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PLAČIAJAME PASAULYJE

-J.A.V.~
Antrasis Skrydis
Mėnulin
Kaip jau prieš keletą mene
šių pramatyta, Šiaurės Ameri
kos trys astronautai praėjusį
sekmadienį pakilo skristi ap
link mėnulį ir atgal. Tie drą
suoliai yra: Stattford, Young
ir Cernan. Jų rakieta pakilo
ko tobuliausiai ir iki šiol
skrenia kaip pramatyta. Mums
įdomios gali būti šios smulk
menos:
Erdvėlaivyje yra 600 įvai
riausių rankenėlių, mygtukų
ir svirtelių. Jomis astronautai
valdo 25 elektronines siste
mas ir 47 motorus. Visi Saturno-Apolo aparatai turi 5
milijonus ir 700 tūkstančių
dalių! Ir visa tai reikėjo su
derinti, kad kiekviena jų taip
veiktų kaip turi veikti, Su
prantama, kodėl reikia kele
to mėnesių laiko tokiam erd
vėlaiviui pilnai paruošti ir iš
bandyti, ar visos dalys gerai
veiKia. O kur dar laikas ir
darbas tiems milijonams da
Iių pagaminti įvairiuose fabri
kuose bei laboratorijose?
ii—ta—n
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Sov. Rusija
Šį kartą Sov. Rusijos erd
vių tyrinėtojai ir vyriausybė
tuoj iu pat pasveikino laimin
gai pakilusius astronautus ir
palinkėio laimingos kelionės
į Mėnulį ir atgal. Tačiau ne
iškentė nepasakę, kad jų erd
vėlaivis esąs ne visai geras,
kad jie galį būti priversti nepranatytaí nutūpti Mėnulin
ir nebesugrįžti. Kad astro
nautai rizikuoją savo gyvybe.
Tartum jie to nežinotų! Ir jei
amerikiečių erdvėlaivis būtų
toks netobulas, kad būtų di
delė rizika astronautams ne
besugrįžti, tikrai jų niekas
nebūtų išleidęs skristi. O juk
ir geriausion lovon gulantis
yra rizikos, kad gali iš jos
nebeišlipti.

Izraelis
Arabai vis nesiliauja užpul
dinėti Izraelio karius, ūkius,
įmones, kelius. O kadangi tai
daroma mažų partizanų būre
lių, ar pavienių asmenų tero
ristų, tai ir geriausia kariuo
menė negali nuo jų apsaugo
ti krašto. Bet užtat Izraelio
krašto apsaugos ministras Mo
šė Dajan viešai ir stipriai pa
sakė, o švelniau pakartojo ir
ministras pirmininkas Goldą

Meir, jog arabams tam el
giantis, žydai nepasitrauks
nė vieno centimetro iš pasku
tiniame kare užimtų arabų
žemių. O jei jie nesiliaus to
liau puldinėję tai žydai imsis
tikro karo ir žygiuos toliau i
arabų žemes.
i»n
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Neklausys didžiųjų
Vas pats žydų karo minis
tras Dajan pabrėžė, jog Izra
elis nepriims jokių nutarimų,
jei bus reikalaujama iš žydų
tuojau apleisti arabų žemes
ir atsitraukti į prieškarines
ribas. To reikalauti tariasi ke
turi didieji Paryžiuje; Š. Ame
rika, D. Britanija, Prancūzija
ir Anglija.
Ministras pasakė, jog žy
dai neišsigąs jokių grasini
mų ir spaudimų. «Aišku, jei
bent Amerika pasiųstų savo
marinus mums užimti, tai mes
negalėtumėm jiems atsispirti.
Bet ir jie nepriverstų mūsų
pasitraukti į prieškarines ri
bas».
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Argentina
Kadangi universitetų’studen
tai kelia riaušes, tai vyriau
sybė uždarė penkiose provin
cijose universitetus. Tada stu
dentai persimetė į miestų gat
ves ir aikštes.

Panašios riaušės siaučia ir
Šiaurės Amerikos mokyklo
se. Vienur jaunimas protes
tuoja prieš Vietnamo karą,
kitur reikalauja išmesti iš
universitetų visus valdžios
duotus karinių tyrinėjimų dar
bus, dar kitur nepatenkinti
profesoriais, ir vėl kitus nori
kad studentai galėtų pa‘ys
kviesti ir atleis profesorius
ir tt. ir rt.
Klausimas." ar jaunimas ži
no. ko norįs? Ar jis pasirodo
gana subrendęs tvarkyti uni
versitetus, kai, maištaudamas
daužo mokyklų langus, degi
na baldus ir net pačius mo
kyklos pastatus, ir pridaro
šimtus milijonų nuostolių, ku
riuos turės padengti valsty
bės pi iečiai, jų pačių tėvai
ir giminės?

Sov. Rusija
Komunistinis teisingumas.
Visuose laisvuose kraštuose
komunistai reikalauja sau tei
sių protestuoti prieš esamas
valdžias, reikalauti jas nu
versti ir net riaušes kelti.
Bjt kai tekioje Maskvoje gar
bės medaliais apdovanotas ge
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nerolas Grigorenko protestuo
ja prieš savo valdžios netei
singą elgesį, prieš suvaržy
mą laisvės, prieš žmonių trė
mimus, tai ne tik patį genero
lą, net ir jo draugus areštuo
ja ir kiša į kalėjimus ar į be
pročių namus! Šiomis dieno
mis areštuot is gen. Grigoren
ko draugas profesorius Ija
Gabai Jo bute policija radu
si raštą, kuriuo profesorius
gina pavergtos tatarų taute
lės teises. Valio komunistinei
žodžio laisvei, nors ir apkaus
tytai retežiais!
noBami!

Čekoslovakija
Šis nelaimingas kraštas vis
labiau ir labiau spaudžiamas
rusų komunistų ir jų pakali
kų pačių čekų. Laisvę gynęs
komunistas Dubčekas nustum
tas į užkampį. Prie valstybės
vairo pastatyti «seni vilkai»
stalinistai ir «griežtų priemo
nių» garbintojai Uždaryti vi
si kiek labiau laisvę gynę lai
krašč ai. Uždrausti susirinki
mai ir bet kokia valdžios bei
Rusijo- kritika Viską reikia
tik girti, girti ir girti. Net sma
lą gerdamas žavėkis ir šauk,
jog..tai y ■ gryrie^eir.s rro
dus! Ir už tą medutį dėkok
didžiajai rusų tautai ir komu
nistų partijai. Kartą vienas
pamišęs vyras gėrė dar šiltą
arklio šlapumą ir šaukė bežiū inčiai žmonių miniai: «Aa.
koks gardus alus!» Komunis
tai nori visus žmones pavers
ti tokiai* pamišėliais, kad jie
šauktų. <Aa, koks gardus ko
munistinis alutis», nors jis te
būtų perrūgus os pamazgos!
IIBCBMBII
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Nauji Manevrai
atyii, jog naujoji Čekoslo
vakijos valožia ir jos ponai
rusai nesijaučia stiprūs. Žmo
nėms įgąslinti paskelbė visos
savaitės Kariuomenių manev
rus. Vėl priplauks Čekoslovakijon Rusijos, Rytų Vokieti
jos, Vengrijos, Bulgarijos bei
Lenkijos kariuomenių pulkai.
Šimai tankų ir lėktuvų. Tre
čią kartą per vienerius me
tus tokie manievrai Tikrai tu
ri drebėti komunistinės kin
kos, jei joms sustiprinti rekalinga svetimos paramos!
nrrm—ii
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Bvcizttiia
Urugvajaus prezidentas lan
kėsi Brazilijoje ir čia pabu
vojo penketą dienų. Jis buvo
sustojęs ir S. Paulyje. Čia ap
lankė kaikurias įmones ir ; as
kui išskrido į Porto Alegre.
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yra p. ELENA BOECKER
RIO DE JANEIRO
Mielajai rėmėjai nuoširdus ačiū!
Administracija

Sekminių ugnis
Šį sekmadienį mes, krikš
čionys, švenčiame viena iš
trijų
didžiausių šven
čių — Sekmines. Bažnyčioje
raudoni liturginiai rūbai, spal
vos ir gėlės primena mums
pirmųjų Sekminių ugnį. Taoa
Šventoji Dvasia ugninių liežu
vių pavidalu atūžusiu lyg smar
kus vėjas, nužengė ant apaš
talų.
Apaštalai užsidega dievišku
karščiu. Tuoj drąsiai skelbia,
subėgusiems žydams pažadė
tąjį Mesiją-Kristų. Jų liudiji
mą tie žydai priima, krikšti
jąs! ir gauna Šventąją Dva
sią su jos dovanomis. Prasi
deda pirmoji į Kristų tikin
čiųjų bendruomenė — Kris
taus Bažnyčia.
Tačiau Sekminės nėra vien
to praėjusio įvykio minėji
mas Sekminių ugnis — Sv.
Dvasia ir üa^ai vi» nužengia
Krikšto ir sutvirtinimo sakra
mentais į tikinčiųjų s elas. Ir
dabar ji užkuria, nušviečia ir
veikia Bažnyčioje, nors ir ne
tiek stebuklingom priemonėm.

