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bar duos 20 kartų daugiau.
Misionieriai Saleziečiai, sun
kiausiose sąlygose, dirba di
delį religinį ir kultūrinį dar
bą tame dar beveik visai lau
kiniame krašte. Jie sugeba
prieiti prie laukinių indėnų,
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kaip niekas kitas neprieina.
Pinigai reikalingi mokykit m
metų ir neturėti prieš akis prieglaudoms, bažnyčioms sta
Plačiajame Pasaulyje
jokios šviesesnės aiei ies yra tyti ir išlaikyti.
skaudus ir nežmoniškas daly
kas. Todėl vienas išsilavinęs
karo pabėgėlis taip pareiškė
PETRAS PAKALNIS
JAV žurnalistui: «Mes, karo São Paulo
Prefeitas Faria Lima varo
Jungtinių Tautų statistikos rines ar amatų mokyklas, ga pabėgėliai, nepasitikime nie
ku;
nei
savo
žmonėmis,
nei
didelius miesto pagerinimo
sako, kad pasibaigus pirma vo darbo, kiti įstojo į Jorda
žydais,
nei
Jungtinėm
Tau

darbus. Ir grindžia gatves, ir
jam žydų ir arabų karui 1948 ne organizuojamą arabų legitom».
Kam
teko
paragauti
sto
jas platina, ir deda naujas
m. Syrijoje, Libane, Jordane joną, dar kiti prisiglaudė pas
vykios
duonos,
tas
supras
ne

šviesas,
ir rūpinasi atvesti
ir Egipte buvo 96L000 karo gimines ar draugus. Tačiau
kaltų
karo
aukų
širdgėlą.
De
daugiau vandens, telefon , ge
pabėgėlių. Praėjus 10 metų jų pabėgėlių skaičius ne mažė
ja,
tos
širdgėlos
balsas
visur
nnti
visą susisiekimą. Kur
buvo jau virš milijono, o da jo, bet didėjo. Jungtinių Tau
bar priskaitoma net 1.317.749. tų duomenys rodo, kad kas atsimuša į kurčias ausis, Ru lik pasisuksi, visur matai tuos
met stovyklose gimdavo 45.000 sai siunčia ginklus i Siriją, miesto tvarkymo darbus. Tuo
Jordaną ir Egiptą, arabai ap galima tik pasidžiaugti.
Pabėgėliai kuriasi
daugiau, negu mirdavo.
sikrovė didesniais mokes
Visur, kur vyksta karas, at
čiais, kad galėtų įsigyti kuo
Pablogėjo
siranda ir karo pabėgėlių.
daugiau ginklų, o Karo pabė
Taip buvo per pirmąjį pasau
Per paskutinį žydų ir ara gėliai lindi palapinėse ir lau
linį karą, taip yra ir dabar. bų karą pabėg<4iųgpadėtis dar kia šaltos žiemos.?
Bet visuose kraštuose, išsky pablogėjo. Karo veiksmai su
«Smurtas», sakė kartą Pi
rus arabų valstybes, karo pa griovė nemažai namų ir taip
jus XII, «visuomet ‘griovė ir
bėgėliai buvo greičiau ar lė įbaugino arabus, kad vien lik
čiau įjungti į normalų gyve į Jordano valstybę sugužėjo niekuomet neatstatė. Jis sukę
lia aistras, bet jų nenumalši
nimą ir galėjo prasimaninti apie 150.000 naujų pabėgėlių.
na. Jis • daugina neapykantą
iš savo darbo. Į JAV, P. Ame Jie prarado beveik visą ner
VATIKANAS.
ir griuvėsius ir nesutaiko ko
riką, Angliją, Prancūziją ir tt. ijų ir užkrovė didelę naštą vojančių partijų». Bet tie žo
Poros šimtų vyskupų susi
galėjo atvykti visokių tautų neturtingam Jordano kraštui.
džiai daugumai arabų yra sve rinkęs Sinodas, drauge su'
karo pabėgėliai ir Kurti jsavo Prie tos nelaimės prisidėjo ir timi ir jie nenori mokytis nei
židinius svetimoje žemėje. Va . ita. Norėdami atsikeršyti žy iš šių metų karo, nei iš skau Šv. Tėvu svarsto šiuo metu
karų Vokietija apgyvendino d .ms, plepūs arabų vadai ra daus karo belą avių likimo. katalikų santuokas su nekanet 12 milijonų karo pabėgė gino savo tautiečius streikuo Skirdami tik dalį ginklams iš talikais.
lių ir davė jiems maisto, pas ti, grįžti į žydų užimtą k aš- leistų pinigų, jie išspręstų ir
togę ir darbo. Dabar nebega tą ir «tapti dygliais žydų pa
Prieš porą savaičių nutarė
lima jų atskirti nuo senų vie šonėje». Savaime aišku, kad karu belaisvių, ir taikos klau
Simą.
pagreitinti- bažnytinių įstaty
tos gyventojų ir nieko j.erns žydai nenorėjo įsileisti tokios
mų naują, pataisytą laidą, ku
nebetrūksti. Lietuviai tremti penktos kolonos ir tik po il
ri
būtų pritaikyta šių dienų
niai taip pat gerai įsikūrė Ka gų ir varginan. ių derybų bū
reikalams.
naioje ir JAV, kad nere ai vu nustatyta, kiek, kada ir
pralenkė net senuosius emi kokie pabėgėliai galės grįžti
iš Jorda o į Izraelį. Kitos
grantus.
arabų valstybės nesileidžia į
Paulius VI vienoje savo
jokias
derybas su žydais.
Ne arabai
Vis daugiau balsų šaukia kalboje labai apgailestavo,
kad valdžia leistų taip vadi kad atsiranda pačių katalikų
Užplūstos karo pabėgėlių, Pasitarimai be galo
namą «jogo do bicho» loteri tarpe vyrų, kurie pasiduoda
arabų valstybės pasielgė ki
jas visame krašte. Už tai pa
Pasibaigus šių metų karui, sisakė ir savo suvažiavime šių laikų pagundai vaikytis
taip. Jos nesistengė įjungti sa
visokias naujas madas, abejo
vo tautiečius į pramonę ar arabų vadai jau tarėsi keletą viešbučių sąjungos atstovai. ti tikėjimo tiesomis, šv. Raš
žemės ūkį, bet sutraukė j sto kartų, kokių priemonių reikė
tu, sakramentais ir krikščio
vykias, kur dauguma jų dar tų imtis prieš žydus, bet visi
niškojo gyvenimo papročiais.
ir šiandien tebegyvena. Taip jų pasitarimai baigėsi nesuta
Šiaurinėje Brazilijoje dide Prašė visų katalikų susiklau
buvo padaryta dviem sumeti rimu. Turbut jie nesu ars ir
symo ir nuoširdaus bendra
mais: kad pasaulis nuolatos Kartūno konferencijoje, o jei lius plotus žemės supirkinėjo darbiavimo su vyskupais ir
prisiminiu, kokią skriaudą pa ir sutars, kažin ar laikysis svetimšalia1’, ypač amerikie popiežium.
darė žydai arabams ir kad duoto žodžio. Juk keletą kar čiai. Toks Stanley Sellig šio
arabų širdyse nuolatos degtų tų buvo tariamasi pav. alyvos mis dienomis prisipažino tueksporto ir Jemeno klausimu rjs nupirkęs pusantro milijo
neapykanta žydams.
ROMA. Spalio 18 d. užbaig
ir visos derybos nuėjo nie no amerikoniškų akrų, tai yra
Nemaža buvo planų ir su ką s.
apie 750 tūkstančių hektarų. tas trečias^tarptautinis pasau
manymų, kaip būtų galima pa
liečių kata ikų kongresas.
Arabų nesutarimą padidino 1 et sakosi supirkęs visai tei
šalinti tą skaudžią karo pabė
singai, prisilaikydamas kraš
gėlių problemą, bet tuos pla Tuniso prezidentas Bourgui- to įstatymų. Jis sumokąs ir
nus atmetė ir arabai, ir žy ba, kritikuodamas Egiptą už visus mokesčius.
Bažnyčios daktarais bus
dai. Kurdami Izraelio valsty tai, kad tas išprovokavo žydų
skelbiamos
ir moterys, iki
bę iš nieko, žydai neturėjo arabų karą. Jis ragino kitas
šiol ta garbė tekuavo tik vy
pinigų kompenzuoti arabų, o arabų vals ybes atšaukti karo
rams.
Pirmosios dvi kandida
Kodėl svetimšfc liai veržiasi
arabai nenorėjo pripažinti Iz stovį prieš žydus ir keisti
tės yra Šv. Teresė Didžioji
raelio valstybės ir buvo-nesu «akligatvio politiką» prieš žy į Brazilijos žemes? Sellig sa ir Šv. Katarina iš Sienos, abi
kalbami. Jie nuolatos plana dus. Toji revanšo politika, ko, jog Šiaurinės Brazilijos liek savo raštais, tiek gyvu
vo išstumti žydus giš Palesti varoma jau 19 metų, nedavu žemė esanti nepaprastai naši, žodžiu nepaprastai nusipel
si jokių pozityvių vaisių.
jos patys Brazilijos gyvento niusios Katalikų Bažnyčios
no* ir ruošėsi naujam karui.
jai beveik nesunaudoją, o ki religiniams mokslams.
Pasitarimu vaisiai
[Pagalba
tuose kraštuose žemės dide
lis
trūkumas. Tai ir perką
Matydamos karo pabėgėlių
Galima drąsiai pridėti, kad
skardą JungtinėsJITautos, Rau toj; neapykantos politika da- Brazilijoje.

l\ar<j Pabėgėliai
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. vė tik blogų vaisių. Ji paže
mino arabų vardą, ištuštino
valstybės iždą, bereikalo lie
jo savo ir svetimą kraują ir
milijoną nekaltų karo pabė?■ gėlių paliko dideliame skur
do. Gyventi stovyklose per 19

Kalifornijoje dega didel
plotai miškų. Gaisrai sunaiki
no keletą šimtų namų.

