
PLAČIAJAME PASAULYJE

GENEROLAS MURICY:
KOVOJE SU VIDAUS

PRIEŠU

Balandžio 11 diena genero
lui Antonio Carlos da Silva 
Muricy pavesta vadovauti Ge 
neraliniam Brazilijos Kariuo
menės Štabui. Perimdamas 
šias pareigas, naujasis Gene
ralinio Štabo šefas pasakė 
įdomią kalbą. Ji išreiškia Bra 
zilijos kavinės ir politinės va 
dovybės nusistatymus svar
biaisiais krašto klausimais. 
Paduodame keletą svarbesnių.

Klastingi siekiai ir būdai

Pakalbėjęs apie gero gene
ralinio štabo reikšmę kariuo
menei ir kraštui, kurio vidu
jiniam saugum i lįdabar gre
sia revoliucinis karas, sako;

— Šiame įsigalėjusiame ka
re visi mes turime jaustis įsi 
pareigojų. Toje kovoje demo
kratijos priešas siekia 
sunaikinti svarbiausias jos 
vertybes. 4at, žino. Kad tik 
tada pilnai užviešpatauja tau
tai, kai priveda ją prie su- 

1 traukymo ryšių su praeitimi, 
su savo kultūrine ir sociali
ne baze, su doriniais iš pro
tėvių paveldėtais principais, 
su dvasiniu-ėeliginiu auklė
jimu.
Patys prisižiūrime kaip mark 

sietai griauja tuos dorinius 
pradus pavojingomis filosofi
jomis, ypač jaunimo tarpe. 
Jomis išaukština erotizmą, 
perversiją, griauja jaunuolių 
ryšius su šeima ir praeitimi. 
Jie tyčiomis sumaišo verty
bes, tuo keldami abejones ma 
žiau susipratusiuose, net skel 
bdami komunizmo ir krikščio 
nybės susiliejimą. Tai būsiąs 
idealus visų socialinių proble 
mų išsprendimas, reikale net 
prievarta įgyvendintas. Komu 
nizmas gi pristatomas kaip 
priemonė pakelti žmogų ir ap 
ginti, jį nuo išnaudojančio nu 
žmoginimo. ■

Nepadės nei gerbūvis, 
nei lygsvarą...

Jei leisime brazilų liaudies 
ypač jaunimo dvasią užkrėsti 
dvasinio supuvimo bacilomis, 
tariamojo humanistinio mark
sizmo apgaulėmis, materialis
tinės-dialektinės ideologijos 
skiepais, gudriu dvasinių gi 
rybių, šeimos ir demokratijos 
pūdinimu — nieko nepadės 
nei pasiekimas didelių laimė
jimų ūkinėje srityje ir gerbū
vio, nei pašalinimas iš admi
nistracijos ir politikos sub- 

versyvių asmenų, nei pasie
kimas tam tikros socialinės 
lygsvaros! Jei liksime vien 
žiūrovais — tai visuomenės 
vaizdas pasikeis, mes būsime 
sutriuškinti, o demokratija ir 
laisvė pasmaugta.

Šiame dideliame mūšyje — 
kuris yra būdingai dvasinio 
pobūdžio — prie tikrų laimė
jimų prives ne brutali 
jėga, ir ne bereikalinga 
prievarta ar baimės įvarymas.

Sėkmingos priemonės

Pagrindinis ginklas ir prie
monė šioje kovoje yra išaiš
kinimas, švietimas, informaci
ja, liaudies gyvenimo pageri
nimas, našaus darbo garanta 
vimas demokratinis auklėji
mas, vienų su kitais sutarimo 
siekimas, valdymas tvirta ran 
ka, šviesiu protu, nukryps
tant nuo šios linijos tik kraš
tutiniais atvejais,

Tokią liniją pasirinko revo
liucinė Vyriausybė šiuo Bra
zilijos krašto atsigavimo bei 
sveikėjimo laiku. Ir ji jau pra 
deua duoti vaisių. Ir dar svar 
h.iau kaip apčiuopiami rezul
tatai yra galvosenos pasikei
timas įvairiuose tautos gyve
nimo sektorių žmonėse. į šį 
sveikėjimo vyksmą įsijungia 
ir |kariuomenė.
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KOM. KINIJA
Šio mėnesio 1 dieną prasi

dėjęs ir iki 16 dienos užt u- 
kęs Kinijos komunistų parti
jos kongresas patvirtino ir, 
kaip giriasi, «pašventino* Mao 
Tse-Tungo komunistinį moky
mą kaip vieninteliai tikrą ko 
munistinę liniją, kurios visi 
komunistai privalo laikytis. 
Pasmerkė Sovietų Rusiją. Ap 
kaltino ją, kad nuėjusi su ka
pitalistais ir nebesanti komu
nistiška.

SOV. RUSIJA’
Nuo senų laikų Kinija ki

virčijasi su Rusija dėl savo 
rubežių. Plėšė Kinijos žemes 
caristinės valdžios, griebia jas 
ir komunistiniai carai, kiek 
tik galėdami. Dar neseniai 
įvyko smarkūs susidūrimai 
abiejų šalių kariuomenės dėl 
kokios tai salos.

Šiomis dienomis Sovietų Ru 
sija oficialiai pasiūlė Kinijai 
sėsti prie derybų stalo jr '.ga
lutinai nu tatyti ribas. Rusija 
ne juokais bijosi komunistų 
kiniečių puolimo ir galinčio 
išsivystyti žiauraus karo. Juk 
Kinija turi virš 700 milijonų 
gyventojų, o Sovietų Rusija 
tik virš 200 milijonų. Nevar

todama atominių bombų Ru
sija negalėtų įveikti Kinijos. 
Todėl ir prašo geruoju tar
tis.
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ČEKOSLOVAKIJA
Rusai neapsakomai įtūžo 

ant čekosiovakų už dideles 
priešrusiškas demonstracijas, 
kai čekai laimėjo ledo rutu
lio rungtynes prieš rusus Stoc 
kholme. Demonstracijų metu 
sudaužė rusų Įstaigas Prago
ję ir kituose miestuose.

A tsi keršy darni už tai, rusų 
komunistaijprivertė čekus įves 
ti labai griežtą spaudos cen
zūrą, uždrausti visas demons
tracijas, nekritikuoti Sovietų 
Rusijos ir taip toliau, Atskri
dęs generolas Grečko priver
tė čekų vyriausybę įsileisti 
savo kraštan dar daugiau ru
sų kariuomenės (jau turėjo 
75 tūkstančiusNegalėdama 
laimėti čekų širdies, Sovietų 
Rusija nori juos pavergsi sa- 
vo tankais ir bombomis.

LIETUVIS IR ASTRONAUTAI

Tai lietuvis JUSTINAS ALI 
KONIS, pagarsėjęs ^chemikas 
maisto srityje, turintis savo 
laboratoriją Bloomingtone, Il
linois valstijoje. Šis mūsų tau 
tietis paruošė astronautams 
maisto kapsules, kurias astro 
nautai naudojo skrydžio me
tu. Tos kapsulės, dėžutės tu
ri specialią uždangą iš per
matomos proteinos medžia
gos, neleidžiančios maistui su 
gesti, kurią galima ir valgyti 
Tas gaminys vadinasi <Co- 
zeen»- vardu ir yra jau pate
kęs į J imerikos maisto rin
ką.
' Šis mūsų tautietis yra vy

riausias chemikas Beich sal
dainių fabrike. Jis yra išra
dęs ir mašinų saldainiams 
gaminti, kurios naudojamos 
ir kituose kraštuose.

.♦♦♦
NEDELSKITE!

ATS1LIEPK5TE!

Kas norite prisidėti suorga
nizuoti ŠV.' KAZIMIERO pa
rapijos fondą gabiems lieiu- 
viūkams padėti eiti aukštuo
sius mokslus — telefonuoki e 
Tėvui Jonui Kidykui, S. J. 
92-2263 ar asmeniškai pasi
kalbėkite.

Ačiū!

Lietuviu Šeimos ir Švietimo Metai

Šio “M. L.» Numerio Garbės 
Leidėjas yra p.

JUOZAS MATELIONIS
Kas sanpauliškių nepažįsta uolaus veikėjo Juozo Mate- 

lionio? Nuo pat atvykimo Brąz lijon metėsi j darbą tarp lie
tuvių. Su keliais savo draugais suorganizavo spaustuvę. Daug 
pinigo jon sudėjo,

Jis davė vardą laikraščiui «MŪSŲ LIETUVA». Jis ^su a. 
a. prelatu Kazimieru Miliausku ir kitais spauuos apaštalais 
jšvaikščiojo S. Paulį skersai išilgai, rinkdamas prenumera
tas, ir iki šios dienos tebesidarbuoja, kad laikraštis išsilai
kytų.

Jau kelioliką metų vadovaudamas Sv. Juozapo Vyrų Bro 
Ii jai, jis įvedė paprotį kasmet rengti Spaudos Balių, ir na- 
bar, sulaukęs 60 metų amžiaus nė kiek nelėtina savo darbo 
spartos.

Gyvuok, Juozai, dar ilgus metus ir darbuokis toliau mū 
sų tarpe! Šviesk savo pavyzdžiu jaunimui!

Švęsdamas savo šešiasdešimtąjį gimtadienį, p. Juozas 
Matelionis tampa šio numerio GARBĖS LEIDĖJU. Visų «Mū
sų Lietuvos* skaitytojų vardu nuoširdžiausias Jums AČIŪ!