Užtat Sekminės yra visų su
tvirtintųjų šventė
t. y. šv.
Dvasios gavimo šventė vijo
je Bažnyčioje. Ir ant mū^ų
Dievas išliejo Šventąją Dva
sią. Ir mes esame Šventosios
Dvasios šventyklos. Ji gyve
na mumyse, rikiuodama mus
ir mus pašventindama.
Ji, kaip kokia ugnis, apšvie
čia, užkuria, pripildo energi
jos, tvirtybės, teikia pašven
čiamąją ir sustiprinamąją ma
lonę Tai šviesa mūsų d va.
šiai, tai netikėti apšvietimai,
vis ir vis nušviečią mūsų gy
venimo kryžkelius, kelius ir
kasdienos takelius, jei tik no
rime įjungti tą šviesą. Tai
kilnių troškimų, didžių ryžtų,
kasdieninių užsimojimų, de
gančios Dievo ir žmonių mei
lės ugn;s, užsikurianti mūsų

širdyje, jei tik bandome kurs
tyti, o neužgesyti. Kartais tai
tylūs įkvėpimai, švelnūs ska
tinimai, kartais stiprūs šauks
mai mūsų sąžinėje, skambą
draudimai, kurių neįmanoma
girdėti, tačiau kurių galime
nevykdyti. Bet nuolatinis ty
čiomis daromas priešinimasis
Šv. Dvasiai veda į širdies už
kietėjimą, vieną iš didžiausi1!
žmogaus nusižengimų-nuodė'
mių prieš Šventąją Dvasią.

Veikia taip pat Šventoji
Dvasia į mūsų protą, valią ir
jaui-mus per savo septynerias
dovanas: išminties, suprati
mo. mokslo, patarimo, tvirty
bės, pamaldumo ir Dievo bai
mės. Tai Šventosios Dvasios
dovanotos mūsų dvasiai viršgâfei&IÇ'ta?Si“’
viršgamtiniai talentai, sugebė
jimai, aparatai.
Šv. Dvasios veisimą visų
tikinčiųjų bendruomeneje —
Kristaus Bažnyčioje pažįsta
me iš Bažnyčios istorijos ir
dabar po lt Vatikano visuoti
nio Bažnyčios >usir. ūkimo
vykstančio gilaus ir piataus
ais.uaujiuimo sąjūdžio.

Sekminių šventese dera vi
sa tai iš naujo prisimin.i, ap
galvoti, peržiūrėti ir reikšti
ypatingą padėką, pagarbą ir
meilę Šventajai Dvasiai. Sek
mines juk vienintelė Švento
sios Dvasios šventė
tos tie
sos, šviesos ir ugningos dieviskasios
meiięs
Dvasios
šventė.
Petras Daugintis, S J.

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS

DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS
Mums dabar gyvenantiems tenka nepasikartojanti
privilegija įamžinti Lietuvos vardą ir jos kankinių atmi
nimą lietuviška koplyčia šv. Pe;ro bazilikoje, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau nedaug beliko.
Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų
Lietuvos Kankinių koplyčios kūrėjų tarpe.
Aukas siųsti
CHAPEL FUND.

adresu:

LITHUANIAN

vardus

MARTYRS’

2701, W. 68th Sth. Chicago, III. 60629.
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IŠNAUDOJAMI DARBI-

NINKM

Balandžio 12-toji diena Sovietijoj buvo paskelbta «ko
munistiniu subotoiku*. Prakti
nė to dalyko reikšmė tokia,
kid visi buvo raginami eiti
dirbti ne tik negaunant pus
antro karto didesnio atlygini
mo (įvedus 5 darbo dienų sa
vaitę. ten šeštų dienų, dirban
tiesiems irgi mokama pusan
tro atlyginimo), bet visai
be atlyginimo
Didy
sis ir vienintelis darbdavys
valstybė tenai mok? tokius
dalykus iš darbininkų ištrauk
ti. Pradėjo dar Lenino laikais
prieš 50 metų. Tais laikais,
kai buvo visuotinė suirutė,
tokios nemokamos 'talkos bu
vo gal vienintelė išeitis daly
kus šiaip taip aptvarkyti. Bet
«darbininkų» valdžiai patiko
ir ilgiau raginti darbininku»
padirbėti be atlyginimo. ligą
laiką iš visų darbininkų buvo
imama maždaug vieno mėne
sio atlyginimo dydžio -sava
noriška paskola» k.smet...
Balandžio 12 dena tapo pa
naudota. kaip neatlyginama
darbo diena ta dingstim, kad
pirmą kartą tokia «talka» bu
vusi suorganizuota Maskvoj,
pr.eš 50 metų... Todėl dabar
ir Vilniuj 174 tūkstančiai dar
bininkų «panoro* padirbėti he
atlygi a in^o. raę pats vaią< as
'buvo ir visoj Lietuvoj. Darb
davys (valdžia) ne neslep a,
kad tuo būdu sutaupė» daug
milijonų rub lų. Sutaupė nes
nesiteikė užmokėti darbinin
kams už darbą.
(ELTA)

mkoyas rėžė Šatinskui per
galvą ir... ramiai parėjo na
mo*.
Toliau — Čecenikovo vai
kai sunerimo, nubėgo į arkli
MIRĖ GERAS GYDYTOJAS des, rado kruviną Šatinaką,
Balandžio 4 d. Panevėžy mi partempė namo jau sąmonės
rė gydytojas JONAS STAT- netekusį. Ten niekas nekrei
KEViČIUS, 72 m amžiaus. Gy pė į jį dėmesio. Čečenikovie
dytojas Statkevičius, Lietu- nė esanti pratusi prie tokių
vos universiteto auklėtinis, vaizdų, nes degtindarė... Po
buvo asistentas anatomijos ka kelių valandų Šatinskas ten
teiro, 1928-31 m. gydytojas ir mirė. «Ir vis per tą degti
karo ligoninėj Kaune, 1931-33 nę», aimanuoja koresponden
m. asistentas *usu-nosies-ger tas; «Vieną atveoė j teisiamų
klės katedroj, o nuo 1933 m. jų suolą, antram atėmė gyvy
iki mirties — ausų-nosies-ger bę». . Ir dar paaiškinimas;
klės ligų skyriaus vedėjas "Girtų ginčai, vaidai mušty
Panevėžio ligoninėj. Praneši- nės Cečenikovų namuosie bu
me apie jo mirtį rašopaa: «Tai vo nuolatinis reiškinys»...
gydytojas-karys, nepalikęs sa
(ELTA)
vo darbo baro nei sunkiai
siais karo metais, nei pasku
tinėmis savo gyvenimo die
MOKSLO DRAUGIJOS
nomis».
LOBIAI
(ELTA)
— Koks likimas ištiko Lie
tuvių Mokslo Draugijos turtą:
knygyną, kuriame buvo 20.0- 0
IR ROJUJE SKALDO
tomų knygų ar» hyvą ir mu
galvas
ziejų, kuriame buvo 2.0C0 mo
klau
Vilniaus VALSTI ČIŲ LAÍ- netų ir kt. rinkinius?*
sė
M
KSLO
IR
GYVENIMO
KRAŠTiS balandžio 5 d. papa
šakojo tokį vaiz elį iš Kalnė redakciją (Vilniuje) skaityto
jas iš Joniškio.
nų (J- navos raj.) sovchozo:
Redakcijos bendradarbis,
«Šeštadienio vakare... šėri
trumpai
papasakojęs Lietu
kai Grigorijus Čečeni ovas ir
Vladimiras Šatinskas gerokai vių Mokslo Draugijos istori
«truktelėjo». Sekmadienį iš ją, nurodęs, kad 1938 metais
pat ryto vėl susirinko. Dabar jos bibliotekoj buvo nebe 20,
gė ė keturiese Grigorijus Če o 33 tūkstančiai temų knygų,
fcenikovas, Antanas Kuncevi apie draugijos turto likimą
čius, Grigorijus nįsimenlja, p, iai-eša,i kad< :
V"
«Bibliotekos ir rankrašty
v'lndim.ras Satinskas... Vėliau
kompanija persikėlė pas Va- no turtus paveldėjo 1941 me
siikovus. Iš šių namų arklių tais įsikūrusi Lietuvos TSR
šėrikai... išėjo šerti arklių. Mokslų akademija ir jos ins
Arklidėje tik ką buvę geriau titutai. Buv. ViLišių rūmuose
si draugai «usipyko. Dė ko? Antakalnio g., kur nuo 1932
Nesutarė, kuris pirmasis turi m. bazavosi Lietuvių Mokslo
įeiti J pašarų sandėlį... Čeče- Draugija dabar įsikūręs Lie

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI
(tęsinys)