HONG-KONG

Šitoje anglų tebevaldomoje
kolonijoje komunistai kelia
žiauriausias riaušes, žudo žmo
nes, padeginėja namus, mėto
bombas į minias. Tuomi nori
priversti anglus pasitraukti iš
to miesto,
n—
n
ii ■■smi i

BOLIVIJA
Bolivijos vyriausybė sude
gino nušautojo komunistų te
roristo «Che» Guevara kūną.
Bet kad komunistą j isame pa
šaulyje negalėtų sakyti, jog
Guevara tebėra gyvas, gydyto
jai, prieš sudegindami jo kū
ną nuplovė pirštus ir juos |it
gabeno į La Paz sostinę, kur
Argentinos ir kitų kraštų eks
pertai gali bet kada patikrin
ti, ir įsitikinti, kad Guevara
yra tikrai žuvęs įir sudegin
tas.
11—I
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SO V. RUSIJA

Spalio 18 d. Sovietų moks
lininkų prieš keletą mėnesių
pasiųstas į Veneros - oušros
žvaigždės planetą nusileisda
mas kiek sugedo, nes per sti
priai atsitrenkė. Bet kaikurię
aparatai, sako, veikią.
118—1
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PASITARIMAS VASARIO
16- l'OS REIKALU
Ateinančių metų Vasario 16
yra jubilėjinė. Sueis 50 metų?
kai Vilniuje lietuvių tautos,
įvairių ideologinių grupių ats
tovai pasirašė Lietuvos nepri
klausomybės atstątymo aktą.
Lietuviškoji išeivija minėda
ma šį istorinį įvykį irgi priva
litų sutilpti prie vieno ^štaio,
susirinku vienoje salėje, var
dan Lietuvos, palikus nuošaly
asmeniškumus.
Šiuo reikalu kviečiu organj
zacijų, chorų, sambūrių ir bū
relių pirmininku pasitarimą 3
d. lapkričio 20 vai. Vila Zelinoje, išspręsti principiniam
klausimui, ar mes būsimą Va
sario 16 minėjimą ruošime vie
ną ben iromis jėgom s, ar ats
kirai.
Prel. P. Ragažinskas

Antikomunistinis Frontas š.
m. lapkričio 5 d. skiria MAL
DOS DIENĄ už žuvusius nuo
komunistinio režimo, Iškilmių
gos šv. mišios bus 5 d. lap
kričio S. Paulo Katedroje 11,36
vai., kurias laikys ir pamoks
lą sakys J. E. Dom Antonio
Valdžios parama saležiečių
Maier Campos, vyskupas.
misijoms Amazonijoje padi
Pasimokiusi iš Vietnamo bu
Lietuviai kviečiami gausiai
dinta. Jau nuo 1958 įmetu vy- ėistų vienuolių, viena ameri dalyvauti šv. mišiose katedro
riausybė jiems išmoka 35 mi- kietė moteris Los Angeles je. Tą dieną V. Zelinoje 11
lijonus senųjų kruzeirų. Da- miesto centre apsipylė gazo val.^šv. mišių nebus.
IM—II
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donasis Kryžius, Popiežiaus
Misija Palestinai ir kitos or
ganizacijos ėmėsi šelpti ir ap
rūpino arabų karoipabėgėliue
Maistu, vaistais, drabužiais,
pastoge ir mokyklomis. Dau-..
gelis pabėgėlių, pabaigę vidų

linu ir susidegino. Tuo ji iš
reiškė savo protestą prieš
Vietname vykstantį karą. Anks
čiau panašiai pasielgė vienas
vaikinas.

Lietuvos nacionalinė į
M.Mažvydo bibliotekai
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roj, Figaro ir Don Bazilio ro
lėse (abu dainavo itališkai),
ir grįžta atgal stažuoti sve
Rugsėjo 24 d, Vilniaus lai tur, Kaniava į Sofiją (Bu'gakraščiuose paskelbtieji įvai rijoj), Daunoras į Milaną.
.‘(ELTA)
riais garbės titulais bei pagy
rimais apdovanotųjų sąrašai
vėl, kaip paprastai, mirga ru
siškomis pavardėmis. Ir vis
Budelius kelia i
tos pavardės žymimos ties
padanges
atsakingasnėmis pareigomis
Lietuvoje įtaisytose įmonėse
Pokario laikotarpyje Lietu
bei įstaigose. Pavyzdžiui:
voje nelemtai pasireiškę stri
!ichail Jefimoj — Baltijos bai» (enkavedistų armijos tai
laivų statyklos vyriausias tech kininkai prieš Lietuvos lais
nologas. Lev Masunov — «Žal vės kovotojus), dtda pastan
girio» staklių gamyklos vy gas kaip nors išgirsti ir įam
riausias metalurgas. Vasilij žinti savo vardą. Žinoma, nei
Maksimov — elektros skaiti neužsimena apie anuo metu
klių gamyklos cecho viršinin pagar-ėjusi savo vardą, ta
kas. Semion Stukalio — staty riamą su siaubo ir paniekos
bos-apdailos mašinų gamyklos mišiniu — «istrebiteliai» (nai
planavimo gamybos skyriaus kintojai (naikintojai) ar sta
viršininkas. Vladimir Kosiuga čiai stribai». Jie dabar —
— elektrotechnikos gamyklos •liaudies gynėjai»...
partinio komiteto sekretorius.
Tiesa (rūgs. 20) rašo, kad
Konstantin Sviridov — staklių
«Viena
pirmųjų respublikoje
gamyklos meistras. Aleksandr
Zaidenvarg — grąžtų gamy susikūrė Alytaus rajono bu
vusių liaudies gynėjų taryba.
klos direktoriaus pavaduoto
Ji suruošė susirinkimus su
jas. Nikolai Milenksij — poli
moksleiviais, kolūkiečiais». At
technikos instituto šiluminės
seit, stengėsi išbal inti save
energetikos katedros vedėjas.
jaunimo akyse. Toliau sako:
(ELTA)
«Jų inLiūtyva buvo atideng
tas paminklinis akmuo žuvu
úsnznn
sioms liaudies gynėjams ir
Šaunus solistai
aktyvistams».
(ELTA)
Vilniaus opera džiaugiasi
ir didžiuojasi trim jaunais
aukšto lygio solistais. Tai Vir
gilijus Noreika, tenoras, Vac
lovas Daunoras, bosas (abu
Šią vasarą matyti bei girdėti
Kanadoj) ir Eduardas Kania
va, baritonas. Tik šį sezoną
PLB JAV Krašto
vilniečiams dar neteks tąja
trijule gėrėtis. Noreikos pla
Naujoji Valdyba
nai dar neaiškūs, Kaniava ir
Rugsėjo 23 ir 24 d. New
Daunoras pasirodė vieną va
karą Sevilijos Kirpėjo ope Yorke buvo susirinkusi gegu

Va kokie lietuviai
Lietuvoje atsiranda!

-Jav-

Pijaus XII Bendradarbis
lt

BR.

