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Plačiajame Pasaulyje
PO PENKET03 savaičių per 

traukos Š. Amerikos preziden 
tas.Johnsonas vėl įsakė savo 
karinėms jėgoms bombarduo
ti Šiaurinį Vietnamą. Kaip at
simename, Š. Vietnamas suor 
gauizavo komunistinius suki 
lėlius ir stengiasi pasigriebti 
Pietų Vietnamą, kurs nori bū 
ti nepriklausomas ir nekomu 
nistinis. Pietiečiai šaukėsi 
Amerikos pagalbos apsiginti 
nu© komunistų. Amerika jau 
pasiuntė virš 200.000 vyrų ir 
daug ginklų pietiečiams pade 
ti. Bet Šiaurės Vietnamui pa
deda Komunistinė Kinija ir 
net Rusija Todėl ten karas 
yra labai žiaurus.

Patiems komunistamts pra
šant, Amerika buvo sustab 
džiusi kovas Kalėdų metu; 
Komunistai vistiek užpuldinė 
jo ir nužudė nemaža žmonių 
tuo, neva, pertraukos metu. 
Patys komunistai prašė Ame
rikos nekovoti Vietnamo Nau 
jų Metų proga Amerika ir 
Pietų Vietnamas sutiko. Ir 
nors vėl patys komunistai ne 
siliovė nors ir mažais būre 
liais užpuldinėti, amerikiečiai 
tik gynėsi bet patys vengė 
pulti, ir visiškai susilaikė nuo 
orinių bombaidavimų, nors 
regėjo, kaip komunistai tuo 
pertraukos metu prisiveža 
daugiau kariuomenės ir gin 
klų tolimesnei kovai.

TAIKOS PASTANGOS. Tos 
pačios pertraukos metu Ame 
rika dėjo didelių pastangų pri 
kalbinti Šiaurės Vietnamo ko 
munistus toliau nebekovot, o 
visus reikalas išspręsti dery- 
bomis, Čia ir Šv Tėvas daug 
pasidarbavo, čia ir eilė kitų 
valstybių siuntė savo pasiun
tinius su komunistais tartis 
Nieko nepadėjo. Komunistai 
nori toliau kojoti ir mano 
amerikiečius išvyti iš Vietna
mo ir patys viską pasiglemž 
ti. Todėl Amerikos preziden 
tas, nors ir labai sunkia šir 
dimi, turėjo vėl įsakyti savo 
oro jėgoms naikinti komunis 
tų karinius įrengimus, kelius 
tiltus ir ft, iki jie supras, kad 
negali nieko laimėti karu ir 
paprašys derėtis,

SAUGUMO TARYBA. Davęs 
įsakymą pradėti bombarduoti 
Š, Vietnamą, prez, Johnsonas 
kreipėsi į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybą, kad ta im 
tusi jieškoti kelių Vietname 
taikai atstatyti

KOMUNISTINĖS KINIJOS 
BEI RUSUOS nesutikimai dar 
labiau paaštrėjo per praėji! 
ią savaitę Ypač smarkiai 

puola rusus kiniečių spauda, 
juos jau kone visiškai suly 
gindama su kapitalistais ir 
Amerikos pakalikais

SOV. RUSIJA. Paskutiniu 
metu «Pravda- ir kiti laikraš 
čėai vis dažniau ima rašyti 
apie išniekintojo Stalino ge 
rus darbus komunizmui ir pa 
čiai Rusijai, Tuo pačiu metu 
vis dažniau suniekina /(rūsčio 
vo režimą ir iškelia jo klai
das. Atrodo, jog dabartiniai 
Rusijos valdovai stengiasi pa 
mažele grąžinti Stalinui ko 
muniEtų didvyrio vietą

PAČIOJE BRAZILIJOJ© per 
paskutines porą savaičių bu
vo gerokai įtempta politinė 
padėtis. Daugiausiai ginčų bei 
nepasitenkinimo iššaukė da 
bartinės valdžios naujų įsta
tymų projektai. Pagal tuos 
įstatymus prezidentą ir gu 
.parne+eriiis turės rinkti nebe 
visi krašto piliečiai turį tei 
sę balsuoti, bet prezidentą 
rinktų krašto parlamentas, o 
gubernatorius estadų atstovų 
rūmai. Visa eilė žymių politi 
kų tokių rinkimų nenori. Prieš 
tekius rinkimus labai aštriai 
pasisakė ir S. Paulo estado 
gubernatorius Ademar de 
Barros.

Taõiau nepaisydamas visų 
priešingumų, prez Castelo 
Branco paskelbė naują įstaty 
mą, pagal kuri prezidentas ir 
gubernatoriai bus perkami ne 
tiesioginiu būdu t. y. no pa
čių žmonių, o atatinkamų par 
lamenių

Čia įdomu pastebėti, jog ia 
bai j akingas S Paulo dien 
rastis «O Estado de a. <Jau 
lo> kuris paskutiniu metu la 
bai kritikavo prez Castelo 
politinius žygius visgi remia 
š. paskutinį jo įs atymą Jis 
mano, kad revoliucinė val
džia niekada neįstengs apva 
lyti kiaštą nuo nesąžiningų 
paperkamų, ir savo vietoms 
netikusių valdininkų, iki žiro 
nės nebus pamažėl^ išauklė 
ti, kokius kandidatus jie turi 
pasirinkti Todėl bent iaiki 
nai, per keletą metų, sako, 
daug geriau, kad valstybės 
prezidentą ir estadų guberra 
tc-rius rinks parlamentų vyrai 
kurie geriau Dusimas o poli 
tikos ir valdžios reikaluose, 
negu eilinis bemokslis pilie 
tis.

IS PLB Valdybos Posėdžio
15 tasis PLB Valdybos posė 

dis įvyko GRUODŽIO 1 Dr- 
Edmundo ir Mildos Lenkaus
kų namuose Glevelande. Po 
sėdyje dalyvavo PLB Valdy
bos pirmininkas Juozas J Ba 
chunas, vykd vicepirm Sta 
sys Barzdukas, vicepirminin
kai dr. Algirdas Nasvytis ir 
Vytautas Kamantus, sekret. 
Milda Lenkauskienė, ižd Ju 
liūs t taniškie, reikalų ved, 
Edvardas Karnėnas, PLB Kul 
turns Tarybos pirm, dr Jo 
n.is Puzinas, Vasario 1S Gim 
naz'ijos Kontrolė Komisijos 
narys Vladas Adamkavičius 
ir dr. Edmundas Lenkauskas.

5 valandas trukusiame po 
sėdyje buvo ifltiausyti prane 
Šimai i? diskutuoti įvairūs 
PLB reikalai.:

PIRM J. BACHUNAS papa
sakojo savo kelionės Europo
je įspūdžius Anglijos ir Vo 
kietijos lietuvei tarpe yra di
delis susidomjjlmas Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresu 
Daug lietuvių žada į jį vykti

PLB KULTŪROS TARYBOS 
PIRM. DR. J PUZiNAS supa 
žĖndino su Kultūros Tarybos 
veikla, KT prašo visą istori
nę lietuvišką medžiagą siųsti 
Pasaulio Lietuvių Archyvui. 
Susipažinta su dr JurgėJos 
parašyta knyga apie 1863 me 
tų sukilimą KT mikrofilmuo
ja lietuvių pogrindžio spau
dą, vėliau mikrofilmuos Ne 
priklausomos Lietuvos Seimo 
dokumentus ir kt. Yra suda
rytas istorinių datų kalendo 
rius. Tiriama Lietuvos valsty 
bės pradžios data. Dr. Puzi
nas labai teigiamai įvertino 
neseniai išleistą solistės A 
Stempužienės ir kompozito 
rians D, Lapinsko lietuviškų 
dainų plokštelę

Lapkričio 28 New Yorke vy 
kasiame VLIKo seime dr. J. 
Puzinas atstovavo PLB Valdy 
bą. ten tarė sveikinimo žodį 
ir skaitė referatą apie lietu 
vių išeivi.ą Konstatuota, kad 
tarp j LB Valdybos ir apsijun 
gūsio VLIKo yra geri ryšiai, 
kas naudinga lietuvių ben 
dram darbui.

VICEP1RM. JAUNIMUI VYT. 
KAM ANTAS painformavo apie 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Metų ir Pasaulio Lietuviij Jau 
nimo Kongreso darbus LB 
kraštų valdybos buvo prašy
tos sudaryti Jaunimo Metų 
Komitetas ir tokie komitetai 
jau yra Anglijoje, Argentino
je. Australijoje, Austrijoj Bel
gijoje, Brazilijoje, Italijoje, 
JAV, Kanadoje, Kolumbijoje,

«AUŠROS» CHORUI!
Visi «Aušros» choro choris 

tai kviečiami repeticijon Šį šeš 
badienį 18 vai Po savaitės tu 
résim koncertuoti V. A našta 
cio. Todėl svarbu visiems cho 
ristams ateitį repeticijom Pra 
neškite vienas kitam Ačiū !