KLEŠČINSKIS IR MERKYS
Pas A Merkį, su kuriuo
nuo pirmos pažinties buvome
ir likome duaugais, kuo ne
kasdien vakarais sueidavo ne
kviestų keletas žymesnių vei
kėjų, nebūtinai jo bendramin
čių tautininkaj. Merkys buvo
labai tolerantiškas is turėjo
pasitikėjimą kitų partijų žmo
nių tarpe. Užtenka pasakyti,
jog savo bute jis gruodžio 17
perversmo metu «suteikė azilį> (t.y. priglaudė) dviems aukš
tiems liaudininkų pareigū
nams.
Pas Merkį ateidavo visi, pa
tekosieji į kokią «bėdą», išdėstydavo savo arba savo ar-,
timųjų problemas ir jieškodavo užtarimo. Gen. Kleščinskis irgi ateidavo vakarais su
pasklidusiais po miestą gan
dais, norėdamas pasitarnauti
savo buvusiam šefui Merkiui,
o gal tikėdamasis ir sau ko
kių malonių.
Vieną vakarą, pastebėjęs
Kleščinskį išeinant iš Mer
kio, prisiminiau mūsų su juo

pasikalbėjimą prieš pusantrų
metų, ir įėjęs pas Merkį, pa
klausiau, kokios rūšies pasi
kalbėjimus jieiu turi. Mūsų
santykiai leido man tokį klau
simą klausti Merkys paaiški
no, kad Kleščinskis negali tin
karnai suvartoti savo energi
jos ir veržiasi pacėti patari
mais, siūlo savo projektus.
Paskui Merkys paklausė, ko
dėl aš domiuosi Kieščiuskiu.
— Kol kas to negaliu pasa
kyti, bent ne šiandien. Kai
ką prisiminiau, pirmiau teks
patikrinti; apsvarstyti. Nekeisk
su jo taktikos, tegul pasilie
ka viskas, kaip buvo, nero
dyk jam mažiausio nepasiti
kėjimo, tik būk atsargus kai
bose. Ir stenkis kiekvieną pa
sikalbėjimą su juo man atpa
sakoti. Po mūsų dabartinio
pašnekesio Kleščinskio kiek
vienas žodis, net žodžių to
nas, tau atrodys kitaip. Pa
analizuok visus jūsų santy
kius, kalbas, gal prisiminsi,
ar tau nekilo toks klaustukas?
— Žinai, neskyriau jokios
reikšmės jo plepalams. Gal
vojau, neturi kur dėtis, tai ir

užeina. Nenorėjau atstumti
žmogaus. Šiandieną jis mane
klausė, ar mes turim įgulos
aliarmo planą. Pavyzdžiui bet
kokio perversmo, kad ir ko
munistinio, atveju, ar turime
sudarę planą, kaip ir ką veiks
kiekviena kariška dalis; kas
saugos tiltus, įstaigas, prezi
dentūrą ir 1.1. — pasakė Mer
kys.
— Na, o ką jam atsakei?
— paklausiau.
— Atsakiau, kad turime šio
kį okj. Gal ir nevisai tobu
las, bet šiuo metu visi užim
ti, nėra kam pavesti smul
kiau išdirbti. Kleščinskis pa
žadėjo išdirbti smulkiai deta
lizuotą planą ir man pateikti;
sakė, kad tuoj imsis darbo ir
net gal ryt vakare man at
neš. Kaip tu patartum, ką
jam pasakyti gavus tą pro
jektą? -;į
— Patarčiau vieną iš dviejų varijąntų; pasakyk, kad pa
studijuosi,porą dienų, ir pa
sakyk jąjgĮ, kas tau atrodo
reikalinga projekte pakeisti;
arba pavartyk, padėkok ir pa
sakyk, jog tokio speco kaip
Kleščinskio projektas nerei
kalingas pataisymų, nebent
kalbos atžvilgiu. Šiaip mūsų
«ekspertai» gali jį tik suga
6-

;

tuvių kalbos ir literatūros ins
titutas. 1937 m. LMD buvo ati
dariusi muziejų ir jį leido
lankyti visiems. 1940 m. mu
ziejuje buvo apie 2.000 eks
ponatų etnografijos skyriuje,
2.000 archeologijos, o numiz
matikos kolekcijoje — 5.000
monetų. Visi šie eksponatai
sí ugomi istorijos-etnografijos
ir Dailės muziejuose».
Šis paaiškinimas paskelbtas
M. ir G. 19 9 m. 2 nr.
(ELTA)
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kavatorininko; Kodėl nedir
bi, broliuk? — Tai kad man
sakė važiuoti į kitą karjerą,
kai nuvažiavau, darbų vykdy
tojas liepė grįžti atgal. O da
bar sugedo pavara. Statybos
kontoroj susirinkimas, nėra
kam atvežti dailų... — O ko
dėl kitas ekskavatorius sto
vi? — Vakar, rodos, kažku
rie vyrai buvo po rublį susi
metę... — Dažnai pas jus to
kių dalykų būna? — Pasi
taiko»...
(ELTA)

IR TEN DIRBA KAIP
BRAZILIJOJE

«■nil

APIE ŽYDUS VILNIUJE

Bolševikinė propaganda nie
kad nepamiršta pasigirti, kad
jų santvarkoje esanti išspręs
ta nedarbo problema; pas
juos ne tik nėra bedarbių,
bet net trūksta darbininkų!
Kaip to pasiekiama, gana pa
tikimai paaiškina ir balan
džio 1 d. Vilniaus TIESOJ pa
pasakotas vaizdelis iš staty
bos aikštelės:
«Statyboj skundžiasi, kad
trūksta darbininkų. Pasisiūlau
nuvykti į statybos aikštelę...
Žiūriu ir netikiu savo akimis:
penki vyrai kūrena ugnį
po katilu, kuriame verda
derva, du, atsirėmę j kastu
vus, spokso. Ch,i-chi-chi - ki
kena ir cypia už pastolių m r
gincs. — Kodėl jūs nedirba
te? — klausiu. — Betono nė
ra... — O kodėl neatveža? —
Darbinink i gūžteli pečiais;
— Negi mes žiųom? Klauskit
viršininkų — Kur tie virši
ninkai? — į kontorą išėjo.
Kažkoks pasitarimas ..
Važiuoju prie betono gamy
bos cecho. Jame moterys sė
di, pasakoj si. Kr dėl, mote
rys nedirbate? — Kad žvyro
neatveža... Keliauju prie eks-

New Yorke neseniai išleis
ta nauja knyga apie Vilniaus
getą. Autorius, Issac Kowals
ki, gimęs ir augęs Vilniuje,
spaustuvininkas, 1941-44 me
tų vokiečių okupacijos metu
buvęs apgyvendintas žydų ge
te, o prieš geto likvidavimą
pabėgęs į miškus ir sijungęs
į sovietinius partizanus
Knygoje aprašytas šiurpus
geto gyvenimas ir partizanų
kovos ligi Vilniaus išvadavi
mo iš vokiečių, Bet taip ,šva
duotasis Vilnius jau nebe tas,
kas buvo; «We liberated Vil
na, but it is no longer our
Vilna, the Jerusalem of Li
thuania’... Knygoje minima
daug ir lietuvių, padėjusių ge
to gyventojams. Nors knygoj
rašoma tik apie Vilniaus ge
tą ir apie su juo susijusią
slaptą spaudą; knygos var
das -,’AtSECRET PRESS IN
NAZI rUROPE by isaac Ko
walski, Central Guide Publi
sher, Inc 507 Fifth Ave, New
York, N. Y. 10017, 516 psi.
$7,95.
(ELTA)

dinti. Kuris varijantas tau at
rodys geresnis, tuo ir pasi
naudok. Rytoj ar užporyt gal
galėsiu pasakyti daugiau.

šnipas. Buvo generalinio šta
bo viršininkas, per tiek daug
me<ų veikė Kauno viršūnė
se. Tokio kalibro šnipui ne
galima buvo leisti pasislėpti,
kad ir pačioj Sovietų Sąjun
goj. Ten, įrodęs savo ištiki
mybę keierių metų «darbu»,
būtų gal paskirtas karo aka
demijos profesorium arba
šiaip aukštoms pareigoms ir
juoktųsi iš mūsų, kad tokioje
mažoje valstybėje kaip Lietu
va nesugebėjome jo per eilę
metų susekti. Tai padrąsintų
ir kitus tokiam darbui. Ir
priešingai, je generolas Kleš
činskis bus ne tik viešai de
maskuotas, bet ir nubaustas
už savo išdavikišką šnipinėji
mo darbą, tas atbaidys ir ki
tus, kurie norėtų šnipinėjimo
darbą dirbti. Tokiam paukš
čiui jokiu būdu negalima leis
ti pasislėpti.

