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Priemonės Tautu Pažangai Skatinti
PAULIAUS VI ENCIKLIKOS TĘSINYS

TRUMPAI

PRANCŪZIJOS prezidentass 
generolas de Gaulle nuėjo 
komunistiniu Kubos, Kinijos 
bei Rusijos keliu. Lankyda
masis Kanadoje, kurstė to 
krašto p ancūzus sudaryti sa
vo atskirą valstybę.

PASIPIKTINO ne vien Ka
nados gyventojai, kurių rei
kalus de Gaulle nusišovė 
maišyti, bet ir didžio i daugu
ma Prancūzijos pili čiu, bei 
plačiojo pasaulio spauda.

UŽSISPYRĖ. Gen. de Gaul
le pirmadieni (Vii, 31) ne tik 
nebandė savo padaryta ne
taktą kaip nors išlyginti, bet 
dar labiau ji išpūtė, sakyda
mas, kad Kanalus prancūzai 
neturi nei laisvės nei lygy
bės, nei brolybės ir kad Pran 
eūzija padės jiems išsilais
vinti s anglų globos.

TĄ °AČ Ą GGsaM tl.Ę GIE
DA visokio plauko komun'S- 
tai, norėdami visą pasaulį 
«{laisvinti» į savo glėbį. Bet 
vargas tam, kas banaytų iš
laisvinti jų pu žergtas tautas! 
De G-.uHe prisidėjo prie ko- 
munig^nio choro, nors pats 
dar lai <0. ne vieną ta <ą sa
vo -švelnioje globoje ir ne
leidžia joms išsilaisvinti.

V- d .K-
SUDARYTA ypatinga komi

sija tyrinėti kas, kodėl kelia 
Amerikoje rasių riaušes ir ką 
daryti joms ateityje išvengti.

NAU JORKAS. Jungtinių Tau 
tų pirmininkas U Thant kalti
no Ameriką, kad ji Vietname 
palaikanti karą. Ten, girdi, 
ne komunistai kovoja paverg 
ti kraštą, bet viefinamiečiai 
kariaują už savo laisvę.

WAbHINGTONAS. Preziden 
tas Johnsonas atsakė U Than 
tui, kad Amerika savo ka
riuomenę pasiuntė į Vietna
mą tik jo vyriausybei pra
šant, kai ta per porą metų 
negalėjo įveikti sukilėlių ko
munistų Ir dabar laisvojo P. 
Vietnamo vyriausybė prašo 
daugiau ir daugiau karinės 
JAV pagalbos, nes viena ne
gali įveikti komuųistinių par
tizanų.

KUBA. Čia vėl susirinko 
komunistai iš viso pasaulio. 
Juos vaišina ir globoja Fidel 
Castro, tia jie planuoja, kaip 
kelti pilietinius karus visoje 
Pietų Amerikoje ir kitose pa
saulio dalyse. Castro atvirai 
jrisipažjsta i? didžiuojasi, 
kad remia ir rems visus su
kilimus prieš nekomunistų vy 
riausybes, iki visame pasau
lyje komunistai paims val
džią į savo rankas.

KA8 JIEMS UŽČIAUPS 
BURNAS? Dar neseni tie lai
kai, kad už tokį valstybės vy 
rų kišimąsi į kaimyninių kraš 
tų reikalus, už kurstymą re
voliucijų, būt buvę atsakyta 
karu. Dabar visokiausi plėši
kėliai ga i komunizmo var
dan kurstyti sukilimus, plėš
ti, užmušinėti kitų kraštų ra
mius piliečius, ir niekas ne
drįsta jų sudraus 1. Kaip ilgai 
pasaulis pakęs tokią netvar
ką? ir kur ta netvarka mus 
nuves?

Brazilijai
» s

ATOM i. Vyriausybės vy
rai vis atviriau kalba, kad 
t razilijh iros s atomines etier 
gijos savo kraštui elektros 
švie a ir jėga aprūpinti. Tiki
si pagalbos iš JA v.

RUOŠ AM RIAUŠĖMS. Lber 
landijos mieste suimta g upė 
vyrų, kuri mokėsi, Kaip kelti 
sumišimus bei revoliuciją 
krašte, kaip vartoti ginklus 
ir sprogstamąją medžiagą. 
Kaikurie tų vyrų yra civiliai, 
kiti kariškiai. Ei a tardy
mas, ;

KRAŠTO EKONOMIJA

Krašto vyriausybė labai su
sirūpinusi pagerinti ekonomi
nius reikalus. Stipriai spaus 
išsisukinėjančius mokėti mo
kesčius. Prašo visus žmones 
reikalauti iš pardavėjų išduo

Sveikiname širdingiausiai
PONĄ ALBERTĄ STOČKŲ

gimtadienio proga ir linkime Jam gero pasisekimo 
ir ia uaės gy venime.

Jo gyvenimo ir darbo draugai

Muziką ir Chemiką 
poną Alfonsą Petraitį 

gimtadienio proga nuoširdžiausiai sveikina linkėdami 
Jam ir* visai Jo šeimai gražaus, laimingo gyvenimo.

V. Anastacio Dr. Jono Basanavičiaus 
Lietuvių Mokyklos Mokiniai 

ir Mokinės

ti parduotų prekių Kvitai-', pa, 
gai kurias yra renkami 
moksčiai. Krautuvininkai ne
išduodami pirkėjams^ pažymė
jimų gerai pasipelno, o vals
tybei yra dideli nuostoliai.

S. PAULO.

Naujasis miesto prefektas 
Faria Lima labai uoliai geri
na miesto gatves, šviesas, 
praveda naujus greitkelius, 
stato pervažiavimui tiltus. Jis 
yra tikrai energingas ir rū
pestingas miesto valdytojas 
ir tvarkytojas, lik reikia vi
siems bendradarbiauti.

ŠVARA

S. Paulio m'esto Radio <A 
Gazeta» praėjusią savaitę krei 
pėsi j visus miesto gyvento
jus, ragindama juos laikytis 
švaros. Nemesti į gatves są 
šiavų, oaplavų, popierių, mo
kyti vaik s palaikyti švarą, 
nelaužyti medeliu, nemindžio
ti parkuose žolės. Jei patys 
žmonėm nesilaikys tvarkos, 
miesto valdininkai vieni šva
ros jame nepalaikys.

ŽYhA GIRIA. Izraelyje iš
leista knyga «Cadikai tautų 
tarpe». Žydas autorius apraši
nėja žmones, kurie nacių per 
sekiojimo metais gelbėjo žy
dus. firmoje vietoje aprašo
ma « otina Šimaitė». Plė. Ona 
Šimaitė iuvo Lietuvos un-to 
Vilniuje knygininke. Ten ji 
gelbėjo žydų vaikus nuo mir
ties. Tie išgelbėti žmonės ją 
vad na savo motina.

Šimaitė slėpė žydus ir pa
čiame universitete, ir rado 
jiems slėptuvių pas kitus žmo
nes. Ii vaikščiojo j nacių sau
gomą žydų getą, nešdama 
jiems mais o ir net ginklų, 
padirbtus dokumentus. Ji įs
teigė ir žydams gelbėti sąjun
gą. Ji paėmė iš žydų kny.gy- 
n vertingus veikalus ir pa
slėpė universitete.

Pagaliau naciai Šimaitę įta
rė, areš.avo, Kankino ir pa
galiau UUŽuilv.

Pagaliau patys pažangieji 
kraštai jau suprato, jog rei
kia išlaikyti lygsvarą tarp 
įvairių ekonominių vienetų, 
kad neriboj ma lenktyniavi
mo laisvė neišeina kraštui 
naudon. Todėl dažnai atsiiin- 
ka, kad vyriausybės palaiko 
savo žemės ūkį, uždedamos 
didesnius mokesčius kitoms, 
pelningesnėms ūkio šakoms. 
Taip pat stengiasi sudaryti 
panašias, lygesnes sąlygas 
lenkt niaujančioms Industrie 
joms, kad jos galėtų palaiky
ti prekybinius ryšius su ki
tais kraštais,’ypač su priklau 
Šančiais prie tos pačios ben
drosios prekių rinkos. > Tam 
reikalui pritaikoma finansų, 
muitų ir socialinė politika.

TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Nebūt gera vartoti dvigu
bus svorius ir dvigubus ma
tu-. Ras yra gera tautirei 
ekonomijai, kas prileidžiama 
tarp pažangiųjų kraštų, tas 
galioja ir prekybiniams san
tykiams turtingųjų kraštą su 
neturtingaisiais tva kyti. Ne
panaikinant laisvojo lenkty
niavimo rinkos, tą lenktynia
vimą reikia išlaikyti teisingo 
se, moralinėse ir žmonišku
mo ribose. Išsivysčiusiųjų ir 
neišsivysčiusiųjų kraštų eko
nomijų santykiuose yra per
daug nelygios sąlygos ir tikro 
ji laisvė taip pat perdaug ne
lygi. Socialinis te bingumas 
leikalauja kad tarptautinė pre 
kybą būtų žmoniška ir mora
li, ir todėl kad visiems būtų 
sudaromos maždaug lygios ga 
h nybės (pirkti ir parduoti). 
To bus galima pasiekti tik 
per ilgesnį laiką. Bet to sie
kiant, reikia tuojau sukurti .i 
krą lygybę pasitarimuose ir 
derybose. Čia būtų nauuiugi 
susi'arimai, upimą ko plates
nius plotus, kurie nustatytų 
bendras normas, siekiančias 
sureguliuoti kaikunąs kainas 
garantuotų, kad tam tiku >š- 
uirbiniai galėtų išlaikyti nau

<1 ■ .-------

Septynioliktasis Romano 
Konkursas

i 
' • I

1. Dienraštis « raugas» skelbia dailiosios prozos (ro 
mano a ysakos) septynioliktąjį konkursą, Rankraščius 
įteikti paskutinė data yra 1967 m. lapkričio 1 d.

2. Geriausio kūrinio autoriui skiriama 1.000 olerių 
premija.

3. Kūrinio siužetą pasirenka autoriai. Rankraštis tu 
ri būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romani 
nio formato puslapių.

4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos kon
kurso komisijai, Draugas, 4545 W. 6šrd St. Chicago, 
111. 60629. *

5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai pasira 
šo slapyvardžiu, o atskirame voke pažymi savo pavar
dę ir adresą.-Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną kū 
rinį, at daroma? tik laimėjusio autoriaus vokas. Premi
jos nelaimėjusių vokai sudeginami.

6. Premiją gavęs autorius be pavpildomo honoraro 
pirmosi >s laidos teisę perleidžia «Draugui», įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai 
spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

jai sukuriamas industrijas.
Kas nemato, jog tokios pas 

tangos išlaikyti didesnį teisiu 
gumą prekybiniuose tautų san 
tykiuose būtų tikra ragalba 
besivystančioms tautoms, ir 
kad tos pagalbos vaisiai bū
tų patvarūs.

NUGALĖTUOS KLIŪTYS — 
NACIONALIZMAS

Dar ir kitos kliūtys stoja 
skersai kelią teisingiau su
tvarkytam pasauliui sukurti 
visuotino solidarumo ribose, 
Norim tarti žodį apie nacio
nalizmą ir rasizmą.

Yra natūralu, kad neseniai 
įsigijusios politinę nepriklau
somybę bendruomenės pavy
dulingai gina t-avo tautinę vie 
nybę. Taip pat yra normalu 
senos kultūros tautoms di
džiuotis savo istorijos kelyje 
įsigytu paveldėjimu. Bet šitie 
teisėti sentimentai turi būti 
sukilninami visuotinės meilės, 
kuri apima visus žmonių; šei
mos narius. Nacionali .mas tau 
tas atskiria nuo to, kas, joms 
yra tikrai naudinga.

RAS ZM S

Rasizmas nėra jaunųjų tau
tų išskirunis paveldėjimas, čia 
jis kartais prisidengia politi
nių part jų imtynėmis. Kolo-r 
u'jalizuiu melu auznąi buvo 
pastatomos sienos tarp užka-i 
FiautOjU Kuionizdiorių ir vie-> 
tos žmonių, kbuiys vaisingai 
vi m ms kitus paz.nii, 1 jua 
iššaukė uaug kart bit, kilt r 
s.ų iš Likto u tti iOguo.0. laip 
pat Kliudoma b«n »radarbiauR 
11 mažiau pasituriuciomis , c. ti
lo tu? u* yra ueapy auto» ruu« 
gas pač os Valą ybės ’ViuUjCy 
kai pabkni asmenys ir Seimus 
yra neit-isingai priblėgiaiLos 
ypa.iugų įsiaiymų vien 10 ei 
Kad jos yra Kitos ruses ar 
spalvos, paniekinant oepalie- 
ciamas žmogaus asmens tei
ses. ,

(Bus daugiau),

Lietuvos nacionalinė
M.MaŽvydo biblioteka
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i pusi.
įsikūrė «Lieto» (Vasara) pa
talpose. į

VILNIUS.

Rusų revoliucijos garbei bir 
želio 30 iki liepos 2 dienos 
buvo sušaukta sostinėn apie 
pusdevinto tūkstančio daini
ninkų ir kaimo orkestrų, pul
kai sportininkų. Jie turėjo 
šlovinti komunizmų, Net iš 
bažnyčių išplėšti varpai ir 
Vilniuje (dali?) sukabinti tu
rėjo skambinti bolševikų dai
nas.

RASTI RANKRAŠČfAl. Vo
kietija. Buvusioje rutthofo 
kalinių stovykloje, kur nacių 
laikais buvo kalinamas di ie
tis būrys lietuvių, lenkai įren 
gė muziejų, fen esąs at as- 
tas B. Sruogos toje stovyklo
je rašytų eilėraščių pluoštas.

VILNIUS. Geriausi Lietu
vos gaminiai pačioje Lietuvo 
je retai gau i mi. Vjg išgabe
nami Maskvon, Leningradan, 
ir į kitus Ru~i.|os miestus, ar
ba siunčiami į užsienius. Jei 
nori gauti, pav. gerą Si ulių 
gamybos ra-gztinu .ą, tai ke
liauk as\VOii. Siaubuose ne
gausi.

K L l'PEDA. Tas pat ir su 
žuvim. Bi želio gale Klai ė- 
dos žuvų konservu fabrikas 
turėjo pagadinti 246.10(1 dežu 
čių konservų Airijai, -’ gami
no. Išsiuntė. Kas ir kam už 
tai sumokėjo? «Raudonoji Vė
liava - (liepos 1 dienos) pra
neša, kad tai dovanos «užpuo 
limo aukai»,

(ELTA)

VILN US. K-'turi Vilniaus 
laikraščiai platinėjo kompo
zitorių Česlovą Sasnauską ir 
jo kūrybą, prisimindami o 
šimtmetinį gimtadienį. Kūry

bą įvertino labai palankiai. 
Net pabrėžė, kad «Sasnaus
kas paskatino ir kitus lietu
vius kompozitorius eiti rusų 
klasikų pramintu liaudies dai
nos puoselėjimo keliu», o Al
gimantas Kalinauskas baigia 
M. z K. Čiurlionio žodžiais: 
«Puikiausia Č. Sasnausko kaip 
lietuvio kompozitoriaus ypa
tybė yra tai, kad jo kūryboje 
visur iškyla aikštėn ta tikrai 
lietuviška styga - tokia keis 
ta, sena, nepagaunama gaida, 
kuri viešpatauja, mūsų daino
se, prieš amžius sukurtose».

(ELTA)

VILNIUS. Jaunas kompozi
torius B. Alekna sukūrė s-irn- 
foninį paveikslą «R quiem» 
(Amži ą atilsį) styginiams ir 
mušamiems instrumentams su 
vargonais. Kompozitoriui mu
zikos priemonėmis i neškit 
įspūdžius, kilusius iš Čmrlio- 
n. paveikslų ciklo «Laidotu
vės . Kūrinys buvo atliktas 
Vilniųle, kompozitorių sąjun
gos komis jos. Dirigavo M. 
Dva jonam, vargonais grojo 
M. Kav c kas.

(ELTA)
mr. t -a

K t UNAS, l iepos 1 dieną 
išvaži vo i Maskvą Kauno 
kavinė Tulpė ir bus ton vi
są mėnesi, išsivežė visus vir
tinės įrengimus, daug maisto 
produktu, gėrimu ir 60 virė
jų bei kitų kavinės darbinin
kų. Ku-ų revo.iucija ir jos 
pasekmės yra sužlugdžiusios 
ir virimo meną. Todėl Mask
va ėmė reag i viešoj » maiti
nimo Įmonių konkursus. Per
nai tokiame konkurse aukso 
m dalį laimėjo vilniškė vai 
kų k vine «Nykštukas». Da 
bar su tokiomis viltimis išvy
ko Kauno kavine Tulpė-. 
Maskvon nuvykusi ta kavine

MUSE I lETUVA

ČIKAGA. Šiuo metu (liepos 
vidurys) visas mūsų gyveni
mas, atrodo, persikėlė į gam
tą. Net Jaunimo Centras ty
lus. Išvažinėjo jaunimėlis į 
stovyklas. Tik daug nemalo
numo šiemet pridarė vasaro
tojams visos ežerų pakrantės 
užverstos milijonais nedidelių 
išgaišusių žuvelių (alevives)- 
Visas oras pilnas bjauraus 
kvapo. Šimtas sunkvežimių 
nuo pakrančių. Čikagoje ne 
buvo galima nė pne ežero 
prieiti.