M. L. Administracija

Šaukiamas Visuomenės
Susirinkimas

Šį sekmadienį, t. y. balandžio 20 dieną, lygiai 15 
vai. bus paskutinės šv. Mišios Dr. Vinco Kudirkos na
muose, R. Lituania, 67, Mooca. ""

Pi?. ulišių įvyks; R _ i!?tUVÍV jįęjupntępėfi SVÇ.Í- . | 
rinkimas su tais namas atsisveikinti ir Tėvus Jėzuitus 
naujoa vieton išlydėti, šviečiame \isus dalyvauti.

Kun. Juozas Šeškevičius, 
Iniciatorių būrelio vardu

Siuskit savo vaikus!
Mieli Tėveliai, siųskit sai

kus į lituanistikos mokyklą 
prie šv, Kazimiero parapijos! 
Kas šeštadienį 15 vai. Šiemet 
čia mokytojauja du jauni, 
energingi ir labai sumūs mo
kytojai. Gimnazistus mokina 
inžinierius muzikas p. Alfon
sas Petraitis. Mažuosius moko 
plė. Liucija Jodeiytė. bu mo 
Rytojai labai įdomiai ir Brazi 
lijoje gimusiam jaunimui pri
taikytai dėsto savo pamokas. 
Tikrai jie daug ko išmoks 
Jei bus daugiau vaikų, tai 
lengviau susidarys ir tauti
nių šokių, bei vaidintojų ir 
sporto rateliai, bus didesnis 
ir gražesnis vaikų choras. 
Kiek bus jiems patiems džiau 
gsmo regėti scenoje savo vai 
kus išpildant smagias įdo
mias programas, ' o patiems 
vaikams didelio pasitenkini
mo, kad jie gali atlikti to
kius dalykus, kurių neduoda 
jokia vietinė mokykla. Juo 
daugiau jūsų vaikai išmoks, 
juo tinkamesni jie bus gyve
nimui!

Nuo šio šeštadienio šv. Ka
zimiero parapijos mokyklėlė 
vęikia Rua Juatindiba, 20, 
Parque da Mooca, nuo 15 iki 
17 valandos.

Aišku iš pradžių vaikai spir- 
sis, nenorės eiti. Neousileiski 
te! Prašykite, atveskite patys 

ar praneškite Tėvams Jėzui
tams kad atvažiuotų jų pasi
imti. (Telefonas 92-22-63). Vai 
kame patiks.

Dar kartą prašome; Dėl Sa
vo Tautos meilės ir įlėl pačių 
vaikų labo - siųskite juos į 
lituanistinę mokyklą.

J. Kidykas S. J.
Mokyklos globėjas

VELYKŲ ŠVENČIŲ proga 
kuo širdingiausiai sveikinu vi 
sus malonius S. Paulo Bro
lius ir Seses lietuvius linkė
damas, kad Kristaus Prisikė
limo šventė pripildytų visų 
mūsų širdis paguoda, stipry
be ir nenugalimo ryžto kovo 
ti gerą gyvenamo kovą, kad 
mes visi kartu su Kristumi 
prisikeltume naujam, laimin
gam amžinam gyvenimui!

Jonas Giedrys, S. J.

Gaila, kad paštas pervėlai 
atsiuntė tą sveikinimą.

Red.
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SVEIKATA
neskaityk to...

MUSU IIETUVA 1909 m balandžio 18 d

Tikrai yra žmonių, bijančių 
išgiršti tiesą. Daugelis jaučia
si blogai Supranta, jog reik
tų eiti pasitarti su gydytoju, 
bet neina. Bijo sužinoti tikrą 
savo ligą.

Ypač nemėgsta tiesos visi 
girtuokliai-alkoholikai. Jie tu
ri kaip nors pateisinti savo 
besaikį gėrimą svaigalų Na, 
ir įsikalba sau.- «Aš ne gir
tuoklis. Aš ne alkoholikė. Kai 
noriu geriu, kai nenoriu nege 
riu». Ir nepagalvoja, o gal 
nenori regėti, kaip paikai nu
šneka! Aišku alkoholikai taip 
ir daro: kai tik nori tai ir ge 
ria. Jų liga yra ta kad jie 
reguliariai, per dažnai nori, 
norėdami negali susivaldyti 
ir negerti. Jie yra žmonės be 
valios, tartum be nugarkau
lio, suglebę, negali atsaspirti 
savo norui gerti. Vien tai jau 
yra labai liūdnas dalykas. Bet 
prisideda ir kitos blogybės. 
Dr. Jonas Adomavičius «Drau 
ge> rašo:

ALKOHOLIS SUŽALOJA 
KŪNO RAUMENIS, NE TIK 

širdį

Lojolos universitetas jau ke 
leri metai tyrinėja alkoholio 
žalą širdies raumenims. Yra 
tikras dalykas, kad alkoholis 
sumenkina, susilpnina širdies 
raumenis (cardiac myopathy). 
Bet jie susekė, jog alkoholis 
ima naikinti ir kitus kūno rau 
menis. Atlikti tyrimai 63 alko 
holikų. Net 50 iš jų turėjo 
įvairius aštrius skeleto ir šir 
dies raumenų susirgimus. Še
ši iš tų 50 turėjo įvairaus sti*

JEI BIJAI TIESOS

prumo raumenų skausmui. 
Tik palietus jų raumenis jie 
juto dilelius skausmus, o kai- 
kurių raumens buvo net pa
tinę.

Šitaip susirgdavo dažniau
siai krūtdnės sienos, šlaunų 
ir žemiau peties rankų rau
menys. Jie negali nieko sun
kesnio kelti, nepajėgia dirbti 
ir tampa našta namiškiams, 
ar valstybei.

Kiti 80 procentų ištyrinėtų 
alkoholikų turėjo silpnesnius 
raumenų < egaiavimus, nes ir 
jiems alkoholis buvo paken
kęs.

IŠVADA: Kiekvienas d. ik- 
tas turi būti savo vietoj, savo 
laiku, ir savam kiekyje. Tik 
tada bus naudingas žmonėms. 
Ne laiku šilima, perdaug vau 
dens ir ne vietoj vartojamas 
peilis — vis tai pavyzdžiai, 
kaip ir neblogi dalykai gali 
žmogui pakenkti. Taip atsitin 
ka ir su alkoholiu. Jis nėra 
nei blogas nei geras, jei jo 
neliesi. Jis kaip parakas že
mėn įkastas gali išbūti šimt
mečius niekam blogo nepada
rydamas. Viskas pareis nuo 
to, kaip mes jį panaudosime. 
Peiliu galima atsiriekti duo
nos ir artimui širdį pradurti.

Ne kitaip yra ir su alkoho
lio naudojimu. Galima juo pa 
sinaudoti šeimyniškose suei
gose ar vaistuose po lašelį 
c.;<.ą vaistams ištirpyti, atšalu- 
s oms širdims sušildyti. Tai 
žmoniška, natūralu, sveika- 
Bet tik sveikos asmenybės 
žmogus sugeba juo žmoniška- 
naudotis. Karčiamų lankyto-

jai ir namie p-rdaug gerian
tieji turi visų pirmą sustiprė
ti kaip žmogiškos asmenybės. 
Tada jie mokės ir su alkoho
liu tinkamai apsieiti.

YRA LABAI JAUTRIŲ

Yra žmonių kurių organiz
mas labai jautrus ir negali 
pakęsti pav., pamidorų, braš 
!®ų, sviesto ar kitų dalykų. 
Jei nori išvengti rimtų susir
gimų, jie niekuomet negali tų 
dalykų valgyti. Lygiai yra 
žmonių, vyrų ir moterų, labai 
jautrių alkoholiui. Jiems nie
kuomet negalima jo vartoti, 
jei nenori tapti ligotais alko
holikais. Tai žinant yra aiš 
ku, kaip nežmoniškai elgia
mės piršdami. stačiai prievar 
ta pildami kitiems alkoholį 
savo parengimuose. Dabar juk 
geros programos negali nuei
ti pasižiūrėti ar pasiklausyti, 
neužsisakęs staliuko su gėri
mais (rašo apie Šiaurės Ame
rikos lietuvius, ne apie Bra
zilijos! Red ) Jau net pavė
luotas laikas pradėti su alko
holiu tinkamai elgtis suaugu
siems. Tada ir vaikai savai
me išmoks j; deramoj vietoj 
laikyti. PIRMIAUSIA: JOK A 
MŪSŲ VEIKLA NETURI REM 
TiS SVAIGALAIS. Ir tą pir
mą rimtą, kaip subrendusių 
žmonių žingsnį, turim žengti 
mes suaugusieji net organi
zuotai. Tik tai padarę galė
sim drįsti vadintis tėvynės, 
tautos gelbėtojais, savęs tvar
kytojais ir savų vaikų gera.s 
auklėtojais.

Dr Jonas Adomavičius
nagan H
iiaHaomi

DRAUGAI SVOGŪNAI

Gydytojai, betyrinėdami krau 
jo sukrekėjimo ir venų už
kimšimo problemas patyrė,

og kraujo krešėjimą sulaiko 
svogūnai, tiek kepti tiek vir
ti. Todėl esą labai svarbu vai 
gyti svogūnų ypač tada, kai 
valgomi riebūs valgiai. Da
bar laboratorijos griebėsi svo 
gūnus tyrinėti: kokios jų me
džiagos apsaugo kraują nuo 
sukrešėjimo ir kaip jas paga 
minti! Iki tai atras, pataria
ma gan dažnai valgyti svo
gūnų.

