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Labai Gerbiamam kunigui
ANTANUI P E R K U M U I, S. D. B.
J
švenčiant sidabrinį kunigystės jubiliejų lapkričio mėn. į
27 d. Venecueloje, gausios Aukščiausio palaimos
linki ir nuoširdžiausiai sveikina
s
Lietuvos M’inisteris Brazilijoje
Frikas Meieris ir šeima
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Brazilijoje
— Vietos laikraščiai rašo,
kad buvęs S. Paulo estado
gubernatorius prof. Carvalho
Pinto būsiąs naujuoju Brazili
jos senato pirmininku.
X

X

X

= Lapkričio 15 dienos rinkimus laimėjo valdžios parti
ja ARENA, pravesdama dau
gumą atstovų senate, federaliniame parlamente ir dàugu
moję estadualinių parlamentų.
Arena partijos kandidatas už
S. Paulo estadą prof. Carva
Iho Pinto gavo beveik dvygubai daugiau balsų prieš 3
MDB partijos kandidatus,
XXX

— Brazilijos darbo ministe
ris pare škė spaudos atsto
vams, kad naujas darbininkų
atlyginimo minimumas bus
paskelbtas ateinančių metų
vasario mėnesį
XXX

— Brazilijos pietų estaduose vyksta kariuomenės ma
nevrai, kuriuose kariai treni
ruojami kovai su tarptautinio
komunizmo partizanais.
X

X

X , . ..

— Nuo sausio 1 drenos visi
Brazilijos valstybės valdiniu
kai gaus pakėlimą atlyginimo
40% Spėjama kad numato
ma» atlyginimo minimumas
darbininkams taip pat sieks
apie 40 ar 50%.
XXX

— Brazilijos federalinė vai
dėia ruošia įstatymo projek
tą, pagal kuri bus įsteigta
Valstybinė Kooperatyvų Ta
ryba, kurios tikslas bus plės
ti, remti ir koordinuoti ko
operatyvų veiklą visoje ša
lyje

XXX

— Popiežius Paulius VI-sis
deda pastangas susitarti su
— Urugvajaus valdžios ki- visų krikščioniškų grupių va
virčai su Sovietų ambasada dais dėl bendros biblijos iš
Montevideo mieste gali pri leidimo visiems krikščionims.
vesti prie diplomatinių santy
X X S. X
kių nutraukimo tarp abiejų
valstybių,
KIEK KAINAVO BERLYNO
Sovietų ambasadoje Urugva
MŪRAS
juje yra centras slaptos ko
Vakarų Berlyno atatinka
munistinės veiklos visoje Pie
mos
įstaigos apskaičiavo, kad
tų Amerikoje.
taip vadinamas vokiečių ko
munistų pastatytas «gėdo^ mū
XXX
ras», kuris skyria Rytų Ber.
— Sovietų. Rusijos ir komu lyną nuo Vakarų, kainavo
nistinės Kinijos santykiai kas 5 200 000 dolerių Mūras tęsia
kart daugiau aštrėja. Šiomis si virš 20 kilometrų ilgio,
dienomis Kinija apleido sovie prie kurio dar prijungta sti
tų dėlegacija dėl kiniečių la pri 140 kilometrų ilgio spig
bai nedraugingo elgesio su liuotų vielų tvora. Mūrą ir
jos atstovais.
spigliuotų vielų tvo ą saugo
14 000 komunistų ginki otų
XXX
sargybinių ir 21 specialiai
dresiruotų
šunų.
— Laikraščiai rašo, kad ko
munistinė Kinija paskutiniu
Nežiūrint stip iausios apsau
laiku atgabeno 80 000 kinie gos, vistóek iš Rytų Vokieti
čių į komunistinį Šiaurės Viet jos į Vakarus kasdien pabė
namą, kaip įvJrių sričių «spe ga tam tikras skaičius vokie
eialistų»,
čių

Plačiajame Pasaulyje

XXX

XXX

— Bulgarijos raidžioje b i-o
VYRIAUSYBĖS KRIZĖ
kivirčai dėl naujo konstituci
VOK ETI JOJE
jos projekto Bu garijos komu
nistų partijos vadas ir kartu
Vakarų Vokietijoje kilo Vy
ministeris pirmininkas Todor riausybės krizė pasitraukus
Žvikov norįs atsistatydinti iš keturiems minis eriams iš Lud
savo pareigų
wig Erhard gabineto. Pasta
rajam nepajėgus sudaryti nau
XXX
jos vyriausybės, demokratų
— Japonijoje baigias staty partija pavedė valdžią suda
ti didžiausias pasaulyje lai ryti Kurt Georg Kesingeriui.
vas žibalo transportui turįs Ta»p pat kalbama, kad naują
209 000 tonus talpos, pavadin vyriausybę sudaryti yra numa
tomas socialdemokratų vadas
tas «Idemitsu Maru».
ir vakarų Berlyno burmistras
William Brandt
XXX

— Viena amerikietė Dal'as
mieste pagimdė 20 tą iš ei
lės kūdikį ir pasakė ją svei
kinusiems kaimynams kad
tai gali būti dar nepaskutinis
jos vaikas, jei taip Dievas pa
norės
XXX

XXX

— Per paskutinius rinkimus
Š. Amerikoje Respublikonų
partija pasiekė žymių -laimė
jimų įvairiose vietose ir pra
dėjo gyvai ruoštis sekantiems
Respublikos prezidento rinki
mams,
XXX

Helikopteriai kasdieną vis daugiau ir daugiau yra vartojami,
Šiaurės Amerikos didmiesčiuose iš helikopterių yra sekamas miesto susisiekimas ir at
sitikus kokioj nors vietoj užsikimšimui pranešama per radiją, kad šoferiai išvengtų tos vie
os taip gatvė greičiau pasiliuosuotų, o jie patys greičiau pasiekti savo namus
Pirmasis namas įsitaisęs savo helikopterių stotį New Yorke buvo Pan-American pas
tatas.
Prezidentas Lyndon B. Johnson vartoja helikopterį, kai vyksta-, iš Baltųjų Rūmų į ae
rodromą, arba kai iš jo grįžta, Aukštieji Washingtono svečiai naudojasi piezidento heh
kopteriu.