J Kidykas, S. J,

Naujoje Zelandijoje. Prancū
zijoje, Šveicarijoje, Venecue- 
loję, ir Vokietijoje, Tų kraš 
tų atstovai atvyks į Jaunimo 
Kongresą Chicagoje )c66 bir 
že io 30 — liepos. 3 Laukia 
ma dar atsakymų iš kitų kraš 
ti] šiuo metu kviečiamas Gar 
bėsKomitetas globoti Jauni

mo Kongresą. PLJK Komite 
tas jau atliko daug paruošia 
mųjų darbų, sudarė Įvairias 
darbo komisijas ruošia dide
lę jaunimo stovyklą prieš Kon 
gresą..tuoj pradės visame pa 
šaulyje rinkti parašus Pašau 
Įio Lietuvių Jaunimo etici- 
jai. PLJK Finansų Komisija 
ruošiasi kovo mėnesį praves 
ti lėšų telkimo vajų, išleido 
Jaunimo Metų ženklelį lipini 
mui prie automobilių, spausdi 
na Jaunimo Metų kalendorių.

PLB VALDYBA PATViRTI 
NO PLB J UNiMU METŲ 
TALKOS KOMISIJĄ. kuri 
PLB Valdybai padės pravesti 
Jaunimo M . tų programą vm 
me pasaulyje, Komisiją euda 
ro: VYTAUTAS KAMANTAS 
— pirmininkas JŪRA GAILIU 
ŠYTĖ — sekretorė, PRANAS 
KARALIUS, VIDA KASPERa 
VIČiŪTĖ, ALEKSAS LAIKU- 
NAS, STASYS LAZDINIS, DR. 
STEPAS MATAS ir DR. GIE
DRĖ MÀTIENÉ.

IŽDININKAS J STANIŠKIS 
painformavo apie PLB Valdy 
bos finansus, o REIKALŲ VE 
DÉJAS E. KARNÊNAS apie 
«Pasaulio Lietuvio» siuntimą 
ir platinimą Prenumeratų skai 
čius didėja. Gruodžio mėne
sio pradžioje išeis naujas nu 
meris.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
KONTROLES KOMISIJOS NA 
RY.» VLADAS ADAMKAVIČIUS 
padarė ilgą pranešimą ir pa
pasakojo savo asmeniškus įs 
pūdžius apia neseniai Vokle 
tijoje vykdytą kontrolę Vasa 
rio 16 Gimnazijoje. Oficialus 
visų Kontrolės Komisijos na
rių (V. Adasnkavičius, dr. J 
Karvelis, dr Radvila) Kontro 
lės Aktas šiuo metu dar nėra 
Išbaigtas Visų narių išbaigtas 
ir pasirašytas aktas bus įteik 
tas PLB Valdybai vėliau.

PLB inf,

Jaunimo Kongreso 
Pasitarimas

Jaunimo Metų >r Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
reikalams aptarti lapkričio 28 
Clevelande Sheraton viešbu
tyje įvyko posėdis. Jame da

lyvavo PLB Valdybos, Pašau 
lio Lietuvių Jaunimo Kongre- 
so Komiteto, PLJK Finansų 
Komisijos, PLB Jaunimo Me
tų Talkos Komisijos nariai, 
JAV ir Kanados LB jaunimo 
sekcijų vadovai, Lietuvių S-tu 
dentų Sąjungos ir jaunimo or 
ganizacijų pirmininkai, ir Aus
tralijos lietuvių jaunimo ats 
tovas Viktoras Martišius Po 
sėdį sušaukė ir pirmininkavo 
PLB Vaidybos vicepirminin 
kas jaunimui Vytautas Ka 
mantas, sekre oriavo PLB JM 
Taikos Komisijos sekretorė 
Jūra Gaiiiušytė’.,

Buvo aptarti atlikti auni 
mo Metų ir Jauniam Kongre 
so darbai, ir sutarta tolimes 
nė bendra akcija. Penkiolika 
pasaulio kraštų jau pranešė 
kad atsiųs savo atstovus į 
Kongresą. Tai Anglija Argen 
tina, Australija, Austrija Bei 
gija, Brazilija, Italija, JAV Ka 
nada, Kolumbija Na joji Ze 
landija, Prancūz ja Šveicari
ja, Venecuela ir Vokietija, 
Atsakymų dar negauta iš Da 
nijos Olandijos Švedijos, Uiu 
gvajaus ir kitų kraštų.

Jaunimo Kongresui gieboii 
kviečiamas Garbės Komitetas 
kuris neužilgo bus sudarytas

JAV ir Kanados miestuose 
sudaromi Jaunimo Metų Komi 
tetai. LB apylinkės buvo pra 
šytos tokius komitetus suda
ryti iš jaunimo bei kitų orga 
nizucijų atstovų. Šiuo reikalu 
JAV rūpinasi JAV LS CV ra 
rys jaunimui ir PLJK Komite 
to I-sis vicepirmininkas Vacio 
vas Kleiza, o Kanadoje Kana 
dos LB Krašto Valdybos Jau 
nimo Sekcijos pirmininkė ir 
PLJK Komiteto narė Giedrė 
Rinkūnaitė Kitų kraštų Jau 
nimo Metų komitetais rūpina 
si PLB Valdybos vicepirm. 
jaunimui Vytautas Kamantas.

PLJK Komiteto pirmininkes 
Algis Zaparackas painforma 
vo apie JAV jaunime organ 
zaeijų pasižadėjimą atvežti 
savo idėjos draugų į Kongre 
są. Jaunimo organizacijos su 
tarė ruošti didelę bendrą sto 
vykią Michigan© valstybėje 
prieš Kongresą. Eto ryklų or 
ganizuoti ir vadovauti kviečia 
mas Antanas Saulaitis, SJ. j 
Kongreso paruošiamuosius 
darbus Chicagoje kas kart vis 
daugiau jauninto įsijungia, vei 
kia visa eilė komisijų, Kongre 
sui paimtas didžiulis Coarad 
HLton viešbutis, o parodoms 
gauti Jaunimo Centro namai. 
Kongreso Komiteto būstinė 
yra tėvų jėzuitų Jaunimo Cen 
tre PLJK Komitetas Vasario 
16 visame pasaulyje pradeda 
rinkti masines Jaunimo Petici 
jos Jungtinėms Tautoms para 
šus iš lietuvių ir kitataučių. 
Peticija prašys Lietuvai ir Pa 
baltijo kraštams nepriklauso 
mybės. Ji bus atvežta iš visų 
kraštų atvykstančių atstovų į 
Jaunimo Kongresą. Viso lais 
vojo pasaulio lietuviai yra 
yra prašomi pasirašyti Jauni 
mo Peticiją Šios peticijos 
ruošimu rūpinasi PLB JM Tai

(pabaiga 6 pusi,)
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2 nusi.

LIETUVIAI DABARTINĖJE 
LENKIJOJE

Pastaruoju laiku yra pa 
lengvinti susisiekimo ryšiai 
tarp Lenkijos ir Lietuvos. Da 
bar Lenkijoj gyveną lietuviai 
gali pasikviesti viešnagėn ne 
tiktai savo artimuosius gimi
nes. bet ir šiaip draugus ir 
pažįstamus. Taip pat yra pa- 
lengvėjęs ir nuvykimas į Lie 
tuvą.J

Gręsia nutautėjimas gyve
nantiems Lenkijo lietuviams 
tiek senesnio amžiaus tiek 
jaunimui Daugelis dar bijo 
pasirodyti lietuviais, kiti gy 
vena nuošaliai, toli nuo lietu
vių, o kiti ir ankščiau nebu
vo tvirti lietuviai — «šlėktos» 
ar šiaip lenkuojantys Yra ir 
dar viena grupė, taip vadina
mųjų «betaučių» Jiems tauty 
be nėra aktualus dalykas. 
Jie baigia lenkų mokyklas, 
turi sulenkintas pavardes ir 
stengasi gauti geras vietas. 
Jokia lietuvių veikla jie ne
pasižymi, taip pat nesižavi 
ir lenkybe

Daugiausia lietuviai pasižy
mi Lenkijos valdomoj SuvaL 
bijos daly. Varšuvo leidžiama 
«spalvota» «Aušra», 3 000 egz., 
daugiausia ten ir išplatinama. 
Veikimą stabdo patalpų trū 
kūmas Dėlto vasaros metu 
Eglynės ir Klevų piliakalniai 
buvo gyvi daržinės pilnos 
vaidinimo metu žiūrovų. Lie
tuviška daina ir žodis skam
ba garsiai, darniai, drąsiai ir 
skambiai enkijos pasieniu.

