
galba tikiuosi, įteikti liau
džiai į rankas tai, kuo labiau 
šiai tikiu».

Brazilija
NAUJOJO PREZIDEN

TO UŽSIMOJIMAI
Spalio 30 d. parlamento pa 

tvirtintas naujasis preziden
tas Emilio Garrastazu MEDI
CI iškilmingu aktu parlamen
to ir prezidentūros rūmuose 
perėmė Brazilijos valdžią. Ta 
proga prezidentas Medici pa
sakė reikšmingą kalbą, kuri 
bus kaip kokia programa 
jo 4 su puse valdymo me
tams Štai keletas svarbesnių 
naujoj© prezidento užsimoji
mų, 
it——n

JIS NEBUS PAŽADAS, O

PASITIKĖJIMAS

— Esu (kariškių) pasiūly
mas ir priėmimas. Nesu paža 
das. Noriu būti tiesa ar pasi
tikėjimas, būti drąsumas, nuo
lankumas, jungtis.
HKann 
ummmh

REVOLIUCIJĄ Į KAIMĄ

— Kaip kilęs iš kaimo, ti
kiu kaimo žmogui. Tikiu, kad 
dabartinės valandos pareiga 
yra pilnai įjungti provincijos 
žmogų į išsivystymo raidą. 
Todėl dėsiu visas pastangas 
padaryti revoliuciją kaime, 
žemės ūkyje, maitini
me, aprūpinime. Ir tai daryti
na ne vien duodant žemės 
tam, kas jos neturi, kas nori 
ir gali turėti. Ji vykdoma stei 
giant kaime mokyklas, medi
cinos pagalbą, socialini drau
dimą, mechanizaciją, kreditą 
trąšas, sėklas, tyrimus, orga
nizuotą pardavimą, įplaukų 
padidinimą. Taip išplėšime 
mūsų vidaus rinką, be 
kurios neįmanomas gerbūvis. 
Ji draug su mūsų pastango
mis ir užsienio pagalba vyk
dys didįjį tautinio išsivysty
mo projektą.

y—n
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ĮSIPAREIGOJIMAI DARBI

NINKAMS

— Kilęs iš liaudies, tikiu 
žmogų ir liaudį esant mūsų 
didžiausia galimybe ir turtu..- 
Dėsiu pastangų jį visada su
tikti ir išklausyti.

-- Jaučiu, kad, sunormali- 
zavus darbininkų ir darbda
vių sugyvenimą bei sutvirti
nus socialinio saugumo (pen
sijų) suvienijimą mūsų pas
tangos turi būti dedamos pa 
ruošimui ir tobulinimui spe
cializuotų darbininkų, pasto
vios algų politikos su 
kūrimui. Ji turi garantuoti ti
krą uždarbių padididinimą, o

ne apgaulų jų išlyginantį pa
kėlimą.

iišU
PRAMONĖS IR ATEITIES 

PLANAVIMAS

Tikiu į gerai apgalvoto pla 
navimo užbrėžtus uždavinius, 
įvairios veiklos suderinimą Ir 
būtinumą ^nustatyti pirmeny
bes Darysiu visa visoms mū
sų pastangoms suderinti į vie 
no didžiulio bendrojo plano 
uždavinius, kurios tiek kartų 
buvo-išbarstytos, — net prieš 
taraujančios Juk įdegamai rei 
kia pagreitinti pažangą. Gal
voju apie ateinančias kartas 
ir būsimus skausmus. Tikiu į 
jaunimą ir jaučiu didelį atsa
kingumą prieš Istoriją.

— Kaip šių laikų žmogus, 
tikiu į brazilų pramonės 
iškilimą ant tvirtų pagrindų... 
pagal mūsų supratimą, mūsų 
savus reikalus, siekian&ią kiek 
galima greičiau išsivystyti, 
tapti savystovia ir palikti pri 
klausomų filialų laikus. To
dėl sieksiu sustiprinti pramo
nės įmones, padedant suma
žinti išlaidas, kad daugiau ga 
mintų ir stiprėtų.