KRISTANAVIČIUS

Turbūt nėra nei šimto lie
tuvių, pažinusių tėvą Rober
tą Leiberį, SJ, artimiausią, pa
tikimiausią ir intimiausią Pi
jaus XI bendradarbį. Savo
išore jis niekam neimponavo,
nes buvo žemo ūgio, liesas»
palinkęs į priekį ir labai var
ginamas dusulio.. Bet kas jį
pažino arčiau, tam jis darė
didelį įspūdį.
Jo protas buvo atviras vi
som problemom. Nors savo
prigimtimi jis buvo linkęs į
istoriją ir, pabaigęs Berlyne
studijas, ilgai bendradarbiavo
su garsiuoju Bažnyčios istori
ku Liudvig voa Pastor, bet
greitai susigaudydamas ir ki
tuose klausimuose ir tuojau
eidavo prie dalyko esmėsKaip moks Įninkąs jis išleido
Inocento XI gyvenimą ir, ro
dos, paskutiniuosius du «Geschichte der Papste» tomus
po Liudvig von Pastor mir
ties. Tėvas Leiberis dėstė
Bažnyčios istoriją Valkenburgo kolegijoje ir Grigaliaus

universitete Romoje.
Paklaustas, kaip jis susipa
žino s" Pijum XH, jis man at
sakė; «Nuncijus Pacelli pra
šė manęs (- spėju, kad per
Bavarijos Provincijolą, dabar
tlnj kardinolą Bea) vieno dar
bo ir aš jam atlikau. Per vie
ną priėmimą nuncijatūroje aš
susipažinau su juo asmeniš
kai. Tada jis pakvietė mane
kada nors jį aplankyti. Bet
aš maniau, kad tai yra įpras
tas italų komplimentas ir nė
jau. Tačiau vaikščiodamas
taip vadiname «Anglų Parke»
vėl jį susitikau, o jis antrą
kartą pakvietė mane į nuncijatūrą. Tuokart, žinoma, atsi
sakyti negalėjau. Kai jį ap
lankiau, jis pavedė kitą dar
bą. Paskui tų darbų atsirado
vis daugiau ir daugiau, kol
galų gale provincijolas, prašo
mas nuncijaus, pavedė mane
jo dispozicijai». Tai buvo 1924
metais Miunchene.
Praėjus vieneriems metams
nuncijus Pacelli persikėlė į
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rius, Antanas Mažeika — in J. Urbono. Pre . Urbonas yr
formacijos nelietuviams rū ir Philadelphijos vyskupija i
trečiosios apygardos dėka
pintojas.
m».
(ELTA)
Tautos Fondo valdyba di
iiiatMCTau
ŪBOHIlii
džiuojasi
tokių ypatingųjų
Lietuvių,Bendruomenės Phi (premijuojamųjų) rėmėjų są
ladelphijos apylinkė yra vi rašo papildymu.
(ELTA)
sose Jungtinėse Amerikos
Valstybėse konkrečiausiai vei
kianti Vyriausio Lietuvos Iš hsanmiii
laisvinimo Komiteto pastangų
VAIDINA MINISTERĘ
rėmėja. Jos valdyba (pirm.
J. Stiklorius) šiomis dienomis
Rusų delegacija atsivežė į
perdavė Lietuvos Išlaisvini dabartinę Jungtinių Tautų se
mo Tautos Fondui tos apylin siją ir Leokadiją Diržinskaitę
kės sudėtą 1967 metų Įnašą (Piliušenkienę) iš Vilniaus.
— 500 dolerių. Tokį įnašą su
Lietuvių kvislingų garsia
daryti ši bendruomenės apy kalbiai bando garsinti L. Dir
linkė tęsi jau treti metai. žinskaitę Amerikos lietuviams
Tiksliau tariant, praėjusiais kaip «tarybinės Lietuvos už
metais tesėjo net su kaupu, sienių reikalų ministrą». Jung
nes pernykštis šios apylinkės tinių Tautų sekretoj iate, ta
įnašas buvo 600 dolerių.
čiau toks titulas nežinomas,
nepripažintas
ir bereikšmis.
Stambus — 100 dolerių —
vieno asmens įnašas šiomis L. Diržinskaitė čia įregistruo
dienomis gautas irgi iš Pea- ta tik kaip viena iš rusų de
sylvanijos, iš Dubois šv. Juo legacijos narių. Prasidedant
zapo parapijos klebono pre šiai Jungtinių Tautų sesijai,
lato (teisių humanistinių moks Pavergtųjų Europos Tautų
lų garbės daktaro) Mykolo Seimas, kaip gir kitais atve
jais, dar kartą įsakmiai priminė Jungtinių Tautų sekre
toriatui ir delegacijoms, kad
aleksas Kalinauskas
rusų (Sovietų Sąjungos) dele
Advokatas
gacija ^niekad nėra įgijusi
teisės
atstovauti Lietuvai, Lat
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
vijai ir Estijai. Tai taikoma vi
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
sai rusų delegacijai, neatsi
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
žvelgiant, kokių asmenų be
Rezidencija:
Raštinė:
būtų jos narių tarpe.
R. Joaquim Piza, 204
. 15 de Novembro, 244
_____
*
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Tel. 31-2548
4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
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žės mėnesį išrinktoji Jungti
nių Amerikos Valstybių Lie
tuvių Bendruomenės krašto
taryba. Dviejų dienų sesija
bavo pertrumpa išsamiai ap
svarstyti visiems šio didžiau
sio PLB vieneto trejų metų
užsimojimams. Bet taryba at
liko pagrindinį šio pirmojo
savo susirinkimo uždavinį: iš
rinko naują šio krašto lietu
vių bendruomenės vyriausią
vadovybę — valdybos pirmi
ninką ir tarybos prezidiumą.
Valdybos pirmininku atei
nantiems trejiems metams iš
rinktas Bronius Nainys iš Chi
cagos. Jo pasiūlymu, nutarta
kad valdyboje iš viso bus 11
narių, Pirmininkas kitus 10
valdybos narių pasiūlys tary
bai tvirtinti laiškinio balsavi
mo būdu.
Tarybos prezidiuman išrink
ti ir ^pareigomis pasiskirstė-’
Juozas Kapočius (Lietuvių En
cikiopedijos leidėjas, iš Bos
tono) — pirmininkas, kun. VJutkevičiusdr kun. V. Dabušis - vicepirmininkai, Arvy
das Barzdukas — sekreto

no 14,00 ik* 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LTDARUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 — VILA ALPINA

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

N. Y. Times rugsėjo 10 fotografijų skyriuje labai neral
atsiliepė apie tėvo A. Kezio
nuotraukų rinkinį. Pažymėjo
kad autorius gimęs Lietuvoj
39 m. amžiaus, Amerikos lie
tuvių tėvų jėzuitų narys, ku
rių centras Chicagoj.
Jo nuotraukas parodys ir
Mookoje.
(E)
II—III

i i sunarni i

Berlyną, u 1929 metais j Ro
mą, žinoma, kartu su Tėvu
Leiberiu ii trims šv. Kryžiaus
seselėms. Garsiausioji iš jų
yra motinėlė Pas&alina. Rašy
damas jai praėjusių Kalėdų
proga, prašiau pasveikinti T.
Leiberį. Ji man atsakė, kad
pas Tėvą Leiberį užeisianti
rytoj. Tai buvo paskutinis ma
no kontaktas su tuo garsiuoju
jėzuitu,-nes vasario 18 d. jis
mirė.
Pirmą kartą pamačiau Tė
vą Leiberį Valkenburge, ro
dos, 1930 ar 1931 metais. Jis
skaitė paskaitą apie kokį tai
konkordatą ir didžioje salėje
nebuvo nė vienos laisvos vie
tos. Paskui, 1941 m., apsigy
venau Grigaliaus universitete
ketvirtame kambaryje nuo Tė
vo Leiberio. Žinojau, kad jis
yra popiežiaus bendradarbis,
bet nelindau jam į akis, nes
jis turėjo savo rūpesčius, o
aš savo. Bet kai patekau į
popiežiaus komisiją šelpti ka
ro pabėgėlius (Pontifícia Co
missione Assistenza Profughi),
tuokart, važiuojančiam į Cesano Romano karo pabėgėlių
stovyklą, Tėvas Leiberis man

pasakė, kokią jurisdikciją
man davė popiežius.
Pabėgėlių buvo apie 15.000,
o jų vargų ir bėdų niekas ne
galėjo suskaityti ir neskaitė.
Visus jų prašymus perduodavau tėvui Otto Faller, SJ, ko
misijos vicepirmininkui. Kele
tą prašymų, adresuotų popie
žiui, perdaviau Tėvui Leiberiui. Apsilankydamas Romoje,
žinoma, papasakojau jam ir
apie baisią stovyklos padėtį.
Bet jis nei kiek’nesijaudindavo, nes iš kitų šaltinių girdė
davo dar baisesnių dalykų.
Kartą labai kantrų Tėvą
Leiberį išvedžiau iš kantry
bės Tai buvo, rodos, 1943 m.
Vienas jaunas žydas, apsiren
gęs kunigo rūbais, slapstėsi
Trasfigurazione klebonijoje.
Toje parapijoje laikydavau
mišias kas sekmadienį. Žydas
man pasiūlė 1.500.000 lyrų jei
išvaduočiau jo dėdę, suimtą
vokiečių. Suradęs Tėvą Leibėrį universiteto skaitykloje,
papasakojau apie tą nuotykiTėvas Leiberis man gana aš
triai atk’rto: «Nekankinkite
mane dėl tų žydų». Kai jam
priminiau, kad čia ne pinigų

bet gyvybės klausimas, jis
man atsakė, kad čia nieko
negalima padaryti. S.S. dali
nai sūimą net kiekvieną įtar
tiną žmogų, praeinantį pro
Torquato Tasso gatvės kalė
jimą, kur sėdėjo ir tas turt ngasis žydas. Tėvas Leibe
ris žinojo, apie ką kalbėjo,
ir mokėdavo atskirti tiesą
nuo melo ir gandų. Todėl
von Hochut priekaištas Pijui
XII, kad jis savo tyla prisi
dėję prie žydų skerdynės,
man atrodo labai labai šlykš
tus šmeižtas. Jo vaidinime
apie Pijų XII yra ir daugiau
panašių šmeižtų.
Be to mažo incidento, ku
ris nesumažino, bet, atvirkš
čiai, padidino pagarbą T. Lei
bėriui, visuomet buvo malonu
su juo kalbėti ir juokauti. Jei
jis, perkrautas darbais ir rū
pesčiais, kartą buvo nekan
trus, tuo niekas negali stebė
tis. Bet reikia tikrai stebėtis,
kad jis, tarnaudamas|Pijui XII
net 35 metus, ne kartą žiūrė
jo giltinei į akis ir taip ilga
iš jos išsisuko.