U. S A. LIETUVIAI

Š. Amerikoje esti įvairių 
įvairiausių parodų. Neseniai 
buvo viena iš retesnių paro
dų Chicagoje, Jaunimo Cen
tre, tai kalėdinių puošmenų 
ir medžio drožinių paroda. 
Ją surengė Amerikoje gimę 
lietuviai - Eleonora ir Pra
nas Zapoliai, kalėdinių puoš
menų specialistai. Čia buvo 
išstctyta apie 300 iš šiaudų 
padarytų papuošimų Kalėdų 
eglutėms, kurie savo įvairio
mis formomis traukė žiūrovo 
akį. Medžio drožiniai — sta
tulėlės, kryžiai ir kiti, dau
giausia atlikti Mockaičio, bu
vo verti dėmesio.

Anglijos lietuviai keliasi į 
Chicaga. iki šiol ten persikė 
Jė apie 400 lietuvių Jie visi 
stengiasi susitikti kartu ben
droje tradicinėje Anglijos lie
tuvių vakarienėje kartą į

Didžiausias pasaulio lėktuvas, galįs panešt) 5 kart, kaip paprastas didžiausias trans
porto lėktuvas. Jis buvo vartojamas transportuoti trečiam faze «S-IVB del Cohete Lunar
Saturno» — kuris netilpo į kitus lėktuvus

MUSŲ LIETI !VA 
metus.

Amerikos lietuviai pasižymi 
savo kūrybingumu ir išradin
gumu. Lietuvių inžinierių ir 
architektų žurnalas, turi sky 
rių «Lietuvių moks o darbai» 
kur išvardina paskutiniame 
savo numeryje 8 lietuvius pa 
sižymėjtsks savo mintimis 
bei išradimais

Įdomu, kad Clevelande lie
tuviai studentai priėjo iš va 
dos, kad atskiros studentų 
organizacijos pateisina savo 
egzistenciją, nors jų tarpe es 
minio skirtumo organizacijos 
tikslose nėra ir kad nesugy- 
venimas tarpusavyje rodo ne 
subrendimą. Studentai s:eng 
sis šias teoretines žinias įgy 
vendinti praktikoj. Kada su 
augusieji paseks mūsų stu
dentais? Tarp ko kito Kana 
dos studentai labai panašus Į 
Pietų Amerikos. A Šileika ra 
šo, kad Kanados studentų da 
lyvavo koks 30 užsiregi tra
vo iš jų tik 10, o dar mažes
nis skaičius dalyvavo diskusi 
jose ir paskaitose..

Jaunimo Centas Čikagoje 
yra per mažas T, T. Jėzuitų 
pastatytas Jaunimo Centras 
Čikag< je jau nebasutaJJna 
ten besirenkančių žmonių Nu 
tarta šiais metais pradėti jo 
praplėtimą, ypač atsižvelgiant 
į jaunimo reikalus, kurie tu 

rė* savo sporto salę, o įvai
rios kultūrinės įstaigos savo 
atskiras patalpas.

ARGENTINOS LIETUVIAI

Rambynietė Rasa Kairelytė 
išvyko į Europą, baigusi vo- 
kiečitĮ gimnaziją, drauge su 
visais kitais baigusiais moki
niais, 3 mėnesių ekskursijai 
po Vakarų Europą.

Faustinas Švenčionis, bar 
ges aukštąją karo mokyklą 
pakviestas profesoriauti karo 
mokykloje. Naujų Metų pro 
ga pakeltas kapitonu.

Adėlė Valentytė baigė me 
dicinos studijas gaudama dak 
tarės titulą ir teises

Lietuvaitė Zulema Beatrice 
uiutkevičiūtė geriausia moki 
nė, baigusi 5 metų komercinę 
mokyklą 9 91 vidurkiu. «Bol
sa do Comercio» Fondas sa 
Įėję dalyvaujant aukštesnių 
jų institutų rektoriams, profe 
šoriams, spaudos atstovams, 
studentų tėvams bei kitai pu 
blikai ją apdovanojo teartu 
su kitais rinktiniais studen
tais, aukso medaliu ir auksi
ne plaketa Jai atiteko taip 
pat ir «Jurídico Contable» auk 
so medalis ir pirmoji premi
ja Angela Bernasconi vardo 
ir daugelis kitų teikiamų ge
rinusiems mokiniams. Ji ga
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Gražina Tulauskaitė

Kai jauna buvai...

Visos pievos tau žydėjo. 
Sekė pasakas šilai, 
Tau linksmai dainavo vėjai, 
Kai jauna buvai.

O svajot išmokė jūra 
Ir žvaigždėti vakarai — 
Tavo širdį jie užbūrė, 
Kai jauna buvai.

Gulbės, tvenkinys ir tiltas, 
Mėnuo, jūra ir laivai. — 
Viskas širdyje sutilpo, 
Kai jauna buvai.

Meilę būrė tau ramunė, 
Laime piršo dobilai...
Ir dabar širdim ten būni, 
Kur jauna buvai.

vo 10.000 pezų mėnesiui sti
pendiją studijuoti universite
te. Apie visa tą įvykį plačiai 
rašė Buenos Aires spauda pa 
žymėdama, kad panelė Zule 
ma yra kilusi iš lietuvių tėvų.

Rambyniečius — Argentinos 
Lietuvių Tautinių Šokių gru 
pė buvo pakviesta «Pinocho» 
maudyklių savininkų lietuvių 
lį svečius, kur jie gražiai pra 
eido sekmadienį, pasilinksmi
no ir palinksmino. Tai yra Ar 
gentinos ir Urugvajaus turiin 
gesniųjų žmonių senas papro 
tys, laiks nuo laiko pakviesti 
lietuvišką jaunimą pas save į 
svečius, juos pavaišinti, tuo 
būdu įvertinti jų lietuvišką, 
kultūrinį veikimą.

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

XXIV

(tąsa)

Ir štai pagaliau kai ta ruo
ša jau buvo baigta ir beliko 
tik sėsti ir paplakti arklius 
nuo pievos pasigirdo pirmie
ji grįžtančių šienpiovių dai
nos gausai:

Valio, mano dalgeli, valio
(valio I

Metė merginos vadeles, ki
tos, kur jau sėdėjo vežimuo- 
se, iššoko vėl ir, susispietu- 
sies po kraštiniu ąžuolu, klau 
sė šienapiūtės dainos. Vaje 
koks gražumėlis! Kaip pla
čiai plaukia tie balsai! Jau 
daininininkai baigė posmą, o 
atgarsis, atskridęs iš anapus 
ežerėlio, miške ir lazdynuo
se vis dar kartojo — valio, 
valio, valio».

Pievos pakrašty būrys ber 
nų su dalgiais ant pečių, sus 
toję pusračiu ir atsisukę į 
Želvio krantus, kur dangus 

kaip didžiulis žaizdras raudo 
navo saulėlydžio liepsnomis 
taip pat klausė ir laukė, kol 
tyloje iš irps paskutinis atgar 
sis — valio, valio — o o ..

Tada Venckų Adomėlis, 
Balsių Petras, Zubrio bernas 
Simanas giliai atsikvėpė ir, 
visiems kitiems padedant, už 
traukė antrą posmą:

Nepapustes dalgelio, 
Nepapiausi šienelio;
Nutraukę vėl klausė, kaip 

anoj pusėj ežerėlio melsva
me šešėlyje padūmavusios pa 
krantės atsiliepė — šienelio, 
šienelio, — ir aidas, persime 
tęs šiapus, tolo krūmuose — 
šienelio — o o ..

Nuskambėjus paskutiniam 
atgarsiui, sugaudė suošė nau 
jas posmas:

Da'gelį trau: iau,
Vakarėlio laukiau.
Sunku dalgelis traukti.

Vakarėlio laukti
lr lygiai taip pat skardžių, 

lazdynų ir miškų toliuose 
nykdamas mėgdžiojo aidas: 
lauku, laukti, laukti. .

Tada Venckų Adomėlis ne 
j įčiomis grįžtelėjo pro petį 
atgal miško link ir pamatė 
po ąžiuoliis merginų būrį. 
Be abejo, jų tarpe yra ir Kie 
čių Onutė. Stuktelėjo Adomė
lis alkūne Petrui ir parodė 
galva, klauso! Dirstelėjo ir 
kiti vyrai į pamiškę ir pama 
tė, kad merginos tikrai 
klauso.