VAISTAI LIETUVOJE

Iš Lietuvos sugrįžę kaiku- 
rie keliauninkai nepaprastai 
giria, kad ten visus žmones 
daktarai veltui gydo. Kaip 
tas gydymas veltui dažnai at 
rodo, aprašome ne mes, o 
pačiu komunistų Vilniuje lei
džiamoji TIESA (spalio 20 
dienos'.

"...Vilnietis V. Morkūnas 
žūt būt turėjo gauti motinai 
vaistų. Žmogus pradėjo žygį 
po sostinės vaistines. Vienur 
išgirdo šaltą; «Neturim. Se
kantis » Kitur tamsiaplaukė 
mergina vaistinėje nr. 2 sura 
do jam 10 tablečių. Vaistinės 
ar. 3 darbuotoja pažadėjo at
vežti šių vaistų iš Kauno, jei 
gu ten jų bus, o vaistinėj nr. 
8 dirbanti moteris, kankina
ma kaip ir V. ’Morkūno ma- 
ma, ligos, pažadėjo atnešti 
30 tablečių iš namų.

VARGÁS SU KOJA

«Eidamas j darbą paslydau 
ir pargriuvau Atsikėlęs ne
begalėjau pristoti kaire koja. 
Teko iškviesti greitąją pagal
bą. Ji atvežė j Vilniaus pir
mosios tarybinės ligoninės 
poliklinikos skyrių. Medikai

nustatė kelio sąnario patem
pimą. Mane nusiuntė gydytis 
pagal gyvenamą vietą, į Vil
niaus mies'o antrosios ligoni 
nes polikliniką. Čia turėjau 
priiminėti parafino procedū
ras. Tuoj pat kreipiausi į po
liklinikos registratūrą. Budin
ti paaiškino: «Pas mus tokios 
procedūros nedaromos. Eik į 
Aukštųjų mokyklų poliklini
ką".

Nušlubuoju ten. Veltui. Pa
rafino procedūras antros po
liklinikos ligoniams, pasirodo, 
daro miesto ketvirtosios ligo
ninės poliklinikos skyrius. 
Grįžtu į antrąją po’ikliniką 
ir teiraujuosi; kokiu laiku ket 
virtoje poliklinikoje galima 
bus atlikti procedūras. «Neži
nau», — trumpai atšauna re
gistratorė. Vėl vilktis su skau 
dančia koja per visą miestą 
j ketvirtąją polikliniką. Pra
šau registratorę paskambinti 
ir sužinoti. Į mano prašymą 
nekreipia dėmesio. Prašau 
leisti man pačiam pasinaudo
ti telefonu. Irgi negalima!

Rytojaus dieną skambinu į 
ketvirtos ligoninės poliklini
ką. Skambus registratorės bal 
sas atšauna: «Kreipkitės į sa
vo polikliniką. Procedūrų ei
lę ligoniams nustato jie pa
tys». Dar kartą bandau lai
mę Antrosios poliklinikos re
gistratorė, išklausiusi mane 
padėjo ragelį. Štai ir viskas. 
Sėdžiu namuose», Taip rašo 
aukštas pareigas einąs ekono 
mistas («Komjaunimo Tiesa», 
1968 m. balandžio 2 d.).

Žemaičiai pasakytų: «Šuo 
šunj, šuo uodegą, odega gi — 
viks».

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI

(tęsinys)

Namie padejavome, žmona 
ir apsiverkė, bet ramino ma
ne :

— Mėnuo greitai prabėgs.
Aš atsidūriau Kaune Čia 

man pasakė; esame suspaus
ti, buto nėra, be to jūsų už
daviniui geriau apsigyventi 
atskirai. .

— Koks gi mano uždavinys?
Nusijuokė. — Na, na, mes 

nesibraujame j jūsų sritį. Jei 
norite būti paslaptingas — jū 
sų reikalas.

— Bet man buvo pasakyta, 
kad čia aš būsiu paruoštas 
diplomatinei tarnybai.

— Nieko apie tai nežino
me, formaliai jūs įskaityti į 
pasiuntinybės personalą, bet 
jūsų paskyrimas atėjo iš ki
tos žinybos. Tai jūs turėtume 
te žinoti. Jei jūs negavote 
instrukcijų — kas man bent 
nesuprantama ir keista — 
klauskite savo žinybą.

Pailso ir išsisėmė Roždes- 
tvenskij. Paklausiau jį, kaip 
gi su žmona?

— Neklausk. Gėda, gėda.

Tas niekšas apgavo mus.
— Iš tavo pasakojimo gali

ma padaryti išvadą, kad tas 
jūsų draugas-globėjas gudrus 
niekšas buvęs ar net ir esan 
tis čekistas. Jis ne tik tavim 
atsikratė; ne tik ten bet dar 
ir čia persekiojo. Tur būt, ir 
čia pakišo tau provokatorius 
ir surinko jų raportus. Pasi
remiant jais esi atšaukiamus 
kad būtum likviduotas, pagal
vok, gal drauge vyksime j 
kitą pusę.

— Kaip dabar pagalvoju, 
tai būta tokių provokatorių. 
Bet vyksiu namo, o gal tik iš 
siųs j Sibirą. Gal ten su šei
ma galėsime kaip norsužbaig 
ti gyvenimą. Žmona nekalta, 
aš turėsiu jos palaužtą sielą 
gydyti, be to dvi mergaitės.

— Kas turi būti — to neiš 
vengsi! — pabaigė.

— Palaiminti tikintieji, — 
atsakiau. — Ne, aš manau 
dėl Zojos nėra ko klaus i. Lai 
kine paguoda. •

— Zoja labai geras žmo
gus. Sunkus jos gyvenimas, 
bet aš nesirausiau jos praei
ty. Ji mane globojo mano silp 

nose valandose, bet jokių ore 
tenzijų į mane nereiškia. Šei
ma — jos akyse šventas daly 
kas. Tarp kitko, ji šiandien 
ruošia man išleistuves. Gal 
ateisi — būtų malonu.

— Pasistengsiu, kada?
— Ji gi dirba. Žadėjo būti 

laisva apie 12-tą nakties. Ateik 
anksčiau.

Čia Nevskij kreipėsi j mane.
— Ar negalima Roždestvens 

kiui padėti?
— Padėti būtų galima žmo 

gui, kuris to nori. Prieš jo va 
lią — nieko.

Rytojaus dieną Roždestvens 
kij išvyko. Su juo pora «atsi
tiktinai» grįžtančių iš koman
diruotės iš Vakarų.

Roždestvenskio istorija pa
darė man didelį nuostoli. Ne
tekau tokio inteligentingo, iš
laikyto sandarbininko. Su Ni- 
kaloju Nevskiu kažkas atsiti
ko. Kažkoks vidinis lūžis. Klau 
sė, vykdė sumaniai, bet tai 
jau nebebuvo tas pats Nevs- 
kis. Supratau, jog tai pasėka 
jo pažinties su Roždestvens- 
kiu. Bet kas, būtent, ji taip 
paveikė? Nutariau duoti jam 
pačiam pergyventi. Žmogus 
o'šio charakterio pats susi- 
V:t; kv -, -o kelių savaičių iš

girdau, jog jis pardavė savo 

antikvarijaVo krautuvę, kur ą 
abu su žmona laikė. Vadina
si, ruošiasi vykti, Kur? Nea 
bejojau, kad į Vakarus. Ruo
šiausi su juo išsikalbėti, bet 
jis pats man paskambino ir 
prašė pasimatyti. Susitikome-

— Mes su žmona palieka
me jūsų svetingą Lietuvą Jūs 
mane įtraukėte į darbą. Mie
lai tai dar’au. Kaip? — Jūs 
patys spręskite. Bet atėjo lai
kas ir mums trauktis toliau, 
gal į Prancūziją — ten susi
rinko daug rusų, yra ir gerų 
pažįstamų.

— Aš jau supratau, kad jū
sų sprendi ą paveikė Roždes 
tvenskio byla. Įdomu kas, bū
tent? Nemanau, kad mano at. 
sisakymas padėti jam?

— Ne. Mes su žmona daug 
galvojome Su šiuo kad ir sim
patingu kraštu mes nesurišti. 
Mokytis kalbos jau per vėlu
— sunku. Valstybinės tarny
bos negausime. Biznis proble 
matiškas dalykas. O čia., (su
stojo, lyg svyravo — sakyti, 
nesakyti). Et, Ivan Ivanovič, 
būsiu atviras iki galo. Prisi
minkite mūsų pirmą pažintį 
Jūs užėjote j mūsų krautuvę- 
Kažkoks instinktas, vulgariai 
tariant, šuns uoslė, sakė man
— ieškok pažinties. Tas žmo 
gus nekalbos, bet giliau mąs

tantis, tau reikalingas.., pa 
dės. Sakau tai atvirai, kaip ir 
visuomet su jumis buvau atvi 
ras. Susipažinus, pasisakiau 
atvirai apie save. Jūs pažiū 
rėjote į mane ne biurokratiš
kai, o žmogiškai. Vėliau jūs 
man pasiūlėte padėti jums. 
Gal tai buvo išbandymas. Ne 
svarbu. Niekuomet nesigailėk 
jau, kad priėmiau jūsų pasiū
lymą.

— Pertraukiau jį. — Nesi
gailiu ir aš, anaiptol! Siek 
tiek moku spręsti apie žmo
nes. Bet kokios įtakos jūsų 
sprendimui turi pažintis su 
Roždestvenskiu?