ČIKAGA. Ką tik iš skautų 
stovyklos sugrįžęs kunigas 
Algimantas Kezys S. J. rašo: 
Kasmet vis daugiau ir dau
giau mūsų jaunimo suplaukia 
į vasaros stovyklas. Šiemet 
turėjom virš 400 skautų tik 
vienoje stovykloje. Ir visi jie 
gerai kalbėjo lietuviškai, iš

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

rneKži visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku 
merui atitaisymas nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Rezidencija Raštinė:
R Joaquim Piza. >04 15 de Novembro. 244

Tel 31 2548 4.o - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik4 18,00 vai

JAKUTIS & LAPOIS LIDA.
/ To ■

RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - Vi LA AL PINI-
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 

tų. indų bei da bo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

skyrus keletą kurie
silpniau temokėjo. Tikrai ma
lonu yra su tokiais vaikais 
darbuotis».

DAINAVA. Šitą lietuvišką 
jaunimo sodybą užplūdo mie
lasis mūsų jaunimas. Pasi 
keisdami čia stovyklauja jau
nučiai ir moksleiviai ateitinin 
kai. Bus ir kitų stovyklų. Vi
sas vasaros Likas užimtas.

KANaD A

Stovyklauja ir Kanados lie
tuvių jaunimas įvairiose sto
vyklose: prie Toronto, prie 
Montreabo, skautai, ateitinin
kai.

Visi per eilę metų patyrę 
tų stovyklų dalyviai ir vadai 
vienbalsiai sako, jog stovy
klos geriausiai atgaivina mū
sų jaunimo lietuvišką širdį ir 
kalbą. Gal dėlto tėvai ir siun 
čia savo vaikus į stovyklas, 
negailėdami tam didokų Iš
laidų.

TORCNTAŠ. Čia eina kun. 
dr. A. Gaidos redaguojamas

1^67 m rugpjūčio 4 u
savaitraštis «Tėviškės Žibu
riai». Turi gerą spaustuvę ir 
yra labai sumaniai redaguo
jamas. Jis visada atvirai, drą 
šiai aprašo ir nagrinėja vi
sus lietuviškojo tautinio bei 
religinio gyvenimo reikalus. 
Kai gali — pagiria. Bet rei
kalui esant niekada neven
gia ir nuoširdžios kritikos žo 
džio. Tai tikrai auklėjantis ir 
lavinantis lietuvių katalikų 
savaitraštis.

pentiną
Tėvas Jonas Bružikas, at

vykęs iš S. Paulo čia gražiai 
pasidarbavo beveik pusę me
tų. Pravedė misijas ne tik 
didesniuose lietuvių centruo
se. kaip Villa Avellaneda, bet 
ir mažytėse lietuvių kolonijė- 
lėse, surinkdamas po ke
letą dešimčių žmonių. Jis yra 
šventai įsitikinęs, jos misijos 
yra naudingos ir mažiems 
būreliams, ne vien didesnėms 
masėms. Gausūs atsivertimai, 
moterysčių susitvarkymai, tai 
ir patvirtino. Ir nuostabu, kad 
70 metų peržengęs, sunkių 
operacijų pakėlęs misionie
rius turi dar tiek dau2 ener
gijos ir rodo toki didelį pasi
šventimą sielų labui koki net 
jaunesni misionieriai ne visi 
teparodo. ,

ATLYGINIMAS GNDYIU-

J MS

Kiniečių imperaior ai buvo 
įvedę praktišką rūmų gydyto
jų atlyginimo būd 

mperatonus turėdavo ketu 
ris gydytojus, kurie gaudavo 
savaitinį atlyginimą. ačiau 
kai t k imperatorius eusirgda 
vo, tai gydytojams atlyginimo 
nebemokėdavo, pradėdavo mo 
kėši, kai jis pasveikdavo.

Kit iečių imperatoriai sirg
davo labai retai.

Konsulo Patirtis Brazilijoje
' ’ DR. PETRAS MAČIULIS

(Tęsinys)

BAŽNYČIOS STATYBA

Kun. B. Sugintas ne tiek 
surinko bažnyčiai pastatyti, 
kiek tikėjosi, bet dolerius pa
keitus vietos valiuta susida
rė arti 90.000 malresų. Taj 
pradėta ruoštis statybai.

Kadangi nei kunigas, nei 
aš neturėjome supratimo k ek 
tai galėtų pareikalauti pinigo 
teko kreiptis į vieną patiki- . 
miausių statybos bendrovių, 
nuolankiai prašant visokerio
po patarimo. Pasakęs atvirai, 
kiek mūsų kunigas surinko 
aukų tam reikalui, kad gavo
me nemokamą didelį sklypą 
su 50.000 plytų priedu tam 
tikslui, kad mūsų 7-8 tūkstan
čiai katalikų vargsta, neturė
dami nuosavos nuolatinės vie
tos pamaldoms, — buvau ben
drovės pirmininko paklaustas 
kokio dydžio ir stiliaus mes 

norėtume bažnyčią pasistaty
ti? Aišku, nuo dydžio ir sti
liaus ir kaina tegali būti ap
skaičiuota. Nurodęs dydį iš 
Šv. Cecilijos bažnyčios tiro- 
lietišką stilių, gavau pirminiu 
ko pažadą gauti atsakymą už 
poros savaičių. Žodį tesėjo: 
gavome visus braižinius ir 
apskaičiuotą jų kainą ŽoO.O'-O 
milreisų... Bet, sako, tamstos 
nenusiminkit: paskelbkite var
žytines, atsiras statybininkų, 
kurie pagal mūsų braižinius 
jums pigiau-pastatys, o mūsų 
firmos inžinierius jūsų rango
vo darbus patikrins. Visa tai 
jums nieko nekainuos, tai bus 
mažytė mūsų firmos auka... 
Kągi, beliko tik nuoš.rdžiai 
pirmininkui padėkoti.

1935 m. birželio 24 dieną 
išvykstant į Lietuvą, jau bu
vo dengiamas bažnyčios sto
gas. Jos pašventinime nebe
teko dalyvauti, o ar kun. B. 
Sugintas į šventinimo iškil

mes pakvietė tos b-vės atsto
vus, nežinau. Halina Mo^ins- 
ktienė, pateikdama Liet. Enci
klopedijai informaciją apie 
lietuvių bažnyčią Vila Zeli- 
noj, net kun. B. Suginto var
do nepaminėjo.

«PASAULIO L E’TUVIAI»

Vilnius if Vilniaus krašto 
lietuviai nevisi galėjo viską 
pametę pasišalinti, nors lenkų 
ir nekenčiami. Pasilikusieji or 
ganizàvod viešai ne politinė
je, bet kultu inėje srity: stei
gė lietuviškas mokyklas, gim
nazijas, skaityklas, jaunųjų 
ūkininkų ratelius ir tt.

Niekam nebuvo paslaptis, 
kad visiems tiems darbams 
buvo reikalingi ir vadovai ir 
lėšos, kurios ateidavo per 
Rygą iš Lietuvos. Formaliai 
buvo sudarytas Lietuvių Ko
mitetas, atstovavęs lietuvių 
mažumai Vilniuje. Darbas bu
vo sunkus ir moraliai atšakia 
gas prieš lietuvišką visuome
nę. Tad aišku savaime, kad 
niekas «už gražias akis» ne
dirbo. Tokie ponai Bocians- 

kiai kaskart darėsi įžūlesni; 
reikėjo dalyką iš vyriausybės 
rankų perleisti į visuomeni
nes. Čia ir buvo draugijos už
sienio lietuviams remti užuo
mazga. Mano įsitikinimu, tai 
buvo gerokai pavėluotas spre 
dimas. Dar liūdn au, kad mū
suose dažnai būdavo pirma 
steigiama organizacija, o tik 
vėliau pradedama dairytis, 
kas jai vadovaus. Taip atsili
ko ir su DULR. Konkrečiai 
kalbant, buvo išleista knyga 
«Pasaulio lietuviai», sukvies
tas Kaune pasaulio lietuvių 
kongresas 1935 metais. Dar
bas būtų geriau pavykęs, jei
gu viskas būtų buvę tiksliau 
išstudijuota, išnagrinėta, su
planuota, o ne vienam asme
niui palikta. DULR pirminin
ko kelionės po Šiaurės ir Pie 
tų Ameriką pačiai organiza
cijai kainavo virš 50.000 litų, 
bet nieko konkrečiai nepasie
kė; priešingai, kaikas nei ge
ru žodžiu neprisiverčia to mi 
nėti. Jei Argentina ir Brazili
ja kaiką gavo, tai tik kun. J. 
Janilionio kelionėš į Kauną

dėka.

O KAIP ARGENTINOJ?