Adomėlis staiga stvėrė už 
užjuosčio sūdoklį ir taip ke
lis kartus sudrožė per dalgį 
— iš reto, kiekvieną smūgį 
atsverdamas — kad žvangan
tis garsas toli nuplaukė per 
pievą, Ir kiekvieno berno šir 
dy stuktelėjo kažkoks neiš
reiškiamas keistas jausmas 
Ąk, ir žino gi tas Adomėlis, 
kada kokį žodį pasakyti ir 
kaip pasielgti, kad kiekvie
nam va taip krūtinę sugniauž 
tų, kad net nebesuprastum, 
kas tau atsitiko, kas pasida
rė. Ir tuoj visi, vieno jausmo 

ir noro pagauti, sutartinai vi 
sa krūtine užtraukė:

Ai skamba žvanga 
Sidabro dalgelis. 
Ai, tviska blizga 
Vario kotelis.
Balsių Petras žinojo, kad 

Bagynų baudžiauninkai vieto
je šito posmo dainą baigda 
vo kitais žodžiais:

Naujas dalgelis, 
Dailus kotelis, 
Tiktai nedailios 
Pono pievelės
Bet jis nebenorėjo kištis su 

savo lažiniu posmu ir kartu 
su kitais klausė, kaip aidas 
nykdamas kartojo: vario ko 
telis, kotelis, kotelis,.

Baigę dainą šienpioviai ėjo 
į pamiškę, kur vakarinės ža
ros atspindžių nušviestos po 
ąžuolu stovėjo merginos. Bet 
išdykėlės , nebelaukė berne
lių, nebenorėjo su jais ginčy 
tis, katro pradalgėlis plates
nis, katro balselis skambes
nis Ūmai jos sukruto, sukle
go, puolė prie vežimų, supla
kė arklius ir nudundėjo per 
medžių šaknis miško keliu 

namo.
Tuo tarpu seniai, kol jau 

nieji baigė dainą, kaip ir va
kar, aikštelėje sukūrė ugnį’ 
Kiekvienas išsivyniojo savo 
ryšulėlį su vakariene, godžiai 
kramtė, ką surado, nes buvo 
išalkę.

Pavalgę jaunieji dar kiek 
pašūkavo, bet ilgiau išdykau
ti niekam nebuvo nore. Vieni 
susirietę pakrūmėse, kiti prie 
laužo, užsimetę kas ką turė
jo, šienpioviai sumigo.

Iš lėto blėso laužas. Miško 
šešėliai slinko artyn ir tirštė
jo. Pievoje pažemiu driekėsi 
rūkas, ant žolės krito rasa — 
ženklas, kad rytojaus diena 
bus giedra ir šilta.

Balsių Petras, pasitraukęs 
nuošaliau, pasirinko vietelę 
po liepa ir, įsisupęs į rudinę, 
rengėsi numigti. Čia pafr, gre
ta, pasitiesęs gūnią, atsigulė 
Venekų Adomėlis. Aitriai kve 
pėjo čiobreliai, protarpiais 
lengvai pūstelėdavo gęstan
čio laužo dūmas, zvimbė uo. 
das, anapus laužo kosčioja 
senis Zubrys.

Petrą pradėjo imti snaudu
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Jaunimo Metai
Visame pasaulyje jaunimas 

kruta, dirba, stengiasi kuo 
nors atžymėti tuos Jaunimo 
Mefcus. S, Paulo jaunimas nie 
kad nesnaudė, visad veikė 
kartais daugiau kartais ma
žiau reiškėsi įvairiose sri
tyse.

Jaunimo Mėtų inicijatoriai 
keletą kartų susirinkę svars 
tė, galvojo kuo galėtų S Pau 
lo jaunimas išryškinti šiuos 
Jaunimo Metus. Nutarė pada 
ryti miesto centre «Lietuvių 
Savaitę». P. Prano Alionio rū 
pėsčiu yra gauta «Folha de
S. Paulo» didelė salė, patogi 
ir pačiame miesto centre visai 
savaitei —numatyta paskutinė 
liepos mėnesio savaitė. Ten 
turėtų vykti ir lietuviškų da«ik 
tų bei lietuviškojo gyvenimo 
paroda, o vakarais ten pat 
esančioje salėje, įvairūs kul
tūriniai parengimai.

Jaunimas randa pritarimą 
tam savo sumanymui Daug 
kas žada bendradai biauti pa 
rodoje. Tam reikalinga įvai
rūs paveikslai, čia paišyti mū 
sų, kaip ir žymiųjų Lietuvos 
menininkų, įvairūs gin:aro dir 
bintai, tautiniai rūbai audi
niai, juostos, fotografijos, brai 
žiniai, etc. Kol kas visais tais 
reikalais prašome kreiptis į 
Rua Lituânia, 67, Moóca, pas
T. T. Jėzuitus, kurie pažade

« NOSSA LITUANIA » 
RUN LITUANIA, 67 
SÃO PAULO, 13 S. P.

TELEF. 92 2263
SAVAITRAŠTIS

jo savo talką jaunimui Vėliau 
gal jaunimas įsteigs* savo cea 
trą kitoje vietoje kur jiems 
bus patogiau susisiekti su vi 
sais lietuviais.

Jaunimas rūpinasi atsikvies 
ti iš Šiaurės Amerikos pora 
jaunų gerų solistų, tai savo 
«Semana Lituana» nori gauti 
pirmą spalvotą lietuvišką iii 
mą «Aukso Žąsis». Yra už 
mėgsti santykiai su ponu G ii 
vydžiu, kuris turi didelį pasi
rinkimą įvairių filmų apie 
Lietuvą

Propagandos apie Lietuvą, 
tikimasi bus padaryta labai 
daug, nes ir Televizijos Ka
nalas 9 bus labai lengvai pri 
einamas, ne tik kiti laikraš
čiai. P. Pranas Alionis yra 
propagandos specialistas.

Tikimės, kad nebus tokių 
lietuvių, kurie pagal savo iš 
gales neparemtų mūsų jauni 

mo pastangų savo padrąsinau 
čiu žodžiu, bet ir materi aliai 
«patepdami» sausus ratus kad 
jie lengviau suktųsi.

Metų bėgyje yra numatyti 
įvairūs religiniai, U u tini ri ir 
kultūriniai parengimu ku 
riuos organizuos ir išpildys 
jaunimas.

MUSW LIETUVA

Darbo Canker
JANINA DEGUTYTĖ

Rugio želmenys pakilo sužaliavo 
Ir lietaus tik gaudo lašelius, 
Aš lenkiuos grubokoms rankoms tavo, 
Šildančioms tolius, plačius kelius...

Rankos rankos... Dėkui Jums už duoną, 
Už’pastogę — viską, ką turiu.
Širdį jumyse regiu — laukų ąguoną 
Pilnutėlę spindulių kaitrių.

Ir arčiau prie saulės žemę jūs iškėlėt, 
Kad šviesesnės dienos būt žmogaus 
Jei pavirstumėt j rugio želmenėlį — 
Aš tetrokščiiu būt lašu lietaus.

Ir akli žmonės gali būti labai naudingi kaip ši panelė 
McIver. 15 metų Raudonojo Kryžiaus savanorė skaitanti pa 
sakėčias vaikų darželyje.

PRAEITAME «M L.’ name
lyje skaitėme k-a n Mokos šeš 
tadieninė lietuvių mokykla 
pradės savo d^rbą su pirmuo 
ju vasario mėnesio šeštadie
niu Tą nustitė ne mokytojai 
norėdami «kankinti» mokinius, 
bet patys mokiniai nubalsavo 
nenorėdami ilgiau laukti. Ma 
tyt, jiems patiko Dr. V. Ku

dirkos rūmai
Tą progą pravartu yra pa

sakyti, kad Mokos lietuvių 
šeštadieninė mokykla veikė 
dėka dviejų pasišventusių as
menų: panelės Nijolės Pupie. 
nytės ir pono Stasio Jurevi
čiaus, 
čiaus,

P. St Jurevičius dar prieš
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karą atvyko į S Paulo, bai 
gęs lakūnų mokyklą ir moky 
tojų seminariją. Jaunas ir ener 
gingas mokytojas su pasišven 
timu dirbo mokyklos darbą ir 
uoliai dalyvavo įvairiose, or
ganizacijose. Net uždarius lie 
tuvių mokyklas S. Paulyje, p. 
St. Jurevičius dar vienus, an 
trus metus mokino keliose 
vietose Ijetuvių vaikus, nuva 
žinodamas net į tolimą Vila 
Anastacio. Jis dabar pirmuti
nis pareiškė norą Mokoje or 
ganizuoti lietuvišką mokyklą, 
kur atvykdavo kas šeštadie
nis nežiūrint nuovargio: j si 
toli gyvena ir dirba atsakin
gą ir varginantį protinį dar
bą — yra vieno fabriko ve
dėjas

Panelė N. Pupienytė irgi 
mielai sutiko dirbti. Ji visą 
širdį pašventė mažiausiems 
tos mokyklos piliečiams, ku
rie ją pamilo kaip savo moti 
ną. Reikia stebėtis, kad jauna 
mergaitė, kurią vilioja jvai 
rios pramogos r pasilinksmi 
nimai. randa laiko ir noro pa 
švęsti keletą savo laisvalai 
kio valandų lietuviškam, kul 
tūriniam darbui.

i ž tą jų pasišventimą yra 
dėkingi ne lik T. T. Jėzuitai, 
pradėję kurtis Mokoje pa. 
kviesti jon Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje, ne tik tų vaiku 
čių tėvai ne tik S. Paulo vi
suomenė bet ir visa pasauli
nė lietuvių bendruomenė, ku
riai svarbu kiekvienas gyvas 
narys Kaip tik Lietuviška mo 
kykia gaivina ir ūgdo lietu 
višką sielą . Kiekvieno vaiko 
širdyje.