Vietnamo Džiunglės
Paskuti; ėrnis žiniomis Viet
name kovojančios partijos ne
juda iš vielos. Nei sąjunginin
kai, nei komunistai dar ne
laimėjo lemiamo mūšio ir
nori toliau tęsti karą. Nors
abi partijos sako norinčios
taikos, bet dar neranda ben
droš kalbos ir nepradeda de
rybų
Prieš vienerius metus atro
dė, kad komunistai ims viršų.
Bet amerikiečiams nusiuntus
daugiau kariuomenės, komu
cistų veržimasis buvo sustab
dytas. Jie prarado nemažai
žmonių, ginklų ir maisto ir
neteko keletos strateginių vie
tų. Amerikiečių avijacija yra
labai galinga itr kiekvienas
infiltravimas iš šiaurės past
darė labai brangus. Be to, są
jungininkų nuostoliai kuklūs,
o jų atsargos neišsemiamos.
Todėl karas gali užsitęsti dar
keletą metų. Nuo jo nuken
tės tik pats Vietnamas.
Kas rašys apie to karo prie
žastis tas ras kaltininkų vi
sur. Komunistai kaltins sąjun
gininkus imperializmu o sąjun
gininkai komunistus agresija.
Ke.no kaltė didesnė, tai žino
tik Dievas.
Faktas lieka tak u kad ?ą
jungininkai buvo imperials tai.
Bet nu jų neatsil ko nė komu
nistai. Kas mato krislą kitų
akyse tepasižiūri į savo balkį
Bet «abar švinta kita gady
nė. Ginkluoto imperializmo
amžius jau pasibaigė ir laikas
suprasti naują dvasią
Toji dvasia skelbia ne prie
spardą bet laisvę Po pasku
tiniojo karo Angiija suteikė
laisvę savo kolonijloms. Filipi
nai laisvi jau seniai, Bet ko
munistai pasuko imperializmo
keliu ir bando užkariauti pa
šaulį. Kas atsitiktų, jei Ameri
ka apleis-ų P Vietnamą? Ko
munistų apetitas padidėtų ir
Azijos tautos pasijustų nesau
gios Nenuostabu kad per Ma
nilos konferenciją Filipinai
prašė Z taufcų delegatų dvie-

jų dalykų: «Duokite mums ry
žiu ir saugokite nuo Mao Tse
t ungo».
Savo laiku prez Kennedy
yra pasakęs: «Pasaulyje bus
taika, kai galingasis bus tei
singas, o silpnasis apsaugo
tas». To krikščioniško dėsnio
laikosi ir sąjungininkai. Jie
nenori išstumti komunistų iš
Vietnamo kad patys jį užval
dytų bet kad silpna P. Viet
namo valstybė neprarastų
laisvės.
Ho Chi Min sutinka derėtis
jei JAV nustos bombarduoti
Š. Vietnamą ir pasitrauks iš
P. Vietnamo. Bet ar galina
pasitikėti jo žodžiu
1954 m Vietnamo reikailu
buvo sudaryta sutartis, kurią
pasirašė ir Ho Chi Min, Bet
jis tą sutartį sulaužė ir prara
db visų pasitikėjimą
Visi žino kad Amerika neno
ri okupuoti Azijos džiunglių.
Bet, kartą užtikrinusi pagalbą
silpniems kraštams, ji negali
laužyti savo žodžio ir nusi
plauti rankas. Tai būtų padrą
sinimas komunistų sieki rams.
Amerika priversta kovoti Iki
pergalės
Žiūrint į karinį JAV pajėgu
mą nėra abejonės, kad ji per
galės. Už metų ar kitų tai pa
aiškės ir komunistams Šian
dien karą nulemia ne karei
vių narsumas bet ugnies pa
jėgumas Prieš ginklus Vietnã
mo džiunglės nesaugios
Neseniai Europos komunis
tai tarėsi kaip padėti Š. Viet
namui Bet toji pagalba kaš
tuotų milijonus, kurių ir jiems
reikia. Komunistų pagalba pra
tęstų karą ir nualintų Vietna
imą, bet karo nelaimėtų. Nie
kas neturi tiek kapitalo, kaip-i
JAV. ir niekas neprilygsta jos
technikai ir pramonei. S”
tais faktais • reikia skaitytis.
Rusų in kiniečių nesutarimas
veikia Amerikos šr laisvųjų
Azijos tautų naudai.
i

Petras Pakalnis

Pranešame visiems suinteresuotiems vykti į IV-J,/
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ, kuris įvyk1967 m. vasariomėnesio pradžioje Argentinos sostinėjeg
Buenos Aires, neatidėliojant kreiptis į mūsų įstaigą
dėl reikalingų dokumentų paruošimo, Ypatingai turi pa
siskubinti tie lietuviai, kurie nėra naturalizuoti. Suinte
resuotus priimame ir visas reikalingas informacijas su
teikiame nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro Šeštadieniais
nuo 9 iki 12 vai
Rüa Libėro Badaró 370, Loja, São Paulo,
.
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romos nuotraukos naujam filmui, vardu «Atrask mane ru
denį», pagal G. Kanovičiaus
ir V. Rimkevičiaus scenarijų
Pagrindinėse rolėse Eugenija
Pleškytė ir Kauno dramos tea
tro aktorius J. Urbonavičius.

«ELTA» PRINEŠA:
LIETUVOJE tęsiama kova
su girtuokliavimu Spaudoje
randasi įvairiausiu atsiLiepim
Gyvenąs statybininkas panoro
prieš gyvenimo pabaigą pasis
tatyti ir sau namuką. Žmogus
taupus ir darb& us bet pasi
rodo, kad policija iš jo reika
laujà pasiaiškinimų ir doku
mentų, kaip jis galėjęs sau
pastogę suremti Šilutiškis tad
ir guodžias :
— Dar labiau apmaudu bū
davo, kaip kaimynas kas va
karą parėjęs girtas, vograu
davo: «Jei pats nesugebėjai
pragerti pinigus tai reikėjo
mane pasikviesti. Manęs nie
teras neprašo pasiaiškinti, už
ką geriu, o kai pats neatse
ku iki >namų milicijos parei
gūnas parveda». Ir pikčiausia
tai. kad jis sakydavo tikrą
tiesą Atseit girtuoklis patiki
mesnis. negu tas, kuris savo
poilsio valandas paaukoja pa
pildomų gėrybių kūrimui...