KAIP SEKAMAS GEN.
KLEŠČINSKIS

Kitą rytą pareikalavau iš
archyvo viską, ką žinome
apie generolą, ir išorinio se
kimo sekcijos vedėjui V. Nnui pavedžiau tuoj su ypatin
gu rūpestingumu ir didžiau
siu atsargumu organizuoti
gen. Kleščinskio sekimą. Aiš
ku, buvo parinkti geriausi tam
agentai; jie viską turėjo lai
kyti paslaptyje, net savo įs
taigoje, ir viską pranešti
man.
Po pusvalandžio gavau iš
archyvo Kleščinskio bylą. Už
teko kito pusvalandžio jai pa
studijuoti. Pasijutau rolėj me
džiotojo, užklupusio nepa
prastai retą žvėrį. Pajutau
medžiotojo jausmą visu pilnu
mu. Skirtumas tas, kad šioje
medžioklėje teks ne dieno
mis, gal ne savaitėmis supti
žvėrį. Mažiausias kurio nors
iš seklių neatsargumas, kie
no nors neatsargus pleptelėji
mas, net žvilgsnis, Kleščins- i
kiui duos suprasti, kad jo dar
bai žinomi. Jis nėra eilinis
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dos. Tuo pačiu, aktu jis pa
«NOSSA LITU ANT A >
prašė generalinį NATO štabą
RUA JUATINDIBA, 20
išsikelti iš Prancūzijos. Nors
SÃO P AULO, 13 S.P.
iš NATO jis nepasitraukė,
Nesenai tautietė S. N. man iro, ko mes ne pasiryžta me da
bet manė, kad ji atgyveno pasakojo, kad gegužio 11 d. ryti, nors ir galėtumo?!
TELEF. 92-2263
savo dienas. Tačiau netikėta ji mačiusi prie Correio Cen
LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
Stebėjimai ir tyrinėjimai pa
Rusijos kariuomenės invazija tral, São Paulo mieste, gulin
• ĮRETOR RESPONSÁVEL DR. JOSÊ FERREIRA CARRATO
į Čekoslovakiją jį pamokė, tį užsimušusį, kraujais paplū rodė, kad visi jie turi tam ti
REDATOR: JONAS KIDYKAS
kad Sovietų imperializmas dusį žmogų, policijos ir žmo kras laikysenas, jiems būdin
gus nusistatymus, kad ir ne
PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.$ 15,00 visoje P. dar tebėra gyvas.
nių apsuptą. Jis iššokęs iš 6- vienodame laipsnyje.
Amerikoje GARBĖS PRENUMERATA NCr.S 50 00. GARBĖS
to dangoraižio aukšto. Sekan
PO 20- METŲ
Atskiro numer.išleidimas NCr.$75 06’Paskiro Nr. Kaina Cr,$0 30
; ATSIDAVIMAS DARBUI
čią (Leną ji man sakė
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. $ 20,00 paskutiniajame
Šįmet, švenčiant 20 metų
— Šiandien skaičiau dien
NCr$ 15,00. viduriniuose puslapiuose NCr.10,00
Vienas jų — tai didelis at
NATO
sukaktį,
Washingtone
raštyje, kad anas nusižudęs sidavimas darbui ar kuriam
«Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida
vėl susirinko penkiolikos vals žmogus buvęs multimilionietikslui.
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo tybių užsienio reikalų minis rius;
Nesuradau nei vieno lai
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra terial. Jų tarpe buvo ir du
JAV-se
tokšų
milionierių
mingo asmens, kuris nebūtų
šaut. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak NATO signatarai; buvęs JAV kasmet nusižudo. Taig , tur atsidavęs kuriam darbui ar
cijos nuomonę. Už skelbimu turinį ir kaibą redakcija neatsako. užsienio reikalų sekretorius tai nepadari žmogaus laimin svarbiam tikslui — sako prof.
Dean Acheson ir Belgijos
Turėdami didį
Henrikas Spaak. Dideliam žur gu, nors daugelis mano, kad Maslow.
jie
teikia
laimę,
i
aip
pat
nei
siekį,
misiją,
savo
gyvenime,'
naiistų nustebimu sukaktį na
gera
sveikata,
nei
gabumai,
tie asmenys nėra savimylos,
minėti atvyko ir “rancūzijoR
nei
mokslas
nepadaro
laimin

nebūna susigūžę paiys savy
užsienio reikalų ministeris M.
gais,
nes
daug
puikios
svei