Baudžiavos laikais šukų ga 
vai šukuotis nepirkdavo Pasi 
darydavo iš šerių š'epeij. Su 
renka stambių kiaulinių šerių, 
iaibgalius apvalo, susiuva 
kurčgalius apvalai išskečiant 
pripila eglinių sakų. Ant galo 
užmauna luobo krijuką. pride 
da į jį šakų ir įkiša į šiitą 
pečių Sakai ištirpsta Išėmus 
iš pečiaus apvalo, ir jau ga 
tavas šepetys.

lys Bet štai jau beveik pro 
miegus jis nugirsta kad Ado 
mėlis pakuždomis jį šaukia:

— Petrai. . Petrai..
— Ko tau? — atsiliepė ne 

patenkintas.
— Pažiūrėk į viršų
Tas jo kuždesys toks ypa 

tingas, kad Petrui bematant 
nulakstė miegai Jie atsivertė 
aukštielninkas ir ėmė žiūrėti 
į viršų. Ties juo kabojo tam 
sūs liepos šakų ir lapų gurnu 
lai, atokiau, ii abiejų šalių, 
f-tūksojo plačiašakiai ąžuolai, 
dar toliau, anapus aikštelės, 
ryškiai į brėžėsi į padangių 
skliautą smaila eglės viršūnė. 
Priešais, ties, aikštele, į piet 
vakarius, tarp medžių viršū 
nių mėlynavo tyras dangaus 
sklypas su retomis didelėmis, 
tarsi prigesusiomis žvaigždė 
mis. Ir visa tai buvo apgaub 
ta tokios tylos, kad atrodė, 
ir vėjelis nedrįsta s narkiau 
pūstelėti, ir lapas sukrutėti 
medžio viršūnėje, ir žiogelis 

sučirpti žolėje
Įsižiūri Petras į tas užsnū 

dūsias medžių viršūnes į tą 
mėlyną dangaus aikštę. į tas 
dideles žvaigždes. - ir neap 
sakoma ramybė užplūsta jo 
krūtinę vienu metu visas gy 
venimas susikaupia jo minty 
se Jis atsimena savo skur 
džią jaunystę ir tėvus, ir dė 
dę Steponą, ir baudžiavinius 
darbus, ir Katry'ę ir '-krods 
kį ir paskutiniųj į sava>č ų 
įvykius Bet kaip keista! įsa 
tai tarsi jo neoeliestų Jo gys 
lotos rankos nebesigniaužia į 
kumščius, kaip tai būdavo 
anksčiau, visa ta: atsimiaus. 
Plačiai atvertomis akimis jis 
žiūri pro medžių viršūnes į 
mėlyną vasaros nakties dan
gų, ir tylus graudulys užplūs 
ta jo širdį.

Paskui jis pajunta mau
džiantį ilgesį — gimtojo kai 
mo, tė vii kės, Jos paveikslas 
kaip gyvas atsistoja Petro 
akyse Jis užuodžia dūminių 

pirkių kvapą, girdi svirčių 
girgždesį šunų lojimą, jaučių 
maurojimą Štai jis su jaučių 
jungu plačiai ž.rglioja kaimo 
g-.ive štai Kedulių kiemas, 
prie šuli io Katrytė J.s 
pbaukšte.ėja botagu, ji atsi 
gręžia ir jam nusišypso Ka 
irylės nusi-šypsojęs veidas ii 
gal neišnyksta iš jo vaizduo 
tės O kai jis išnyko, Fetras 
pajunta širdy klaikią tuštu- 
■ ą Jis čia svetimas, vieni 
šas

Štai dar Adomėlis Petras 
žino kad Adomėlis aip pat 
veizi į aukštį ir mąsto, kaip 
ir jis. Greičiausiai ir Adomė
liui patinka kuri kaime mer 
giotė Draugiškumo jausmas 
Adomėliui šilta banga perlie 
ja Petro krūtinę. Adomėlis 
silpnas, beveik vaikiškai ra 
mus ir n olankus Pagalvojus 
apie tai, Petrui malonu pasi 
jusli, kad jis pats drąsus, at 
kaklus ir stiprus kaip milži
nas Ne, Adomėlio jis neduos 
oiekam nuskriausti!

Juodu nė žodžio nesakė 
vienas antram, tik jautė, kad 
ta nuostabi šienapiūtės naktis 
surišę juedu stipriau, negu 
surištų giminystė, paslaugos, 
dovanos ir pažadai

XXV

Lydiškių kaimo vyrai ir mo 
terys prie Želvio ežefėlio dir 
bo ligi šeštadienio vakaro. Vi 
sa pieva buvo nušienauta šie 
nas pasidalintas, dalis suvež 
ta į daržines dalis sukrauta 
į kupetas Dar vienas svar 
bus metų darbas buvo baig
tas laimingai.

Šeštadienio vakarą Petras, 
grįžęs su dėde namo, rado 
netikėtą svečią: atvažkvo bro 
lis Vincas. Tarsi koks blogas 
nujautimas dilgtelėjo Petrai J 
širdį, pamačius brolį. O ro
dos, džiaugtis būtų reikėję: 
Per vakaiienę pasakojo Vin
cas savo krašto naujienas. 
Įdomiausia iš jų buvo ta, kad 
iš \ aršuvos parvažiavo Skrods 
kio duktė Jadvyga Jai parva 

žiavus, lažininkų buitis kiek 
palengvėjo. Sužmoniškėjo ti. 
jūnas, p ievaizdas ir vaitas.

Pasakojo Vincas ir apie at
sitikimą karčiamoje, kai Pra 
naitis su razbaininkais sura
kino į rekrutų kaladę du dva 
riškius, žanSarą ir policinin
ką Visa dėdės šeima šiuo at
sitikimu nepaprastai susido
mėjo Pats dėdė smulkiai iš 
kamantinėjo Vincą, kaip ten 
viskas toje karčiamoje įvyko 
ir kas per vienas tas Pranai
tis. Išklausęs visa dėdė, deg 
damas užgesusią pypkę, pra
dėjo naują kalbą:

- Tas jūsų Pranaitis taį 
man labai primena Girdvinį, 
Saikų ir Ruginį

Petras su Vincu gal dar la
biau susidomėjo šiais trimis, 
negu dėdė Pranaičiu

— Kas tai per vieni, dėde? 
Papasakok, — prašė abudu 
broliai

(B, D)
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO META!

A Juventude Lituana
O nosso jornal, traz em 

s as páginas, uma parte que 
é inteiramente dedicada á ju
ventude lituana.

O que até agora pode ser 
notado, é que se tem falado 
da juventude litua_a com suas 
atividades em diversos paí
ses do mundo, excessão a do 
Brasil, mais particularmente 
de São Paulo, núcleo da co 
lônia

É sabido que a principal ra 
zão da existência desta sec- 
ção é abordar as ocupações, 
problemas ou realizações da 
juventude lituana, em senti 
do universal; e se nada se ia 
lou a respeito de nossa ju
ventude, isto ê, aquela que 
existe em São Paulo, princi 
paimente, é porque vs obser 
vadores devem ter chegado 
à con íusão de que aqui ela 
nada tem feito que fosse mo 
tivo de ser mencionado.

Essa tese, porém pode ser 
rebatida, quando se chega ao 
conhecimento auspicioso de 
que uma das maiores obras 
em pról da luta delibert.ção 
da pátria de nossos país e 
ainda, em favor da propaga 
ção da arte, da cultura do po 
vo lituano, entre os brasilei
ros, que até hoje de débil ma 
neira fôra teita, está sendo 
organizada total e integral- 
meire pela juventude.