REVOLIUCIJA GERBŪVIUI
IR DEMOKRATIJAI

— Esu Revoliucijos (1964 
metų) žmogus. Ją laikau ne
nuginčijamą ir tikiu į jo^ at
naujinančius idealus ir aksti
nus... Todėl tikiuosi, kad ji 
bus labiau veikli ir pažangi- 
Noriu todėl sukelti re
voliuciją auklėjime, že
mės ūkyje, sveikatos srityje, 
kad būtų išlaisvintas žmogus 
iš savo didžiųjų kančių, ir mi 
nios įjungtos į pajėgių žmo
nių pasaulį.
" Būdamas stipriai kojomis 
žemėn įsirėmęs žmogus, jau
čiu, kad šiuo metu teisinė 
santvarka turi reikštis dvie
jose plotmėse, Institucionali- 
nėje plotmėje, apsaugoti Re
voliucijos užkariautus laimė
jimus (prezidentui pasilaikant 
galią leisti įstatymus-dekre- 
tus) Konstitucinėje plotmėje, 
kuri tvarko Valstybę ir garan 
tuoja organišką valdymo ga
lių veikimą. Esu įsitikinęs, 
jog tos dvi teisinės santvar
kos yra būtinas tautos apsau 
gai, iki bus jos naudingos de 
mokratijos gynimui ir bendro 
jo gerbūvio siekimui.

— Kaip įstatymo žmogus’ 
suvokiu, kad pilnas demokra
tinis rėžimas yra tautos troš 
kimas. Šiam tikslui, manau, 
yra būtimi sustiprinti ir sukil 
ninti reprezentacinę sistemą, 
paremta partijų įvairumu ir 
pagrindinių žmogaus teisių 
garantavimu. .

— Su Dievo ir žmonių pa-
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NIKSONAS IR LOT.
AMERIKA

WASHINGTONAS. Spalio 31 
d. prezidentas Niksonas paga 
liau išdėstė senai lauktąją sa 
vo valdžios politiką Lotynų 
Amerikai. Kalbėdamas Tarp- 
amerikinės Spaudos Sąjungos 
vadovams, Niksonas vėl pa
tvirtino jau anksčiau priim
tus JAV principinius dėsnius 
santykiams su Lotynų Ameri
kos valstybėmis.

Be to, jis kalbėjo apie di
desnį JAV dalyvavimą Ameri
kos pusrutulio reikaluose ir 
solidarumą, tačiau atsisakant 
paternalizmo,

DVI KONKREČIAS PRIE
MONES jis paskelbė, kurios 
turėsiančios didelės reikšmės, 
būtent, įsteigimą subsekreto 
riato Lotynų Amerikos reika
lams ir panaikinimą įpareigo
jimo JAV skolininkus pirkti 
už iš Amerikos gautuosius pi
nigus prekes JAV-se.

Niksonas nepažadėjo dau
giau JAV oficialių paskolų. 
Bet žadėjo stengtis sumažinti 
sunkumus Lotynų Amerikos 
gaminiams įvežti į JAV-es ir 
kitas industrialines šalis.

AKCIJA AMERIKŲ PAŽAN
GAI. Savo kalboje Niksonas 
kvietė visus sutelkti savo pa
jėgas veiklos dešimtmečiui. 
(1970-80). Išnikusios minios 
ir būsimos kartos laukia sti
praus išvystimo žemdirbystės 
ir pramonės.

LIETUViŲ KATALIKŲ BENDRUOMENĖS CHORAS

Ilgų metų bėgyje S. Paulio lietuvių kolonijoje gimė ir kurį laiką pagyvavę, keli cho 
rai mirė. Vienintelis vigus pragyvenęs, taigi ir seniausias choras yra Zelinoje, prie šv. Juo 
zaoo parapijos tebeveikiąs Liet Kat. Bendruomenės choras. Kaip kiekviena erg.-.n zacija 
taip ir tą- choras pergyveno ir sunkius kritiškus ir laimingus, gražiausio klestėjimo aiko- 
tarpiuB. Jis garsino ir tebegarsina lietuvių vardą ir nelietuvių tarpe.