je, neįsispitrėja vien j savo
Debrė. Paklaustas, ar NATO
Perskaičius Bendruomenės pirmininku bei Savitarpio sąjunga prarado savo aktua katos, didelių talentų ir aukš vidų. Laimingumas jiems —
Paramos Tarnybos pareigūnų pasirašytą atsišaukimą pasku lumą ir prasmę, jie, žurnalis to mokslo žmonių jaučiasi ne* tai atlikto darbo pareigos pa
tiniame ML numeryje, kažkoks malonus pasitenkinimo jaus tams taip atsakė: «Ne. Mano laimingi.
sekmė — vaisius.
mas pakuteno širdį. Mūsų kolonijai tikrai reikalingo darbo dalyvavimas sukakties minė
— Kas tad padaro žmones
Turėti darbą, kurį žmogus
imasi Bendruomenė ir į jį įsijungia visiems gerai pažįstami jime rodo, kad ne».
laimingus? Kaip tapei laimiu turi ir nori gerai atlikti, tai
garbingi vyrai ir moterys. Kiekvienas jų per eilę metų savo
Dar didesnę staigmeną į su gu? Ką siko mūsų mokslas jaustis naudingu būt.nu, ver
srityje pasirodė sėkmingi darbuotojai, organizatoriai ir lie
apie tai?
tinami Taip darė ana šeimi
tuviškais reikalais susirūpinę, nesigailėję nei darbo, nei au kakties minėjimą įnešė patys
Tuos klausimus nuo pat sa ninkė. Taip patarė daryti gar
kų. Galim būti tikri, kad jiems tikrai rupės suorganizuoti iš komunistai, taigi NATO prie vu karjeros pradžios ryžosi iš sus skulptorius prof, iv asiow
šai. Susirinkę Buiapešte ko
teklius paramos reikalingiems tautiečiams.
vo mėnesį. Waršuvoe pak^o pagrindų išstuuijuot. Bran- žmonai, kuri prašė jo patari
Tačiau ir sumaniausia bei darbščiausia valdyba nedaug nariai (Sovietai, Lenkija, Ven deis universiteto JAv-se psi mo dėl savo kuriamų skulp
ką tenuveiks, jei nariai nebendradarbiaus. Bendruomenės Sa grija, Čekoslovakija, Rytų '- o chologijos profesorius Abrao tūrų, nesisekančių tuo laiku;
vitaipo Paramas Tarnyba neįstengs padėti vargau pakiiuvu- kietija, Rumunija ir Bulgari mas H. Maslow. Tačiau jis
— radėki darbuotis kiek
siems tautiečiams, jei mes visi neprisidėk im, kas kruzeirais, ja) pasiūlė NATO organizaci
vieloje daug skaitęs ir ra. vieną rytą tuoj po pusryčių,
kas darbu, kas skirdamas laiko ir 11.
jai susitikti su jai i išspręs šęe, apie tai, kas yra laimė lyg būtum samdininkas, kunutarė stenėti Įvairius vy r s žino, jug uus tuoj at eisJuk mažos skruzdėlėlės suneša labai aukštus kaubu ti Europos problemas. Tas
rus
ir muteris ir tyrinėti, ko tus, jei nepadarys gerai dar
rius, stačiai milžiniškus kalnus, palyginus juos su jų ūgiu ir komunistų pasiūlymas yra a
jėgomis. Bet kai ištvermingai ir vieningai visos neša šapelį na platus, bei ir labai vilio kie dalykai ir Kokios savy- bo. Dirbai, lyg visas jūsų gy
po šapelio grū iel( po grūdel o, tai pastato didelį skruzdėly jantis. š tiesų, k ikurie. A- i/tis padaro juos laimingus. Venimas uuo to priklausytų.
ną. Tai ir mes, lietuviai, jei kiekvienas ar paprašytas, ar ir TO nariai tą pasiūlymą priė Tik pu 3i metų jis paskelbė Greit pajusite, kau iš tikro
neprašomas, neši į bendrą paramos kasą savo kruzeirą mė su dideliu džiaugsmu. savo tyrinėjimų išvadas, ku priklauso. Jūs tampate paten
vieną kitą, jei sandėlio krausim rūbų, avalynės, maisto, jei Nors NATO komunikate jis rias čia perduodame.
kinta, laiminga, myl nti gy
nepatingėsim užbėgti pas sergantį, jei valdybes prašomi ne- neminimas, bet pasitarimams
venimą.
SAVĘb REALIZūOlOJAI
atsisakysim paprašyti aukų iš savo artimiausių kaimynų ir ir deryboms durys yra palik
Apie kitu» laimingiem žmo
pažįstamų, tai mūsą paramos išteklias tikrai bus pakanka tos atviro.-.
Man pasakojo, kad Tėvai nėm oūdingus nu įstatymus
mi sumažinti orelių lietuvių skurdui, ar jaunimus atkelti var
Siame greitai besikeičian Jėzuitai Čikagoje turėję še - bus Kitą ka. ą.
tus į šviesesnę ateitį, sokykimės iš bite iu: jos — «Viena čiame pasaulyje 20 metų lai mininkę p. R. Ji buvusi lapai
Pagal J. K Lageman
už visas, visos už vieną!» Kiekvienam lietuviui terūpi kito kotarpis yra labai ilgas. Iš gera virėja Jos pagaminti
(Selecc., 12. 67)
lietuvio labas. Kiekvienas savęs klausiame, kuo aš galiu pri t esu, daug dalykų yra pasi valgiai buvę gardumynas. Kar
paruošė f. Daugintis
gidėti kito vargui sušvelninti. Taip elgdamiesi, pasijusim esą keitusių, Jei prieš 20 metų Hu tą ji pasakiusi, kad ir naktį
geresni žmonės, pasijusim naudingi, patirsim, jog Lietuvių ropos ir JaV politikai stengė sapnuojanti virimą, valg us,
Bend uomenė per savitarpio paramos tarnybą mus suklija si atsispirti Marksizmo ideo įvairus patiekalus... Ir šiaip
vo, pakėlė ir sustiprino! Ar taip bus, tai priklauso nuo kiek logijai, tai šiandien, mirštant ji buvusi puiki šeimin.nkė. ji
AR SUSITARS HUSAI SU
vieno iš mūsų, taigi kaip tik ir nuo Jūsų.
KINAIS IR PRAb IS VISĄ
Markso idėjoms, stengiamasi atrodži .si patenkinta, links
EUROPĄ?
atleisti seną įtampą ir rasti ma moteris.
būdą sugyventi. Todėl ir JA 7
Prof. Maslow tvirtina, kad
balandžio mėnesio ELTAprezidentas, kalbėdamas NA laimingieji žmonės nėra ko
PREsSEDlENST
pateikė vo
TO sukaktuvių dalyviams ir kie genijai, jie yra tokie pat
nei kiek nemažindamas kari kaip ir kiti. Bet kiekvienas kiečių laikraščių redaktoriams
PETRAS PAKALNIS
nes NATO vertės, uorė,o duo jų dar turi pridėtinę savybę tokių samprotavimų apie ru
sų kinų komunistų peštynes:
Pastebėję pokarinį komu priklausė šios valstybės: An ti jai ir naują, socialinę kryp pajėgumą pilnai save panau
«iš tikrųjų kaikas jau regi
nistų veržlumą ir jų norą bet- glija, Belgija Danija, Prancū tį. Jis porą kartų stipriai pa doti. tapti tuo kam yra pajė Rytuose Mao aušrą, kai Va
kokiu būdu paimti f valdžią į zija, Islandija, Italija, Liuksen brėžė, kad NATO nariai tu gūs. Kaip ana šeimininkė — karuose dar vargu kas ryžta
savo rankas, šviesesni Euro burgąs, Olandija, Norvegija, rėtų ’ rūpintis ir žmonių gyve ji panaudojo visus savo gabu si patikėti komunistinių idėjų
pos ir JAV politikai sumanė Portugalija ir JAV. 1952 m. nimo pagerinimu. Iš tiesų, to mus, pajėgas, visa širdimi rū sprogstamąja jėga. O juk ir
steigti plataus maštabo sąjun į NATO įstojo Graikija ir Tur ji mintis randa vis didesnį at- pinosi, kad išvirtų gardžių ideologiniams branduoliams
gą ir atsisp rti Stalino impe kija, o 1 955 m. prisidėjo ir arsį jaunimo tarpe, kuris bo valgių, išgalvotų, surastų nau skylant atsipalaiduoja ir sklin
rializmui. Kadangi komuniz Vakarų Vokietija. Sąjungos disi karais ir domisi sociali jų patiekalu su turimais pro da į šalis naikinančios jėgos.
mo pavojus labiausiai grėsė tikslas yra grynai defenzivi- niais pasaulio klausimais: ba duktais ir galimybėmis. Vienu Tai gali prasidėti provokato
Europai, toji sąjunga turėjo nis; t.y. sutartį pasirašiusio8 du, bedarbiais, ligomis, anal žodžiu — ji pilnai save pa riškai taikingais pasiūlymais
apimti šiapus geležinės už valstybės įsipareigojo ginti fabetizmu ir pan. Jaunoji kar naudojo, kad taptų gera virė susivienijusiems varžovams,
dangos valstybes, esančias komun šių užpul ą kaim ną. ta, labai apatiška karams, ja, puikia Šeimininke.
1 et oaigtis visiškai netaikin
Atlant» pakraščiuose. 1949 m. Kiekviena valstybė pasiliko ginklams ir kruviniems tąutų
Tokių laimingų žmonių pa gu rusų-kinų susitarimu, pa
balandžio mėnesį 12 valsty teisę išstoti iš NAT> betku- konfliktams, nori spręsti tuos
našiu į Molotovo Ribbenlroklausimus, kuriuos seni poli vadinimui prof. Maslow šgalbių atstovai, susirinkę Wa- riuo laiku.
po... Kodėl gi toks pasaulinio
tikai apleido. Antra vertus, vojo savivą žodį: tai savęs masto i evoliucininkas kaip
shingtono mieste, pasirašė su
tartį, kuria buvo aptarta sa PASITRAUKĖ PRANCŪZIJA tokie įvykiai, kaip Čekoslo realizuotojai, savęs įgyven Mao turėtu turėti ką prieš
vakijos okupacija ir Šiaurės dintojai.
vitarpinė pagalba ir įsteigta
Maskvos imperijos padidėji
Jei tie «avęs realizuotojai
Manydamas, kad «šaltasis Korėjos išsišokimai prieš JAV
NATO kariuomenė. Toji ka
mą, jei Kinija tikėsis paskui
riuomenė išbandė savo jėgas karas> tarp Rusijos ir laisvo reikalauja atsakymo. Todėl tokie pat žmonės, kaip ir mes tą «palikimą» perimti? Tai mi
per ilgai užsitęsusį «šaltąjį jo pasaulio jau yra gerokai NATO sąjunga bus aktua i ir visi - ką tad jie turi ir da- glotos tolimos perspektyvos,
karą» ir užtikrino pasaulio atvėsęs, 1966 m. pradžioje naudinga tol, kol komunistai
bet vargu ar mažiau patikėti
Prancūzijos prezidentas Karo pasiliks agresyvūs. Nuo poli
saugumą.
nus, kaip viltys, kad sovieti
lis De Gaulle pareiškė, kad tikų išminties ir neišminties lams, bedarbiams, kovai prieš nis režimas sudemokratės»...
KAS PRIKLAUSĖ
jis nori atimti savo kariuome priklausys, kiek kuri valsty ligas ir kovai prieš anaTabe(ELTA)
Pradžioje NATO sąjungai nės dalinius iš NATO koman bė galės skirti pinigų gink- tizma.

Kaip Tampama laimingais Žmonėmis?

Gera pradžia -- geros kloties!

NATO sukaktuvės

v
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to nenorėjau pasakyti! AŠ ne.
maniau, kas taip bus.» Bet
ar ne tiesa, jog šitoks gailes
tis dažnai būna jau per vi
lus?
TIKROJI DIDYBĖ*

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Sveikinimai

Sv

Kazimiero Parapijos

Moksleiviu Ateitininku Kuopai
Moksleivių Ateitininkų Centro Valdyba at
siuntė naujai susikūrusiai Šv. Kazimiero parapi
jos moksleivių ateitininkų kuopai sveikinimus ir
linkėjimus.,
Mieli Ateitininkai,
Tikrai buvo gera gauti Jūsų laišką iš taip
toli. C. Valdyba dar negavo nė vieno atsakymo
iŠ P. Amerikos, Tad sveikiname Jus visus .. Lin
kime Jums sėkmės Jūsų veikloje ir lauksime
daugiau žinių iš Jūsų naujai įsteigtos kuopos.
Visa atnaujinkite Kristuje!
Garuė Kristui!
1969 m. geg. 8 d.
MAS Centro Valdyba
Algis Puteris, pirm.
■tegina Križanauskaitė
Užsienio skyriau, vedėja.

Paneriu mergaitė
VINCAS JONIKAS

Paneriuose kaip nendrė užaugai,
Kaip serbentos uoga nunokai —
Jau pasiilgai t kėtino draugo,
Kurs žavingai meluoti moka.
Svetimi bajorėliai išsekę,
Vakarais ūselius pasiraitę,
Pačiulbėję palieka ir lekia
Su ereliais išvogusiais kraitį.

Neliūdėk, dar dzūkų ar žemaičių
Žvengs pas klėtį žirgai susitelkę,
Ir neklaus bernužėliai nė kraičio,
Tik akis tas melsvąsias pakeiki
Vėl dainuosi sodeliams besningant
Į vandens nenurimstantį srautą —
Atsirėmus į ranką teisingą'
Paneriuose bus gera draugauti.

-■-■■fr-- n........