— Nuėjau pas ji daug anka 
čiau, negu Zojos išleistuvės 
buvo numatytos. Buvome vie 
ni, jis Roždestvenski’ lyg 
pats norėjo pasisakyti.

- Kolia, sako jis, to geras 
žmogus važiuok iš čia kol 
dar nevėlu Čia nesaugu. Ša
lis maža, bet visi varžosi dėl 
jos. Maskva atidžiai seka, 
kad Lenkija neužgrobtų anks
čiau. Vietinė valdžia — gal 
ir labai geri žmonės, bet nai 
vūs. Štai buvo toks Maskvos 
atstovas Akselrodas. Jis buvo 
pasitiktas čia kaip didžiausias 
draugas — dabar turėsim at 
ramą prieš Lenkiją!

(B. D.)
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Pareigos vyras
Maždaug pusę metų prieš mirtį, buvęs JAV prezidentas 

Dwight DavidEisenhhower parašė straipsnį, kuriame nagri
nėja, kokias ypatybes turi turėti valstybės prezidentas. Pa
gal jį kiekvienas prezidentas turi žiūrėti ne tik į kasdienius 
reikalus, bet ir j ateitį. Toliau jis sako, kad prezidentas turi 
būti nusižeminęs, mėgstąs humorą ir pilnas optimizmo. Sa
vaime aišku, kad valstybės galva turi būti geras organizato
rius.- ne viską pats dirbti, bet parinkti gabius bendradar
bius. Straipsnio pabaigoje Eisenhoweris taip rašo: «JAV pre 
zidentas turi aiškiai ir be kompromiso stoti už tai, kas tei
singa ir padoru. Padorumas yra svarbiausioji civilizacijos ko 
lona. Nedora tauta pati save griauna».

i
GERAS

Jei taip būtų rašęs kunigas ar pastorius, sakytumėm, 
kad tai yra jo pašaukimo dalykas Bet jei taip rašo žymus 
generolas ir ilgametis prezidentas, tai matyt, kad jis taip jau 
tė ir savo širdyje Iš tiesų, visi žmonės, kurie šiomis dieno
mis atsiliepė apie prezidentą Eisenhower}, iškėlė ir pabrėžė 
vis tas pačias jo būdo savybes: dorumą, nuoširdumą ir tau
rumą. Jungtinių Tautų sekretorius sakė, kad gen. Eisenho
weris buvo geras žmogus ir jo gerumas buvo žinomas vi
siems. Hugh Sidey, žymus JAV žurnalistas, rašė, kad Eise- 
nhowerio gerumas buvo įgimtas. Vienas jo artimas bendra
darbis sakė, kad «prezidentas Eisenhoweris mėgo ne sensa
cijas, bet pareigą». Tikrai, tas gilus pareigos jausmas jam 
atvėrė kelią ne tik į aukščiausią karinę vietą, bet ir į JAV 
prezidentūrą.

NE GENIJUS, BET KRUOPŠTUS

Prezidentas Eisenhoweris gimė 1890 metais ir, norėda
mas patarnauti savo kraštui 1911 m. stojo į karo mokyklą. 
Nebuvo jis nei labai gabus kariūnas, nei karininkas. Tiesa, 
1935 m. jis padėjo generolui MacArthur organizuoti Filipinų 
tautinę armiją, bet grįžęs į JAV vėl ėjo eilines pareigas 
kaip ir daugelis kitų karininkų. Tik 1941 m. garsusis gene
rolas Marshall pastebėjo jo darbštumą ir kruopštumą orga
nizuojant didelius karinius pratimus, ir pavedė jam sudaryti 
planą busimajam karui Europoje. Tas planas taip patiko> 
kad Marshall pasiūlė prezidentui skirti jį JAV kariuomenės 
vadū Europoje Pritariant anglams, prancūzams ir kitiems, 
Eisenhoweris tapo vyriausiuoju sąjungininkų pajėgu vadu. 
Nebuvo jis nei toks genialus strategas, kaip generolas Dou
glas MacArthur: gal jis neprilygo net maršalui Montgomery. 
Bet jis sugebėjo sudaryti iš keliolikos tautybių stiprią są
jungininkų pajėgą ir įkvėpti jai optimizmą.

PREZIDEN1 AS

Dar tebeverdant antrajam pasauliniam karui, generolui 
Eisenhoweriui porą kartų buvo pasiūlyta JAV prezidentūra. 
Bet jis vis jos ats sakė. Tik supratęs gerai, kad tie vis gau- 
sėjantieji siūlymą, ir prašymai reiškia tautos valią, jis suti
ko stoti i rinkimų kovą.

Tapęs galingiausios ir turtingiausios valstybės prezi
dentu, gen. Eisenhoweris pasiliko toks pat, koks buvo.- nuo
širdus, nuolankus, atviras ir visiems prieinamas. Gal jis ne 
suprato visų ekonominio ir politinio gyvenimo painiavų, bet 
jis siekė taikos, tautų sugyvenimo ir atstatyti tarp JAv ir 
Sovietų dingusį pasitikėjimą. Ne jo, bet Kruščiovo kaltė, 
kad Europa turėjo pergyventi taip vadinamą «šaltąjį karą’. 
Sovietų įžūlumas dar nebuvo pasiekęs viršūnės, ir Kruščio- 
vas gyrėsi palaidosiąs laisvąjį pasaulį. Bet prezidentui Eise- 
nhoweriui reikia priskirti nemažą nuopelną, kad buvo su
stabdytas Korėjos karas, kad Libano valstybė pasiliko nepn 
klausoma ir kad tarptautinėje politikoje pradėjo įsigalėti pro

Pirmą kartą lietuvis jėzui
tas įkėlė koją į S. Paulo prieš 
20 metų.- 1949 m. balandžio 
gale. Tada gerb. klebono (dar 
ne prelato) P. Ragažinsko 
kviečiamas jis čia pravedė 
pirmąsias lietuviškas misijas 
Zelinoje ir kituose rajonuose 
Tų misijų liudininkas tebesto
vi šventoriuje - misijų gale 
brolių Mateliomų pastatytas 
lietuviškas kryžius.

Tada gerb Klebonas misio
nieriui papasakojn, kaip la
bai trūksta lietuvių kunigų, 
ir pakartonai prašė jį pasilik
ti čia darbuotis, ar atsiųsti 
kitus jėzuitus. Deja tada to 
nebuvo galima padaryti.

Tačiau gerb. klebonas P. 
Ragažinskas nenusileido. 1952 
metų spalio 7 ddenos laiške 
T. J. Bružikui tarp kitų daly
kų rašė, jog reikia S. Pauliui 
daugiau lietuvių kunigų ir 
pridėjo.- «Jei mums (kleb. Ra 
gažinskui ir jėzuitams) nepa
vyktų susitarti, tai reikės kur 
nors kitur kreiptis. Vieno dar 
bas — nedarbas».

Po metų — 1953 m. spalio 
28 d. prelatas vėl rašė:

«Noriu atnaujinti kadaise 
keltus projektus apie Tėvų 
Jėzuitų apsigyvenimą S. Pan
tyje. Kaip žinote, S. Paulyje 
darbo daug, g darbininkų ma
ža... Aš pats irgi negeležinis. 
Taigi, reikia susirūpinti atei
timi. Kadangi su Tėvais Jė
zuitais jau pirmiau ouvo kal
bėta šiuo reikalu, su jais pa
čiais ir dabar norėčiau pasi
dalinti nuomonėmis bei pasiū 
lyti, kad jie paimtu S. Patilo 
lietuvių aptarnavimą.

Manyčiau, kad reiktų pra
džioj bent poros žmonių-tėvų, 
susipažinti su aplinkuma bei 
sąlygomis ir vėliau paimti vi 
są vadovavimą j savo rank as... 
(Visi pabraukimai mano. J.K.) 
Nežinau, kas dabar yra virši
ninkas, todėl prašau Jūsų (T. 
Bružiko. J. K.) su viršininku 
aptarti reikalą. Jei Tėvai Jė 
zuitai negalėtų atvykti į São 
Paulo, tuomet tektų tartis su 
kitais vienuolynais. Norėčiau 
prieš N. Metus susitvarkyti.»

Sibos ištraukos iš gerb pre
lato P. Ragažinsko laiškų pa
rodo, kas atidarė jėzuitams 
kelią S. Paulį. Pridėjus jo pa 
ties prašymą J. Em. Kardino
lui kad tas įsileistų jėzuitus 
darbuotis jo arkivyskupijoje, 

to argumentai, o ne kumščio teisė.
Perrinktas antrą Kartą JAV prezidentu, jis pajuto, kad 

jo sveikata menkėja. Nepaisant ilgesnių atostogų ir įvairių 
sporto pramogų savaitgaliais, prezidentas Eisenhoweris nepa 
jėgė visiškai atgauii savo jėgtų, ir valstybės reikalai pradė
jo jam slysti iš rankų. Po užsienio reikalų ministério Foster 
Dulles mirties jis pasijuto lyg be dešinės raukos, ir valdė 
kraštą seniau įgytu autoritetu. Naujai iškylanti J. Kennedy 
žvaigždė pradėjo nustelbti seną ir garbingą karį, kuris, iš
tarnavęs savo kraštui 50 metų, tikrai buvo nusipelnęs poil
sio. Septyni širdies smūgiai, avi operacijos ir plaučių užde
gimas pakirto jo jėgas, bet jo taurumas ir teisingumas ilgai 
švies JAV pJiečiams.