(Bus daugiau)

3

5 pusi.

1967 m

MÓSU LIETUVA

spalio 20 d

-—

«NOSSA LITUANIA >
fiUA LITUANIA, 67
SAO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92-2263
LIETUVIŠKOS
BIRETOR

MINTIES -S A V AITRAŠTIS

RESPONSÁVEL DR. JOSÉ

FERREIRA

CARRATO

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.$ 7,00 visoje P.
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.f 25.00. GARBĖS
Atskiro numer.išleidimas NCr.$50 00 Paskiro Nr. Kaina Cr,$0 15
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. $ 10,00 paskutiniajame
NCr$ 5,00. viduriniuose puslapiuose NCr.2,50
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai gražiu mi tik autoriui pra
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai rebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Urugvajaus Vargai
Urugvajaus vidaus reikalų sybe , išnykimas laisvosios
ministeris pulk. Dr. Augusto spaudos (jau trys mėnesiai
Legnani rugsėjo 8 d. per ra 9 laisvieji Montevideo laikraš
diją ir televizijos tinklą paša čiai dėl daroininkų streiko ne
kė istorinę kalbą apie krašto gali pasirodyti. K.), nuolati
padėtį. Žinių agentūros isto niai streikai ir sabotažas pas
rine ją pavadino todėl, kad te, atsiradimas štabų revoliu
bene pirmą kartą šios šalies cijoms organizuoti kaimyninė
vidaus reikalų ministeris, vy se valstybėse yra tik dalis
riausybės vt>rdu, aiškiai ir ką simptomų tokiai nenormaliai
tegoriškai pasisakė prieš ko padėčiai Urugvajuje pavaiz
munistų siautėjimą ir jo p»sė duoti.
kas. Kalbėjo apie nesibaigiau
Kremlius pasiririnko Monte
čius subversyvinio pobūdžio video savo postu Amerikos
streikus, apie nuolatines stu pietuose, visokių savo agentų
dentų riaušes, apie universi tarptautinio susitikimo centru,
teto ir iabrikų užėmimus, apie iš kurio į visas ouses sklei
laisvos spaudos sunaikinimą džiama spaudinta propaganda
ir apie OLAS konferenciją ir slaptos instrukcijos. Šitokia
Kuboje.
raudonojo imperializmo infil
Visoje Lotynų Amerikoje ži tracija Urugvajuje darosi ne
nomas Buenos Aires dešinių pakenčiama *r kaimynams.
jų liberalų dienraštis LA PREN
Linkime ir laukiame, kad
SA rugsėjo 11 savo vedama politinio ministro energinga ir
jame apibūdindamas Urugva blaivi kalba, reikštų sveikin
jaus vidaus jreikalų ministé tiną Urugvajaus vyriausybės
rio kalbą, tarp kitko rašo;
reakciją, kuria apsidžiaugs vi
«Urugvajus jau kenčia ko si nepriklausomybę branginą
munistinės propagandos ir amerikiečiai».
Deja, ši viltis kolkas nepa
maištingos akcijos pasėkassiteisino Dr. Lognani -sensa
Visokių krypčių komunistai
ten yra nereikšminga mažu cinga ir nesitikėta* kalba atma, bet jos dirigentai ir akty rod(, kad nesusilaukė jokių
vištai gauna stiprią paramą praktiškų atgarsių nei vyriau
iš tarptautinės organizaci os sybėje, nei visuomenėje, kai
visuotinė krizė šalyje aštrėja
ir komunistinių šalių. Urugva
jaus komunistų veikla ir jų kulvirč ais. Kalbama vėl apie
eventualius pasikeitimus vy
įtaka buvo visados nepalygi
riausybėje. Manoma, kad pre
namai didesnė, negu balsai
zidentas turės pakeisti kaikuuž juos rinkimuose.
riuos marksistinėj įtakoj esan
Vyriausybės būdavo vis abe čius savo bendradarbius, ypač
jingos pavojui iš raudonųjų, vadinamą ekonominę ekipą.
bet toliau abejingumas jau Patyrę politiniai komentato
nebeįmanomas. Gili ūkinė kri riai abejoje, ar *superdemozė, prekybinis bankrotas, so kratai nebus perdaug pavėla
cialinis chaosas, sindikatų įžu vę reaguoti...
lumas virtęs «paralele vyriua
K.

Lunkus tai buvo laikai,

' Drauge ir gražūs. Ypač kai

Kadu sukurta Lietuvos karalija?

pai kalba apie dažnus lietu
vių
puldinėjimus į Livoniją
Šiandien lietuviškoji:lTeikla
Rusijos žemes ir Lenkiją X1Í
vos merdi. Ir labai skaudu,
amžiaus gale. Tai liudija lie.
kad tie, kurie nieku neprisi
tuvius buvus tada jau organi
dėjo prie mūsų kūrimosi, ku
zuotus, bet tai neapibūdina,
rie net nematė lietuvybėsjžyoe imo laikotarpio S. Paulyje
«1251 metų liepos 17 dieną kiek tas susiorganizavimas tu
valstybiškų požymių
dabar skaitosi lietuviuko vi laikyti oficialia Lietuvos kara rėjo
1215-1219 m. laikotarpyje lie.
suomenės turto tartunb-kokie lijos įkūrimo diena».
tuvių kunigaikščių minima net
viešpačiai.
Tai diena, kurią popiežius 21. ir jų vyresniųjų tarpe mi
Inocentas IV keliuose savo nimi Mindaugas bei jo brolis
Nustebino
laiškuose priėmė didįjį Lietu- Dausprungas. 1219-1244 metų
Štai skaitome ir stebimės vos’kunigaikštį Mindaugą Anaš /aikotarpyje Mindaugas, paša
buvusios lietuvių mokyklos talų Sosto globon, pripažino linęs sritiuius kunigaikščius,
mokytojos p, L. Majienės jam karaliaus vardą, paskyrė paėmė valdžią į savo rankas
straipsniu; «Kas pardavė mo Saremos ir Kuršo vyskupus visoj Lietuvoj ir pasivadino
kyklas». (Žiūr. M.L. Nr. 35, š. Lietuvos ir jos karaliaus glo didžiuoju Lietuvos kunigaikš
m. rugsėjo 11). Tik gaila, kad bėjais ir pavedė Kulmo vys čiu. Tik 1250 metų gale apsi
p. Majienė suvesdama sąskai kupui vainikuoti Mindaugą krikštijęs, Mindaugas išsiun
tas su Dr. Mačiuliu, taip labai Lietuvos karalium.
tė pasiuntinius pas popiežių,
sujaukė savo gan neblogą
Nors vainikavimas įvyko tik prašydamas de jure pripažint
straipsnį. Jį tinkamai supras 1253 melų vasarą, tie 1251 mo de facto jau esamai vals
ti nepakanka vieną sykį per metų liepos 17 dienos popie tybei.
skaityti. Pasirodo ne aš vie žiaus aktai jau įteisino Lietu
Iš tų duomenų tegalima
nas būsiu panašios nuomonės. vą tarptautinėje plotmėje kaip spręsti, kad pirmasis Lietuvos
Mano kaimynė paklausė; «Ale atitinkamai sutvarkiusią ne prj valstybės pavidalas kūrėsi pa
Kaip čia yra, kad toks garbin klausomą valstybę. To meto laipsniui, be konkreta ;s iš
gas žmogus, kaip Dr. Mačiu Europos politinėje sandar. je ankstinio nutarimo bei pasislis, galėjo parduoti mokyklas?1 tik popiežiai ar |jų delegatai kelbimo, ir kad tas kūrima
O kitas apie tai kalbėdamas teturėjo teisę vainikuoti val sis truko gal keletą ar net
sakė; «Kad aš ten nelabai dovus ir įteisinti jų valdas keliolika dešimtmečių. Tad nė
supratau, ar tos kompensaci kaip valstybes. Suprantama, ra ir greičiausia nebebus įma
jos, galų gale, mokytojams tą dieną Lietuvos valstybės noma nustaty i tiksli Lietuvos
buvo išmokėtos, ar ne?»
kūrimasis buvo jau ir teisiš valstybės kūrimosi pradžios
data. Dėl to Lituanistikos ins
Tebeturiu Dr. Mačtulo strai kai užbaigtas.
psnių iškarpas. Ir niekur ne
Istorijos dokumentuose Lie tituto istorijos skyrius ir pa
randu, kur jis būtų «žiauriu tuvos vardas pirmą kartą pa taria norint turėti konkrečią
būdu puolęs buvusius moky minėtas 1200 metais, kalbant su Lietuvos valstybės įsikūri
tojus», kur jis «kartoja melą* kalbant apie tada įvykusį Prū mu susijusiąldatą, imti dėme
ar p. Majienės žodžiais ta sų arkivyskupo beneoiktino sin tikrai žinomą tos valsty
riant, «karsto šunis ant buvu Brunono Kverfurtiečio nužu bės tarptautinio įteisinimo da
sių mokytojų kaklo».
dymą ties Rusijos ir Lietuvos tą — 1251 metų liepos *17 d.
(ELTA)
riba. Istorijos šaltiniai taip