Šį šeštadienį 21 valandą Bendruomenės choras turės koncertą Zelinoje, Ses-rn Pran 
ciškiečių gimnazijos salėje. Kiekvienas, kas tik įvertiname choro ir jo dirigento p. V. Ta- 
tarūno įnašą lietuviškai kultūrai palaikyti, dalyvaukime tame metiniame dainos meno vaka
re. Mūsų dalyvavimas bus ženklas mūsų moralinės jam paramos ir drauge nors maža dė
kingumo demonstracija už šimtus choristų bei jų vadovo paaukotų valandų, kad dar skam
bėtų mūsų bažnyčioje ir padangėje lietuviška giesmė irį daina.

pagarsėjusi mūsų kolonijoje pramonininkų-prekybininkų šei
ma, turinti ESTAMEL firmą.

Pasikalbėjus su Stasiu Meliunu, sūnum; sužinota, kad 
ESTAMEL Ltda. — tai Estanislau Meilūnas akcinė bendrovė, 
apjungianti kelis biznius. Šiai bendrovei priklauso Stasys 
Meliunaš tėvas, su žmona, Stasys Meliunas, sūnus ir dukra 
Milda su savo vyru. Tėvas su žentu Vytu Mikalkėnu vado
vauja FABRICA DĖ EMBALAGENS — dideliam popierinių 
dėžių-dėžučių fabrikui. Šio fabriko kapitalas yra virš milijo 
no naujųjų kruzeirų. Jame dirba 100 kvalifikuotų darbinin
kų. Savo padarytas dėžes, dėžutes Meliuno firma eksportuo
ja net į kitas valstybes.

Gi Stasys Meilūnas, sūnus, vadovauja ESTAMEL Veicu 
los Ltda. — automobilių pardavimo ir taisymo firmai. Šios 
firmos kapitalas yra virš pusės milijono naujųjų kruzeirų. 
Joje dirba 50 asmenų. Ji taiso įvairius automobilius ir yra 
įgaliota atstovė VOLKSWAGEN automobilių. Ji parduoda 
įvairaus tipo VOLKSWAGEN mašinas, jų dalis ir atlieka jų 
taisymo ir dažymo darbus, garantuotus 6 mėnesiams arba 
10.000 kilometrų.

Parduoda juos įprastinėmis kainomis net iki 2 metų liš- 
simokėtinai. Ji priklauso prie «PLANO REUNOS» dešim
ties įgaliotųjų VOLKSWAGEN pardavėjų, kurie parduoda au 
tomobilius loterijos būdu.- mokantieji kas mėnesį 2% aut0 
vertės, dalyvauja 120 automobilių mėnesinėje loterijoje. La^ 
mėjęs tuoj gauna mašiną ir moka toliau savo kvotą iki išsi. 
baigifnui auto vertės’.

Stasys Meliūnas, sūnus, yra jau vedęs ir turi sūnų irgi 
Stasį bei vienametę dukrytę. Jis yra diplomuotas kontado- 
rius, bet dar studijuoja universitete teisę. Jis tikisi greitu 
laiku atidaryti dar vartotų auto parduotuv.ę prie Radial Es
te, arti «Cine Roma», Avenida Alcantara Machado, 400. Savo 
tautiečius jo firma mielai aptarnauja ir teikia ypatingas 
lengvatas

Visai Meliuno šeimai linki ko geriausios sėkmės ir šir 
dingai dėkoja už lietuviškojo savaitraščio «Mūsų Lietuvos 
parėmimą.

«Mūsų Lietuvos» Redakcija
ir Administracija

NEPATEISINO SUDĖTŲ VIL 
ČIŲ. Ši Niksouo politika ne
sukėlė entuziazmo Lot. Ame
rikoje, nepateisino sudėtų vii 
čių, kilusių Rockefelleriu L. 
Amerikon. Tačiau pripažįsta 
mas šios politikos tam tikras 
naujoviškumas, pavz., ^pradė
jimas pokalbio su Pietų Ame 
r.kos šalimis su pagarba vie 

nų kitiems ( .rgentinos kanc
leris). Kitiems atrodo, kad 
JAV paskelbtoji politika atiie 
ka labai toli nuo iššūkio isto
rijos kovai su vargu, atsiliki
mu, už Lotynų Amerikos kraš 
tų supramoninimą ir demokra 
tijos išlaikymą, (dienraštis O 
Estado de S. Paulo).