Petras Pakalnis

jėzuitai tikrai turi laikyti Pre 
latą savo kvietėju.

KAIP DABAR?

Atvykęs į S. Paulį vadovau
ti Tėvų Jėzuitų veiklai, Tėvas 
Leonas Zaremba pirmomis die 
nomis, 1967 metais rugpjūčio 
28, aplankė gerb. Prelatą ir 
apie pusantros valandos kal
bėjosi apie įvairius reikalus. 
Tarp kitų dalykų T. Zaremba 
paklausė gerb. Prelatą:

— Kokia jūsų nuomonė apie 
jėzuitus? — Atsakyta:

— Esu geros nuomonės.
— Ką galvojate apie LIE

TUVIUS jėzuitus S. Paulyjei? 
Ar jie čia yra reikalingi, ar 
yra naudingi? — Atsakyta:

— Taip, jie yra labai nau
dingi, ypač bairuose, kur ap
tarnauja tiek daug lietuvių.

— Jūs, Monsignore, ir anks 
čiau esate pareiškęs savo ge 
rą nuomonę apie lietuvius jė
zuitus. Ar nesate jos pakeitęs?

— Ne. Nesu pakeitęs.
Šitaip dar visai neseniai 

vertino tėvų jėzuitų veiklą S. 
Paulyje ilgametis lietuvių ko
lonijos dvasios vadas prel. 
Pijus Ragažinskas.

SĄJUNGOS VAIDMUO

Tėvai Jėzuitai betgi neaišku 
bino atvykti į S. Paulį. Tai bu 
vo todei, kad tu metu jie bu 
vo įklimpę į didelę skolą, be 
statydami Jaunimo Centrą, sa 
vo vienuolyną ir koplyčią Či
kagoje. Neturėdami pinigų ne 
galėjo svajoti kurtis kitur. Be 
to, Detroito lietuviai primygti
nai kvietė ap igyventi jėzui
tus tenai ir sukurti panašų 
Jaunimo Centrą kaip Čikago
je. Tam žadėjo pilną lietuvių 
paramą. Tiktai Brazilijos Liet, 
sąjungai pasiūlius savo turi
mas patalpas nemokamai nau 
doti veiklai ir gyventi, Tėvai 
Jėzuitai ryžosi vykti j S. Pau
lį, žinodami, jog čia kunigų 
yra didesnis trūkumas negu 
Š. Amerikoje. Jei patalpų ne
būtų gavę — nebūtų atvykę.

štai ištrauka iš ano meto 
Sąjungos valdybos rašto lietu 
vių jėzuitų provinciolui T. Bro 
niui Kristanavičiui, S. J.

Nupiešę lietuvių dvasinę ir 
ku tūrinę padėtį S. Pauly, pp. 
J. Ciuvinskas ir St. Jurevi
čius rašė

«Šiuo laiku LSB turi 3 pas

tatus; Mokos, V. Anastazijos 
ir V. Belos rajonuose, ir yra 
pasiryžusi šį Laisvosios Lietu 
vos turtą Brazilijoje išsaugoti 
iki Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimo. Tačiau šiam 
tikslui S-gai trūksta intelektūa 
linių pajėgų, nes S-gos narių 
tarpe ir pačioje valdyboj žmo 
nės yra užimti privačiais sa
vo darbais ir tik poilsio laiką 
tegali paaukoti kultūriniams 
darbams. Taigi, tokios intelek 
tualinės jėgos yra būtiaos Bra 
zilijoje, kurios galėtų tęsti Są 
jungos siekius ir juos dar pra 
plėsti. Yra pavojus mūsų jau
najai kartai pranykti čionykš 
čiose bangose, jei nebus laiku 
susivokta ir padaryta atitinka 
mų žygių.

LSB Valdyba priėjo išvados, 
kad tokį organizavimo darbą 
galėtų suorganizuoti tik Tėvai 
Jėzuitai, kaip yra atlikę Či
kagoje.

KĄ SĄJUNGA PASIŪLĖ

«Mūsų Sąlygos būtų:
LSB PERLEISTŲ ADMINIS

TRUOTI (m. p.) S-gos pasta
tus Lietuviams Tėvams Jėzui
tams, o Tėvai Jėzuitai suor
ganizuotų čia Lietuvių Centrą 
atgaivintų liet, mokyklas, at
liktų pastatų remontus, jei tie 
būtų reikalingi, mokėtų vals
tybinius ir .savivaldybių mo
kesčius, etc...

Jeigu Tėvai Jėzuitai sutik
tų su šiomis pagrindinėmis są 
lygomis, prašytumėm Tamstą 
asmeniškai atvykti j S. Paulį, 
arba pavesti bent vienam Tė
vui, esančiam Urugvajuje iš
dirbti atitinkamą planą ir ga
lutinį su mumis susitarimą».

Tėvų Jėzuitų proviciolas at 
vykęs į Sąjungos visuotinį su 
sirinkimą pareiškė, jog neno- 
r ir negali priimti visas tris 
Sąjungos nuosavybes, kad jė
zuitų veiklai pakaks Mokos 
patalpų. Tada visuotinis susi
rinkimas nutarė užleisti jėzui 
tams Dr. v, Kudirkos patal
pas gyventi ir veikti, o valdy 
bą įgaliojo susitarti su jais 
dėl rūmų naudojimo sąlygų.

ATVYKO, IŠVYKSTA

Jėzuitai prieš 5 metus perė
mė Mokos namus administruo 
ti ir darbuotis. Susitarė su 
juos nuomavusiu bulgaru, kad 
jis išsikeltų. Iškeldino ir salę 
nuomavusius japonus, paearė 
reikalingus pataisymus ir pra 
dėjo darbuotis.

Dvi Sąjungos valdybos buvo 
patenkintos Jėzuitų darbu. Tre 
čioji užvedė bylą jėzuitams iš 
Mokos patalpų iškraustyti ir 
ją laimėjo todėl, kad tėvai jė 
zuitai, pasitikėdami valdybos 
pažadais duoti naują sutartį, 
kuri galiosianti io metų, atsi
sakė savo pirmosios su arties 
nelaukdami naujos. Todėl teis 
mo metu jėzuitai Mokoje gyve 
no jau be jokios sutarties ir 
turėjo pralaimėti bylą.

Kaip nepaslaptom jėzuitai 
j Dr. V. Kudirkos namus jė
zuitai įėjo, taip nepaslaptom 
ir išeina. Šitą sekmadienį, ba 
laadžio 20 dieną lyg.ai 15 va 
landą atlaikys paskutines šv.

(pabaiga 5 pusi)
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Kas gimdo Tėvynės meile?
Petras Ruseckas, gimęs 1883 metais Bau- 

bliškruose, Panevėčio valsčiaus lietuvių visuo
menės veikėjas, rašytojas, ats. majoras. Jie ir is 
torikas bei šaltinių rinkėjas. Ypatingai jis mėgo 
knygnešių laikotarpį.

Savo knygoje «Išniekintos vėliavos», nove
lėje «Palaiminimas», jis aprašo savo vaikystę. 
Ir čia nuoširdžiai prisipažįsta, kad vaiku tebe
sant: «Tikra gėda man buvo, jog mokėjau ir lie 
tuviškai kalbėti. Kiti dvaro vaikai — urėdo, to- 
misoriaus — niekados nė žodžio lietuviškai ne
pratardavo. Jeigu kas nors jiems sako lietuviš
kai, tai šie tik pasiklausys kiek ir, nė žodžio ne 
atsakę, išdidžiai nusisuks ir nueis.

Ir dar didesnė gėda buvo dėl brolienės. Ši 
ne tik gerai mokėjo lietuviškai, bet ir pati buvo 
kilusi iš praščiokų, iš valstiečių. Kad bent slėp
tųsi su ta savo kilme, bet ji, kur reikia ar ne
reikia, tuojau ir pasisako esanti iš mužikų. Tai 
girdėdamas net užkalėdavau iš gėdos»,J

KAIP JIS PAMILO?

Kaip gi tas Petrukas, kuris taip labai gėdi
josi tavo lietuviškumo ir net gailėjosi mokąs lie 
tuviškai, taip labai pamilo lietuvių kaibą ir visa 
kas lietuviška, kad net tapo dideliu patriotu, vei
kėju, rašytoju? Nagi, pamatęs pirmas lietuviškas 
knygas, ir laikraščius, pamatęs, kaip jo tėvas 
tai skaito nors ir slaptomis, patyręs, kaip už lie 
tuvišką raštą Sibiran ištrėmė daugelį žmonių, o 
jo mylimiausias vaikinas turėjo sprukti Ameri
kon. Jis susidomėjo tais draudžiamais raštais ir 
iš jų išmoko mylėti visa kas lietuviška. Štai, 
kaip jis pats aprašo, iš kur kyla lietuviškos tė
vynės meilė.

KRAŠTO GRAŽUMĖLIS

«Mūsų kraštas atrodė man toks gražus, toks 
malonus ir taip mylėtinas.

Ir kaip čia nemylėsi, kad taip slaptingai ir 
rimtai ošia miškai, kažkokią nesuprantamą bai
sią pasaką pasakodami; kaip čia nemylėsi, kad 
pavasarį vanduo taip gražiai sruvena, savo dai
neles niūniuodami; kaip čia nemylėsi, kad pie
vos taip margai žydi, skaidrus mėlynas dangus 
visą šį kraštą draugingai dengia, o saulė savo 
šviesa jį laimina. Ir kaipgi jo nemylėsi, kad čia 
tiek daug grožio, tiek pasakų, giesmių, dainų, 
kad kartais, rodosi, gieda dainuoja ne tiks paukš 
čiai, žmonės, gaudžia giesmėmis ir storais var
gonų balsais ne tik bažnyčia, bet gieda visas 
oras, dangus, miškai ir laukai.