Ar tu ugnis, ar ledas?
Ledas — tai sušalęs vanduo. Ji* viską at
šaldo. Lede ir po ledu netarusia gyvybė. Ašiga
lio ledynai atrodo tikra mirties viešpatija.
Yra ledinių žmonių. Ir jaunųjų tarpe Jie
tik atrodo gyvi, bet nėra. Jų dvasia sustingusi
tartum peršalęs ledo gabalas. Jokių polėkių. Jo
kių kilnesnių troškimų. Nei pats džiaugiasi, nei
kitiems neša džiaugsmo. Tai visiškai gyvenime
pasimetusios širdys. Jie nežino, nei iš kur atėjo,
nei kur e na. Jie neišmano, kas gyvenime tikrai
vertinga pasiimti, ir ko reiktų gyvenimui duoti.
Ugnis — šilima. Ugnis — šviesa. Ugnis —
jėga. Ugnis liepsnoja, plakasi, veržiasi aukštyn
ir j šalis skverbiasi, jei tik yra nors Šapelis, ku
rį ji galėtų uždegti. Koks mielas daiktas yra ug
nis tamsią naktį, ar šalčiams ištikus! Kas aps
kaičiuos ugnies palaimą žemei! Gal todėl ir Iš
ganytojas pasisakė: «Ugnies užkurti atėjau že
mėn, ir ko kita galėčiau geisti, jei ne kad ji kū
rentųsi". Ir kai Dievo Šv. Dvasia atėjo žemėn,
ji irgi pasireiškė liepsnojančiais ugnies liežu
viais I
Dieviškosios šv. Dvasios ugnies skatinami
Apaštalai pasklido po anų laikų žinomąjį pasau
li. Visur, kur ėjo, nešė Evangelijos ugnį, Kristaus
šviesą, dieviškosios meilės šilimą, jr pagoniška
sis pasaūlis pajuto tos dieviškosios liepsnos ma
lonumą, jaukumą, patys ja užsidegė. Krikščiony
bė greitai plito, tartum gaisras sausose ‘prerijo
se. Tai buvo galima tik todėl, kad apaštalai ir
pirmieji krikščionys patys liepsnojo d eviškojo
gyvenimo ugnimi. Kas šiandien dar palaiko mū
sų tikėjimą, kas jį toliau skleidžia, jei ne savo
tikėjimo meile liepsnojantieji vyrai ir moterys?
Ypač jaunimas! Dievo dvasios šildomas jaunuolis-jaunuolė yra šviesus, skleidžia5 aplink save
dieviškąjį gėrį, kuriuo susižavi draugai, artimie
ji. Jo šilima tirpdo širdžių ir dvasit] ledus.
Tos patvarios, mielos, visa gaivinančios, vi
sa nušviečiančios šilimos galima gauti tik susi
jungus su Kristumi j vieną dieviškai žmogišką
gyvenimą. Jaunuolis-ė be Knislaus — ledas. Su
Kristum ir Kristuje — galinga ugnie!
J. Kidykas, S. J.
!•

Tikroji žmogaus didybė pa
sirodo sunkių gyvenimo smū
gių, pavojų ir nelaimių metu.
Skurde tikėtis geresnės atei
stai pasitikti ateinantį vargą,
nepalūžti skausmo metu tai yra didžių sielų dorybėsBet tą patį reikia pasakyt’ ir
apie tuos, kurie nugali blogą
nuotaiką.
Gerai nuotaikai išlaikyti
svarbu turėti gryną sielą, šva
rią sąž nę. Tai tur’nt gyvenimas lengviau klos
tosi ir džiaugsmas, linksmumas, malonumas neoingsta ne tada, kai aplink viešpatauja rūstu
mas, medžiaginis skurdas ir šimtai rūpesčių sle
gia. tavo gimdytojų sielas. Po tamsybių ateina
šviesa, po audros saulė dar gražiau spindi.

GALVOSŪKIAI

Apskritas rąstas sveria 180 klg. Kiek jis
svertų, jei būtų tris kartus trumpesnis, bet 2
kartus storesnis?

Norėdama priversti savo tingią mergaitę
daugiau pasivaikščioti, mama pabėrė ant tiesaus
tako 100 riešutų po pusę metro atstu vieną nuo
kito. Pirmas riešutas buvo per pusę metro nuo
pintinėlės, antras per metrą, trečias per pusan
tro metro ir tt. Paskui liepė mergaitei visus rie
šutus po vieną atskirai paimti ir atnešti į pinti
nėlę taip pat kiekvieną atskirai.
Kiek k’lometrų mergaitė suvaikščiojo be
rinkdama tuos riešutus?

I/ETUVIŠKOS PATARLĖS

fflloacs Nuotaikos
TIHAMER T0TH
Net ir sieloj^esama oro atmainų. Kartais ta
vo dvasia skendi saulės spinduliuose, kartais —
nežinia dėl ko — ją prislėgia drėgnos ūkanos.
Kartais darbas taip lengvai sekasi, eei taip ge
rai nusiteikęs; kartais vėl apsiniaukusi diena,
nepatogumas, ar maži nepasisekimai visiškai su
gadina tavo nuotaiką. «Esu blogai nusiteikęs» —
sakai pats mu.
Nuotaika nepriklauso nuo mūsų valios. Bet
mes visuomet galim bandyti ją valdyti, kai esa
me blogai nusiteikę. Esi gerai nusiteikęs, panau
dok šią progą, nes darbas sekasi dabar labai
lengvai. Bet kas dirbtų tik tada, kai turi gerą
'nuotaiką tas savo darbo niekados nepabaigtų.
O kas bus tuomet, kai jis, teisindamasis esąs
blogai nusiteikęs, neatliks savo pareigų? Taigi
kas neturi geros nuotaikos, tegul ją pasidaro; te
gul prisiverčia dirbti, nežiūrėdamas, ar tai jam
patinka, ar ne. Vis tiek! «Tai yra mano pareiga,
ir todėl dirbsiu!*
«Bet ko vertas bus toks darbas? — pa
klausi.
Jis bus milžiniškos vertės, nes jis įpratins
tave atlikti savo pareigas; įpratins ne nuotaikos
klausyti, o jai įsakyti.
Tuo būdu tapsi savo nuotaikos viešpačiu,
ne tik darbe, bet ir visuomeniniame gyvenime,
visuose savo poelgiuose ir darbuose, Jei esi blo
gai nusiteikęs, nedaryk piktų gestų, karčių pas
tabų; nerodyk nepasitenkinimo, — žodžiu, nero
dyk kitiems kokia dabar yra tavo įsiela. Ir kiek
kartų žmonės? gėdisi savo žodžių ir darbų, ku
riuos pasakė būdami blogai nusiteikę? Kiek kar
tų mūsų lūpos praleidžia tokių žodžių, kurie pa
sirodo užgaulūs ar įžeidžią! «0. Dieve! Juk aš

Nesidžiauk sveikas gimęs, džiaukis svei
kas miręs.
Vienas laimės ieško, kitas pats ją sau kala.
Akyse piestu šoka, už akių nė varlės ne
paveja.
Akyse šilkas, už akių vilkas.
Akys pasako, ką liežuvis slepia.
Aklam kelio pirštu neparodysi.
Aklas, kas akių neatmerkia.
Nėra aklesnio už tą, kuris regėti nenori.
Aklas pamatė, kurčias išgirdo, nebylys pa
sakė.
Aklas tarp deimanto ir žvirgždo skirtume
nemato.
Akmeniu šuns nepriversi tylėti.
Iiwpw—H

Varna mokina savo vaikus krankti, vėversys čyruoti, lakštingala suokti; tik kaikurie lie
tuviai nemoko savo vaikų lietuviškai kalbėti.
(!■—II
iinausaani

KĄ MYLI

Vyras po 1 metų vydybų:
— Alina, tu tokia išlaidi. Tu myli tik ma
no pinigus, ne mane...
Žmona.— Tai netiesa. Ką aš myliu, to tvirtai lai
kausi, o ko nemyliu
leidžiu tuojau iš rankų.
o—n
iiiTagi!

AR NÉKARTOJAMA

Tėvas: «Atsimink, sūneli, kad gerai atlik
tas darbas nereikalingas kartoti».'
Sūnus. «Betgi, tėveli, ar tu niekad nevalei
gerai sniego nuo šaJgatvio?