I.ietuvos nacionalinė
M.Mažvydo bib’.ioieka
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VOKIETIJA
LIETUVIŲ DIENA VECHTÉJE

Nedidelėje Vechtės koloni
joje Lietuvių Diena sudarė 
ypatingą reiškinį. Į ją suvažia 
voBremeno, Osnabrueko, Diep 
bolzo, Oldenburgo ir kitų apy 
linkių lietuviai. Turėjo gražią 
S. Motuzo lietuviškų drožinių 
parodą, kurią iš viso aplankė 
apie 500 žmonių. Tiek iškil
mingose Mišiose, tiek pietuo 
se ir minėjime dalyvavo taip 
pat ir geras būrys svečių vo
kiečių. Miesto vaidybos direk 
toriui buvo įteiktas gražus 
lietuviškas kryžius, kuris bus 
padėtas miesto rutužėje. Visi 
seneliai, gyveną prieglaudoje 
buvo apdovanoti, meilės žen- 
klan, raudonom rožėm. Meni
nę dalį atliko vien jaunieji 
talentai.

HBgSSCTII 
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IŠVEŽTUOSIUS SU KON
CERTU paminėjo Liubecke 
jaunieji lietuviai dainininkai. 
Tiek paminėjime, tiek koncer 
te dalyvavo dalyvavo daug 
kitų pabaltiečių.
ĮfMBMMIĮ 
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GERBIAMI ŽYMIEJI LIETU 
VIAl. Yra sudaryta komisija 
kuri rūpinasi paminklo pasta 
tymu a.a. E. Simonaičiui, bu
vusiam Mažosios Lietuvos vei 

kėjui ir Klaipėdos krašto gu
bernatoriui. Jo globotą fondą 
Vydūno raštams leisti ir ka
pui tvarkyti perėmė Fr. Skė
rys, Vasario 16 Gimnazijos 
mokytojas. 
11—888—11 
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LANKĖSI PAS ANGLIJOS 
LIETUVIUS šios gimnazijos 
direktorius V. Natkevičius. 
Jis supažindiao juos su Vasa
rio 16 Gimnazijos rūpesčiais 
jis prašė pagalbos naujųjų 
gimnazijos pastatų statybai. 
Lankėsi Anglijoje ir kun. V. 
Šarka, kuris atvyko drauge 
su 35 skautais, vykstančiais į 
Lietuvių skautų stovyklą, 
iie—sau 
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LIETUVIŲ ŠALPOS DRAU
GIJA rūpinasi padėti moks
lus einančiam lietuvių jauni
mui. Ji išdalino jiems ypatin 
gas dovanas, 
iirassaan 
|įj——Ü

PABALTJEČIŲ STUDENTŲ 
suvažiavimas įvyko spalio 30 
— lapkričio 2 d. Jame ener
gingai reiškėsi ir lietuviai stu 
dentai. Juos ir kitą jaunimą 
ypač judina kun. J. J. Dami
jonaitis, kuris yra Vokietijos 
Krašto Lietuvių Bendruome
nės Valdybos įgaliotinis jau
nimo reikalams.
ĮĮ—wn 
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ISPANIJA
LIETUVIŠKA PROGRAMA 

iŠ MADRIDO

vėl pradėjo veikti nuo spalio 
mėn. 1 dienos. Jos bangos pui 
kiai girdimos Lietuvoje. Bus 
girdima net 45 minutes — 15 
minučių naujas kasdien turi
nys ir du kart po 15 minučių 
pakartojama ta pati programa.
liBKESSMII 
ŪKiSHuaSii

60 METŲ «DRAUGUI»

Šiais metais Amerikos lie
tuvių dienraštis «Draugas* at
šventė savo gyvavimo 60 me 
tų sukaktį. Per tuos ilgus me 
tus šis dienraštis yra labai 
daug gero padaręs lietuvių 
išeivijai ir pačiai senajai tė
vynei Lietuvai. Savo straips
niuose jis kėlė daugumą opiau 
šių lietuvių tautos klausimų. 
Taip pat Lietuvos istorijai jis 
yra ir bus nepamainomas šal 
tinis. Siūloma jį net miūrofil- 
muo'.i, kad, atsitikus gaisrui 
ar kokiai kitai nelaimei, būtų 
turima jame paskelbtos ži
nios.
nea—u 
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AMERIKOS LIETUVIŲ