mokinių apleidžia moks’ą
Priežastys įvairios Ypač ne
palankios sąlygos papildyti
savo laiku nubrauktą moky
mąsi esančios kaime. «Po die
nos darbo nevisiems užtenka
ryžto leistis į 7 — 10 kilometrų
kelionę», — rašo L. Diržinskaitė iš vilniškės valdžios vir
šūnių.
iraaSKKKKSEVKMDESEBI

J. GRUŠAS, kurio nauja
drama «Adomo Bunzos paslap
tis» pastatyta Panevėžy, kriti
kų pasisakymuose vėl tapo
iškeltas į vyraujančią pozici
ją tarp dabartinių Lietuvos
dramaturgų,
DEŠIMTS MOKbLE.VIŲ iš
vakarinės Lenkijos (13 —18 m
amžiaus) skelbiasi Vilniuj lei
džiamame lenkišKame laikraš
tyje, kad nori susirašinėti su
kolegomis Lietuvoje.

Vilniaus
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LIETUVA

Ketvi tojo Pietų Amerikos Lietuviu Kongreso
Pasiruošimai

Rosa Rukšėnaitė — (Lietu
Dėl Pasaulio Lietuvių Jauni
vių
Centro Jaunimas),
mo Kongreso kai kurie dar
bai kongreso komisijose bu
Nariai:
vo sustoję. Dabar jaunimui
Kazimieras Balsis (Lietuvių
sugrįžus darbas vėl įeina į Jaunimas Vyčiai),
KAUNAS, bent gyventojų normalias vėžes ir visi kon
Veronika Marcinkevičienė
skaičiumi, nuo priešbolševiki greso pasiruošimo darbai va
(Šv.
Cecilijos choras),
nių laikų jau beveik padvigu romi pirmyn.
Juozas Šiušis (Liet B-nės
bėjo ir virto ketvirčio milijo
Naujai
pertvarkytos
PAREN
Krašto
Valdyba),
nų gyventojų didmiesčiu Tri
GIMŲ R FINANSŲ Komisi
Alfredas Džiugia (Lietuvių
jos Kauno gatvėse nuo rug
jos, darbo suprastinimui su Centro Jaunimas),
pjūčio vidurio sustabdy as eis
jungtos į vieną komisiją Nau
Lilijana Stančikaitė (Lietu
mas Tai Ožeškienės, Done
jon komisūjon įeina -nauji ir vių Centro Jaunimas),
laičio ir buv. Vytauto (dabar
energingi žmonės;
Kazys Deveinis (Lietuvių Su
Lenino) prospektas. Lieja nau
Pirmininkas — Arturas Mi sivienijimas)
ją asfalto-betono grandinį ir
čiudas (Liet Centro Choro),
Svečių Priėmimo Komisija:
deda naujus šaligatvius.
Vicepirm, — Inž. Pr Aleš
Ši komisija pradėjo intenkevičtus (Liet. Susivienijimas), šyviai dirbti, jau ėmė vesti
VILNIŠKĖ VALDŽIA nuta
Sekretorė — Veronika Žiurė, pradedant 1967 metais, kaitė (Liet Centro Jaunimo#. reg straciją atvykstančių į IV
PAL Kongresą, išsiuntinėja,
perstatyti Vilniaus, Kauno.
Sekretorės pavad — Auta ma anketas užsienio lietu
Klaipėdos ir Kėdainių sena nas ^ikučionis (Šv. Cecilijos
viams, kurie norės kongrese
miesčių kaikurias dads pagal Choras)
dalyvauti, teitas anketas siun
suderintus su Kultūros Minis
Iždininkas — Petras Bar tinėja vietos lietuviams sve
terija tų senamiesčių restau šauskas (Lietuvių Jaunimas
čių apgyvendinimo reikaluravimo projektus, Išsaugant Vyčiai)
Visi
gavę tas anketas prašo
architektūriniu bei meninio
Iždininko pavad. — Romas mi skubiai užpildę persiųsti į
požiūriu vertingus pastatus, Deveikis (Rambynas).
Argentiną Svečių Priėmimo
būsią pagerintos sanitarinės—
Revizijos Komisija:
Komisijai.
Tos Komisijos pir
buitinės sąlygos: sutvarkyti
Nely Misiūnaitė — (Lietuvių mininkas ir drauge Vykdomo
kiemai aikštelės, įvesta kana
(pabaiga 3 pusi)
lizac ja. vandentiekis elektra Centro jaunimas),
ir dujos. Tas viltingas paža
das džiugina ir kartu liudija,
ALEKSAS KALINAUSKAS
kokioj padėtyje tie senam es
Advokatas
čiai yra. tiabar.

geležinkelių

PLR LENKŲ KALBA VIL
stotis dabar kasdien pralei
NIUJE leidžiamą kompaitijos
• ŠALIA GIRTAVIMO, Lietu džianti apie 50 tūkstančių iš
voje jau ima r&ikštis ir nar važiuojančių, atvažiuojančių dienraštį keliamas reikalavi
kotikų vartojimas. Narkomani ar pravažiuojančių keleivių.
mas nedelsiant įsteigti naują
jos reiškinys jau kelia ir vai
mokyklą, kaimo meninės veik
los vadovams, kurioje butų
džios susirūpinimą. Narkoma
IE va SIMONAITYTĖ, «Aukš dėstoma lenkiškai, ar gtei
nijos nedrįsta režiminiai pro
pagandistas vadinti «buržuazi tųjų Šimonių Likimo» autorė, čiausia rusiškai,
nės santvarkos palikimu» ar pastaraisiais metais parašė
«atgyventa», nes anksčiau Lie autobiografinę trilogiją. «0 bu
STAMBESNI LlElUV Ų SU
tuvoje tas reiškinys buvo be vo taip», «Ne ta pastogė» ir
«Nebaigtos knygos», išleido
veik nepastebimas.
SIBÚRIMAI BRAZILIJOJE.
Vaga, sovietinė grožinės lite
Kiek yra lietuvių išeivių nie
ratūros leidykla Vilniuje, še
VAKARINĖS M- K Y KLOS kančių metų pradžioje auto kas negali pasakyti. Apitikrio
kai kuriuose radonuose nepa rei sueis 60 m. amžiaus.
mis žiniomis ligi paskutiniojo
jėgia išlaikyti visų mokinių,
pasaulinio karo pradžios, i
nors tai ne mokyklų kaltė.
Braziliją emigravo virš 40
Po kurio laiko 30% ar 45%
LENTVARYJE šią vasarą da lietuvių

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza. 204
Tel 31 2548

no 14,00 ik; 18,00 vai.