5

u;J9 ta, gegužio 23 d

MŪSŲ

Sventkelionė
Ir šiais metais mūsų Tėvynė ir mūsų broliai nėra
mažiau reikalingi pagalbos ir maldų, kaip ankstyves
niais metais. Ir šiais metais Šv. Juozapo Vyrų Brolija
organizuoja šventkelionę j Dievo Motinos N. S. Apare
cida do Norte Šventovę
Giedos lietuvių choras. Visi kviečiami i šią švent
kelionę. Draugijos kviečiamos dalyvauti su savo vėlia
vomis.'
-...
Tai bus Birželio 22 dieną. Autobusai išvyks iš Vila
Zelinos ir Casa Verde (tiksli valanda bus paskelbta bi
lietuose). Bilietai gaunami pas šiuos asmenis:
Vila Zelinoje pas Juozą Baužį, Igną Verbicką, Vy
tautą Zaikauską, Kazimierą Rimkevičių, Kazimierą Triū
bą ir Izabėlę Seliokienę. Vila Prudentėje pas Motiejų
Tamaliūną. Casa Verde pas Andrių Stankūną ir Brolius
Matelionius.

pusi. *

LIETUVA

Taigi, Savitarpio Pagalbos žiais per nugarą! T ik visa bė
Tarnyba jau pradėjo savo da, kad turi kažkokį keistą
veiklą. Yra daug pagalbos rei kvapą...
kalingų tautiečių. Be abejo,
Tai buvo šeškas.
Tarnyba tiek pajėgs pagelbė B—n—g
ti jiems, kiek lietuviškoji vi ü&aKaíí
suomenė įgalins ją savo au
ABU TEISINGI
komis, rėmėjų vienkartiniais
ar mėnesiniais įnašais, rūbais
— Tėvelis sakė, jog vyrą
baltiniais, savo bendradarbia reikia laimėti šturmų, kaipka
vimu ir talka. Todėl Tarny re — sako merginukė,
bos Valdyba kviečia visus
— Teisybė — atsako vyras,
mielus tautičius ir tautietes — Bet tėvelis taip pat turėtų
visokeriopai padėti jai Orga žinoti, jog kiekvienam karui
nizuotai, bendrom pajėgom reikia pinigų.
galime daug padaryti savo su
vargusių tautiečių ir lietuvių S
studentų labui!
DĖMESIO! DĖMESIO!

SAVITARPIO PAGALBOS TARNYBA
PRADEDA VEIKTI
Praeitą sekmadienį, gegu
žio 18 d.. Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės Savitarpo Pa
galbos Tarnybos valdyba tu
rėjo pirmąjį posėdį. Be valdy
bos jame dalyvavo ir keletas
narių.
Pirmajame posėdyje valdy
ba apsvarstė savo veiklosjuž
davinius ir priemones bei ga
limybes juos įvykdyti. Buvo
mėginta išsiaiškinti eilė klau
simų, išdylančių pradedant
dirbti. Pervarstyta ir priimta
kvitų knygelės forma, vaidy
bos iždininkas Juozas Baužys
(jVila ielina, rua Manaias,
363) įsipareigojo greitu laiku
jas atsispausdinu
Priimta Farayoos nariais
Konstitucja ir a Į f Vidžiūnai
iš Lapos ir Jonas Dimša iš
Parque da viuoc . Taigi, Pa
galbos Tarnybi j»u turi 18
narių ir dar keletą ka idida
tų. Apsvarstytas ir au&ų oet
rūbų neturtingiesiems rinki

mo klausimas. Rinkėjai Vila
Beloje bus Jieva ir Vincas
Kutkos (rua das Verbenas,
80). Vila Zelinoje rūbus bus
galima palikti pas Petrą Ši
monį (rua Barão do Pirai, 67,
telefonas 63-4938). Lapoję gi
rinkėjais sutiko būti Konstan
cija ir Alfonsas Vidžiūnui, o
Casa Verde — Marija Stan
kūnienė ir Matelioniai (rua
latay, 150, telef. 51-4011).
Aukas ir rūbus taip pat ga
lima įteikti Tėvams Jėzui
tams. Vėliau bus paskelbti
įgalinimai ir kitose vie ose.
Be to, aukas ir rūbus galima
įteikti ir kitiems Tarnybos
nariams.
Tarnybos iždininkui J, Bau
žiui nariai ir rėmėjai jau įtei
kė aukų ir mėnesinių įnašų
apie .00 ncr. et jau sušelp
ta viena neturtinga šeima Vi
la Anastazo. Pradėta suda
ryti savitarpio pagalbos rei
kalingųjų sąrašai.

NENUSTOT VILTIES

Nebe parmos jaunystės mer
gina pribėga prie policininko
parke:
— Sulaikykite, štai, aną vyr ! Jis norėjo mane pabu
čiuoti.
— Nesijaudinkite, tamstele,
gal atsiras kitas vyras, kuris
panorės jus pabučiuoti, — ra
mino ją policininkas
mIÍ —n
mbbmíi

KAS TAI?

Mažoji Onytė parbėgo iš
laukų ir j eško kažko spintoj.
— Onyte, ko jieškai? -• klau
šia mama.
— Kvepalų.
— Ką su jais veiksi?
arsinešiau gražią katy
tę. Tokia graži, baltais dryPIGI

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.
Naujasis adresas:

D- POSTO PARATODOS

IR GERA

Naujas visiems lietuviams
žinotinas adresas! Vienintelės
Brazilijoje asmeninės Šv. Ka
zimiero parapijos, Tėvų Jė
zuitų, laikraščio «Mūsų Lie
tuva» ir lituanistinės moky
klos adresas dabar yra toks:
RUA JUATINOIBA, 20
Parque da Moóca.
Telefonas lieka tas pats;
92-2263. Laiškus siųsti geriau
per Caixa Postal 4421, S. Paulo

«MŪSŲ LIETUVOS. RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠiUO AuREsU
GAIXA POSTAL 4421,
S. P ULO, BRASIL.

S K H r Y K 1 T E
1 h
PLATINKITE V I E
NINTELI PIETŲ AMERIKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA»

KOKYBEI

V

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

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
Zelina, Mons. Pio Ragažins
kas, Tel. 63-5975.
Šv Juozapo Vyrų Brolijos
Pirmininkas p. Juozas Mate»
lionis, Rua latai, 150 — Caes
Verde, Tel. 51-4011,
TĖVAI JĖZUITAI: Rua Juatindiba, ž0 Parque da Mooka
— Tel. 92-2263

LIETI VU, SĄJUNGA BRA
ZI LIJOI — Pirmininkas p
Aleksandras Bumbiis
Rut
Gen. Fonseca Teles, 606
Tel. 81-6423.
Iždininkas p, JORGE GAR$
KA Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:
MOOCA, Rua Juatindiba, 20
šeštadieniais 14 vai

LIETUVIAM^ PAMALDOS
AIKOMOS

v Zelina parapijoje kasdit
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol
Mooca r Lituania, 67 Lieti
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadiv
niais 8 00 ir 17,00 vai.. Darbi
dienomis 7 r 7,30 vai, arb»
atskirai susitarus dėl laikui
kai turimos metinės ar 7 d
mišios;
Išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 10 vai;
V. Carolina 15 vai.,
Casa Ve rd e, 17.15 vai,
Antrą :
Jaęana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire, 10 vai
Utinga 16,30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8.30 valų
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 16,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai..
Vila Bonilha 11,15 vai.
V. Prudente 18 vai.

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
ALEKSAS KALINAUSKAS

SIUVYKLOJE LAURO

Advokatas

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
\
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
įteikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas; nuomininkų išmetimas ir kiti darbaii

Rezidencija“.
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

RIO DE JANEIRO
’Lietuvių radio valandėh
«A voz da Lituania» yra tram '
liuojama KETVIRTADIENIAM
18 vai. 40 min.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

HMACJ CAKKIEIJI
Lindoj* vanduo yra d^ai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.u>° į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikiilciie ir visados naudokite!

RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležiu ių~daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius l

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752
Caixa Postal 3967
« e «f» ■••••'•
»»»«<«• •• • •
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PRANEŠI M A S

WA JUATINDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA

—

SÃO

Šiuo metu valdžios įstatymai tvarko visas pinigi
nes apyvartas, paskolas, investacijas ir tt,
Daugelis nesusigaudo, ką daryti su savo santaupo
mis, kad pinigai nenustotų vertės ir duotų didesnius
nuošimčius, neprasilenkiant su įstatymais.
Brazilijos Centralinis Bankas oficialiai leidžia pa
dėti pinigus bankan ir kapitalizuoti, gaunant ne mažiau
kaip 4 procentus per mėnesi pelno.
Šiais reikalais smulkių žinių suteiksiu kiekvienam
suinteresuotam lietuviui be jokio atlyginimo.
Mano raštinės adresas
Praça Visconde de Souza Fontes 191, apartamen
tas 1 (Ta aikštė prasideda prie Avenida Pais de Barros
Parque da Moóca.

PAULO, 13

kaitą apie lietuvės motinos
reikšmę skaitė buvęs moky
tojas Stasys Kubiliūnas. Šiitu
žodžiu motinas pasveikino pPetras Žarkaoskas. Sūriau
siai, net 92 metų p Žiaubienės motinai įteikta dovanėlė,
kurią įteikė irsi vy i usias
«vaikas ir tėvas p. Vincas
Bartkus. Tada gražiai pasivai
šinta pačių atsineštais gardu
mynais ir pasilinksminta.