Šitų prisiminimų pradžioje 
minėjau kokiu tikslu vykau 
į Buenos Aires. Ten oficialiai 
turėjau sugaišti sešias savai
tes, o išbuvau 26. Aplankiau 
garsųjį La Platos un-to mu
ziejų bei žemės ūkio muzėjų 
Buenos Aires mieste. Muzėju- 
je pamatė n tai, ko gyvenime 
niekur ki&ur nebematysim: 10S 
kviečių atmainas, nekalbai 
apie dešimtis javų atmainų 
kitų grūdų. Deja, ttirtų pas. 
kirstymas Argentinoje toks 
pat kaip Brazilijoj: arba dva
rininkas tik vienas turi 12— 
15 tūkstančių hektarų, užsėtų 
kviečiais, arba dauguma nie
ko neturi. Kad Peronas su 
Jievuce tenai stengėsi šiokią 
tokią tvarką įvesti, kad ban
dė įmonėse dirbančius žmo
nes nors iš dalies apdrausti 
nuo pikčiausios .rūšies išnau- 
dojinio, visai suprantama. 1930 
metais tenai darbininką kar
tais apiplėšdavo net dienos 
metu policijos uniformą dėvį
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šaut. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
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Vos pusmetis beliko iki Vasario 16 minėjimo. 1.968 me
tais sueis 50 metų nuo Lietuvos paskelbimo nepriklausoma 
valstybe. Kitų kraštų laisvieji lietuviai jau antri metai ren
giasi tą sukaktį kuo iškilm ngiau paminėti. «Mūsų Lietuva» 
jau bene tris kartus kukliai, bet gana aiškiai priminė, jog' 
reikia ir mums ruoštis. Deja, iki šiol jos balsas buvo tiktai 
tyruose šaukiančio aidas. Ar jo niekas neišgirdo, ar, jei iš
girdo, tai nesiteikė kreipti jokio dėmesio, nes iki šios die
nos, net pas teiravus, neteko patirti, kad kas nors kokiam 
minėjimui rengtųsi.

Tai ne pirmas kartas per paskutinius trejus metus. Du 
sykiu tik mūsų jaunimo būreVs išge bėjo koloniją pasaulio 
lietuvių akyse nuo gėdos, nors paskubomis suruošdamas Va
sario 16 ir paskui Baisiojo Birželio paminėjimus, kai niekas 
kitas to nesiėmė, ar porą savaičių prieš minėjimą atsisakė 
jį rengti. Dabar niekas mūsų senųjų veikėjų nieko net ne
žada. Kas daryti?

Labai gaila, kad dar nesusiorganizavo Pasaulio Lietu
vių Brazilijos Krašto Bendruomenė. Ji būtų galėjus to imtis. 
Tat kas šį kartą griebsis padėties gelbėti? Didingam, kultū
riniam oam nėjimui surengti kažin ar bus alko. Tegu bū ų 
nors kuklus paminėjimas. Bet kas jį rengs? Ar negalėtų 
šokti 8prago.o, kad ir buvęs Jaunimo Metų Komitetas?

«ponaičiai».. Pamėgink pasi
skųsti policijos prefektui' Nie 
kad nepatikės, ir tai palai
kys jų įstaigos įžei įimu. To
kį atsitikimą turėjau su dviem 
mūsų jaunais vyrais, kurie 
buvo dviejų polidininkų sulai 
kyti, nes kalbėjo svetima kai 
ba. Bareika auta jų pasų, ku
riuose jie laikė vi ą quinze
nas (penkiolikos dienų) uždar 
bį. Pasus grąžinę pagrasino 
revolveriais dar prisegdami 
abiem «os comunistas des
graçados»...

PONIA IR TARNAITĖ

Negaliu neprisiminti ramiai 
kito būdingo pavyzdžio. Kar
tą konsulate su ašaromis pa
siskundė lietuvė, kuriai ponia 
nemokėjusi net už šešis mė
nesius po 150 pėzų algos. Da
vė vardą, adresą ir tikslias 
jos ištarnauto laiko datas. Pa- 
rašėm «labai gerbiamai seg- 
Dorai» mandagų laiškelį, pra
šydami pusmetį dirbusios jo
sios namuose algą malonėti 
išlyginti. Už keleto dienų pr e 
konsulato sustojo liuksusinis 
automobilis su uniformuotu 
šoferiu ir palydovu. Šilkais 
čiužėdama ir brangiais kve
palais išsikvėpinusi ponia tei
kėsi peržengti konsulato 
slenkstį ir žodžiu išklausyti 
pakartotinai mūsų prašymo.. 
Ponia nesigynė, kad p-lė X 
pas ją tarnavo, bet pareiškė 

— ji tik todėl jai neišmokėju
si algos, kad neturėjusi pini
gų po ranka... Čia ji nutrau
kė savo kalbą ir, kreipdama
si i mane paklausė: Ar tai jūs 
būsite šitų peonų konsulas?! 
Argentinoje peonais buvo con 
quistadoru pa ergti indėnai, 
tiesiog vergai... Toks turtuo
lė.* palyginimas savo buvusios 
tarnaitės tiesiog žadą atėmė! 
Nieko daugiau nepasakius ir 
algos nesumokėjus, vėl laip
tais i čiužėjo segnora milijo
nierė. Ir kaip tenai nesiorga. 
nizuos komunistai, kai gru
biausia neteisybė akis svi
lina?

Laukų darbais mūsų žmo
nės ir Argentinoje nesidžiau
gė, nes tie darbai buvo dau- 
g-au sezoniniais bei laikiniais. 
Pvz., kol nuo laukų javus nu
ima, užtenka darbo trims me
nes ams, o paskui,., eik į vi
sas keturias puses.' Uždarbiai 
labai menki: kiek užsidirba 
tiek pravalgo, o grįžti į Bue. 
nos Aires tenka kaip nors įsi 
taisius prekiniuose vagonuo
se. Pasitaikydavo ir nelaimių, 
jei kuris prisnūsdavo..

Buenos Aires , darbų būda
vo daugiau, kaip S. Pauly, o 
pats miestas beveik dvigubai 
didesnis. Argentiniečių valiu
ta net triskart didesnė, todėl 
daugumas mūsiškių susirasda 
vo darbus mieste.

(Bus daugiau)

MÚSU LIETUVA

Tokį klausimą kelia kana- 
diškiai < Tėviškės Žiburiai»

m 23 numeryje. Verta ir 
mums susipažinti su jo min
timis, ■

Rašo: «Netenka abejoti, kad 
Lietuvos praeitis yra gausi 
didvyriais. Tauta, kuri gyve
na nuolatini" kovų įtamp je 
nestokoja didvyrių. Tradicinė 
istorija paprastai telkia savo 
dėmesį į valdovus, karius, po
li ik us ir pan. Bet lieka neiš
keltų kartais svarbesnių as
menų už valdovus. O Kartais 
iškeliamieji vyrai yra per
daug išgarbinami. Tai ir kyla 
klausimas «ar senovės lie u- 
vių didvyriškumas nėra per
daug su’dealintas. Pvz. esa
me pratę laikyti sen vės lie
tuvių kunigaikščius kaip nar
sius vyrus, besiveržiančius į 
naujus plotas, nepailstančius 
kovotojus, išmintingus politi
kus, drąsius sprendėjus. Dėl
to kiekvienas kritiškas žvilg, 
nis į jų vadovavimą sukelia 
mumyse nusistebėjimą, o ne 
turėtų būti. Visur ir visuose 
yra grynai kasdieniškoji žmo
giškoji pusė, k iri nenuvaini
kuoja nei didvyriškumo, nei 
šventumo. Todėl galima į sa
vo didvyrius žvelgti ne vie
našališkai ir ne naiviai.

KAIP BUVO IŠ TIESŲ?

Žiūrėdami į savo tautos pra
eitį realistinėmis akimis, ša
lia didvyriškumo pastebime ir 
lepšiškumo... S< bedami senų
jų Lietuvos valdovų žygius 
matome, kad ne viskas žibė
jo. Jų karinis narsumas buvo 
didelis, bet kultūrinė ir poli
tinė išmintis nevisuomet švie
tė. Kai kitų kraštų valdovai 
rūpinosi šviešti savo tautą, 
mūsiškiai — tik karino galy
be. Sakoma, kad mūsų valdo
vai, užkariavę naujus plotus, 
pasirodę labai žmoniški, davė 
visas laisves ir taikėsi prie 
vietinių papročių, Tai, be abe-

Lepšiai?
o, gera jų pusė. Bet negera, 

kad jie taip labai prisitaikė 
prie vietos kultūrcs, kad pa
tys nutauto. Tuo būdu jau to
limoje praeityje lietuvių kil
mingieji (bajorija, diduome
nė) o su jais ir tautos masės 
ištautėjo. Jų atsparumas kul
tūrinėje srityje, matyt, nebu
vo proporcingas karinei jė
gai.