GERI ŽMONĖS

Kaipgi nemylėsi šio krašto, kuriame tiek 
daug gerų, kaip Romusis, Bajoras ir kitų žmo
nių gyvena, Kas, kad jie prasčiokai, kiti iš jų 
nieko neskaitę, nežino, kad žemė aplink saulę 
sukasi. Kas iš to, kad jie ir daugelio kitų daly
kų nežino, betgi mandagiai prakalbinti, taip pat 
atsako. Tuomet taip ir girdėti jų žodžiuose mei 
lė, gerumas, jog jaučiama meilės banga širdį ve 
ria, krūtinę glosto».

KAS TAI DUOS MUSŲ JAUNIMUI
Viso to išeivijos jaunimas išgyventi, išjausti 

negali, ir todėl jam sunkiau pamilti tą niekada 

GRAŽIOSIOS MÚSU PASAKOS

Geležinis Vilkas
Kitą kartą buvo toks geležinis vilkas. Jis 

pjovė žmones ir išpjovė visą pasaulį. Eina jis 
per mišką ir randa gyvą dar vieną seną bobą.

— O, — sako vilkas, — kame tu ligi šio 
laiko buvai? Dabar aš tave pjausiu.

— Neplauk tu manęs, — sako boba, — aš 
tau parodysiu dar du gyvu karalaičiu.

— Na, einam, kame gi jie "yra?
— Nuėjo j pamiškę, įsmeigė boba du mie- 

tukus, ir iškilo du karalaičiai. Vilkas ir sako
— Na, aš daoar jus plausiu.
— Nepjauk tu mūsų, — sako jie, — kur tu 

eisi, ten ir mes eisim
— Na, gerai, eikim.
Ėjo ėjo, ir panižo vilkui galva. Prašo, kad 

pautinėtų jam galvą. Kai pradėjo utinėti, vilkas 
ir užmigo. Atlėkė šarka ir sako;

nematytą Lietuvėlę. Bet ko negali regėti jaunuo 
lio akys, ko negali išgirsti jo ausys, tai gera da 
limi gali atstoti laki vaikystės ir jaunystės fan
tazija, jei tik jai duodama reikalinga įsižiebti 
kibirkštėlė. Tolimą, neregėtą, bet nuoširdžiai iš
svajotą kraštą galima karščiau mylėti negu gy
venamąjį Bėt kas įžiebs išeivijos janimo Jfanta- 
zijoje tą lietuviškosios tėvynės meilės kibirkštė
lę? Tik lietuviškai jaučiantieji tėvai ir mokykla.

Žinoma, ne tokie tėvai, kurie Lietuvą ir jos 
gyvenimą tik niekina, kurie vaikams kalba tik 
apie jos purvą, skurdą, blusas, tartum to nebūtų 
Brazilijoje. Tik tėvai, kurie dažnai pasikalba 
apie savo tėvų protėvių kraštą, papasakoja, kad 
jame buvo gražu, kilnu kaip žmonės kovojo už 
savo raštą, laisvę kaip didvyriškai aukojosi, ir 
tt. Visa tai papildo lituanistinė mokykla, ypač" 
atskleisdama jaunimui garbingąją mūsų tautos 
istoriją. Šių dienų lietuviški laikraščiai, aprašinė 
darni, kaip lietuviai visame pasaulyje prasivers 
žia į pirmas eiles ir mokyklose, ir darbovietėse, 
ką jie kur gero sukuria, kaip jie ir kitataučių 
yra pripažįstami ir todėl lietuviui nėr ko gėdy
tis savo lietuviškumo, o gali pagrįstai juo di
džiuotis.

Ką iki šiol davėme savo vaikams namie ir 
mūsų buvusiose mokyklose? Ką galim duoti ;da- 
bar? Atsakome kiekvienas sau. Bet nuo mūsų 
atsakymo ir elgesio tikrai priklauso, kiek mūsų 
jaunimo ir kaip ilgai jis jausis ir didžiuosis esą 
lietuviai, nors ir Brazilijos, Amerikos, Kanados 
ar kitų kraštų, bet lietuviai.

J. K
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— Sėskit man abt nugaros, 
aš jus išgelbėsiu.

Jie susėdo, o šarka užlėkė 
ant stogo. Atsibudo vilkas — 
nebėra karalaičių. Pamatė, 
kad ant stogo. Vilkas paėmė 
akmenį, ėmė duoti su nagais, 
pradėjo kibirkštys lėkti, įnus- 
vilo šarkos sparnas, ir nuvir
to tie karalaičiai žemėn. Vil
kas sako;

— Na, dabar tai jau p ausiu.
O jie vėl prašosi, sako;
— Nepjauk, nepjauk - kur 

tu eisi, ten ir mes eisim,
— Na, žiūrėkit, kad dau-

giau to nebūtų.
Ir eina toliau. Vėl vilkui panižo galva, ir 

vėl liepia utinėti galvą. Pradėjo utinėti, vilkas 
ir vėl užmigo. Atlekia nušašęs veršelis ir sako:

— Klokite skarelę ant mano nugaros, pa
kaskite čia žemę, rasite druskos, šerių ir vini- 
kių; įraišiokite j vieną skarelės kampą druską, 
į kitą šerius, į trečią vinikes, o į ketvirtą trupu
tį žemių. Tada sėskite ant mano nugaros, ir aš 
jus išgelbėsiu nuo mirties,

Karalaičiai paklausė veršelio, viską taip pa 
darė ir sėdo ant jo nugaros. O tas veršiukas pra 
dėjo lėkti, jiems net ausyse cypia,

Pabudo vilkas, žiūri, kad nebėra jo draugų. 
Pradėjo vilkas gintis tą veršiuką. Jau trisQmylias 
veršiukas buvo nulėkęs. Taoa jie paliepė vie
nam karalaičiui nnlipti ir pridėjus ausį prie že
mės klausytis — jeigu žemė bilda, tai atlekia 
vilkas. Tas nulipęs klausosi — žemė bilda. Ver 
šiukas liepė atrišti ir paber i šerių kertelę. Pa
bėrė šerius — per tris mylias paliko toks miš
kas, kad tam vilkui buvo labai vargu eiti.

Veršiukas vėl nulėkė lygiu kelii tris my
lias. Tada vėl liepia nulipti ir klausytis, ar nebii 
da žemė. Pridėjus ausį prie žemės girdisi — bil 
da. Veršiukas liepė atrišti ir paberti vinikių ker 
telę. Pabėrus vinikes, per tris mylias pasidarė 
tokios ražienos, kad vilkas koją įkišęs negalėjo 
greitai ištraukti, o veršiukui lygus kepas.

Nulėkė veršiukas j puikiausią dvarą ir lie
pė paberti druskos kertelę. Aplink visą dvara at 
sirado didžiausia upė. Taip veršiukas ir sako;

— Dabar atlėks vilkas prie tos upės ir 
lauks jos išdžiūstant, kad galėtų pereiti. O jūs, 
kai plausite tą skepetėlę, tai žiūrėkit, kad neiš- 
plautumėt tos kertelės, kur buvo druska. Jeigu 
išplausite tą kertę, upė išdžius, ir atėjęs vilkas 
jus sudraskys.

Po to karalaičiai sako veršeliui:
— Kuo dabar mes tau užsimokėsime už to

kį gerą?
Veršiukas atsakė:
— Paimkite kirvį ir perkirskite mane per 

pusę, tada iš manęs pasidarys du britonai (dide
li šunes), kurie bus jums draugais — kur jūs ei 
site, ten ir jie eis.

— Taip daug mtms gera padarei, o dabar 
mes turime tave žudyti.

— Nieko nebijokit, kirskit pusiau.
Tuomet jie paėmė kirvį ir perkirto veršiu

ką pusiau. Atsirado du dideli šunes, kurie vis 
drauge vaikščiojo su tais karalaičiais.

IŠLAIKĖ EGZAMINUS

PLÉ. RYMANTÉ STEPONAITYTĖ išlaikė 
egzaminus net į du universitetus: j Katalikų ir 
į São Paulo universitetus. Kadangi S. Paulo uni 
versitetą galės lankyti vakarais, o dienos metu 
dirbti, tai plė. Kymante pasirinko studijoms tą 
universitetą Geriausios sėkmės!
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SU DR. V. KUDIRKOS 
RŪMAIS ATSISVEIKINANT

mišias salėje, aukodami jas 
kaip padėką Dievui ir savo 
geradariams rėmėjams, kurie 
per penkerius darbo metus 
padėjo ir morališkai ir me
džiagiškai. Nuo tos dienos vi
sa jėzuitų veikla S. Paulyje 
teiksis jų vienuolyne Parque 
da Mooca, Rua Juatindiba, 20. 
Čia veiks lituanistinė moky
kla, čia bus «Aušros» choro 
repeticijos, susirinkimai, po
sėdžiai «Mūsų Lietuvos» re
dakcija. Didesniems minėji
mams salę pažadėjo Nossa 
Senhora do Bom Conselho pa 
rapija, iki jėzuitai pasistatys 
savo salę. Dievui laiminant 
ir mieliesiems lietuviams pa
dedant, tėvai jėzuitai tęs to
liau savo darbą, iki jie čia 
visuomenei bus reikalingi, ar 
iki turės tam pakankamai žmo 
nių.