JAKUTIS & L APIENIS LIDA.

SU KILÉLI Al

,

RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių“daik
tų. indų bei darbo įrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius I

klausti nereikia, jei panelė dabar bus dar nesukalbames
uis negu anksčiau. Galgi rei
leidžia.
— Abiem tarnauji. Algą po kėjo atiduoti jam tuos kelis
auksinus? Bet ne! Kai gaus
nas moka
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
— Ponas užmokės, kai b -.ig algą, tada duos O dabar ne
siu
tarnybą. Dabar jei kiek pataikaus ir paskutinės kape!
XXXIII
kos dieduos pragerti Šiaip ar
ir duoda, tai panelė.
(tąsa)
kęs skrandute apsijuosęs pan
Kedulis įdėmiai pažiūrėjo į taip, vedybų reikalas šiandien
čiu, užsimaukšlinęs kepurę, dukterį ir švelnesniu balsu turi bubi baigtas. Tad, nepai
- Kada tik panorėsiu, ma
sydama tėvo pykčio, ėmė
paklausė;
m a. Kai vestuves su Petru su su lazdute. Matyt, buvo nūs
prendęs kažkur eiti, greičiau
— Tai gal parnešei keletą kalbėti:
tarsime.
— Tėte, kai gausiu algą,
grivenų? Reikalų visokių alsi
Motina vėl sielvartingai pa šiai į karčiamą.
tada
žiūrėsime kaip ją ap
lingavo gaiva:
— Tėvai, eik šen gi! — šūk rado.
— Taip, Katrė keletą auksi versti. Ilgai laukti nė nereiks.
— Sutartume, dukrele. Bet telėjo motina — Katrytė pa
nų turėjo, bet tėvui anaiptol Mano tarnyba dvare tuoj pa
ką tėvas? Žinai gi .,
rėjo
neketino jų atiduoti Žinojo, sibaigs Ponas leidžia man te
— Dėl to aš ir atėjau, ma
keti už Balsių Petro. Aš atėKedulis nenoromis pasikrei kad pragers
ma, Galutinai šnekėsimės su pė į klėties pusę valandėlę
jau prašyti, kad štai mama ir
—
Ne,
tėte,
—
atsakė
kie
tėvu Gal atlyš pamatęs, kad pastovėjo tarsi svyruodamas,
tėtė nesipriešintumėtmudvie
čia jau viskas mūsų sutarta ką jam dabar daryti Vis dėl tai. — Pinigą, jei ir turėčiau, jų vedyboms Paskui abudu
tai tamstai neduosiu Man pa su Petru pražysim jūsų palai
ir nė ponas nesipriešina
to netvirtu žingsniu, lazdele čiai bus reikalingi.
minimo.
Taip jodviem besikalbant baksnodamas žemę, pasidavė
Kedulis
ūmai
supyko:
Tartum žarijų kas būtų įpy
gryčioje pasigirdo kosulysj moterų link Katrė pakilusi
— Pačiai reikalingi!. Kas lęs Keduliui į antį. Jis pasi
krenkšėjimas, sugirgždėjo du bučiavo jam ranką.
jau tavo tie per reikalai? Ar purtė, sumostagavo rankomis
rys ir ant slenksčio pasiro— Tai parėjai, — tingiai
neapvilkta?
Ar nepaėdus?. . išsprogdino akis, negalėda
dė Kedulis. Pasitrynė akis, prašneko tėvas, graibstyda
Tai ko čia dar parsivilkai, mas nė žodžio ištarti, lyg bū
nusižiovavo, pažiūrėjo į sau
mas
kišeniuose
pypkės.
—
Po
jei
tėvui pagelbėti nenori?
tų jam žadą atėmę. Paskui
lę ir. nepastebėjęs prieklėty
nas
leido?
Katrytė suprato kadjosrei prapliupo grasinimais ir keiks
je moterų vėl grįžo į vidų
— Panelė leido Pono nė kalas blogai pakrypo Tėvas mai»:
Po valandėlės išėjo apsivil
A. Mykolaitis Putinas

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324

— Besarmate!.. Neklauža
da!. Tingine!.. Palaiminimo?,.
Su tuo išsišokėliu?! Mietežniku?! Lauk iš mano akių! Kaihį išvanosiu!

Ir jau buvo beužsimojąs laz
da. Bet čia prišoko motina ir
sustvėrė už rankos

— Tėvai, ar tu iš proto išė
jai? Nešauk kaip pablūdęs.
Kaimynų gėdykis. Ką žmonės
pasakys? Einam į piskią, pa
sišnekėsime, pasitarsime Juk
ne svetima, savas gi vaikas.
įsikibusi nepaleido seni©
rankos, duktė sučiupo už ki
tos, ir taip visi trys įsigrūdo
į gryčią. Tėvas pūškuodamas
dribo ant suolo prie stalo,
motina greta jo, o Katrė pasi
liko bestovinti, atsirėmusi į
durų staktą.
— Tėvą nepagarboj laikai,
kiekviename žingsnyje prieš
tarauji, — užsikosėdamas tę
sė senis. — Nebus tau laimin
go gyvenimo, jei prieš tėvo
valią eisi.
(B. D.)
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į susirinkimą. iietuvišką_parengimą ar šiaip jau visuo
meninį pobūvį, pasilikti na.
mie, ar pasukti ten kur nie
ko bendro neturi su religine
ar tautine veikla Čia jau rei
kia pavartoti «savanorišką
prievartą» nugalint pagundas
apleisti savo organizacijos
skyriaus ar kuopos susirinki
mą, parengimą svarbiems tiks
lams paremti ir 11.
KIEKVIENAS