Lituanistikos Instituto isto
rijos skyrius, Vliko ir PLB
valdybų prašomas pasisakyti
dėl pirmosios Lietuvos valsty
bės pradžios datos, nutarė ir
pataria:

Uz ka pykti?

o»

Argi tenka pykti, kad Dr
Mačiulis parašė tiesą, jog lie
tuviai neparodė ryžtingumo
tada, kai buvo uždaromos mo
kyklos ir vėliau parduoda
mos? (Nors tiesa, kad apie
parduotas mokyklas visuome
nė tik vėliau sužinojo).

o»

<x

jienė rasdavo tėvų pritarimą
bei cėkingumą. Ne tik tėvai,
bet ir mes, jos buvę moki
niai, dabar suorendę žmonės,
esame dėkingi mūsų buvu
siems mokytojams, kad jie
sugebėjo įdiegti į mūsų šir
dis daug gero. Tiesa, kad mo
kyklo e praleidome daug gra
žiu ir smagių savo nerūpes
tingos vaikystės dienų. Jeigu
nebūtų buvę mūsų lietuviškų
mokyklų, dai gelis iš mūsų
butų likę beraščiai, nes kitos
mokyklos arti nebuvo (turiu
mintyje ypač Vila Belos rajo
ną). Artimiausia mokykla bu
vo S. Caetano, o kita kažkur
Vila Viba Frudentėje. Šitie ra
jonai buvo veik vieni laukai
ir buvo baisu vienus vaikus
paleisti.
Antra, ir norėdami, visi vai
kai į tas mokyklas nebūtų su
tilpę. Baigę lietuviškąją mo
kyklą, retas kas tais laikais
tęsė mokslą toliau, nes mo
kyklų arti nebuvo, ir susisie
kimas buvo prastas, ir moks
las brangus. Tėvai džiaugės
kad vaikai išmoko skaityti, ra
šyti ir skaičiuoti.

Daug kas, o su jais ir šių
eilučių rašytojas, yra tokios
pat nuomonės, lietuviai tuo.
met nebuvo ryžtingi. Jei lai
ku būtų buvę kreiptųsi į tokį
įtakingų asmenį kaip Dr. Synesio Rangel Pestana. j«s tik
riausiai būtų viską padaręs
mūsų mokykloms išgelbėti.
Dr. Synesio Rangel Pestana
buvo didelis Dr. Mačiulio bi
čiulis ir labai prielankus lie
tuviams. Jo užtarimo dėka
mūsų mokyklos buvo atleis
tos nuo mokesčių. Kad lietu
vių mokyklos vykdė visus
brazilų valdžios reikalavimus,
mūsų bylai i. gi buvo labai
naudingas faktas. Dar geres
nis pareiškimas I ūtų buvęs,
kad ir mes esame nukentėję
nuo nacių. Dej , dėl to reika
lo
niekas nė piršto nepakėlė,
veikė lietuviškos mokyklos,
kai ten linksmai klegėjo vai o skubėjo įvykdyti visus įsa
kučių balseliai, skambėjo jų kymus. Visai bereikalingai p.
dainos ir juokas... Ten išmo Majienė kartoja visiems žino Ponios Majienės darbas
kome pamilti ir branginti sa mą faktą, kad lietuviškos mo
vo kalbą, istoriją bei jomis kyklos buvo neslaptos ir tt.
Mokytoja p. Majienė sugėKam
reikia
to
viso
patoso?
jo aiškiai dėstyti. Ji, bendrai
didžiuotis.
paėmus, buvo gera mokyto
Kūrėsi organizacijos, niekad
Mokytoju darbas
ja. Bet, kad ji savo rašiniu
netrūko kultūrinių bei pramo
'Dikra tiesa, kad mokytojai tik laurus skinasi, tai nelabai
ginių parengimų ir visur viuomenė labai gausiai dalyvau dirbo su vaikučiais mokyklo teisinga. Nebūčiau atsi-liepęs,
davo. Deja, viskas apmirė ka se, organizacijose, parengi jėi ne p, Majienės «žodelis
* ne ns aš
"ui prasidėjus, o jam užeibai- muose ir tt. Tiesa, kap p Má Dr. Mačiu1 v f.

Vieno mokinio pastabos
Dar taip neseniai su įdomu
mu skaitėm «Mūsų Lietuvoj*
Dr. P. Mačiulio straipsnius
‘‘Lietuviai žaliojo auko kraš
te*, Prisimenantiems anuos
sunkius kūrimosi metus Dr.
Mačiulio atminimai, be abejo,
orabėgo pro mūsų akis lyg
toks filmas, daug ką paryš
kindami, daug ką papildyda
mi. Tenka vien apgailestauti
jiad jis taip sutrumpintai rašė.

us, bandyta vėl kultūriniai
veikti, bet sekėsi jau žymiai
sunkiau...
.fe.

trus tonas, toks jau jai tipiš
kas, kad dėl jo pasišiaušė
jos buvusio mokinio prigim
tis, kaip kadaise jos linijuote
negailestingai čaižoma nuga
ra. Prisiminė jis jos rūsčius
žodžius, panieką ir pravar
džiavimus bei visas kitas fizi
nes bausmes... Todėl jos bu
vęs mokinys drįsta atversti
ir kitą medalio pusę.
(Bus daugiau)

Mums reikia vienybės
Mūsų tautos kova dėl išli
kimo yra tokioj rimtoj padė
ty. kurioj labiau negu beik da svarbu laikytis vieningai
ir ypač svarbu vadovautis
daugiau
protu, nepasiduoti
emocijų sūkurių blaškomiems
— kalbėjo Vliko pirmininkas
dr. J. K. Valiūnas Bostono Ite
tuvių bendruomenės tautos
minėjime rugsėjo 17 d.

Atskirą žodį tarė moterims.
Kvietė lietuves moteris pasti
printi savo dalyvavimą mūsų
įvairių užsimojimų vykdyme.
Vliko pirmininkas pasiūlė pa
galvoti, ar nebūtų tikslinga,
jei moterys paimtų į savo
rankas Tautos Fondo rėmėjų
būrelių tinklo plėtimą.
Mintis patraukė dėmesį Vli
ko pirmininkas grįžo iš Bos
tono pasiryžęs ją plačiau pa
kurstyti.
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Jaunistê

ATSIMERK, JAUNIME!
Tikro kataliko jaunuolio žvilgsnis visais laikais?buve at
viras visam pasauliui. Mūsų dienomis yra reikalingesnis ne
gu bet kada anksčiau. Ir mums, lietuviam’, mūsųjplaneta yra
nedalomas vienetas. Ar mes norim, ar nenorim, šiandien vis
labiau žmonės persiima VIENO PASAULIO mintimi. Ji yra
labai uoliai skleidžiama plačiose ma ėse, ypač Kristui prie
šiškų žmonių.
Pasaulis dabar išgyvena sunkią krizę. Ir mes lietuviai .
esame jon gyvybiškai įvelti. Tiktai jei mes įstengsime atvi
rai žvelgti j save ir į visą pasaulį, ir jame susirasti savo
vietą, mes galėsim teigiamai atsakyti į visus mums svarbiau
sius laiko klausimus.

Esam saukiami nepaprastam uždaviniui
Dar svarbesnis dalykas už dabartinę pasaulio krizę yra
tas faktas, kad katalikiškasis jaunimas yra pašauktas Būti
Kristaus nešėjas pasauliui, Jo bendradarbiais, padėti Jam
gelbėti visą pasaulį. Šitą savo didį pašaukimą tik tada mes
gerai atliksim, kai išmoksim atverti savo akis ir regėti visą
pasaulį kaip mūsų meilės, maldos ir apaštalavimo objektą.