KAI"3 YRA DABI R?

Lietuvių tautai trūko atspa
rumo senovėje, t ūksią jo ir 
dabar. Dėl o netekome daug 
žmonių ir rytuose ir vakaruo
se. Tiesa, kad buvo vartoja
ma prievarta. Bet lygiai liesa 
kad st go vidinio at paramo. 
Kur jo buvo, ten lietuviai iš
liko nenutautėję, net slavų jū 
roję paskendę; o kur jo ne- 
b vo, atsirado lenkiškos salos 
Lietuvos širdyje.

Atsparumo trūksta ir mums 
išeivijoje. Kurie turi pakanka 
mai atsparumo, tie nenutaus
ta nei Amerikoje, nei Brazili
joje. Jie prasimuša įvairiose 
gyvenimo srityse bet nepra
randa savo lietuviškumo. O tie 
kurie atsparumu nepasižymi, 
stengiami re tik prisiL.iKyti, 
bet ir nutautėti. Pvz. ką reiš
kia savo vardų brazilinimas 
ar pavardžių angiimmas? r 
tai atsparumo ženklas? Grei
čiau lepšiškumo. .susipratę lie
tuviai išeivijoje savo pavar
des lie uvina, o kiti jas a kli
na ir sako, kad svarbu ne pa 
varde, o žmogaus širdis. fąip, 
bet pavardė yra išorini- žen
klas, kurs ro io vidinį žmogaus 
nusiteikimą. Kas keičia žen
klą, tas rodo, kar ir jo širdis 
pasikeitusi. Tai vienas iš dau 
gėlo apsireiškimų mūsų lep
šiškumo. Lietuviai išeivijoje 
nutautėja, kai lengvai pasi
duoda kitų įtakai. augybė 
lietuvių nenutautėtų, jeigu tu
rėtu daugiau didvyriškumo, 
mažiau lepšiškumo’. Kadgi tu-

•1967 m. rugpiučio 4 d

Atsargidu!

Paskutiniu metu S, Paulyje 
paplito daug naujenybių vais
tų srityje. Visuomenei skelbia 
ma, kad rasta stebuklingi vais 
tai, kurie viską gydo. Pradžio 
je buvo vandenilio peroksidas 
(agua oxigenada), kuris turė
jo gydyti begales ligų. Dabar 
jau šiek tiek išėjo iš mados, 
bet jo vietoje atsirado kitas 
vaistas, čia vadinamas «ipê 
roxo», kuris irgi turėtų pagy
dyti beveik visas ligas;

Kol moks o bandymai car 
nedave galutino žodžio, reikė 
tų daugiau atsargumo. Pavyz
džiui, jau yra gauta žinių, kad 
agua oxigenada’ daugelį at

vejų iia.H bū.i žalingas. Jei 
jis daug kam nepakenkė, tai 
gal tik dėlto, kad buvo var
tojama nedideli lašų skaičiai. 
Kas e! «ipê roxo», tuo tar
pu nieko tikro nėra, Tiesa, 
turima vilčių, kad bus gali
ma gal kai kuriais atvejais 
raudonžievę pavartoti, bet 
tuo tarpu tik atskiri atvejai 
ir nieko aiškesnio negalima 
pramatyti.

Jeigu iš tiesų šis augalas ir 
naudingas, bet perkant sumai 
tą žievę negalima garantuoti, 
kad tai «ipê roxo». Visokie 
improvizuot pardavėjai nepa
sižymi sąžiningumu. Jau pasi- 
i įkė žmonių, kurie gatvėje 
nupirkę neva ipê ròxo pasi
darė arbat s. Po to ištino vi
sas kūnas, o gydytojams bu
vo vargo, nes žmogus nežino 
jo paaiškinti, ką jis išgėrė.

Reikia daugiau kantrybės su 
vaistų naujenybėmis. Jei iš ti
kro tie vaistai pasirodys geri, 
jie veiks ir rytoj. Mūsų gyvy 
bė ir sveikata y a per bran
gi daryti bandymus. Juos te
gu su bandomais gyvuliais 
pirma atlieka tam speciali
zuoti mokslo žmonės.

A. D. P.

retų bent daugiau savigarbos 
jei ne didvyriškumo.

Pr. G,
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0 Sacrilégio da Mentira
RUY BARBOSA

Todas as criaturas a que 
Deus deu a sua imagem, tem 
dentro em si mesmas um tem
plo, que ele habita e de on
de, com elas se comunica: o 
templo da consciência, que é 
no seio do homem o sacra- 
rio divino.

Cada um do nós encontra 
aí, ao seu alcance, a presen
ça não visível, mas sensível, 
do seu criador, que, para nos 
falas desse tubernacu o sobre 
todos "os santos, nos dotou 
com o pensamento e a pala
vra.

Ora, Deus, sendo a própria 
verdade, não mente, nem ad
mite a mentira, que atenta 
contra a sua essência imacu
lada e imaculavel.

Se nos enriqueceu, pois, 
com pensamento e a palavra, 
os maiores t souros do nosso 
patr.mônio sagrado, não fo> 
senão para utiiisarmos como 
os dois grandes instrumentos 
da verdade, os dois meis in- 
supriV'is de a buscarmos, 
conhecermos e ensinarmos, 
de amarmos, culLvarmcs e 
magnificarmos.

Todo aquele, pois, que cons 
pirą contra a ve dade no seu 
pensamento, ou com sua pa
lavra a falseia, profana o tem 
pio que a didindade erig u no 
regaço do homem, e merece 
os cordéis que o filho de 
Deus zurziu os que poluíam 
os lugares sagrados.

Não percais de vista essa

-CJ-J ■ ■ »j> ■ ~--- -.Tinfr-

Sutartis su Lenkais
SIMAS SUŽIEDEL1S

Lietuvos pietų kaimynai, 
lenkai, daug anksčiau už lie
tuvius buvo įsikūrę savo vale 
tybę, kuriai priklausė nema
ža žemių prie Vislos ir Būgo 
upių. Kitados ji buvo garsi 
ir galinga, bet paskui dėl na
minių vaidų ėmė vis labia i 
ir labiau smukti. Kryžiuočiai 
lenkus atstūmė nuo Baltijos 
jūros, o lietuviai užkirto 
jiems kelią į rusų žemes ir 
Juodąsias marias. Algirdo ir 
Kęstučio laikais Lietuva buvo 
jau beveik keturis kartus di
desnė už Lenkiją Lenkai 
kreivomis žiūrėjo į augančią 
ir stiprėjančią Lietuvą, bet 

idéia, que não êuma imagem 
de eloquência, mas a formu
la exata de nossa existência 
moral.

Todo o homem é um tem
plo vivo do Senhor, e como 
tal se deve respeitar a si 
mesmo, evitando as impure
zas que o dessagram, sob 
pena de aviltamento, remor
so e mau fim de vida.

Mas, por isso que a inteli
gência e a palavra suo as 
duas mais sagradas coisas do 
tem Mo, como as duas que a 
criatura tem comuns com o 
Criador, quem quer que na 
eu« inteligência rumine de 
proposito o mal ou pela sua 
linguagem, use da mentira, 
comete contra o autor oo céu 
e da terra o maior dos sa- 
críiegios.

Os antigos enxergavam no 
mentiroso, o mais vil dos ta
rados morais. Depois de enu
merar toda* as misérias de 
um perdido, concluíam, quan 
do cabia *. até mente». En
tre dois ladrões crucificaram 
os judeus a Jesus; po que 
não ousaram excruciá-lo en
tre dois bur ões. O ladrão 
prostitui, com o roubo as 
suas mãos. O mentiroso com 
a mentira a própria boca, a 
sua palavra e a sua cons
ciência.

(Discurso pronunciado na 
Associação Operária da

Bahia, em 15-4-1919).

nieko negalėjo jai padaryti, 
'liktai ėmus valdyti Lietuvą 
Jogailai, daug kas pasikeitė 
lenkų naudai.

Mat, tais pat metais, kai žu 
vo garbingas lietuvių kuni
gaikštis Kęstutis, mirė ir len- 
kų karalius Liudvikas. Po je 

* mirties Lenkų valstybė atite
ko jaunutei jo dukrelei Jad
vygai. Ji buvo tik 13 metų 
mergaitė, kai tapo enku ka
ralaite. Tokia iauna ir gyve
nimo dar nemačiusi karalai
tė, aiškus daik as, negalėjo 
pati viena valdyti Lenkų vals
tybės. Jai reikėjo ra> ti suma
nus ir garbingas vyras, kuris

ant tvirtu savo pečių užsi
krautų valstybės valdymo naš 
tą. O ta našta nebuvo leng
va, nes lenkai nepasižymėjo 
nei gera tvarka, nei klusnu
mu. Ypač sunkiai suvaldomi 
buvo jų ponai, kurie dažnai 
kėlė vaidus. Ir dabar jie ėmė 
bartis ir ginčytis, kas galėtų 
būti karalaitės Jadvygos vy
ru ir jų Karaliumi?