J. Kidykas, S. J.
n—n

Laiškas is Lietuvos
(Tęsinys iš 15 nr.)

AR TAI MEILĖ JAUNIMUI?

Be abejo malonu patirti, 
kad komunistinėje Lietuvoje 
labai gerai esą jaunimui: mo
kyklos, ekskursijos, suvažia
vimai ir 1.1. Tačiau ir tai yra 
dviašmenis kardas. Komunis
tų bedieviškoji valdžia paty
rė, jog tol, kol vaikai yra 
nuolatinėje savo tėvų globo
je, negali paversti jų bedie
viais. Todėl nutarė išplėšti 
vaikus iš tėvų globos. Todėl 
ko ^mažiausiai laiko palikti 
vaikams gyventi su.-tėvais šei 
moję; todėl ko labiausiai pa
taikauti jaunimui, jį visur ve
žioti, lepinti, kad jis susižavė

tų komunistine tvarka ir tap
tų bedieviškas. Jei tik suuo
džia, kad kuris vaikinukas 
ar mergaitė tiki Dievą, nuei
na bažnyčion, jiems uždaro 
universitetų ir kitų geresnių 
mokslaviečių duris. Komunis
tinėje santvarkoje ir mokykla 
turi tarnauti akliems savo se- 
sėjams ir aiškiems bedie
viams išsiauginti. Tam ir vie
nintelė komjaunimo organiza
cija. Nesi jos nariu, tai nesi
tikėk gyvenime iškilti. Ar tai 
čia meilė jaunnimui, ar sava
naudiškas komunistų partijos 
išskaičiavimas?

Kur Šauktis Nelai
mėje?

(Tęsinys iš 15 nr.)

PLANUOJAMA NAUJA

PAGALBOS RŪŠIS

Yra žmonių, kuriems pvz. 
nuplauta koja. Vieni gyventi 
jie negali, bet nėra būtinojei 
kalo kraustytis j brangiai kai 
nuojančius slaugymo namus. 
Todėl Šv. Kryžiaus socialinis 
skyrius ruošiasi ieškoti Šei
mų. kurios tokiems už atlygi
nimą duotų kambarį, kol ap
sitvarkę po kiek laiko galės 
savarankiškai gyventi (pvz- 
įpratę naudotis dirbtine Koja), 
Kas turėtų kambarį jau da
bar prašomas paskambinti šv. 
Kryžiaus ligoninės sociali
niam skyriui.

GAILESTINGOJI SESUO
l NAMUS

Socialinis skyrius padeda 
parūpinti miesto gailestingą
ją seserį, kuri lanko ligonį, 
kuri įduoda ar išvirkščia jam 
vaistų, perriša žaizdas, nu
plauna ir atlieka kitus patar-

navimus, atsilankydama kar
tą ar daugiau kartų per sa
vaitę. Tik daktaras turi para
šyti, ką su tuo pacientu daryt.

Yra vėl atsitikimų, kada 
duktė labai rūpestingai slau
go motiną, tėvą, bet atsiran
da jai reikalas kur išvažiuo
ti, kad ir trumpų atostogų. 
Neturi prie ko ligonį palikti, 
Socialinis skyrius rengiasi su 
daryti sąrašą geraširdžių tal
kininkų, kurie tokiais atve
jais sutiktų teikti pagalbą.

KASDIEN PASIRUOŠĖ 
PAGELBĖTI

Socialinis skyrius veikia 
Šv. Kryžiaus ligoninės patal
pose. Atidarąs nuo 8 vai. 30 
min. iki 5 vai. p. p. Tek HE 
4-6700,

Buvo atsitikimas, kad mo
teris turėjo girtuoklį vyrą. 
Nerasdama Kitur pagalbos, 
sumanė kreiptis į šį socialinį 
skyrių. Pats vyras ją atvežė, 
manydamas, kad ji vyksta gy 
dytis į ligoninę, o čia ji atvy 
ko tartis, ką daryti su tuo 
girtuokliu.
Ill—II 
mnni

UŽSIMOKĖJO UŽ ML.
■ •

J. Valeika 30 dolerių. Po 30 
ncr..- Jonas Bratkauskas, Pe
tras Narbutis (už du metus), 
Alfonsas ^upelis.

A. Gogelis 40 ncr., A. Blu- 
jus 20 dolerių.

Po 20 ncr.: Aleksas Paške
vičius, Pr. Šukys, kun. K.,Že 
maitis 10 doleiių.

Pó 15 ncr..- Antanas Strolė, 
J. Kavolis, Vladas Vijeikis.

RIO DE JANEIRO 
SKAITYTOJAI

H. Boecker 80 ncr. — gar
bės leidėja, Inž. K. Audenis 
75 ncr. — garbės leidėjas, St. 
Jurgutis 75 ncr. — garbės lei 
dejas, Antanas Gaulia 75 ncr, 
— garbės leidėjas, Stasys 
Kumpis 70 ncr. ir Kazys Gan 
lia 50 ncr. abu juodu ML lei
dėjai.

Po 25 ncr.: Pranas ir Sta
sys Dutkai. Po 20 ncr.: J. Ado 
mavičius, V. Radzevičius, A- 
Sajkowski, Stasys Strimaitis, 
Ernestas^ etraitis, Pranė Telks 
nienė, J, Stasiulevičius, Ang. 
Loureiro-Vyčaitė, J. Žaidys.

Po 15 ncr..- L. Adomavičius
St. AĮaburda, J. Augis, Ignas 
Dubauskas, Liucija Dutkus Li 
ma, Antanas Girnius, Romual 
das Gaulia, V. Kizeiis, V. Pe-
V. Petronis, J. Ramanauskas,
W. Staudė, Ant. Saurusaitis, 
J. Stasiulevičius, R. Savickas, 
kun R Valiukevičius, A. Su- 
veizda, Birutė Kutka da Sil
va F. Feiferis, VI. Vyčas, Ot
to Šimkevičius.

Po 10 ncr..- Kun. A. Rama- 
šauskas, U. Gaulienė.

Visiems dėkoja ML

Administratorias

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Naujasis adresas:

DhPOSlTO PARATCDOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro. 244

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vol.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

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

l teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA.- Rua Inacio ir Av 
ZelTna, Mons. Pfo Ragažins- 
kas, Tel. 63-5975.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
Pirmininkas p. Juozas Matei 
lionis, Rua latai, 150 — Caes 
Verde, Tel. 51-4011,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Jua
tindiba, 20 Parque da Mooka 
— Tel. 92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA ERA 
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rui 
Gen. Fonseca Teles, 606 
Tel. 81-6423.

iždininkas p, JORGE GARS- 
KA. Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdit 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lieti 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadit 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darb< 
dienomis 7 ir 7.30 vai., arb» 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

išpažintys čia klausomoi 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 vai 
V. Carolina 15 val.į 
Casa Verde, 17.15 vai;
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,30 va) 
Bom Retire, 10 vai 
Utinga 16.30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 valų
Moinho Velho 11,30 vat.
Lapa 16,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 va;., 
Vila Bonilha 11,15 vai. 
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO
"Lietuvių radio valandėle 

«A voz da Lituania» yra tram 
iiuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IJHACJ CARRltlRi ™
Lindoya vanduo yra donai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.ms į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno. 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postal 3967 S A O PAULO
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Matelionio vaišės buvo pas
kutinis Dr, V. Kadirkos na
muose parengimas Tėvams Jė 
zuiiams administruojant,

Praėjusį sekmadienį (bal. 
13) Dr. V. Kudirkos namuose 
įvyko p. Juozo Matelionio šei 
myniškas šešių dešimčių gim 
tadienio metų paminėjimas. 
Ta proga pasirodė, kiek dauer 
geroėjų p. Juozas Matelionis 
turi. Minėjime dalyvavo virš 
šimtinės viešnių ir svečių.

Svečių tarpe matėsi Jo Fra 
kilnybė Prelatas Pijus Raga- 
žinskas, Kun. Dr. Antanas Mi
lius, '• vietos Kunigai, «Mūsų 
Lietuvos» atsakomasis leidė
jas prof. Dr. Jose Ferreira Ca 
rrato, Vyrų Brolija, Maldos 
Apaštalavimo delegatai ir ki
ti.

ObjeKtyvją ir gražią kalbą 
pasakė Jo Prakiluyoė Prela
tas Pijus Ragažinskas. Jis pa 
sakė tai, ką ki.kvienas būtų 
norėjęs pasakyti. Kaip pagrin 
dmį p. Juozo gyvenimo bruo
žą jis iškėlė jubiliato darbštų 
mą—veiklumą. «Jis yra darbo 
vyras, .dažai žodžių — daug 
dar30». Tai tiek savo patie9 
gyvenime, tiek visuomeninia
me. Jis niekada nesigailėjo 
nei jėgų, nei pinigo, nei lai
ko. Kur tik reikia, jis visada 
pirmas, ir giedroje ir lietui 
lyjant». Po Prelato kalbos su
giedota «Ilgiausių metų».