Pasauline vizija
Jaunas žmogus natūraliai interesuoja-i viskuo, kas de
dasi pasaulyje. Jis svajoja bent savo artimiausią pasaulėli,
šeimą, padaryti geresnį negu jis buvo lig Šiol. Toks pasauli
ais žvilgsnis arba universalumas, kurį vadiname ir katalikiš
kumu, turėtų būti kiekvieno tikinčio jaunuolio žvilgsnis. Ka
talikų Bažnyčia kaip tik padeda jaunimui įsigyti tokį žvilgį
Ir jį vis labiau praplėsti. Ji išveda jaunuolį iš siauručio sa
vo «aš» ratelio į pasaulines platumas.
Kristus mirė prie kryžiaus ir įkūrė Bažnyčią visiemš
žmonėms gerinti ir gelbėti, įjungiant juos į dieviškojo gyve
nimo srovę. Todėl pasaulinė vizija yra plati ir gili. Ji yra
plati, nes apima visas tautas, visas valstybes, visas kultūras
žodžiu, visą pasaulį, kurį reikia laimėti dieviškam gyvenimui
Mistiniame Kristaus Kūne Bažnyčioje. Ji yra gili, nes Kris
taus dvasia turi performuoti kiekvieną mūsų gyvenimo as
pektą. Tai yra žvilgsnis į pasaulį, koks jis turėtų būti, ne
koks iš tiesų yra. Kiekvienas jaunuolis turėtų degti troškimu
ko greičiau realizuoti tą krikščionišką, geresnį pasaulį, bent
savyje pačiame ir artimiausioje pasiekiamoje aplinkoje.

Praktiškoji vizijos puse
Kokia yra praktiškoji tokio pasaulinio žvilgio pusė? Apie
tai duosime visą eilę rašinių šitame jaunimo skyriuje. Pana
grinėsime, kur mes einame ir kur eina pasaulis. Būsim rea
listai, nes žvelgsim į tokį pasaulį, koks jis iš tiesų yra. Jis
yra kenčiąs pasaulis. Kenčia jis todėl, kad visoje savo pla
tybėje, ir giliausiose savo gelmėse jis tebėra dar labai toli
Q”o Krist ius jam skirto ir linkimo idealo. Mes smeigsim sa
vo žvilgsnius ir į gyvenamąjį pasaulį, ir į dieviškąją kara
lystę, kuri yra mūšų tikslas. Reikia mums išmokti sielotis
kiekvienu kur nors įvykstančiu faktu, ar jis teigiamai ar nei
giamai veikia Kristaus Mistinio Kūno augimą. Tuo požiūriu
ėurim stebėti ir savo pačių veiksmus, ar jie pagreitina, ar
sulėtina pasaulio pagerinimą Kristuje. Kadangi mesįjpradėsim
gyventi visatos platybėse, tai pamatysim, kad mūsų uždavi
nys yra nebe izoliuotas nuo didžiųjų Bažnyčios apaštališkų
darbų pasaulyje ir mes atpažinsime esminį savo vaidmenį,
kurį turim mes suvaidinti pasauliui pagerinti,
Pagaliau pasaulinė vizija reiškia ir tai, kad ir mūsų mal
da išsiskleis tiek plačiai, kiek plačiai yra išsiskleidusi Moti
na Bažnyčia, iki mūsų prašymai apglėbs visą žemės rutulį,
iki mūsų šlovesni himnai Dievui skambės už visas tautas,
iki šiol dar nemokančias, kaip jį garbinti.

Svarbi'pasekme
Pasaulis verčia mus giliau pažvelgti ir į pačią Bažny-

BALYS AUGINĄS
Kiekvieną pavasarį
Matau magnolijos medį,
Nuogą, —
Be lapų apsiausto,
Smilkantį saulės žiedus
Žemei — —

— Blogiau negu juokinga»
— sako mama. — Aš neno
riu, kad mano dukra pasiro
dytų gatvėj taip apsirengusi.
Abi grįžta namo įkaitusios,
Dukra J jaučiasi pralaimėjusi
nes mama nesutiko apmokėti
jos pasirinkimo. Ji nesvarsto
klausimo, kaip būtų atrodžiu
si su ta suknele. Gal tikrai
būtų bitnikė, o ne panelė. Ja’į
tik pikta, kad motina vėl «ja
priešinosi».
Mergaitei drabužis labai
svarbu, bet nemažiau svarbu
ir mamai. Juk iš dukros dra
bužių kitos moterys spręs
apie motinos skonį ir pėdagogiką. Mergaitė galvoja prie
šingai — iš jos drabužių
draugės darys išvalą, ar jj
pati rinkosi, ar mama jai pa
rinko. Abiejų motyvai svar
būs.
(Iš «Moderni mergaitė»)

♦♦♦
I

Kiekvienas žmonijos medis
Lapoja gyvybės daigais
Ir geria pavasario ugnį------

PASUK SAVO
GALVELE .
Uždavinys Nr, 14

- LABAI GREITA DAUGYBA
,»

O, jaunyste =
Tavo šaknysi ,
Išdygę danguj,
Tų idealų žiedais|
Džiug ai žilstančią žemę —
Kaip magnolijos^
Smilkstančio medžio”
Liepsnų pintinėlė!------

■■

«

Padidinkite skaičių «666»
pusantro karto, nedarydami
su juo jokių aritmetikos
veiksmų.
(1 taškas)
Uždaviays N r, 15
IŠ TRIJŲ SILKIŲ

«VIENUOLIKA*
Į smuklę užėjo nedarbinin
kų ir užkandžiui pasiprašė 11
silkių. Bet šeimininkas turėjo
vos tris silkaites. Nors ir tris
silkes teturėdamas nenorėjo
praleisti progos pasiplnyti. Ji®
pažadėjo paduoti ant stalo
vienuolika. Darbininkai susi
čios prigimtį ir pamatyti ją viso pasaulio perspektyvoje. Ga domėjo, kaip jis tai padarys
lim labai džiaugtis, kad ta pasaulinė vizija nėra tiktai graži k net sutiko iš anksto pini
šių dienų reikalams sulipdyta svajonė, bri;, kad ji yra mūsų, gus sumokėti.
Kaip smuklininkas ištesėjo
katalikiškojo jaunimo, įgimta teisė. Ji tūnojo |mūsų tikėjime
savo
pasižadėjimą?
ilgus metus, dar prieš pasauliui įkrentaut į dabartinį chao
(2 taškai)
są. Tos vizijos iškilimas yra vienas iš daugelio ženklų naujo
jo Bažnyčios pavasario. Ar fu būsi pakankamai jaunas ir to
ATSAKYMAI Į 12 IR 13
dėl smalsus ir nekantrus suklestėti tame pavasaryje gra
UŽDAVINIUS
žiausiais savo jaunystės idealizmo žiedais?
Kun. Jonas
Nr. 12. Avių buvo 15, o žą
sų — 25.
Sprendžiant reikia taip gal
voti. Žinant, kad yra J40 gal
KAP PATINKA MAMOS SKONIS
vų. Reiškia, kad tiek yra avių
ir žąsų. Jei skaitytiti ‘tik po
STASYS YLA
2 kojas, tai būtų 80 kojų. Iš
Mama ir dukra turi dau da, kai reikia ką nors pirkti. 110 atėmus 80 liktų £30 kojų.
giau bendrų reikalų. Abi su
— Mama, aš žinau stilių. Jos liktų nuo avių, nes joms
interesuotos ypač skonio ir Tik duok man pinigų, Juk skaitėm po 2 kojas. Kadangi
mados dalykais. Nenuostabu, visos mergaitės pačios per nuo vienos avies liktų 2 ko
kad dėl tų dalykų išsiskiria kasi sukneles.
jos, o nuo visų 30, tai avių
ir pažiūros. Išsiskiria kartais
— Kitos turi skonį, o tu yra 16. Tai lieka 25 žąsys.
pernelyg moteriškai. Abi turi
Nr. 13. Vokietukas pranžio*
tą patį ^atsakymą: PATINKA ne! — atsako mama
Tai tik įžanga, prasidedan je turėjo 3,/5 litus. Pirmoje
arba NEPATINKA.
ti
namuose. Krautuvėje vyks smuklėje tiek pasiskolinus, tu
— Kai mama užsivelka sa
vo paltą, negaliu į ją žiūrėti, ta tęsinys. Kiekviena parda rėjo tada 7 litus 50 et. Pragė— sako šešiolikmetė. - Jos vėja yra gliudininkė dramos, ru8 4 litus, jam liko 3,50 lt.
Antroje smuklėje pasiskoli
skonis pasenęs. Kas tai patin kuri vyksta prie veidrodžių
no
3,50 lt., tai turėjo 7 litus.
krautuvėj. Mama nori, kad
ka, man tiesiog koktu.
— Kiekvienas drabužis, ku dukra atrodytų kaip panelė, Pragėręs 4 beturėjo 3 litus.
Trečioje smuklėje pasisko
rį dukra mėgsta man rodos, o ne kokia bitnikė. Dukra ap
lino
3 ir turėjo 6. Pragėrus 4
tik darko jos gražią išvaiz sitaiso in pažiūri į veidrodį.
litus jam liko dar 2 litai. ,
dą, — sako mama.
— Atrodo juokingai, m^ma.
Ketvirtoje smuklėje pasisko
Aš to nenoriu. Ne, jokiu
DRAMA KRAUTUVĖJE
lino 2 litu. Turėjo tada 4 ir
būdu!
pragėrė vėl 4 litus, ir jam
Apsirengimas, drabužiai da
— Tai ko tu nori?
nieko nebeliko.
rosi dažnų nesusipratimų prie
Mergaitė pasirenka, apeitai
žastis. Iškyla jie kaip tik ta so ir atsistoja prieš veidrodį-
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pusi, s
tumo, kryžiuočiai išreikalavo
iš jo brangių įkaitų. Pas juoš
turėjo palikti jo žmona Oną,
sesuo Ringaila, broliai Žygi
mantas ir Tautvyla su žmono
mis ir apie 100 žymesniųjų
bajorų. Jeigu Vytautas vėl
kryžiuočius prigautų, visi jie
paliktų nelaisvėje, gal būt,
susilauktų ir mirties. Tuo būdu kryžiuočiai Vytautą labai
suvaržė, jo raukas surišo my
limų žmonių gyvata. Jis gi ti
kėjosi taip pasinaudoti kry
žiuočių paslauga, kad nei sa
vęs, nei kitų nenuskriaustų.
(Bus daugiau)