Straipsnius irt ^korespondencijas redakcija taiso savo
Kiekvienam iš mūsų tenka
nunžiū'a. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra savyje ugdyti savanorią prie
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak vartos dorybę lankyti savųjų
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako. organizacijų ir draugijų susi
rinkimus. kurie dažnu atveju,
tiesa, nėra patrauklūs, dažnai
yra net nuobodūs, tačiau la
«.Savanori Prievarta”
bai reikalingi, nes be jų ne
Užkliuvo už akies bei šir tai ją reiktų pavadinti «sava gali būti sėkmingos bet ko
dies dienraštyje «Draugas» tU noriška prievarta». Vadinasi kios veiklos Viena vadovy
pęs tokio pavadiaimo straips priversti save dirbti gerus bė, ar ji bus centro, ar vie
nis. Svarbiausios jo mintys darbus savai religijai, savai tos, negali visko padaryti
tinka visiems kraštams, to tautai, savai visuomenei ir Kiekvienas narys yra atšakiu
dėl jos atrodo tartum Brazili jos kultūrai ugdyti. Jei čia ga gas už savo organizacijos gy
jos lietuviams specialiai para lėtų būti prievartavimas, tai vumą ir jos pasisekimą Čia
šytos. Štai:
;i
tas prievartautojas yra ne kas reikia pridėti nuo savęs: kiek
<Ką mes lietuviai šiame kitas, kaip tik didieji mūsų vienas lietuvis yra atsakingas
krašte padarom bei nuveikiam religiniai ir tautiniai reikala* dabar už lietuvių tautos lais
ar sukuriam Bažnyčiai, tautai Jie šaukia mus visus savo da vę ir jos ateitį.
ar lietuviškosios kultūros puo limi prie jų dėtis ir dirbti, au
DAUG SERGANČIŲ
selėjimui bei tautinių brange. koti ir aukotis Dažnai reiKia
Pasidairę aplinkui, matome,
nybių išlaikymui, visa tai at save priversti laisvalaikiais
liekame savanoriškai auk oda atitrūkti nuo asmeniškų ma kad daugelis mūsų kaip tik
mi, savanoriai pasiaukodami, lonumų, juo labiau, kad atsi jau esame susirgę susirinki
Jei čia galėtų būti prievarta, randa pagundų, užuot uuėjus mų (ir parengimų) nelankymo
liga. Toji liga yra labai pa
vojinga mūsų organizuotai
(pabaiga iš 2 pusi.
nešimai bei pasiūlymai. Studi veiklai.. Jei valdyba viena
pati turi atlikti susirinkimus,
jų sekc jos darbų pradžia
jo Komiteto vicepirmininkas
Vasario mėn 4 dieną 9 vai. kai į juos neateina nariai tai
yra Julius Mičiudas. Sekreto
kokion padėtiu yra valdyba
rius — Pijus Gudelevičius. Ad studšjų sekcijų darbai Lietu pastatoma? Ką ji viena gali
resas — Mendoza 2280, Avel vių parapijos mokyklos patal nutarti ir kokią veiklą išvys
pose Po pietų baigiamieji
lanecba BsAs.
darbai kuriu išvados patie tyti? O kai kada ir išvysto to
Visais atvažiavimo reikalais kiamos rezoliucijų komisi kią veiklą nuo kurios ir na
ri d ir lietuvių visuomenė pas
kreiptis į tuos du asmenis.
joms Studijų sekcijų darbų
Kongreso e ga.
pabaiga Rezoliucijų paskel kui turi čiaudėti, jei kas blo
gesnio neatsitinka
Prieš Kongresą numatoma bimas.
Vakare bendra tradicinė ar
DAUGIAU PAREIGŲ IR
jaunimui studijų savaitė Šiau
gentiniška
vaka
renė
—
assa
DARBO
rėš ir Pietų Amerikos lietuvių
do
Po
to
pasilinksminimas
jaunimui, Studijų savaitė pra
Toliau «Draugasi primena,
sidės sausio 27 dieną ir tęsis Lietuvių Centro orkestrui grie
kad šiandieninė mūsų tautos
iki vasario 1 dienos 1967 m- žiant.
Vasario mėn. 5 dieną, sek padėtis mums visiems uždeda
Villa Elisoje Marijonų vasar
daugiau pareigų ir darbo Ji
vietėje. Visų kraštų jaunimas madienį iškilmingas Kongre: šaukia būti mus stipriai orga
prašomas iš anksto užsiregis so darbų užbaigimas piamaldo nizuotais ir vieningiajs. Bet
truoti Studijų savaitė numa mis Buenos Aires Ka edroje. kaip būsim vieningi, jei nė
toma Pasaulio Lietuvių Jauni Po to iškilmingas Vainiko pa savo organizacijų susirinki
mo darbų tąsa ir Jaunimo Me dėjimas prie Laisvės Pirami
dės Argentinos 150 metų su
tų užbaigimo paruošimas.
kakčiai pagerbti ir visų už
Vasario mėn 2 dieną pra laisvę žuvusių aukų prislmi
sideda atvykstančių svečių nimas. Po pietų pertraukos
bei delegacijų registracija svečių pavažinėjimas po Bue
Tos pačios dienos 19 vai. nos Aires miestą.
įvyks Kongreso pradžios reli
Vakare 21 vai Buenos Ai
ginis aktas Lietuvių Aušros
res miesto teatre San Mar
Vartų parapijos šventovėj, ku tin Kongreso užbaigimas Dai
rias celebruos kongrese daly nų ir Šokių festivaliu. Jame
vaujantieji lietuviai vyskupai
pasirodys Pietų Amerikos lie
visų kraštų jaunimas su tų
tuvių chorai, tautinių šokių
kraštų vėliavomis. Po pamali ansambliai. Po teatro progra
dų žuvusiųjų už Lietuvos Lais mos jaunimui pasilinksmini
vę pagerbimas, parapijos so
mas.
delyje prie Lietuviško Kry
Vasario mėn. 6 dieną, pir
žiaus, Po pamaldų lietuvių madienį, privatus pasisvečia
parapij s salėje bus visiems
vimas.
priėmimas ir susipažinimas
Vasario mėn 7 dieną Užga
su atvykusiomis delegacijo
vėnių
piknikas Vila Elisoj To
mis ir svečiais, jaunimui pasi
linksminimas su šokiais grie liau jaunimui speciali ekskur
sija į horcobos kalnus ir jei
žiant orkestrui.
tam
bus lėšų bus raroma jau
Vasario mėn 3 dieną 9 vai
OFICIALUS KONGRESO ATI nimo bendra stovykla.
PAL KONGRESO VYKD.
DARYMAS, delegacijų prisfca
KOMITETAS.
tymas, studijų sekcijų sudary
Sekretorius
mas, rezoliucijos komisijų riu
Kun. Aug. Steigvila
mas. Kraštų delegacijų pra
\
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ATVIRAS LAIŠKAS «MÚSU
LIETUVOS» REDAKTORIUI