Recorde se que há mais ou 
menos um ano, ealízou se 
em S. Paulo, o «Terceiro Con 
gresso dos Lituanos».

E, numa análise de como 
decorreram os trabalhos, pu- 
d mos verificar que a sua 
rialização defendeu da base 
dos alicerces que permanece 
ram ocultos sos olhos tios 
ob=ervadores, e lembrando 
que dêles la içaram mão os 
organizadores, percebendo 
que sem o seu concurso na
da poderia ser feito, embora 
para estes mesmos organiza 
dores coubessem os louros 
da vitória E essa base, esses 
alicerces, esses fundamentos 
que realmente foram susten. 
táculos dessa promoção, não 
foram nada mais, nada me
nos do qu ■ essa juventude 
tão inj stamente acusada de 
permanecer inerte quanto às 
causas patrióticas que dizem 
respeito à pátria de nossos 
genitores.

Pósteriormente à realização 
do Congresso ouve críticas

por parte da juventude de 
outros países, partic pante da 
assembléia, acusando os pro 
motores de se realizar um 
colóquio entre os jovens, pa 
ra que pudessem discutir os 
seus problemas.

Ora, isso facilmente pode 
ser expii cado, pois, tomando- 
se em conta o que acima fo
ra descrito pode se verificar 
que aqueles que foram a ra 
zão do sucesso da promoção, 
os organ zadores os usaram 
como instrumentos, amarran
do os à sua maneira de tra
balho, não lhes permitindo 
liberdade de ação

E essa mesma juventude, 
que conseguiu desatar os nós 
das cordas que a mantinham 
presa aqueles que lhe nega
vam a participação indepen 
dente em realizações civic s 
ou sociais, com toda a sua 
fôrça e vigor com o sangue 
novo que lhe eorre pelas 
veias e « om novas idéias que 
são características de um 
corpo jovem e sadio, levan 
ta se como um gigante de 
um sono profundo e que vem 
dizer alto e bom som que a 
paitir de agora será respon 
savel por suas ubras

E como primeira grande 
realização, idealizou realizar 
em juiho próximo a «SEMA- 
NA LITUANA». que terá co 
mo palco a- principais casas 
de espetáculo de S Paulo, on 
de será dado a conhecer ao 
povo brasileiro e ao mundo, 
um pouco de cultura lituana, 
que se fará representar por 
seus artistas, pessoalmente

Mėnulis visada žavėjo ir įdomavo visų laikų žmones, ne tik įsimylėjusius. Augalų 
sodinimą daug kas reguliuoja pagal mėnulį, taip pat yra religijų, kurios savo apeigas at- 
ka įvairiose mėnulio fazėse

Mėnulis yra artimiausias žemės palydovas, nutolęs nuo žemės 382.168 klm., užimąs 
ketvirtą žemės didį.

Mėnulio kilmė yna įvairiai aiškinama Yra dvi pagrindinės teorijos. Viena, kad mė 
nulis yra nuo žemės atskilusi dalis, antra, kad kita planeta prisiartinusi prie mūsų žemės 
ir patekusi jos traukimo jėgou - liko lydėti žemę iki pasaulio pabaigai...

Nauja
Praėjusį sekmadienį ateiti 

ninkai moksleiviai turėjo fa 
vo susirinkimą, kuriame išsi 
rinko naują valdybą ą suda 
ro: R. Guiga, V, Š i mo 
nytė. L. Aleknavičiūtė A 
Vinkšnaitytė ir St Kilčiaus 
kas.

Žinant, kad tie jaunuoliai 
ir jaunuolės v saca dalyvau 
ja lietuviškuose parengimuo 
se, nuoširdžiai bendrad^rbiau 
ja su ateitininkais jaunučiais, 
turime pagrindo manyti, kad 
ši valdyba bus veikli Linki 
me jai geros kloties!

Susirinkimą pačioje pra 
džioje pasveikino geib prel. 
P Ragažinskas ir paragino 
jaunimą būti atsakomingiems 
ir uoliems savo organizacijos 
darbe. P. M. Vinkšnaitienė ir 
gi padėjo jaunimui sa'> o pala 
rimais Baigi «u. susirinkimą 
<M. L.» redakto-his irgi bu 
vęs Studentų Ateitininkų bei 
visos Federacijos dvasios va 
das tarė trumpą žodį pabrėž 
damas kaiį atei ininkų orga 
nizacija padeda jaunimui įgy 
vend»nti kilniausius jaunos

ou através de suas obras; ar 
tįstas esses que virão.do ex 
terior bem como os que aq i 
tenham fixado mirada

Essa realização estará to 
da ela a cargo da juv ntuce 
lituaua de S. Paulo, que com 
todo o calor do entusiasmo 
que lhe aquece a alma, vem 
mostrar aqueles que nela não 
acreditam, o que é capaz de 
fazer.

Pio Butrimavičius

Valdyba
širdies troškimus, įkvėpdama 
gilios rinfios meilės Kristui, 
ir visą Gyvenimą pajungdama 
Kristaus idealams sudievinti 
žmogų. O sudievintas imogus 
yra laimingiausias ir neša 
laimę kitiems.

Susirinkimui pirmininkavo 
stud. P Makuška, sekretoria 
vo Vilma Šimonytė.

SUDA YTA JAUNIMO 
METŲ KOMISIJA.

MOOKOS lietuvių namuose 
įvyko praėjusį sekmadienį 
ketvirtas jaunimo pasitarimas 
kaip praleisi» jaunimo metus.

O RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR?
GALERIA DE ARTE PROCURA

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do 
X país procura material para ser exposto na SEMANA LI 
| TUANA, a realizar se em Julho de 1966.

Aceitam-se quadros, trabalhos de escult-üra (em ma 
c deira mármore, etc ), arte fotográfica, trabalhos ma 
| nuais, tudo emf m. que representam motivos lituanos. 
(Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen 

dentes de lituanos
Favor preencher formulário abaixo e remete lo à 

= PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São Pau- 
I lo, 13, Capital

| N o m e......_........................ ...................................................

| Trabalho apresentado................................... .............. ........

| Endereço para possível entrevista......................................

x Providenciar foto, com breve biografia, para im 
| pressão de pequeno livro dos expositores,

NOTA.- A Exposição terá caráter puramente filan- 
o tropico-cultural, não sendo nada cobrado do artista e 
| proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo- 
= sições.

w «» • » ♦» •*» ***' ** ** • •

19 6 m vasario 3 d

‘ udaryta darbo ekipas, o ofi 
cialiems reikalams komisija: 
Pirmininkas, Pr. Alionis Filho, 
Vice Pirm Gražina Kubiliū 
naitė ir Ričardas Braslaus 
kas pirma sekretorė G. Ste
ponaitytė antra sekretorė 
Elena Šimonytė ir iždininkas 
Pijus Butrimavičius.

Visų didžiausias komisijos 
darbas bus suruošti liepos 
mėnesį Lietuvių Savaitę «Fo
lha de S Paulo» duotose pa
talpose! Čia yra ir teatro sa. 
lė ir parodoms patalpos. Per 
visą savaitę kiekvieną vaka
rą turės būti kokia nors lie
tuviška kultūrinė programa.
Pramatyta turėti lietuviško 
meno parodą, dainų šventę, 
kurioje dalyvaus ir Bendruo 
menės ir «Aušros» chorai, tau 
tinių šokių festivalį, norima 
tai savaitei gauti lietuvišką 
naujausią filmą iš Š. Ameri
kos «Aukso Žąsis» ir tt Ko 
misija stengsis sukelti lėšų 
bent vienam ar dviem jau
nuoliam nuvykti- Čikagon į 
Jaunimo Kongresą liepos mė
nesį. Visuomenė prašoma pa 
remti pirmas didesnes mūsų 
jaunimo pastangas pasidar
buoti mūsų kolonijos lietnviš 
kai naudai ir garbei. Prašo 
ma neatsisakyti pridėti ir sa 
vo piniginę auką, kai būsite 
paprašyti aukoms rinkti įga
liotų asmenų.

JAUNIMAS RENGIA VASARIO 
16 DIENOS MINĖJIMĄ

Pirmą kartą S. Paulo lietu
vių istorijoj čia gimęs ir au
gęs jaunimas pats vienas ren 
gia Vasario 16 dienos minėji
mą, kuris įvyks vasari© 13 
dieną, 16 valandą Dr. Vinco 
Kudirkos rūmuose, rua Litua 
nia, 67, Mookoje.