TĖVĄ! JĖZUITAI: Rua Mtuania, 67, Mooka — Teli
92-2263,
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas
Aleksandras Bumblis, Rua
Gem Fonseca Teles, 606
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, J URGE GARŠ
KA. Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:
V. ANASTACIO, Rua Gamacan, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.

tl——u
iiUKCElii

MOOCA, Rua Lituania, 67
šeštadieniais 14 vai.

TIESOS MYLĖTOJAS
Turguje prie žuvies parda
vėjo prieina vienas klientas
ir sako:

Kaunas — Laisvės Alėja.

Vytautas atgauna tėviške
SIMAS SUŽIEDĖLIS
Vytauto giminaitis J. Algi
mantas nustojo savo tėviškės,
Tas pat galėjo atsitikti ir Vy
tautui. Vengdamas tokio galo,
(is turėjo arba nusilenkti Jo
gailai ir gyventi iš jo malo
nės, arba vėl pradėti su juo
kovą. Vytautas pasirinko koti. Jis žinojo kad ne visi ba
jorai rėmė Jogailą su Skirg i
la. Vieni iš jų pyki , kad Lie
tuvos miestuose ir pilyse bu
vo laikoma lenkų kariuome
nė, o kiti nepakentė Skirga'108 žiaurumo. Vytautas ėmė
kurstyti juos prieš Jogailą.
Vieną kartą nemažas jo šali

ninkų būrelis nusprendė pa
dėti Vytautui užimti Vėlinių ir
įsėsti į didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio sostą.

Šiam drąsiam žygiui buvo
parinktas
toks laikas, kai
t- krgailos nebuvo namie. Jis
buvo išvykęs į Rusus, o Lie
tuvoje, Naugarduke, buvo pa
likęs tik jo brolis Kaributas.
Vytautas sumanęs Vilniaus pi
lyje surengti kažkokias iškil
mes. Gavus leidimą, į Vilnių
ėmė rinktis Vytauto šalinin
kai, kuriu vežimuose buvo pa
slėpti ginkluoti vyrai. Apie
tai sužinojo Vytauto svainis
Sudimantas, ir pranešė Kari
butui. Šis tuojau sučiupo są
mokslininkus ir sustiprino Vi!

niaus įgulą. Taip Vytautui ir
nepavyko nepavyko paimti
Vėlinės. Reikėjo ir vėl, kaip
prieš septynerius metus, bėg
ti iš Lietuvos ir svetur jieškoti prieglaudos.
Ir vėl Vytautas nuvyko pas
stipriuosius kryžiuočius, nors
vieną kartą jau buvo juos ap
movęs. Vis dėlto kryžiuočiai
džiaugėsi jo sulaukę. Mat,
jie širdo ant Jogailos, kad
tas sujungė Lietuvą su Len
kija ir, kas pikčiausia, kad
pakrikštydino Aukštaičius. Tai
kliudė jiems toliau puldinėt1
Lietuvą, kurią dabar užtarda
vo pats popiežius. Vytauto
nesantaika su Jogaila darė
jiems progą ir toliau lysti j
Lietuvą. Tačiau šį kartą, ap
sidrausdami nuo Vytauto suk

— Išrinkite tris didžiausias
lydekas ir meskite po vieną
man.
— O kodėl gi mesti?
— Matote, aš tada galėsiu
ramia sąžine sakyti žmonai,
kad jas pagavau.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

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

Šv. Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51-4011

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadieni
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Liet®
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadie
niais 8.00 ir 17,00 vai.. Darbi
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laikoj
kai turimos metinės ar 7 d
mišios;

išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni
Parque das Nações 10 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;j
Moinho Velho 11 val.j
Lapa 16 vai.,

BRAZILIJOS LIETUVIŲ Ž NIAl

Lietuvos diplomatijos šefas p. St. Lozoraitis prane
ša, kad mirus įgaliotam ministe/iui Dr Frikui Mejeriui,
Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai,’
įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:
Legacion de Lituania
Ciudad de Paris 5836
Montevideo, Uruguay

PIGI

IR GERA

KOKYBĖ!

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

Vila Anastacio 8,30 vau;
Vila Bonilha 10,30 vai.
V. Prudente 18 vai.

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas (regibtradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel 52 2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fCfIJA”

Paskutinį:

RIO DE JANEIRO

"Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra tram
liuojama KETVIRTADIENIAIS
18 vai. 40 min.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas'.)
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų)

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

SKAITYKITE

IB

PLATINKITE

VIE

NINTELI PIETŲ AMERIKOS

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - SABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA

AUTOMÓVEIS

ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS
Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras -*• V. Prudente
Caixa Postal 371

—

São Paulo

IT MACH CARRIERS
Lindoya vanduo yra d<mai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.ma į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

Ruat Dino Bueno, 795 a 835
Telef<Bes:ij51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967
• «ta © p •» w • a n a e

e

SÃO

PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

6

šio Numerio Garbės LeidėjaSTT
P. IGNAS VERBICKAS
Mielajam «M.L.» geradariui visu skaitytoju vardu
RUA

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

—

SÃO’ PAULO/"13

_ ________________________________________________________ ___ *

VZelina
Padėka

M. Vagnerytė—Jazirskienė
su šeima išvyko į JAV ilges
niam apsigyvenimui Apsis
tos San Diego, California
mieste. J. Jazirskis dirbs sti
klo industrijoje, nes yra šios
srities inžinierius.'!

nuoširdžiausias ačiū!
M L Administracija
ATVIRAS LAIŠKAS INŽ.

Dėmesio!!

ALGIRDUI MOŠINSKIUI

Gerbiamas P. Inžinieriau,
Dr. Jono Basanavičiaus vardo lietuvių mokyklos
Tamsta Š. Amerikos dien
globėjai V. Anastacio ir Brazilijos lietuvių jaunimo bū
raštyje «Naujienos» tarp kit
relis
«LIBRA»
rengia
linksmą
įdomų
vakarą
š.
m.
lap