Labai Gerbiamas Redaktoriau!
Atrodo įėjo madon rašyti
spaudai atvirus laiškus, kaip
teko ne kartą skaityti «Mūsų
Lietuvoje». Sumaniau ir aš pa
sidalyti mintimis, kurios atro
do gyvos mūsų kolonijoje
Man jau nusibodo kiekvie
name «M. L.» nr skaityti apie
Sąjungą. Pilnai pakanka kriti
kos ir ginčų. Reiktų imtis po
zity\<aus darbo Kritika nieko
nepasieksime. Visa kolonija
liukia pozityvaus sprendimo
mūsų problemų visos koloni
jos naudai.
Kad ir kažkaip keista būtų
kaikurių Sąjungos narių laiky
sena, vien juos kritikuodami
nieko nelaimėsite lygiai kaip
nieko nelaimės tas pusė tuzi.
no žmonių, nesiskaitydamas
su kitaip manančiais ir ko ki
to norinčiais mūsų kolonijos
žmonėmis
Geriau būtų, kad Tamsta
pasistengtumėte sužinoti ir pu
skelbti Sąjungos planus atei
čiai ko net pati Sąjunga ne
padare sa^o Biuleteniuose.
Gal jos planai yra nepapras
ti ir pasitarnautų vises kolo
nijos progresui, kurį kiekvie
nas lietuvis turėtų remrt
Mano nuomone, neturėtume
te priimti paskirų asmenų į
asmeniškumus linkusios ko
respendencijos apie Sąjungą.
Joje gaii būti lygiai Jus kora
promituojančių dalykų, kaip
Sąjungos kelių asmenų pas
belbti straipsniai kad sukom
promitavo netik pačią Sąjun
gą bet ir visą mūsų koloniją
pasaulio lietuvių akyse Ir
nuostabu, kad Sąjunga jų iki
šiol ne tik neišmetė ar nesus
pendavo, ką yra padariusi su
daug mažiau jai ir mūsų ko
lonijai nusikaltusiais savo na.,
riais, bet juos palieka ir toliau eiti savo pareigas, tartum
tie asmenys būtų galingesni
už pačią Sąjungą.
Priešpaskutiniame numery
je Jūsų bendradarbis rašo,
kad Sąjungos Valdyba sutruk
dė išleisti «M, L.» nr., skirtą
pamišėli 35 metų sukakčiai
nuo sąjungos Įkūrimo. Žino
ma, tok® Valdybos darbas bu
vo nerimtas Bet lygiai nerim
ta buvo ir iš jūsų pusės pla
nuoti tokį numerį nepasitarus su Sąjungos Valdyba
Jeigu ir toiiau Valdyba to e
ruoš savo kelių narių išsišo
kimu». o kiti višą laiką juos
tik kritikuos, kokia bus is to
nauda mūsų kolonijai? Kas
aors turi imtis darbo sujung
ti visas mūsų kolonijos jėgas
bendram darbui To daug kas
laukia .iš «Mūsų Lietuvos»Tikiuosi, kad Tamsta, Geri *
Redaktoriau tai sugebėkite ir
imsitės daryti. Pradėta skal
dymo politik», lyg kokia epi-

demija užgulė mūsų koloniją
Laikas jieškoti to, kas mus
jungia ir visomis jėgomis vie
nybės siekti. «Vardan tos Lie
tuvos, vienybė težydi!»
«Mūsų Lietuvos*
skaitytojas.