KONGRESAS

Detroite puikiai pavyko. Jį 
organizavo Amerikos Lietuvių 
Taryba — ALTas, Jis įvyko 
rugpjūčio 28—31 dienomis. Jį 
sveikino 80 lietuviškų draugi
jų ir sambūrių. Kongrese da
lyvavo 253 ALTą sudarančių 
draugijų atstovai ir 43 sve
čiai. Pranešimą apie 5 metų 
veiklą padarė pirmininkas

Inž. Eug. Bartkus ir 14 atsto
vų. Ypatingai geros buvo 3 
paskaitos ir įdomūs simpoziu 
mai-paskaitėlės grupėse ‘su 
gyvomis diskusijomis.

Buvo ir iškilmingos pamal
dos, kurias atlaikė naujasis 
vyskupas Antanas Deksnys. 
Kongresas baigtas rezoliuci
jų priėmimu, iškilmingu posė 
džiu banketu ir koncertu. 
Koncertą atliko solistės Dai 
va Mongirdaitė, Aldona Stem- 
pužieuė, muzikas Darius La
pinskas ir aktorius Leonas 
Barauskas.

(!■—n 
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TRYS. NAUJOS PLOKŠTELĖS

Solistei Aldonai Stempužie- 
nei ir muzikui Dariui Lapins
kui vėl nuvykus Europon, 
draug su Štutgarto simfoni
niu orkestru buvo įrašytos 
trys lietuviškos kūrybos ir pa 
saulinių arijų plokštelės. Al
donos Stempužienės plokšte
lėje įdainuota Carmen, Tru
badūro, Don Carlo, Orfeo ir 
kitos arijos. Dariaus Lapins
ko plokštelėje girdisi Lapins
ko lietuviškų dainų spalvomis 
sukurtosios «Ainių dainos» ir 
«Le Sept Solitudes* su poeto 
Oskaro V. Milašiaus žodžiais. 
Trečioji plokštelė — tai mu
zikinis fonas Leono Barausko 
skaitomoms liaudies pasakoms 
«Pamotė» ir «Boba ir vilkas» 
bei Juliaus Kaupo «Arlekino 
meilė».

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

1969 m lapkričio 7 d
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kų Centro organizacinis ko 
mitetas. Dalyvavo daug atsto 
vų lietuviškų draugijų, para- ’ 
pijų ir vienuolynų bei kitų 
sambūrių.

«TAU VISAS ŠIRDIES
GELMES ATVERSIU»

— susidaro įspūdis, klausan
tis naujosios Jono AISČIO 
poezijos plokštelės. Ji vadna 
si «Ketvirtasis Literatūros Va 
karas». Stereo plokštelė, iš
leista Karvelio. Savo kūrybą 
skaito pats poetas J. Aistis. 
Tai tikrai puikus leidinys, 
Plokštelėje randasi net dvi 
puokštės rinktinių eilėraščių: 
«Gegutėlė», «Augo sode», «Ka
raliaus sode», «Šilainė,, «Se
renada» ir kt.

Jono Aisčio skaitymas yra 
aiškus, švelnus, dainuojantis 
visais lietuvių kalbos nuan- 
sais. Jo balse girdisi violon
čelė, fleita, lumzdelis, sudė
jus juos draugėn. Kažin, ar 
kas kitas perduotų geriau už 
jį eilėraščio «Peisažas» šį pos . 
mėlį:

Laukas, Kelias, pieva, kry
žius.

Šilo juosta mėlyna, 
Debesėlių tankus ižas 
Ir graudi, graudi daina". 
Tikrai verta šią plokštelę 

įsigyti. Jos kaina 5 doleriai.
ĮIB—I! 
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įvyko Toronte spalio mėn. 
4-5 dienomis. Ji suorganiza
vo Kanados Lietuvių Katali-

Pirmosios Dienos Brazilijoje
FELIKSAS RALICKAS

(tęsinys)

Charašo sustojo. Paleidę savo damas, šokė
jai ėjo laukan rūkyti fumo. Iš lietuvių dar nie
kas nešokome, nes visi norėjome pamatyti kaip 
vietiniai šoka.