Dalyvauti kviečiami visi’ 
kurie tebeturi jauną karštą 
širdį ir tebemyli Lietuvą. Me 
tų kiek kas turi — niekas ne 
klaus prie durų įeinant.
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Senovėj visi rusai gerdavo savo «čai> — arbatą, bet kiekvienas ją gerdavo skirtin 
gai, kitaip vartodavo cukrų: 1. «z sacharom» — su cukrumi, 2. «z prikuskom» — atsikąsda- 
mi cukraus gabaliuką, 3 «z priližkom» — palaužydami cukraus gabaliuką ir 4. «z prigliad- 
kom» — pasižiūrėdami į cukrų,

Panašiai dabar kai kurį laiką yra vartojami vaistai Rusijoj

ABU LABU TOKIU

jas:
— O kas gi jų klausosi?

Vienas žmogelis, iškasęs 
pas save kieme šulinį, nebeži 
no kur dėti žemės, Tai pa
klausė kaimyną, ką daryti. 
Šis patarė jam:

— O tu iškask kitą šulinį 
ir supilk į jį žemes iš pir. 
mojo.

Jaunas psichiatras gydyto 
jas stebisi:

— Sakyk, daktare, kaip tu 
diena iš dienos pajėgi sėdėti 
ir klausytis tų visokių skun
dų ir bėdų!?

Senas psichiatras gydyto

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

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 iV 18,00 vai.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO 

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório:

SKIRTUMAS

Žinomas nervų ligų gydyto
jas pasakoja jaunesniam, dar 
maža patyrimo toturinčiam sa 
vo bendradarbiui:

— Jaunasis žmogau, psi 
chiatrui būtinai reikia visuo
met atsiminti, kad visi tie 
pacientai, kurie ateina pas jį 
privačiai gydytis, vadinami 
neurotikais, o jeigu jie atei 
na į kliniką kur nemokamai 
gydoma, tie vadinami kvai 
liais.

— Ir sena gi buvo ta tavo 
^ąsis! — SaK.0 svečias jį vai 
šinusiam bičiuliui.

— Iš kur žinai, kad sena?
— Iš dantų.

— Juk žąsis neturi jokių 
dantų,

— Bet aš turiu

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVOS ATSTOVYBES

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

S. PAULO: R.Dom José de 
P>arros, 168, sala 53, Tel 
32 0960. Veikia kasdien po 
piet.

URUGUAY, MONTEVIDEO: 
p. Anatol Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
VoiliJO nrifiš piet

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas.
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę -
------- Rua oa Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

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
t Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

“ J ©F1JA”

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELNA: Rua Inacio ir Av 
Zeiina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

TĖVAI ÉZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel 
92-2263;

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

Iždininkas p, JJRGE GARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3095, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA. Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

V. ZEL1NA, pradžios moky
klos mokiniams, Šv. Juozapo 
mokykloj, — ant~a Reniais ir 
ketvirtadieniais 1130 vai; 
Gimnazijos mokiniams, São 
Miguel gimnazijoj — ketvir
tadieniais 12,15 vai.

JŪSŲ PAGALBA REIKALIN’ 
GA BAIGTI ĮRENGTI MO 
OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU 
KA BUS DĖKINGAI PRIIMA 
MA,

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Liete 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadi® 
niais 8,00 ir 17,00 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 1© vali 
Casa Verde. 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi 8,15 vai. 
Bom Retire, 10 vai. 
Utinga 18,00 vai ,

Trečią:
Agua Rasa 3,15 vai,
Moinho Velho 11 vai , 
Lapa 16 vai.,
P a s k u t i n į:
Vila Anastacio 8,30 vai.;
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

"•=’”^TŠKU 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 trans 
iiuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE Ifi

PLATINKITE VIE -

N1NTELI PIETŲ AMERjKOfe

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

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

JAKUTIS & LAPIEHIS LTOA-
RUA COSTA BARROS, 35C

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra danai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.tnp 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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

s n b s Ii ® i? s a s e ;; e a a n
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IŠ S. PAULO ATEITININKŲ 
GYVENIMO.

Turint dėmesy, kad 1966 
metai yra paskelbti Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Metais bu 
vo imtasi iniciatyvos išjudin 
ti ir S, Paulo ateitininkų vei 
kimą

Tuo reikalu pirmiausia bu 
vo sukviestas sausio mėn 2 
d. ateitininkų vadų bei talki 
ninku pasitarimas, kuriame bu 
vo nutarta šaukti sausio mėn- 
23 d, kuopos susirinkimą, ku 
ris parodytų, kiek jaunimo 
yra suinteresuoto ateitininkų 
veikla. Be to, pasitarime bu 
vo prieita išvada, kad kuopos 
padalinimas j jaunuosius sen 
drangine ir moksleivius, atel 
liniukų veikimą ne pagyvino, 
bet susilpnino. Todėl nutarta, 
kad kuopai užtenka vienos 
valdybos ir visi nariai (moks 
leiviai. studentai ir jaunieji 
Sęendrancrini »-- l
na bendrą darbą, siekiant tų 
pačių idealų

Sausio mėn 23 d susirinki 
mas praėjo pakilioj ir darbiu 
go j nuotaikoj. Dalyvavo apie 
20 jaunuolių. Susirinkime žo 
dį tarė S. Paulo ateitininkų 
įkūrėjas prel P. Ragažinskas 
Kuo J. Giedrys, S J. ir jau 
nučių globėja M. Vinkšnaitie 
nė Susirinkimo dalyviai iš 
klausę trumpų, bet aktualių 
prakalbų, beveik vienbalsiai 
pageidavo, kad kitą sekma 
dienį būtų šaukiamas kitas 
susirinkimas ir jame būtų 
renkama Valdyba 1966 me 
tams,

Todėl sausio mėn. 30 d. su 
sirinkime ir buvo išrinkta 
nauja S Paulo ateitininkų Kuo 
pos Valdyba, j kurią pagal 
balsų daugumą įėjo šie ateiti 
niokai: Vilma Šimonytė (15), 
Asta Vinkšnaitytė (14) Leoka 
dija Aleknavičiūtė (I4\ Ro
mualdas Guiga (13) ir Stasye 
Kilčiauskas (9) Šį susirinki 
mą savo atsilankymu morali 
niai rėmė prel. P. Ragažins
kas kun J. Kidykas, S. J., 
prof Elvira Kilčiauskaitė— 
Belucci ir mokt M. Vinkš- 
naitienė.

«UŽ DIEVĄ IR TĖVYNE» — MALDOS DIENA

Šv. Juozape Vyrų Brolija švęsdama Lietuvių Baž 
nyčios pašventinimo 30 metų sukaktį ir 25 metus nuo 

savo įkūrimo, organizuoja
ŠVENTKELIONĘ

į Aparecida do Norte, kovo mėn 6 dieną. Šventkelionei 
vadovauja Liek Bažnyčios klebonas prel. P Ragažinskas.

Organizacijos turinčios daugiau gauti atskirą omni 
busą. Visais reikalais prašome kreiptis į Brolijos pirmi
ninką Juozą Matelionį. Kelionės bilietai gaunami: Casa 
Verde pas brolius Matelionius Rua latai, 150 ir Rua Vi 
chy, 204, Vila Prudente Motiejus Tamaliūnas, R. Agosti 
nho Latari, 346, Vila Zelina Lietuvių klebon joje ir pas 

tos Brolijos valdybos narius.

Jieškoma Bronė Garbaus 
kaitė—Kubilienė, kilusi iš Ru 
dilų kaimo, Subačiaus—Ku
piškio valsčiaus. Jiaško jos 
sesuo Danutė Nevenekienė iš 
Urugvajaus. Prašome praneš
ti «M L.» Administracijoj, 
tel 92 2263.

Vasario 13 dieną, sekmadie 
n|, popietinės mišios Tėvų Jė 
zuitų koplyčioje bus tuojau 
po Nepriklausomybės pami 
nėjimo iškilmių Ir tos mišios 
bus aukojamos už kenčiančią 
mūsų Tėvynę ir jos laisvę

DIDELĖ DOVANA’

A. A. Lietuvos konsulo A, 
Polišaičio žmona p. Eudokija 
padovanojo Tėvų Jėzuitų kny 
gynui visas asmeniškas velio 
nio knygas su spintomis Jų 
yra TUH rarpu
jos rūšiuojamos, bus sudaro 
ma kartoteka, sunumeruotos 
ir tada bus prieinamos visiem 
ietuviams pasiskaityti, Už tą 
brangią dovaną tėvai jėzuitai 
yra labai dėkingi Poniai Poli 
šoitienei ir jos dukrelei p. 
Birutei. 
■kbukbbmdsmi

«MÚ ;U LIETUVOS» 
PRENUMERATORIAI

J. Arm. Tatarūnas 12.000 cr
Ona Kaupienė 7 000 cr, (bu 

vo paskelbta 5.00d cr)
Antanas Gudelis 8. 00 cr.,
Pu 5 000 cr : Julius Zvingi 

la, Ignas Dubauskas ir Pra 
nas Dutkus.