Užtarnauta Padėka

Š m lapkričio mėn 19 d.
įvyko «AUŠROS» choro kon
certas, kur s buvo skirtas
Lietuvos savanoriams—kūrė
jams, kariams ir partizanams
pagerbti sąrišy su kariuome
nės steigimo sukakties minė
jimu 23 d. lapkričio sukanka
48 metai nuo oficialaus Lietu
vos kariuomenės įsteigimo.
Ag, kaipo savanoris kūrėjas
Ir kovų dalyvi-» už Lietuvos
Nepriklausomybę, skaitau už
pareigą išreikšti «AUŠnOS»
ehoro vadovybei ir viešiems
to choro dalyviams didelę pa
garbą už tokią puikią progra
mą šią mūsų kariuomenės
steigimo sukaktį minint, kuri
buvo skirta mū?ų didiesiems
patriotams savanoriams- kū
rėjams, kariams ir partiza
naras pagerbti, kurie nesigai
lėdami net savo gyvybės sto
jo į gynėjų eiles ir atgavo
Tėvynės laisvę ir Nepriklau
somybę. Man bedalyvaujant
šioje šventėje, pakviestam kai
po garbės svečiui, jus sutei
kėte ne tik man specialią gar
bę, bet visiems musų koloni
jos bei po visą pasaulį išsis
klaidžiusiems buvusiems ka
riams, už ką aš savo ir įų
vardu reiškiu Jums visiems
šios šventės rengėjams nuo
širdžiausią jadėką
Malo u matyti, kad Jus ne
pamirštate savo pavergtos
Tėvynės ir nenorint tenka
Jus visus skaityti kaipo tęsi
nį mūsų buvusių savanorių,
kurie mokėjo mylė i savo Tė
vynę nesiatailėdami nieko
taip kaip Jūs šiandieną auko
jate savo brangų laiką ir dir
bate nenuilstamai tos pačios
musų pavergtos Tėvynės la
bui, kad ji vėl būtų laisva ir
Nepriklausoma Ateinančios
kartos minės taip pat Jūsų
darbus, nes jus padedate iš
laikyti lietuvybę, nors ir toli
begyvendami šios svetingos
pietų kryžiaus žemės prie
globstyje
Taip pat nuoširdžiai dėko
ju Tėvams Jėzuirams, l-uAų
vadovybėje vystosi šis patrio
tinis lietuviškas darbas, kurie
taip pat ir savo maldomis š *
m. 20 d Mookos lietuviškų iū
mų koplytėlėje atlaikė pamal
das už žuvus us karius ir par
tizanus kritusius nelygioje ko
voje už Tėvynės Laisve.
Visa tai matant ir girdint,
tikrai džiugu prisiminti žo
džius kurie buvo įrašyti kal
bėjusiame Karo muziejuje,
Amerikos lietuvių padovano
tame laisvės varpe: «SKAM
BINK PER AMŽIUS VAI
KAMS LIETUVOS, TAS LAIS
VĖS
NEVERTAS KAS NEGI
mų nebelankome Tuo būdu
silpniname savo organizaci NA JOS»
Tad nepamirškite ir toliau
jas ir šiuo metu taip labai
reikalingą lietuvių vienybę. šios brangios šventės.
Jums dėkingai
Ypač tai turėtų pergalvoti
Savanoris —Kūrėjas
mūsų jaunimas ir padaryti
Kap. J. Čiuvinskas.
rimtas išvadas.
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INŽINIERIŲ P. MYKOLĄ MITRU' Į
gimtadienio proga kuo nuoširdžiausiai sveikina
Žmona, Sūnus ir Marti
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KLAUSiNÉJA Žmonės au
kojo pinigų «Mūsų Lietuvos»
raidynui pagerinti. Bet iki
šiol nieko geresnio nematyti.
Vis tos pačios nudėvėtos rai
dės, iškritusios kitos vos įs
kaitomos. Kada pagaliau gau
sime žmoniškesnį laikraštį?
Administracija jau buvo iš
rinkusi reikalingus ženklus
ir šiek tiek raidžių Bet nefci
kėtai atsirado labai gera pro
ga, kone pusvelčiui, nupirkti
visą lietuvišką spaustuvę su
8 mašinomis ir daugybe viso
kių raidžių Bet ta spaustuvė
yra Š Amerikoje. Reikia ras
ti patikimus mekanikus jai
apžiūrėti, .ar ji tikrai tokia ge
ra, kaip savininkas rašo. Jei
gera reikia gauti Brazilijos
valdžios leidimą mašinoms
įvežti Eina derybos, apžiūrė
jimai Ir tai dar užtruks kele
tą mėnesių Jei gausim reika
lingus leidimus, ir hai tik gau
sim pranešim skaitytojams.
Tuo tarpu susilaikėme ir ne
be irkome raidžių šičia Būtų
be reik to išmesti pin*iga>, kai
už pigiau galima gauti geres
nę prekę Turėkit dar kantry
bės! Jei uegausim visos spaus
tuvės nupirksim raidžių ir
įvairių ženklų
<M L » Administracija

atsėdėti.
Bendrai, be kelių trūkumų,
koncertą reikia liikyti pasi
sekusiu, Publika karštais plo
jimais, dažnai reikalaudama
dainą pakartoti šiltai įvertino
dainininkų pastangas
Jeigu pirmasis «Aušros> cho
ro koncertas praėjusiais me
tais maloniai nuteikė daly
vius, tai šis dar labiau. Jautė
si nemaža pažanga.
Nežiūrint, kad programa su
sidėjo vien tik iš dainų ji bu
vo įva ri ir įdomi Solo dainos
ponios Anelės Šepetauskienės
ir pono Juozo Tijūnėlio, due
tas pono Juliaus Guigos ir pe
no Juozo Tijūnėlio ir vyrų
chore dainos įnešė įvairumo
ir grožio darniai įsipindamos
į choro dainuojamas dainas.
Daug ką nustebino jų pirmą
kartą girdėtas solistas p J. Ti
junėlis Entuzijastai tvirtina,
kad bent sa solistais, jeigu
chorai nevažiuos, Brazilijos
lietuviai galėtų tinkamai pasi
rodyti ir IV PALK. kuris bus
ateinančiais metais Buenos
Aires mieste Verta, kad Bra
zilijos lietuvių atstovų grupės
organizatoriai į tai tinkamai
atkreiptų dėmesį
Dalyviai, kurių koncerto
pradžioje buvo pusplnė salė,
o į pabaigą visos kėdės bu
vo užimtos, jautėsi smagiai ir
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
po linksmų šokių gana vėlų
MINĖJIMAS
rytą skirstėsi namo
Gal pirmą kartą įvyko Mi
Scena — lietuviškas kryžius
nėjimas be kalbų. Kai kas — T. Jono Kidyko S J. Cho
gal ir pasigedo trumpos ug ro dirigento padarytas ir me
ningos kalbos, kurį nebūtų su niškai papuoštas, darė malo
gadinusi programos. Dauge nų įspūdį Stalai gražiomis gė
lis, tačiau, džiaugėsi, kad ne lėmis chorisčių papuošti suda
buvo kalbų, kurias žmogus tu rė jaukią nuotaiką.
ri dažnai su didele kantrybe
Reikia nuoširdžiai pasveiPASINAUDOKITE
DIDŽIAUSIOMIS NUOLAIDOMIS!!!
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Laikrodžių krautuvėje «RÊLOJOARIA GALVÃO»,
kurios savininkė yra JULIJA JOTEIKAITÉ pirmą kartą
per 15 metų skelbiamas didelis išpardavimas turimų
prekių nepaprasta? pigiomis kainomis,
Reikia pačiam užeiti ir pamatyti, kad galėtum
tikėti tokiu pigumu
Krautuvė yra Avenida Celso Garcia, 4955 (kampas Rua
São Jorge)
Imti autobusą São Caetano — Penha, Sustoja prie pat
krautuvės durų
Taip pat taisome laikrodžius
Kas atsineš išsikirpęs šitą skelbimą, gaus dar 10
procentų nuolaidos
Tai skubinkitės pasinaudoti gera proga 1

t

INŽINIERIUI P. MYKOLUI MITRUMUI
gimtadienio proga linki Jam ir visai Jo šeimai
laimingos ateities
K. Toleikis ir šeima