Nebuvau, nemačiau, bet nu
girdau, kad Motinos Dienos
paminėjimas Z-liaoje sutrau
kęs nepaprastai daug žm >nių ir ypač jaunų, kad Sv.
Juozapo Parapijos gausūs cho
ras nepaprastai gražiai jaudi
nančiai išpildęs programą, o
gftMcaaan
ir šauniai paragintieji vaiku iiÜBHBSOIÍÍ
čiai džiuginę savo mamytes
eilėmis, dainelėmis, sveikini
mais ir šokiais Žodžiu, kurie
nebuvom tame minėjime, tu
rim labai gailėtis! O Jūs mie
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
lieji šventės rengėjai, jei per
žmonių daugybę nebegaiėjot
«Aušros-- choras yra pak
įžiūrėti, kurios kėdės buvo viestas giedoti lietuviškas mi
pilnos ir kurios tuščios ienų šias sekmadienį birželio 15
sumokite! Juk ne visi drįsta diena 18 valandą São Bento
viešai, prie kitų ir drauge su kolegijos bažnyčioje, minint
kitais pagerbti savo mamas. baisiojo birželio išvežimus.
Daugumą! geriau patinga jas ■ įsi choristai prašomi lanky
pagerbti namie, prie mamyčių tis choro repeticijose, kad
gardžiai apkrauto stalo, su- būtų galima darniai susigie
šluojaot jvisus jų skanėstus, doti. Repeticijos vyksta kas
nupiaujant juos vienu kitu la šeštauienio vakarą 19 valan
Šeliu, o paskui nenor nt tų dą, l evų Jėzuitų vienuolyne.
tokią brangią die >ą nuskriaus Rua uatindiba, 20, Parque
ti, paliekant pačioms ;r indus Moóca.
susimazgoti. Taip patogiau.
Nereikia niekur išeiti, nė i- fawrirmwii
sokių kalbų klausytis. Užsigar
«Aušros» choro išvykos
dziavimui atsisukti dar
ir turi gražiausią šventę n - tvarka,
Gegužio 25 d. lygiai 6 vai.
mie.' i>ar sakau, — nenusimii
kite! Koks būtų buvęs jums, omnibusas išeis iš Largo de
rengėjams, i emalonumas ir Arouche.
gėda, jei būtų tęs. žm nių
b 30 vai. omb sas iše.s nuo
priėję kad būtumėt p .trūkę Tėvų Jėzuitų vienuolyno, Par
ne tik kėdžių jiems susodinti, que da Moóca, Rua Juatindibet ir vietos statiems pasto ba, 20. Jei kas nori įsėsti į
vėti. Geriau padėkokit vi omnibusą kitoje vietoje rei
siems kurie neatėjo ir jus kia iš anksto susitarti su J.
nuo tokios gėdos apsaugojo! Bajorinu.
Koresp.
Važiuoti galima sportiniais
ĮiaEEtaaMn
rūbais apsirengus, nes tempe
DKsaasBa
ratūra būsianti normali.
Maisto galima pasiimti, bet
VILA ANASTACIO
nedaug, nes tenai bus «chur
Motinos Dienos paminėjimą rasco». Laive bus galima gau
suruošė Dr. J. Basanavičiaus ti .gėrimų.
vardo mokyklos globėjų būre
I «Ponta da Praia* omnibu
lis gegužio 11 dieną. Į pa
puoštas mokyklos patalpas su sas atvyks apie 8,30 vai. ar
sirinko nemažai žmonių. Pas 9,00 vai. Tenai sėsim į «Lanturn—mi;

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

Iš interioro galima kreip is’a 11 i šiuo adresu:
Caixa Postai 2940, Sao Paulo
JUOZAS ČIUVINSKAS
Corretor de Valores

Sve kinu savo vaikučius
ANGELIKĄ KLIMAiTE geg. 23 sukakusią 13 metų ir
RIKARDĄ BUČĮ geg 20 sukakusį 6 metus amžaus
Močiutė Veronika Bučienė

KAS NORI PIGIAI PIRKTI GERU DA’KTŲ?

Kreipkitės į p, VINCĄ ZARAKAUSKĄ
Avenida Miriam 3h5, Carapicuiba, Ėst. S. Paulo.
Jis turi parduoti 25 avilius, naujus ir vartotus Tu
ri dar 5 aviliams paruošta medžiagą, bereikia tik sukalti.
Parduoda 13 kg. gryno bičių vaško, vieną aparatą
viščiukams perinti («šokadeira») ir vieną nedidelį plūgą.

NUMERIO

KAINA 0,30

LIETUVOJE NAIKINAMI
KUNIGAI
Jau senai žinome, kad Mask
vos komunistinis režimas vi
sai Lietuvai leidžia įšvęsti tik
penkis naujus kunigus per
metus. Gi miršta per metus
apie 30 kunigų. Parapijoms
aptarnauti surinkti visi sene
liai ir net ligonys, tačiau ir
jų permaža. Jau ne vienam
kunigu* tenka aptarnauti p©
dvi parapijas. Penkios vysku
pijos turi tik du pusiau lais
vus vyskupus, o kiti du jau
seniai uždaryti namų arešte.
MASKVAI ĮSAKIUS gdviems
kunigams atšaukti darbo lei
dimai ir įsakyta susirasti civi
linį darbą.
Garliavos klebonui, kuris ap
tarnauja Išlaužo parapiją, ke
liama byla už Sovietų tvarkos
šmeižimą. Ką jis padarė? Na
gi kreipėsi j Maskvą ir prašė
leisti Lietuvoj pašventinti dau
giau kunigų, nes kandidatų į
seminariją netrūksta. Tą pra
šymą Maskva paskaitė nusi
kaltimu! O SSSR prezidentas
dar nesenai prisiprašė popie
žių, kad priimtų audiencijoje,
nes nori jam papasakoti, jog
Rusi oje katalikai džiaugiasi
pilna laisve

Pa inaudokite gera proga!

JIEŠKOME LIETUVĖS MO
TERS, kuri mokėtų kiek vir
ti ir galėtų atlik i namų ruo
cha Glória» ir išplauksim į į Sibirą šiemet minėsime bir šos darbus, bei norėtų atva
želio 15 dieną. Vakare 6 vai. žiuoti į Šiaurės Ameriką užsi
salas apie 10 valanoą.
dirbti pinigų. Mes sudarytu
Saloje kepsiu «churrasco», bus lietuviims mišios São
mėm visus reikalingus imigra
pasistiprinsim ir tada vėl lai Bento bažnyčio, o po mišių,
cijai dokumentus ir užmokė*
vu paplaukiosim lankydami 7 vai., paminėjimo aktas salė
tume
kelionės iš'aidas. Jinai
je, drauge su estą s ii lat
kitas salas.
gyventų pas mus, gautų algą
Jei dar liks laiko, aplanky viais. Smulkesnė programa
ir
pilną išlaikymą, ir turėtų
simi «Golfinhos» arba «Delfi- bus paskelbta vėliau.
visą globą.
nos».
iiBŠšsassaij
Ma o žmona yra medicinos
Iki pasimatant šį sekmadie
daktarė. Mano dėdė buvo Po
nį išvykoje!
GIMTADIENIUS MINI:
vilas Žadeikis, Lietuvos įga
Salome Narušienė (geg. 21) liotas ministras Washington©,
«Aušros» choro Valdyba
Robertas Antanas Vidžiūnas
D.C. Turime du nebe mažus
(24) Vytas Tijūnėlis (25) Anta vaikus. Jie eina į mokyklą.
įisESSSSlii
nas Sejunas (27) Arūnas Meš
Ta patikima moteris mums
UŽSIMOKĖJOĮUŽ ML
kauskas (28) Inž. Algir. Idika abiems išėjus į (tarną prižiū
Kl. Dragūnas 20 ncr., Jan (29).
Vedybinio gyvenimo sukak rėtų namus, priimtų vaikus iš
kauskas, A. Pumputienė ir A.
tis mini: Birutė ir Jonas Bag- mokyklos, kuri yra už dviejų
Mickevičius po 15 ncr.
džiai (geg 25) ir Irana Vytas gatvių.s utvarkytų namus ir
Bendžiai (28), Konstancija ir pagamintų valgį. Ji gautų pa
IÍBTWMHU
kankamai laiko savo asme
Alfonsas Vidžiūnai (geg. 31).
ŽIAURIUOSIUS LIETUVIŲ,
Visiems ilgiausių, laimingų niškiems reikalams.
Ta vieta suinteresuotos mo
LATVIŲ IR ESTŲ išvežimus metų!
terys ar merginos malonėki
te kreiptis į «Mūsų Lietuvos»
redakciją telefonu 92-2263 ar
ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS-SPINA
ba užeiti į 2?ua Juatindiba. 2©
Parque
da Mooca.
praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus,
ngsEsasgn
skyrybas, ntjudomo turto administravimą,
ÍÍMBMHÜ
Priima Klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607
Brolijos
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.
«■■■Bill

VEIKLOS KALENDORIUS.

Dr. Victor Pedro Šaulytis
Atende se com hora marcada
DRt JONAS NICIFORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorlo: Rua Capl Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tel. 63-5352
•
„.... -

ATSKIRO

_ ____

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.

Birželio 22 d. šventkelionė
į Aparecida do Norte pasi
melsti už Tėvynę Lietuvą ir
žuvusius brolius,
Rugpjūčio 9 d. Tradicinis
Spaudos Balius — «Mūsų Lie
tuvos» bičiulių sueiga.
Spalių 19 d. piknikas į Jurubatuba.
Lapkričio 16 d. Piknikas
Praia Grande, Santos.