Ant Butkus 3 500 cr.
Po 3 000 cr : Juozas Kupš 

taitis ir Paulo Saikys

MIRĖ:

Lapkričio 4 d praeitais me 
tais eismo nelaimėje mirė 
Juozas Pilačiauskas, liūdin 
čias paliko žmcną, motiną ir 
du mažus sūnus.

Sausio 31 dieną V. Anasta 
cio mirė Teodora Ambraziū

Jei norite prieš Gavėnią pasi'inksminti, tai atvykite į i 
Dr J. Basanavičiaus mokyklos Globėjų ruošiamą 

š ra. vasario 12 d. 20 vai
VAKARĄ - KONCERTĄ 

kuris įvyks to palies vardo mokyklos salėje, 
Rua Camacan, 625. V Anastazijoje

Programą atliks «Aušros» choras
Šokiams gros geras orkestras

Pakvietimus ir staliukus iš anksto galima užsisakyti pas 
Valdybos narius ir pas J Karpavičių (prieš centr paštą)

VALDYBA
i

nienė, 87 metų amžiaus, kilu 
si nuo Baptų. Jos liūdi dvi 
dukterys, marti, žentai, 8 auū 
kai ir 17 proanukų. Jos vie 
nã duktė ir vienas sūnų', jau 
senai ilsisi mirusiųjų buveinė 
je. 7 tos dienos Mišios bus 
V. Anastacio vasario 7 d 
18 30 vai

Sausio 27 d. mirė Sesuo 
KONSTANCIJA TA: EIKYTÊ, 
vienuolyne buvo vadinama Ir 
mã Cleofas Maria do Coração 
de Jesus Imacu ado Kilusi iš 
Tauragnų miesto, Brazilijon 
atvyko dar jaunutė Vienuoly 
ne išgyveno 33 metus Mirė 
58 metų amžiaus

Visą savo gyvenimą paau 
kojo Dievo garbei ir artimo 
meilės darbams. Ners ilgus 
metus buvo bejėgė paralitike 
w kiek pupeguaiua Gar 
bavosi ir niekuomet nesiskun 
dė savo dideliais skausmais

Liko nuliūdęs brolis Kaži 
m i eras, brolienė Juze fina ir 
broliavaikiai bei kiti giminės, 
tiek Brazilijoje, tiek Lietuvoj.

Mirusiųjų giminėms reiškia 
me gilią užuojautą.

VILA ANASTACIO.

Dr, J Basanavičiaus vardo 
mokyklos globėjų būrelis ren 
gia pirmąjį šiais meta>s vaka 
rą—koncertą, įvyksiantį vasa 
rio 12 dieną, lygiai 20 vai

Koncerto programą atliks 
naujasa «Aušros- choras, di 
riguojamas Tėvo Jono Kidy 
ko, S, J.

Po vakaro būrelis žada 
šaukti visuotiną narių susirin 
kimą pasvarstyti, kaip dar 
labiau pagyvinti savo veiklą.

Narys

RIO DE JANEIRO

<M. L.» bendradarbis p. St. 
Vancevičius lankėsi Rio de 
Janeiro mieste. Ta proga ap 
lankė ir Lietuvos Ministerį 
Dr. F. Meierj jo rezidencijo
je. Apie Rio lietuvius žadėjo 
parašyti sekančiame «M. L » 
numeryje.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS PAMINĖJIMO 
PROGRAMA:

1; Vasario 13 d 11 vai. iš 
kilmingos mišios su pamoks 
lu, Rosario bažnyčioje (rua 

PARDUODAMA geram stovy dinama mašina su di- 
zeliniu mctoru (Gerador) 3 K.V,A., 6,5 H. P.

Kreiptis — Petras Baranauskas, rua 22 de Agosto, 
555, V. Belą Vista, Cachoeirinha.

Uruguayana). laikomos Jo 
Eminencijos Kardinolo Jaime 
de Barros Camara

12,30 vai vainiko uždėji
mas Catumbi kapinėse ant Pa 
šaulio Lietuvio paminklo, pa
gerbiant mirusius išeivijoje ir 
tremtyje.

2 Vasario 16 d nuo 12 iki 
13 vai oficialūs vizitai Lietu 
vos Pasiuntinybės patalpose 
(rua Mexico, 98, sala 708) ir 

VASARIO 16 TOSIOS Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo proga, jaunimas nori ją ypatingai atžymėti 
Jaunimo Metuose, prisimindamas savo tautos garbingą 
praeitį, bei jos garsiuosius vadus.

Tuo tikslu rengia Minėjimą, kuris įvyks Lietuvių 
Sąjungos namuose, Dr Vinco Kudirkos rūmuose, Rua 
Lituania, 67, vasario 13 d. 16 vai.

Tame Minėjime dalyvauti jaunimas kviečia ne tik 
jaunus, bet ir vyresnio amžiaus, mūsų veteranus lietuvius.

priėmimas žurnalistų, radialis 
tų bei lietuvių kolonijos.

3 Vasario 17 d, 18,45 vai. 
radio programa «A Voz da 
Lituania» per radio stotį Ve- 
ra Cruz su kun. J. Janilionio 
ir p. P. Babicko prakalbomis 
ir kitų sveikinimais.

Dr. Frikas Meieris
Lietuvos Ministras ir
Organizacinė Komisija

SVEČIAVOSI BERLYNE.'

P, Veronika Azbarienė su 
savo motina Antanina Prili- 
piene, jau 80 metų senute, bu 
vo išvykusios paatostogauti 
Vakarų Berlyne. Kelionėje iš 
buvo 2 mėnesius, Mačiusios 
didelę ekonominę ir įkultūrinę* 
Europos pažangą, Vakarų Ber 
lyno judėjimą, o taip pat ir 
sunkų «gėdos sienos» spaudi
mą Grįžo patenkintos, kad 
galėjo aplankyti tavuosius.

ATVYKO 1Š5LIETUVOS

Eleonora Bronušienė, 78 m. 
amžiaus, atvyko iš Lietuvos i 
Rio. Sūnus išsirūpino, kad mo 
tina galėtų atvykti. Jis yra 
stambaus masto pramoniniu 
kas. Be šio sūnaus Bronušie* 
nė turi dar dukterį Sofiją. Vi 
si džiaugias^ maloniu susitiki 
mu, o senu ė dar ir todėl kad 
gali laisviau atsikvėpti po il
gų vergovės metų kolchoze, 
Jos tėviškė netoli Kelmės. Tu 
retas gražus ūkis dabar pri 
ungtas prie kėlchozo.

ATSKIRO NUMERIO 

KAINA 100
.«tiitiiinniiiNiiitiniiiiiiiirtiiitnuiHiHiiiitiiiiiiiiiNiiitiiitiitiiiiiiuniinuittiM

(pabaiga iš 1 pusi) 

kos Komisija, kuri tariasi dėl 
to su VLIKu.

PLJK FinnnsųJKomisijos pir 
mininkas Pranas Razgaitis pra 
nešė apie Finansų Komisijos 
numatytą lėšų telkimo vajų, 
kuris vyks 1966 metų kovo 
mėnesį Kove 6 — vajaus die 
na visuose miestuose. Yra iš 
leistas Jaunimo Metų ženkle 
lis prie automobilių langų Ii 
pinti (po 50 centų), leidžia 
mas Jaunimo Metų Kalendo 
rius.

Jaunimo Kongreso darbai 
žengia sparčiai. Visuomenė 
kviečiama ir prašoma jauni 
mui padėti.

PLB inf,

Pasimirė. Aleksandras Au
gis, vidutinio amžiaus. Buvo 
stalius. Ilgą laiką sirginėjo. 
Palaidotas Gaju kapinėse Rio 
mieste turėjo brolį Juozą, o 
S. Pauiyje seserį

ANTRADIENĮ, vasario 8 d , 
2o vai. bus mišios už a, a. 
Lietuvos Konsulo ALEKSAN" 
DRO POLIŠAIČIO vėlę, Vila 
Zelinos bažnyčioje.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
1965 metų finansinė apyskaita: 
Įvairūs parengimai, Spaudos 
Balius ir narių mokestis 608- 
550 er. Aukos parapijos reika 
lams, ligonių šelpimas, Spau
dos rėmimas ir įvairiems ki
tiems reikalams išleista 563, 
8oO cr. Kasoje dabar randasi 
98 895 cr.

Daug kas žodžiu pažadėjo 
remti jaunimo organizuojamą 
parodą. Laišku tai patvirtino 
pirmoji panelė Sofija Misiuk, 
už ką jai jaunimas dėkoja ir 
laukia daugiau atsiliepimų.

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje;

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