Nuoširdų draugišką žodį ta 
rė prof. dr. Jose Ferrena Car 
rato. Jis pažįsta p. Matelionj 
daug metų. Ir visada jį stebi
no jubiliato optimistiškas dar
bštumas, laikymasis žodžio ir 
didelis patriotizmas. Profeto 
rius Carrato porą kartų pa
brėžė, jog dalyvaudamas lie
tuvių pobūviuose, susidurda
mas su p, Mateliomu, visada 
pasimokydavęs kaip mylėti 
savo tėvynę. «Jūs lietuviai 
tai mokate geriau už kitas 
tautas».

Šaunios gausios vaišės ir 
dainų dainos džiugino susi
rinkusius.J

Paminėtina, jog p. Juozo

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico dã 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, Tone 92-3991 /•„,

Atende se com hora marcada
DR JONAS NICIFORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consultorio: Rua Cap? Pacheco Chaves, 1265*

Vila Prudente, Tel. 63-5S&2

DĖMESIO!

Šį sekmadienį (balandžio 
20) paskutinės lietuviškos pa
maldos bus 8 valandą ryto ir 
3 valandą po pietų. Pirma die 
nio rytu pradedant, visos pa
maldos toliau vyks Tėvų Jė
zuitų vienuolyno koplyčioje, 
Rua Juatindiba, 20.

Čia sekmadieniais mišios 
bus 8, 10 vai. ryto ir 5 vai. 
po pietų. Darbo dienomis 7 
ir 7,30 vai.

Visais reikalais nuo balan
džio 21 dienos kreiptis į Tė
vus Jėzuitus tik Rua Juatiu 
diba, 20, Telefonas 92-2263.

KAP RASTI TĖVŲ
JĖZUITŲ VIENUOLYNĄ?

Atvykstantiems iš miesto 
centro ir iš Zelinos imti ZE
LINOS omnibusą. Iš ^Zelinos 
važiuojant, išlipti antrame su 
stojime, išsisukus iš Avenida 
Paes de Barros (prie labai di 
dėlėmis raidėmis skelbimo 
«ANTARCTICA»). Iš čia tik 
pora šimtų žingsnių iki vie
nuolyno, prie kurio durų sto
vi lietuviška koplytėlėj

Važiuojant omnibusu Par
que Sãu Lucas — CORREIO 
išlipti prie kampo gatvių TA- 
IVIaRAIACa ir JCAME. Tada 
leistis pakalniui gatve Embo- 
aęava iki Rua Conde de Pra
tes, čia pasisukti dešinėn ir, 
priėję aikštelę, rasite vienuo
lyną. Leidžiantis ženyn Rua 
Camė, pasisukti pirma gatve 
kairėn, ir d^r kertą kairėn, 
priėjus Conue Prates.

AUŠROS CHORO REPETI
CIJA ir lituanistinės moky
klos pamokos šį šeštadienį 
bus jau T. Jėzuitų vienuolyne

TRADICINĖ ŠVENTĖ

Šv. Juozapo Vyrų Brolija minėdama 28-as veiklos sukak
tuves, rengia tradicinę

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS ŠVENTĘ

Jį įvyks š. m. gegužės 4 d. 11 vai. lietuviškos šv. Mi 
šios su procesija,

12,30 val. Jaunimo Namuose prie bažnyčios lietuviškos 
vaišės pietūs.

Visi kviečiami dalyvauti. Pakvietimus galima gauti pas 
visus Brolijos narius.

Šventės Rengėjų Komisija
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

PIKNIKAS, PIKNIKAS, PIKNIKAS!!!

Parapijos Komitetas rengia didelį šaunų PIKNI
KĄ 1 dieną Gegužės. Jis bus:

VALINHOS, FONTE SONHA
Autobusai išeis iš Zelinos.
Bilietus galima gauti pas Parapijos Komiteto na

rius ir klebonijoje.
Kviečiame visus parapijiečius.

Šv. Juozapo Parapijos Komitetas

MIŠIOS JAUNIMUI. Prime
name, kad kiekvieną sekma
dienį 10 vai. mišios skiriamos 
pirmoje vietoje jauniesiems 
(gimnazistams ir kolegijų stu
dentams). S’akomi labiau jiems 
prita kyti pamokslai. Po mišių 
saliukėje vyksta pobūviai, su 
žaidimais, dainomis, šokiais. 
Mišiose gali dalyvauti ir; ne 
jaunimas, iki bus pakankamai 
vietos Jei norite,Jkad šv. Ka 
zimiero parapija ilgai ilgai iš 
šilaikytų, tai pratinkite savo 
jaunimą dalyvauti savo para
pijos pamaldose!

ATMINIMĄS a.a. BRONIAUS 
STANKEVIČIAUS IR JO ŠEI
MOS. Šį šeštadienį, balandžio 
19 d. dar Rua Lituania, 67, 
bus miš'os 7.30 vai. ryto už 
a. a, Broniaus Stankevičiaus 
vėlę. ^Giminės ir buvusieji 
draugai kviečiami atsilankyti- 
Užprašė Ona Stankevičienė.

ViLA ANASTACIO.
Dr. Jono Basanavičiaus mo 

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS-SP1NA

praneša tautiečiams, kad daro Inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, nejudomo turto administravimą, 

RENTOS MOKESČIO
apskaičiavimą, fizinių ir juridinių asmenų deklaracijos 

surašymą ir t. t.
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 

Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

Dr. Victor Pedro Saulytis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo 

C. R. O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX — 

Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia), 

Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóca, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

kyklos judrus globėjų būre
lis gyvuoja jau 20 metų. La
biausiai jo pastangomis išlai
komi šie piastatai ir lietuviš
koji veikla. Padėka Būrelio 
nariams ir jo vadovams!

Savo gyvavimo 20 metų su 
kaktį Būrelis atžymėjo pra
eitą šeštadienį, balandžio 12 
diena puikiai nusisekusiu 
«churrasco». Dalyvavo Būre
lio nariai, pieteliai, Brazili
jos Lietuvių Sąjungos viršū
nės ir nariai.
njMBgmn 
ÜMMI

DIDELĖ PADĖKA
BRAZILIJOS LIETUVIAMS

Lankantis Brazilijoj su lie
tuviškomis filmomis visur bu
vau lietuvių nuoširdžiai sutik 
tas, priimtas, todėl reiškiu vi
siems savo didelę padėką.

Pirmiausiai nuoširdžiausiai 
dėkoju Gerb. Prelatui P. Ra- 
gažinskui už pakvietimą at
vykt} j Braziliją su lietuviš
komis filmomis. Ten nnvykus 
buvau Prelato su Seselėmis 
sutiktas ir turėjau garbę būti

4» *»**»»<> 4» *»&*** ir**»-

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,30

Klebonijos švečiu ’visą buvi
mo laikotarpį. Jo malone bu
vau aprūpintas geriausiais sa 
lionais ir filmoms rodyti apa
ratais. Taipgi labai nuoširdus 
ačiū gerb. Kun. Bružikui, ku
ris visur rūpinosi kelionėje, 
padėjo nuvažiuoti į Rio de Ja
neiro, surasti Kun. Janilioni 
ir iš aukščiausio kalno pama 
tyti pasaulinio gražiausio mies 
to įdomybes. Dėkingas ir Kun 
Janilioniui, kuris man parėdė 
Rio de Janeiro mieste pasta
tytą gražų Lietuviams Emi
grantams paminklą ir supa
žindino su ten gyvenančiais 
lietuviais Gaulia ir kitais.

Taipgi labai didelis ačiū 
Seserų Pranciškiečių Vadovy
bei už duotą puikią įjgimnazi- 
jos salę ir paskolintus apa
ratus. Ypatingai dėkoju «Mū
sų Lietuvai» už platų aprašy 
mą ir dovanotas filmas bei 
visur pagelbėjimą. Ačiū ir 
Tėvui Dauginčiui, kuris visur 
rūpinosi, kad filmų, rodymas 
gerai pasisektų. DėLoju ir Jo 
nui-ai Bagdžiui pavažinėju- 
siam ir parodžiusiam man gra 
žiausias San Paulio miesto 
vietas. Labai dėkoju padėju
sioms parengime ponui Jonui 
Jodeliui, p, Baužiui, p. Šimo
niui, p. Bagdžiui, p. Maželiui 
ir visiems man padėjusiems, 
bei atsilankiusiai j parengi
mą publikai. Visiems nuošir
džiausias lietuviškas ačiū!

j. Gilvydis
n—n 
iinunii

SKELBIMAS

Jei kas žinotų, kur yra gy
vi ar mirę šie broliai Kajeto
no Sinkevičiaus vaikai.^

Kazys, Vaclovas, Jonas, An 
tanas ir duktė Marytė,’ištekė
jusi už vokiečio vardu An
driaus, malonėkite pranešti 
«ML» redakcijai. Jie visi 1927 
metais iš Lietuvos išvažiavo 
į Braziliją. Jų ieško brolio 
duktė Milavickienė Stasė. Lie 
tuva, Alytus, Naujoji gvė. 24- 
19.

Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijos

VEIKLOS KALENDORIUS.

Balandžio 20 d. Šv. Juoza
po šventė: apeigos su proce 
sija.

Gegužės 4 d. Brolijos 27 me 
tų veiklos jubiliejus.

Birželio 22 d. šventkelionė 
į Aparecida do Norte pasi
melsti už Tėvynę Lietuvą ir 
žuvusius brolius,

Rugpiūčio 9 d. Tradicinis 
Spaudos Balius — «Must} Lie 
tuvos» bičiulių sueiga. ■'

Spalių 19 d. piknikas į Ju- 
rubatuba.

Lapkričio 16 d. Piknikas į 
Praia Grande, Santos.
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