Pačios ka alaitės širdis trau 
kė j Austriją. Tenai gyveno 
jos sužadėtinis, kunigaikštis 
Vilhelmas, kuri m savo tėvų 
ji buvo pažadėta dar visai 
mažule. Jis buvo truputį vy
lesni* už ją, todė: po metų 
antį u galėjo ja vesti ir tapti 
ienKu Karalit m. Bet lenkų 
poru i, į Kuriu globą pateko 
jauna k raiaitė, ne iš tolo ne- 
n »-j<> jo j t-avo kraštą. Jie 
bijojo, kad ilhelmas, tapęs 
jų karalium, neprijungtų Len
kijon pne galingesn s Austri
jos r nepažabotų jų aisvės. 
Jie pasiryžo savo karalaitei 
pajieškoti kito vyro, kurį ga
lėtų tvirtai laikyti -avo ran
kose.

Pasi lairę po kaimynų vals
tybes, jie nusižiūrėjo, kad 
tinkamiausiu Lenkų k ralium 
galėtų būti didysis L etuvos 
kunigaikštis Jogaila. Jis ne
atrodė jiems toks pavojingas 
kaip kunigaikštis i helmas; 
be to, galėjo dar duoti kara
laitei Jadvygai gerą kraiti. O 
Jogailos Kraitis buvo nemen
kas ji sudarė dide ė ir ga
linga Lietuvos valstybė, ku
riai pietuose priklaupė derlin
gi rusų kraštai. Lenkai seniai 
norėjo ten įsibrauti, bet didie 
ji ietuvos kunigaikščiai ne
leisdavo. Išrinkę karalium Jo 
gailą, jie galėtų ten laisvai 
kurtis.

(Iš «Vytautas Didysis»)

Trakų pilies griuvėsiai

Sakykit, Ar As Ne 
Graži?
ST. YLA

Dar tu buvai maža, o žmo
nės jau žiūrėjo j tavo akis ir 
veidą. «Bus graži me gaite» 
— sakydavo teto-, kaimynės, 
pažįstamos. Kuri mama nelau 
kia šių žodžių? Kuri nepuo
šia dukters, kad aprodytų dar 
gražesnė?

Tos kalbos anksčiau tau 
buvo nesvarbios. Dabar ir 
tau rūpi, ką sako žmonės, ką 
apie tavo grožį galvoja ber- 
• iukai?

Kai tu klausi, hc aš gra
ži*, atsakymas gali hfiij įvai
rus. °riklanso, kaip i tave 
kas žiūri. Dar svarbiau, kaip 
tu pati žiū i į sa\e. ' ažiūrė- 
kim į šį reikalą labai atvirai-

GROŽIS LAIPSNI t Oj AM AS

Pe- kioliktai , šešioliktais 
metais tavo veidas r ražįsta 
krauju ir pienu. Same amžių 
Je jūs visos gražios, kaip žie
dai. Ar ga'imi pasakyti, kuris 
ž’edas gražesnis? Kiekvienas 
savaip gražus. Žiedas turi 
sp Ivą, formą, kvapnumą; tu
ri nuostabias proporcijas, de
rinį, trapumą. Žvelgiami į 
žiedą, mes tik tuo ir žavimės.

Žmogus turi kažką dau
giau. Prigimtis duod • spalvų 
ir formų derinį, kiekvienam 
kitokį. Bet visa grožio jėga 
slypi kitur — gyvastingume, 
charaktery j», inteligencijoje, 
švelniame dvasios pasaulyje. 
Žmoguje yra kažkas «gražes
nio už saulę», kaip rašo J. 
Grušas ienoje novelėje. Vei
das gali būti nemielas, ne
gražus, bet kažkas iš jo spin* 
di žavi, traukia.

Grožis yra laipsniuojamas

f 967 m. rugpjūčio 4 d

Sakome mergaitė graži, gra
žesnė, gražuolė* Bet groži 
yra asmenuojamas, nes pri
klauso nuo asmens, kaip jin 
bręsta, koKias galias savyje 
išugdo, kiek dvasinės ugnies 
įžiebia. Grožis matuojamas 
ne tik penkiais pojūčiais. Yra 
kažkas jame neišmatuojama >

Jei kas tau sakytų «graži», 
nebūtinai tokia esi, nes kom
plimentų žmonės nešykšti. Jei 
ka* pasakys «tu negraži», ne
būtinai tokia esi, nes kas ne
pavydi mergaitei grožio, ypač 
iš draugių 1 Kukli, protinga 
mergaitė nepaiso, ką kiti sa
ko. Girdimas grožis mažiau
sia’ patikimas dalykas. Svar
besnis yra matomasis.

(Iš «Moderni Mergaitė»)

Pasuk Savo Galvele

PUSĖ statinės
Neuždengtoje statinėje yra 

šiek tiek vandens. Nevarto
jant nei lazdos, jokio kito 
mąsto ar daikto reikia pati
krinti, kiek vandens yra sta
tinėje; pusė, daugiau negu 
pusė, ar mažiau. Kaip pati
krinsite?

(2 taškai)

all PJAUSTYTI RA-TĄ

Aštuomų metrų rąstą reikia 
supjaustyt) į vieno metro il
gumo pagalius. Per kiek mi
nučių visą tą rąstą supjaus- 
ty?, jei vieną pagalį nupjau
na per vieną minutę?

(1 taškas)

DĖMESIO ŽILVIČIO 
TĖ \ EL1AI

Tėvų Komiteto valdyba šau 
kia bendrą tėvų susirinkimą 
sekmadienį 4 valandą po 
pietų.

Valdyba.

Maloniai prašome visus tė
velius parūpinti savo vaiku
čius atvykti į lietuviškas pa
mokas, kuriose vyksta kiek
vieną šeštadienį 4 valandą 
po pietų. V. Želina.

Vidutiniškai žmogus turi 80 
tūkstančių plaukų, kurių kiek 
vienas yra nuo 0,06 iki 0,1 
milimetro storumo.

Plaukai greičiausiai auga 
jaunystėje, apie 18 amžiaus 
metų. Per mėnesį plaukai už
auga vidutiniškai 10 milime
trų. Vadinasisi, žmogus per 
mėnesi išaugina 800 metrų 
plaukų.

KAIP IR DABAR

2545 metais prieš Kristaus 
gimimą Šumerų valdovas 
Urikagina rašė:

«Kyšininkavimas, netvarka 
ir tinginystė įsigalėjo visame 
krašte? O jaunuomenė? Mūsų 
visuomenė ilgai negyvuos, 
jeigu jaunimui rūpi tik tušti 
malonumai. Gyvenimas jiems 
tik šėlimas, ir todėl jie tesi
rūpina tik šia diena!»
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Nossa Seiihorr do ^agra< < oração bažnyčios bokšto yra 
47 varpai, kurie sveria 1S tonu.

Misijo- W įdėję
Kas žinojo, kad užeis šal

čiai, kokių Argentinoj prieš 
100 metų neužregistruota. To
kiu laiku buvo savaitės misi
jos Wildéje, Bs. \ires prie
miestyje.

Mis. J. Bružikas, S. J. tik 
▼ieną dienutę susilaukė, kas 
jį belankantį pavežiotu, šiaip

BRAZlLlJOs LIETUVIU ŽMU

Lietuvos diplomatijos šefas p. 8t Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgalėtam ministenui Dr Frikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsulatinius patarnavimus (pasai, 

įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos 
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

"fill JA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

visa s tita savaitėlę plūšino 
pė f*!« - na- išsimėčiusius
lietu Jus, kviesdamas juos į 
misijas N. S. dei Carmo baž
nyčion Wildéje.

aplankęs Wildę; tuojau pa
suko į Sarandį; tenai oaigęs 
per>imett į Bernalio lietuvius 
o iš ten pasiekė artimesnes 
vietoves i.anus pašonėje. Žo
džiu, gerokai aplankyta ir ko-

MUSU LgITUVA

jos atmuštos.
Šalta, šiurpu, *bet dar 

vis be lietaus, dėl to mi
sijoms birž. 18 d. 15 vai. 
susirinko gerokas tautie
čių būrys. Tik- štai ant 
rytojaus praplumpa dan
gus gausiu šaltu 1 etumi 
ir bailesnius atbaido nuo 
misijų. Tai bandymo die
nos. Vienok nemažas |ti- 
kinčiųjų skaičius perlie
tų, pagelą ir visus nepa
togumus neapleido misi
jų pamokslų. Matėsi ir iš 
tų sričių, kur daug ne
grįstų gatvių apsidengė 
sunkiai išbrendamu pur
vynu.