Pamėlę mokytoją
ROŽĘ TUB ELYTE
gimtadienio proga nuoširdžiai sveikina linkėdami
jai šviesios ateities
Inž .»!. Mitrulis su šeima ir
K. Toleikis su šeima

kinti «Aušros» choro dirigen
tą ir visus choristus už tokią
puikią programą, paminėju
šią tą meilę mūsų karių ir sa
vanorių meilę, sudėjusius ant
tėvynės laisvės aukuro savo
sveikatą ir gyvybę
Dalyvis

LABAI SVARBUS
PRANEŠIMAS
S. Paulo lietuvių visuome
nės susirinkimo, įvykusio 1966
m. rugsėjo 18 d išrinktas Ko
mitetas: atlikęs jam pavestą
misiją, š. m. lapk įčio 3 d. įvy
kasiame posėdyje, aptaręs
Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės atgaivin mo bei mūsų
kolonijos lietuviškos vieniu
gos veik os atstatymo reika
lūs nutarė imtis iniciatyvus
sušaukimui visų lietuviškų or
ganizacijų valdybų narių,
Toks susirinkimas yra šau
kiamas š, m. lapkričio (no
vembro) 27 dieną, 3 valandą
po pietų Dr. V, Kudirkos var
do lietuvių rūmuose, Rua Li
tuania, 67, Mokoje.
Maloniai kviečiame dalyvau
ti visų veikiančių organizaci
jų Vaddybų narius!
Be to, taip pat kviečiami
visi buvusios paskutinės Bra

NUMERIO .

KAINA 100

Jonas Šermukšnis, pirmuti
nis V Zęlinos parapijos Con
selho Paroquial pirmininkas
su dviem savo draugais išvy
ko atostogų į Pietus: aplau
kys Urugvajų, Argentiną, Či
lę ir Paragvajų,
KOMITETO POSĖDIS

Lapkričio 3 Zelinoje, Jauni
mo namuose, buvo S. Paulo
lietuvių visuomenės susirinki
mo, įvykusio rugsėjo 18 d,
išrinkto Komiteto posėdis. Ja
me dalyvavo ir keletas kitų
kviestinių asmenų;
Posėdžiui pirmininkavo ko
zilijos Lietuvių Bendruome miteto pirmininkas p. St. But
nės Valdybos ir Tarybos Pre rimavičius. Jis pranešė, kad
zidiumo nariai.
komitetas jau baigęs savo mi
Komiteto P įr m Įninkąs
siją ir kad daugelis organiza
Stasys Buirimavičius
cijų bei paskirų asmenų ir
Sekretorius
veikėjų pageidauja atgaivinti
Aleksas Vinkšnaitis
prieš keletą metų įkurtą, bet
vėliau veikti nustojusią, Bra
zilijos Lietuvių Bendruomenę
Lapkričio 18 d. Parquedas
Posėdyje iškelta mintis, jog
Nações mirė Evaldas Petra reikia sustiprinti vieningą lie
tis, 62 metų amžiaus, žemai tuvišką veiklą mūsų kolonijoje
tis. giliam nuliūdime paliko
Pavesta St Vancevičiui pa
žmoną, dvi dukterie ištekėju pildyti Bendruomenės įstatus
sias du sūnus ir anūkus Ve ta prasme, kad būtų galima
lionis pasižymėjo savo dide juos įregistruoti valdžios įstai
liu draugiškumu ir patriotiz gose. Tam tikslui pakviesti
mu. Nežiūrint) vokiškos kil
talkon mūsų kolonijos žinomi
mės buvo savanoris it savo
juristai advokatai Dr. A. Kali
vaikus auklėjo lietuviškoje
nauskas ir Dr. V. Tūbelis.
dvasioje, kurie puikiai kalba
lietuviškai. Jo mirtis skaudžiai
palietė mūsų koloniją, ypač
DĖKOJA
Parque das Nações lietuvius.
A. A. mūsų vyrui ir tėvui
Juozui mirus, visiems gimt
Namuose gydosi: Vincas ir nėms, kaimynams, pažįsta
Jieva Kutkai, Ona Geležaus miems bei draugams pareišku
kienė (V. Belą), Nijolė Ruple siems savo užuojautą, dalyva
nytė—Mikalkėnienė (V. Belą). vusit-ms laidotuvėse bei daug
Juozui Krurozliui sėkmingai padėjusioms tą skaudžiai sun
buvo padaryta ausies operaci kią skausmo valandą tariame
ja. Vincas Bartkus po gerai nuoširdžią padėką.
pasisekusios operacijos pa
Liūdinčios
mažu sveiksta Sorocabanos
Adelė Černiauskienė
ligoninėje, Lapos rajone, sa
ir duktė Aldona
lė 304

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS
Ruaa Coelho Barradas, 104, V. Zelina
Vendas por atacado e a varejo.

I

ATSKIRO

Atende-se com hora marcada
Horário - das 14 as 20 horas
Sabado das 9 as 12 horas
BR. JONAS NUGIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206 lo andar,
Apto 2, Vila Prudente, Tel. 63-3552

Už a a. Petrą Lapinską šv
Mišios bus V. Žolinos lietuvių
bažnyčioj 7,36 vai. lapkričio
29 d. kurias užprašė mirusio
jo duktė Birotė.
J. Tijūnėliui Lietuvių Sąjun
ga Brazilijoje atsiuntė laišką
<M. L.» redakcijos adresu,
Prašome atsiimti.
Juozą Tupčiaušką 1925 m.
išvykusį iš Marijampolės į
S Paulį jieško Tūpčiauskas
Zofija,
Rue Basse a Sailly
08 — Carignan (France)

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.
PETRAS V. BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V. Bela,
Rua das Giestas, 923,
Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu Pat nU0
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 19 metų
turguose (com a barraca de cereais)
Prekės pristatomos į namus V. Belą, v; Zelina ir
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.
Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723.

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M 10.647
Cimirgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário.- Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Consultorio e Residência: RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92 3991

RIO DE JANEIRO
Pirmo sekmadienio lietuviš
kos pamaldos nuo šiol bus
9,30 vai. ryto, Largo S. Fran
cisco bažnyčioje,
Vieni kitiems praneškite’

Kolonijos Kapelionas
ir Tėvai Jėzuitai

