* dienraščio. Lin 
kime jam gausios Visagalio 
palaimos gyvenime ir dar
buose!

Šiomis dienomis šventė sa
vo gimtadienį daug «Mūsų 
Lietuvos- skaitytojų ir rėmė 
jų: Ant Ralickas. Adelė Žar 
kauskienė, Albertas dūlis, 
Vida Idikaitė, Jonas Lukoše 
vičius, Andrius Pupienis Aru 
nas Steponaitis Aldona Ku 
činskaitė ir Juozas Skurke 
vičius Jauniausias Zaluba 15 
d. lapkričio atšventė net savo 
dviejų gyvenimo metų sukak 
tuves.

Linkime jiems gausios Visa 
galio palaimos gyvenime.

Pamažu sveiksta: Motiejus 
Samsonas, Janinna Kvaracie 
jienė ir Jadvyga Losasso.

«Jaunimo Metų» S. Paulo 
inicijatoriai ir visi kurie do 
misi prašomi susirinkti Mo 
koje. Rua Lituania 67, lapkr.

.-.-.■.■.■.■-•.W-’S

A T s K I

KAINA 75,00
xiiniiiHimiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimimiiiimmHimiiiiiiiiiimiimiiiuiiiiN.

28 d 15 vai Kaip buvo nutar 
ta lapkr. 21 d yra negalima.

«Mūsų Lietu-os» skaity'ojai 
užsimokėję prenumeratą: Jo 
nas Šepetatauskas 3,000 cr., 
St. Narušis 5.000 cr. ir Kažys 
Januleviči'js 8 000 cr

Už E Risevičienę 7-tos die 
nos mišios bus 19 d. lapkri 
čio penktadienį 7.30 vai. Vila 
Zelinoj

Monsgr Al Arminas gana 
smarkiai negaluoja širdimi.

V Anastacio jaunimas nuo 
širdžiai dėkoja visiems, kurie t 
prisidėjo prie jų šventės pa’ 
rengimo. Šventė praėjo gra 
žiai. visi buvo patenkinti ir 
gauta gerokai pelno.

Rusų krepšininkai lankėsi 
Brazilijoj ir lošė keletą krep 
šinio partijų jas visas laimė 
darni, Rusų k-omanją sudarė 
įvairių ekipų ir Sovietų Vals
tybių žaidikai. Geriausiu žai* 
diku yra laikomas lietuvis 
studentas Modestas Paulaus 
k-.s. Įdomu, kad per vienas 
rungtynes, tų rungtinių aiškio 
tojas per S. Paulo radiją aiš 
kiai pabrėžė, kad Modestas 
Paulauskas yra lietuvis, o ne 
rusas

Lapkričio 11 dieną Rio de 
Janeiro mieste prasidėjo Ame 
rikos Valstybių Organizacijos 
(OEA) konferencija, kurioje 
svarstomi svarbūs reikalai, 
Konferencijos proga Brazili
jos Respublikos Prezidentas 
maršalas Castelo Branco pa 
sakė kalbą.

PARS DUODA gražus aparta 
mentas Santos — Boqueirão 
da Praia Grande: Salė miega 
mas, virtuvė ir maudimosi 
kambarys su visais baldais 
kaina 8 1/2 milijono cr.

Kreiptis: Liudas Bendoraitis 
Rua Monteiro Soares Filho,222 
V Zelina.

NORI SUSIRAŠINĖTI 
JUOZĄS — JOSÉ SIMUTIS 

75 Manchester St.
Nashua, N H. EUA 

nori susirašinėti su Brazilijos 
lietuvaitėmis ir lietuviais. Jis 
norėtų sužinoti apie Brazili
jos gyvenimą. Suinteresuoti 
malonėkit rašyti nurodytu 
adresu.

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
ijo paties batų krautuvėje.

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