Atsirado susirgimų gri
pu, ar atsinaujino reu
matizmas, ypač senie
siems amžiumi. Pas to
kius misijonierius važi
nėjo į namus, vežiojo 
šv. Komunijų. Os.eikuo 
sius vis ragino, kad au
kotųsi irnežiūrėdami blo 
go oro eitų į misijas. Ar 
Lietuvoj nėj< žmonės 
pusnis, purvynus ir pot
vynius dažnai keliolika 
kilometru?

Praėjo keturios šiur
pios dienos. Jau penkta
dienį, birželio 23 d. pasi 
rodė šaukte. Pradž ugo

visų veidai ir neraginami pra 
dėjo eiti i misijas. Paskutinę 
misijų dieną prigūžėjo lietu
vių iš visų pusių. Visiems bu 
vo maionu taip gražiai baigei 
misijas.

Daugelis priėjo išpažinties 
ir išsirikiavo šeimomis priim
ti šv. Komuniją. Dirstelėjau j 
vieną jauną šėmą, kurioj mo
tinėlė turi mažytį ant rankų 
ir eina kartu su vyru prie 
Dievo Stalo. Kaip tik piiėmė 
Švenčiausįjj, toji jauna moti
na tuojau pabučiavo savo ku- 

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms^ 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^ 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų;

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

dikėlį. Tokio vaizdo negaliu 
pamiršti. Kad daugiau būtų 
tokių šeimų, tai susilauktume 
ir pašaukimų į Dievo tarnybą. 
Kristus visus kviečia «Eikite 
prie manęs visi, kurie vargs
tate, o aš jus atgaivinsiu!»

Ne tik iš misijų dalyvių, bet 
ir iš misijonieriaus žvilgsnio 
bei veido tvyska didelis pasi
tenkinimas ir džiaugsmas. Wil 
dės misijos tikrai gražiai pa
sisekė, nors buvo labai bijo
ta dėl šalčio ir lietaus. Tik 
duok Dieve, kad jos iUai ne
išnyktų iš žmonių širdžių. Mi- 
sijonierius ragino žmonės, kad 
jie neapsileistų bet sekmadie 
niais vyktų į liet, parapiją 
Avellanedoj. Tik reikia noro 
ir pasiryžimo. Tada ne tik ti
kėjimas neužges, bet ir lietu
vybė ilgiau išsilaikys. .Sako, 
imkime pavyzdį iš žydų. Toji 
maža tautelė, bet kaip ji sti
priai laikosi ir niekas jos ne
nugali.

Babarskų šeimoje buvo su
ruoštos misijonieriui pagerbi
mo ir at isveikinim * v išės. 
Maloniai pasikalbėta, pidai- 
nuota ir palinkėta misijonie- 
riui ilgiausių metų!

Ten buvęs.
■« II ■limn mm im .»»■■■ "■ ■

(SlDĖMETINl. ADRESAI
IETUVOS ATSTOVYBES

URUGUAY. MONTEVIDEO:

p. Anatol Grišonas. Ciudad 
n Paris 5836, ei 50 2180 
»'ei ia kasdi.en p leš piet

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZEL NA.- Rua Inaeio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975

Šv Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde. Tí 1. 51-4011

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 600. 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, JORGE GARŠ 
KA Rua Oratorio, 3993, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Sama- 
can, 625 — trečiadieniais 
18.30 vai.

MOOCA Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

jut.

LIETUVIAM» PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. /elina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r Lituania. 67 Lieti 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 17.00 vai Darbe 
dienomis 7 r 7 30 vai, arba 
atskirai susit rus dėl laiko( 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios

špažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

iruia menesio sekmadienį 
?arqae das Nações i® vali 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

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

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai., 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa lt vai

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10,30 vai.
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

‘Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tran» 
liųojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IR

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMER|KOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LTDA.
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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IK? MACS CAKKIEKI im.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua, Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: J51-4019 e 51-2223

::::
i Caixa Postai 3967 s a o PAULO

5



^UA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

Sekmadienį liepos 30, cho
ro 3°, choro surengtoji šofe
rių šventė buvo gausi daly
vių skaičiumi ir gerai pra
vesta programa.

Daug automobilių dalyvavo 
parade, kurs tęsėsi keletą ki
lometrų. įdomi buvo ir eismo 
nelaimių paroda.. Šokiuose— 
baliuje dalyvavo gražus bū
rys jaunimo. Ačiū chorui už 
iniciatyvą.

Plačiau apie tą šventę bus 
kitame numeryje.

G’ažiai atrodo viršutinė 
bažnyčios bokšto atnaujintoji 
dalis. Jei taip zeliniečiai pa
sispaustų, ge iau iakrapštytų 
savo kišenius, tai jų švento
vė galėtų būti Zelinos pa
žiba.

LIETUVIŲ KALBOS 
pamokos zE.inoje

Dasibaigus žiemos atos o- 
goms vėl pradedamos litua 
ni'UK s pamokos šeštadie
niais. 15 vai. ainavimo pa
inoka. Dainuoti, kaip ir prieš 
atostogas, mokys muz kos mo 
i yioja u. Šukytė. Po to, tau
tiniai šokiai ir kc

Į pamokas Kviečiami pra
džios mokyklos ir gi nnazijas 
mokiniai, dus skirstoma j gru 
peš sulig išsilav nimo ir am
žiaus. Tėvai prašo i para- 
g.uti ir p įžiūrėti, kai jauno
ji karta lankytųsi į pamokas.

La svės ir gerovės mūsų 
Tėvų Žemei - Lietuvai — ir 
palaimos po platųjį pasaulį 
išblaškytiems jos vaikams mel 
sime visi Visagalio Marijos 
šventovėje Aparecida do Nor 
te rugpjūčio mėn. 6 dieną. 
Šią švemkelionę organizuoja 

DR ANTONIO SIAULYS
C. R. M 10 647

Cirurgião 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

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada 
Horário - das 14 as 20 horas 
Sąbado das 9 as 12 horas 

DR;JONAS NIC!PORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo
RAIOį’X

Consultorio: Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206. Io andar, 
Apto2, Vila Pruįęnte, Tel. 63-5352 '

Šv. Juozapo Vyrų Brolija tal
kininkaujant kitoms organi
zacijoms, vadovaujant Msgr. 
P. Ragažinskui, Vi'a Zelinos 
Lietuvių Parapijos Klebonui. 
Organizatoriai tikisi ir laukia 
kad visi lietuviai katalikai, 
kas tik gali, toje šventkelio- 
nėje dalyvaus.

Užsirašyti galima: Vila Ze- 
linoje — pa» Brolijos narius, 
Casa Verde — pas Brolius 
Matelionius ir Andrių Stankū
ną; Vila Prudente — pas Mo
tiejų Tamaliūną.

Autobusai išeis iš Vila Zeli
nos nuo lietuvių bažnyčios ir 
iš Casa Verde 6 valandą.

Tikslios informacijos gau
namos pas tos Brolijos Pir
mininką Juozą Matelionį, Tel. 
51-4611.

Tėvo Giedrio išleistuvių ir 
Tėvo Leono Zarembos sutik- 
tuviu arbatėlė praėjo mukio
je nuotaikoje. Susirinko arti 
šim inės Tėvo Jono b'čiulių 
iš jvairiv . ’’aulo viet viu, 
ne vien tik iš ookos, nes 
savo judrumu, malonumu ir 
paslaugumu buvo, žinomas vi
sut se «bairuose*. Todėl daly
viai ir apgailestavo, kad jam 
reikia išvykti. Aušros cho
ro, Maid s Apaštalavimo ir 
mokyčių lietuvių vardu žode 
1) tarė choro pirmininkas Jo
nas Bajorynas. Jis įteikė ir 
d >vanė ę atminimui. Jaunųjų 
vardu kalbėjo -Mjus Butrima- 
vičius, o jaunųjų buvo atėjęs 
gražbkas būrelis. Tėvas Gie
drys trumpai padėkojo už 
i uoširdų prielankumą, už pa
galbą kuriantis ir prašė to
li n palaikyti Tėvų Jėzuitų 
darbuotę S. Pauiyje. Sudai
nuota ilgiausių metų.

Naująjį vyresnįjį T. Zarem
bą pristatė T. Kidykas.