ko parašėte, kad «Mūsų Lietu
Tylomis Atšventė
vą» redaguoti paėmęs Jonas
kričio 11 dieną. .
Yra tokių kuklių žmonių,
Programoje: linksma keturių veiksmų komedija
Kidykas nededa jokių Sąjun
kurie niekuomet nieko apie
gos
Valdybos siunčiamų raš
«PONAS DAUGANOR18»
save nepasakoja, jokių pagar
tų, skelbimų ir žinių, ir kad
Po vaidinimo šokiai, žaidimai, bufetas iki 4 vai,
bų ir paminėjimų [nelaukia ir
todėl nesą verta nė bandyti
ryto. Pradžia 20 vai...
nenori.
rašyti.
Malonėkit
atvykti punktualiai, nes vaidintojai
Vieni iš tų kukliųjų lietuvių
Malonėkite «p, Inžinieriau» po
nori pradėti vaidinti punktualiai.
Zelinoje yra pp. Anufras ir
ros
savaičių būvyje nurodyti,
Pakvietimus iš anksto galima gauti pas visus
Marija KINDURIAI, Spalio 10
kada ir kokį Sąjungos valdy
globėjų būrelio narius.
d. jie visai patylom atšventė
bos, ar jos korespondentų raš
Rengėjai
sidabrinį savo vedybų jubdie
tą,
pranešimą, ar pareiškimą
jų. Nors kiek pavėluotai *«M.
esu atmetęs. (Vieną esu gero
L.» negali to fakto nutylėti.
IWÈSB8ÍÍ
kai
sutrumpinęs). Tamstos to
Juos pažįsta daugybė tautie vėms artimiausius užkampius. rystes sutvarko visiems priei
Tautinių šokių pamokos; jau čių. Per eilę metų jie šimtus
Ateinančiomis savaitėmis namu būdu, be didesnių išlai kį nurodymą įdėsiu «Mūsų Lie
nučiams, trečiadieniais, ket lietuviukų atveža į mokyklas lankys Santo Andrė miestą, dų ir be garsinimų. Galima tuvos pirmame puslapyje. Q
virtadieniais ir penktadieniais ir namo parveža. Ponia Mari S. Bernardo, V. Formoza, V. tai atlikti bažnyčioje, kai žmo jei to *ne padarysite, tai bus
17 vai.; jaunimui, šiokiadie ja bene vienintelė S. Paulyje Izabel, Matilde, Guilfaermina, nių nėra. Galima ir namuose, aišku, jog buvote kieno nors
niais 20 vai. Pirmadieniais ir mokanti skambinti kanklėmis Granada, Talarico, Re, Itaque kaip kas nori. Vienoj vietoj suklaidintas, nes būtų sunku
antradieniais pamokų nebūna. ir yra nekartą pasirodžiusi ra, Guaianazes, Tatnape ir «jaunajai» jis nupirko net ba tikėti, kad Tamsta būtumėte
lietuvių programose su daina plačiuosius Penha pakraščius. tukus ir suknelę, nes neturė sąmoningai rašęs netiesą.
Su derama pagarba,
WMmii
Lietuvių yra visus, tik la jo šliubui kuo apsivilkti. Tai
ir muzika. Dukra ir sūnus taip
Jonas Kidykas į /
Vila Zelinoj jaunučių cho pat gražiai kalba lietuviškai. bai išsimėtę. Tenka daug kva gi wisi turėtų pasinaudoti me
ML Redaktorius
ro pamokos būna šeštadie Ponas nufras — didelis dar drų nukulniuoti nuo vie os tinio kunigo apsilankymo pro
ga
ir
sutvarkyti
savo
mote

niais trečią valandą po piet. bininkas, tai gal ne dažnai te šeimos iki kitos.
Šiais metais Tėvai Jėzuitai rystę bažnytiškai, jei nėra baž
Dainavimo moko muzikos mė pa irodo platesnėje visuome
TIESA IK GYVENIMAS
kytoja L. Šukytė. Po dainų nėje, bet užtat jis patylom stengiasi aplankyti visus lie nyčioje susituokę.
tuvius
S.
Paulyje
ir
apylinkė

tvarko
savo
šeimos
reikalus,
būna lietuvių kalbos ir tauti
Koresp.
Biznis yra biznis
nių šokių pamokos. Moko L. gražų ūkį ir paremia ne vie se ir sudaryti apytikrę statis
tiką, kiek dar esama lietuvių.
ną lietuvišką reikalą
«Tobulas biznierius yra tar
Aleknavičiūtė.
turn ant aukšto stulpo stovįs
ronams nanduriams linki Iki šiol vis remiamės spėlio RENG1ASI PAMINĖTI
jimais.
Optimistai
sako
esą
50
atsiskyrėlis. Jis niekuomet ne
me dar ilgų, darbingų ir lai
tūkstančių,
pesimistai
vos
20
Lapkričio mėn. minima^Lie- nulipa nuo savo aukštybių.
Pietų Amerikos Lietuvių mingų metų.
tūkstančių teduoda. Bet ir po tuvos kariuomenės diena. No Jam nevalia turėti jokių kitų
«Jaunimo Studijų Savaitės Ko
šio apsilankymo liks dar ne rėdami pagerbti Lietuvo^kū- minčių šalia biznio. Biznieriui
miteto susirinkimas šaukia
aptiktų lietuvių. Ypač su kita rėjus savanorius, partižanus nėra nei savųjų ar giminių,
mas šį sekmadienį, 22 d. spa
taučiais susituokę kažkur nu ir už tėvynės laisvę galvas nei Dievo nei velnio. Jis nie
lio 15 vai. Vila Zelinoje, kle
skęsta. Bet kai juos atrandi, paguldžiusius karius «Aušros» ko neišmano apie literatūrą,
bonijoje. Visų komiteto narių
tai beveik visi mielai priima Choro vyrai su pp. Ralickais nežino nei isterijos, nei įs adalyvavimas privalomas.
lietuvį kunigą, prašo palai- rengia programą. Minėjimo tymų. Jis žino ir brangina tik
Tėvas Bružikas, S.J. jau ap mmti namus ir pa ikti Kūvieną dalyką — savo biznį».
diena bus paskelbta vėliau.
♦♦♦
lankė lietuvius Parque das čioms plotkelę.
«Jūs ten Paryžiuje turite Nė
Nações,
peržingsniavo
visą
Lietuviai,
praneškite
Tėvams
Prof. A. Stonis, tarnybos rei
irę Dame ir Luvro muziejų.
kalais 20 d. spauliaus išvyks Camilopolj, Utingą, Vila In Jėzuitams, kur yra išsikėlę
Bet mes Čikagoje, kasdien
Kadangi Aušros» choras
dustrial, Campestre, Vila Ma jūsų sūnus ir dukros, ir juos
ta Amerikon ir Kanadon.
paskerdžiame 24 tūkstančius
rengiasi didesne[programa pa
ria, Barcelona, São Caetano, aplankysim.
kiaulių1! Kas taip kalba, tas
Moinho Velho ir toms vietoLIGONIAI IR SENELIAI. Ši minėti 50 metų Lietuvos Ne yra tikras bizmierius.
to lankymosi proga daug se priklausomybės paskelbimą,
Dar didesnis biznierius yra
nelių ir 1 gonių aptarnauta dva tai metinio koncerto prieš
DR. ANTONIO SIAULYS
tas, kas visas tas paskerstas
sišKai, sutvarkyta eiiė mote Kalėdas šiemet neturės.
kiaules parduoda. Bet ir šitą
C. R. M 10 647
rysčių, o dar ilgesnė eilė su
visiškai nustelbia tas, kas vi
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
registruota ir jos bus tvarko 4'4Medico da Cruzada Pro-Infancia
ma net po Kalėdų. Viena ki «M. L.» PRENUMERATORIAI są tą mėsą nupirkęs, užver
čia ją Europos rinkas.
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
ta pora spiriasi, nenori baž
M. Blaška 10,00 cr.
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
nytinės santuokos. Ką ta duoSunku, stačiai neįmanoma
Partos — Operações
' sianti? Bet jie pamiršta, kaą
K. Gladutienė 15,00 cr.
nustatyti, kas yra tikras biz
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Dievo akyse dar nėra tikrai
nis. Tai yra paslaptinga die.
Po
7,00
cr.;
M.
EikimaviJonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
vedę. Jie tik pasižadėję vesti
čius, K. Šneraitė, Magdalena vybė, kuri, kaip senovės Izis
Mooca, Fone 92-3991
tik susirašę, nors valstybė
praryja visas kitas dievybes.
tuos užrašus gir pripažįsta Wild, Helen Monstaviòius.
Gali kartais kalbėti apie pini
Prel. Miliauskui sušelpti au gus, lošimus, bet tai dar ne
santuoka. Bažnyčia laukia
susitvarkyti^kad galėtų nau kojo: Ona Polikaitienė 5,00 pasako, kas yra biznis. Biz
Atende-se com hora marcada
dotis visomisįDievo vėčiusiems cr. ir Jonas Dimša 10,00 cr.
nis yra biznis, kaip Dievas
Horário - das 14 as 20 horas
teikiamomis malonėmis ir sak
yra Dievas, tai yra virš visko
Sabadò das 9 ^as 12 horas
ramentais. T. Bružikas moteir šalia visko. Taip savo lai
ku rašė didysis prancūzų ka
DR; JONAS NICIPORCIUKAS
talikų rašytojas L. BloyJ
Cirurgião Dehtista
Comercio e Industria de Guarda Chuvas
Galima pridėti, jog bizni
p7 Universidade de São Paulo
VICENTE VICTOR BANYS
RAIOS X
šiandien yra tokia bedugn
Ruą Coelho Barradas, 104, V. Zelina
praraja, kuri praryja žmogų,
fêonsultorlo: Rua Cap- Pacheco Chaves, 1206. Io andar,
jo dvasią, kilnesnius polėkius.
Vendas por atacado e a varejo.
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352
Bizniui atiduodama ir «dūšia».
Lietuvių Katalikių Moterų
Draugija nuoširdžiausiai dė
koja Ponams Anufrui ir Mari
jai Kinduriams už autobusą ir
už gražiausią vieą mūsų iš
kylai (piknikui) spalio 8 die
ną. Visos narės ir jų svečiai
gėrėjomės ir geru oru, ir
Upe, ir puikiomis vaišėmis,
ir grįžome S. Paulin atsigai
vinusios bei patenkintos. Ačiū,
ąčiū!
Izabelė Sebokienė
L. K. Moterų Draugijos
pirmininkė
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