SMAGIAI IR NAUDINGAI praleisti laiką kviečia visus 
Šv Juozapo Vyrų Brolija į savo rengiamą trečią

SPAUDOS BIČIULIŲ BALIŲ
rugsėjo 9 d. šeštadienį, 20 vai. Mokoje, Lietuvių 

Mokyklos salėje, Rua Lituania, 67.
Vakaro metu gros graži lietuviška muzika ir bus 

trumpa ir įdomi meninė programa.
Pakvietimus galima gauti pas Brolijos narius, ypač 

Juozą Baužį — V. Zelin«, Motiejų Tamaliūną — V. Pru 
dente, Juozą ir Jurgį Matelionius — Casa Verde, «Ma

su Lietuvos» spaustuvėje ir administracijoje.
Informacijos reikalais prašoma kreiptis į Brolijos Pir

mininką Juozą Matelionį, telefonu 51-4011

AČIŪ, AČIŪ

Visiems ir visoms aukoto
jams išleistuvių arbatėlei. O 
jų buvo daug. Čia įvardijame 
tik tuos kurie savo skaniais 
pyragais ir kepsniais pagardi 
no baliuką. Savo pačių pa
ruoštą maistą aukojo pp Bag 
džiai, Braslausk-i, ButHmavi- 
čiai, J. Baidokas Čiuvinskai, 
Gaigalai, Joneliai, Maželienė 
A. E. Pupieniai, O 1 tankevi- 
čienė, Šienočiai, Umarai, Vink 
šnaičiai, Zagorskienė ir kiti.

Piniginiu aukų sąramas bū
tu perdaug ilgas įdėti, ho* vi 
siems aukojusiems ir arbatė
lėje dalyvavusjpn s, ypač in
i'-1 pasidarbavusioms np. *n- 
gelikai Triubienei, pn B as~ 
lauskaitėms, nn .i ctankevi- 
čienei, Marcelei Stankevičie
nei, tefanijai Karoiie.nei, po
niai Umarienei ir jos švoger- 
kai Marijai, Tos visada uo-
liausiai ir nuoširdžiausiai dar 
b'iojasi visuose mūsų nužen
gimuose ir jokia nadėka ne
gali būti pakankama. eat’y- 
gina Jums gerasis dangaus 
Tėvas!
W.1 - 7 III

KAS GALI IR NORI paau
koti pinigu prelato Kaz mic
ro Miliausko ligoninės išlai
doms padengti ir kam Vila 
Zelina yra per toli savo ■■ ti
kai nuvežti, gali ją įteikti ir 
bet kuriam iš Tėvų Jėzui ų. 
Visų auko'ųsiu pavardės sy
kį per mėnesį bus naskelb- 
tos «Mūsų Lietuvoje-.

PR’MENAME «AUŠ OS» cho 
ristam?, kad po trumpos per
traukos repeticijos vėl vyks
ta kiekvieną šeštadien:o va
karą nuo 19 valandos. Malo
nėkit punktualiai ateiti. Juk 
rengiamės metiniam koncer
tui bei kitų metų ' asario 16 
minėjimu).

Jonas Bajorynas 
Pirmininkas

NEPAMIRŠKIT^!

Rugsėjo 9 dieną, šeštadie
nį, įvyks šaunus spaudos ba
lius! Rengia Vyrų Brolija. O 
ką ji surengia, visada gerai 
pasiseka. Tat įsiriškite nosi
nės kampe mazgelį tai die
nai, kad nepamirštumėte šio 
parengimo!

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Rua Coelho Barradas, 104, V. Zelina 
Vendas por atacado e a varejo.

Tėvo Algimanto Kezio, SJ 
fotografijų paroda Foto( Clu
be Bandeirantes (rua Ava- 
nhandava, 316) kiekvieną va 
karą aplanko nemažai žmo 
n u, ynač S. Paulo miesto fo 
togppfai. Kiek teko nugirsti, 
žinovai parodą gerai vertina. 
Parodą ga'ima apžiūrėti kiek 
viena vakarą nuo 18 iki 23 
•valandos. Ji pasibaigs rugpjū 
čio 15 dieną.

ATSIIMKITE SAVO 
LAIKRAŠČIUS!

«Laiškai Lietuviams», «Žvaig 
ždė» yra tėję šiems asme
nims: Onai Gelažauskienei, 
Jonu1 Vitkauskui, ir Juozui 
Butauskui. Jei artimu laiku 
neatsiims, bus p-anešta tų 
laikraščių administracijoms, 
kad toliau nebesiuntinėtų.

' -KAS NORI IŠGIRSTI

Ka p tikrai, teisingai ir grá 
ži.’ii yra tariami Ii» tuvių kai 
bos garsa*, priegaidės ir kir 
čiai. galite išgirsti Mookoje 
«Mūsų Lietuvos redakcijoje, 
gauta edagoginio Lituanisti 
kos Instituto pagaminta plokš 
lėlė. erta išgirsti mokyto
jams ir tėvams, kurie patys 
mokina vaikus savo kalbos, 
ir patiems lietuvių kalbos stu 
denta m-.

Tai oir na tokia moderniš 
ka priemonė mūsų ka bai m > 
kyti-I

«Mūsų Lietuvos» Redakcijo 
je p. Regina Kutkienė įrašo 
į juosteles mūsų motinų seno 
vi ies dajnas. Tai bus daroma 
visą šį mėnesį, Kas mokate 
tokių, dabar 'nebedainuojamų 
dainų — pasitarkite su p. 
Kutkiene Vila Beloje, kada ir 
jus būtų galima įrašyti. Tos 
dainos bus išleistos Kana
doje.

Paskutinį žiemos atostogų 
šeštadienį, Mokos lietuvių kai 
bos mokiniai buvo nuvažiavę 
į Cipó, į Kun. Juozo Šeškevi 
čiaus parapiją. Juos nuvežti 
padėjo panelė Elena Šimo
nytė.

Vaikams labiausiai patiko 
laivelis, kuriam jie nedavė 
ramybės per ištisą dieną. .Ci

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,15

pó yra vokiečių kolonistų 
įkurtas miestelis gal prieš 
kokius 100 metų. Ten jie tu-, 
rėjo savo elektros jėgainę 
užtvenkdami per tą slėnį te
kantį upelį. Užtvanka apima 
keletos hektarų plotą.

Vyresniuosius iškylautojus 
kuo. Juozas nuvežė pietų į 
kitą savo «parapiją», Embu 
Guaęu.

Po skanios kavos, kurią 
<užfundijo» malonus šeiminin
kas kun. Juozas, visas būrys 
linksmai dainuodamas grįžo į 
savo namus. Pakeliui užsuko 
į Senąjį Malūną, kur p. Ele
na Buitvydaitė-Šaltėnienė, lie 
tuvių kalbos mokytoja Bro- 
klyn rajone, ką tik grįžusi iŠ 
savo įspūdingos kelio ės po 
Argentiną ir Urugvajų, su s>>- 
vo tėveliais maloniai vaikus 
pavaišino.

Graži, saulėta diena daug 
prisidėjo prie geros nuotai
kos. Visi vaikai buvo iabaj 
patenkinti.

Ramūnas Pijus Kubiliūnas 
savo ir savo šeimos draugų 
būry atšventė 18-tuosius me- 
t s praėjusį sekmadieni, Vai
šės — «Churrasco» Ivytto /. 
Anastacio lietuvių mokykloje 

«M. L.- PREČUMEkaTOHIAI

Po 7,00 cr.: Jurgis Kazlaus
kas, Kazys Valiulis ir Kazys 
beulickas.

imAUJOJI KaKI'A STOJA
D >KBA »

ciet. Kat. Moterų Draugiją 
lig s oi sudarė senesnioji, iš 
Lietuvos atvyKusi Karta. Jau
nesnes taikėsi nuošaliai. Jos 
jau yra augusio ir gyvem- 
mau išėjusios kitoje apiinku- 
m je. leš trejetą mėnesių 
susidaiė gtupė, kuri pradėjo 
piauuut', Kaip nauj.sios kar
tos Leiuvė^ moteris suorgani- 
zuo i. Po keliu pasita imu ini
ciatorės sušaukė pora susi
rinkimų, kur buvo aiškinta rei 
kalas jaunesnei kartai stoti 
darban. Idėja rado nemaža pri 
tarimo, busii inkimuos buvo 
svarstomi naujos draugijos 
įstatai ir planai. Pirmas vie
šas i asirouyu as bus 30 d. rug 
piūčio. Apie tai plačiau kita
me numeryje.

Liepos 22 šeimos židinį V. 
Zelinoje sukūrė plė. Elena Pe 
troft su p. Jonas Pakalnis. Mo 
terystės ryšį palaimino Msgr, 
Pijus Kagažinskas Jaunoji 
yri Antaninos Bndanauskaitės 
ir Amėrico Petroff duktė. Jau 
nasis — Malviaos Banytės ir 
Prano Pakalnio sūnus. Abudu
Jaunieji dalyvavo Betídrüume 
aės chore. Jų vestu viii1'mišių 
metu giedojo choras. Povestu 
vinei kelionei jaunieji buvo 
išvažiavę į Argentiną. Aplan
kė Embu Guassu kroklius.
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