Vėl griežė sanfona, vėl visi ėjo pirkion ir 
šoko. /

— Na, po šimts pypkių, eisiu ir aš šokti — 
pasidrąsinau ir nusilenkiau Donai Marijai. Ji šyp 
telėjo, parodydama savo dvi eiles baltų dantų. 
Gal ji ir paraudonavo, bet juoduose veido akruos 
tuose negalėjau pastebėti. Šoku, tačiau nesiseka 
ir tiek. Nei polka, nei valsas, nei kas kita. Bet 
šoku ir bijau užminti ant basos Dona Marijos ko 
jos. Kažkaip pakrypau ir stumtelėjau vieną juo
duką. Tas nemaloniai pažiūrėjo į mane.

— Desculpe, Senhor — atsiprašau, pone — 
ir nemalonumas laimingai pasibaigė.

Charašo pakilo ir, tampydamas sanfoną, 
linksėdamas kojomis ir taktan kraipydamasis įsi
maišė šokėjų tarpan.2

Gal aš privarginau Mariją, kad juodoj jos 
kaktoj sužvilgo prakaito lašai. Mat, aš nemoku 
brazilišškai šokti, teisinausi jai, šokiui galų ga
le pasibaigus.

Kiti lietuviai irgi skundėsi negalį šokti —ir 
tiek. Po kelių šokių Charašo sanfoną pavadavo 
du braz lai grodami «kavakinu». Pastebėjau, jog 
Marija norėjo, kad aš ją vėl vesčiau šokti. <Na( 
maniau, — dar kartą pasistengsiu».

Charašo buvo gana patenkintas. Jis be ga
lo linguodamas, iš lėto suko vieną lietuvaitę, Po 
kelių sambų ir «šoro», Marijos motina iškėlė sa
vo baliui vaišes. Pasirodė kelios metalinės lėkš
tės, pridėtos mažų puodeliukų kavos ir daug sti
kliukų su «pinga" — degtine.\Marija, jos sesuo 
ir motina vaikščiojo prie kiekvieno ir siūlė ka
vos su pinga. Marija priėjo ir man pasiūlė.

— Ne, pingos nereikia. Pakaks kavos — bet 
pagalvojau, kad jos nebus nė vieno vyriško 
gurkšnio — toks mažutis tas tas puodukas. Paė
miau ir pridėjau prie lūpų. Bet kaip nustebau, 
kad smarkus kavos kvapas užgniaužė gerklę.

— Na, — pamaniau, — jie kavos žmonės, 
tai moka ją virti, — ir kai mažas gurkšnelis pa
siekė gomurį, tai suabejojau, ar tik nebūsiu išgė 
ręs juodai nudažytos valstybinės! Vargais nega
lais baigiau gurkšnoti kavą ir, kai atgavau kva
pą, Marijai padėkojau.

Mano laikrodžiui rodant dvyliktą valanda 
nakties, dvare sugaudė varpas. «Charašo» nu’ 
traukė paskutinį šokį ir visi pakilo atsisveikinti 
su šeimininkais ir kits kitu. Motinos ar tėvai iš
sivedė savo dukras namo, Ir aš, padėkojęs Ma
rijai ir k’tiems, atsisveikinau ir parėjau namo.

Namie griežė nakties muzikantas žiogas vie 
nodą giesmę. Mano akyse ilgai stovėjo Marija, 
jos juodos akys... Ji juoda, bet širdį turi kaip ir 
balta, galinčią mylėti ir kęsti.

IŠKYLAUJA M

Jau seniai keletas jaunuolių lietuvių rengė
mės kurį nors sekmadienį leistis toliau pasivaikš 
čioti Brazilijos gamtoje. Vieno sekmadienio rytą 
penki vyrai: Skuja, Jočys. Budreika, brolis Liu
das ir aš, dar prieš saulėtekį patraukėm iš kai

mo, Nors nemėgome ginklų, bet dabar turėjome 
du revolverius ir tris fakas-peilius. Ką žinai, kas 
gali kelyje pasitikti ar atsitikti.

Žingsniavome savo pažįstamais kavos lau. 
kais. Priėjome mišką, kur baigėsi kavynai. Ke
lias nusidriekė pamiške. Čia tai visi pirmą sykį 
atsidūrėme. Milžinai medžiai, nuo šaknų iki vir 
šūnių apipinti žydinčių vijoklių. Už miško didelė 
pakalnė. Jau iš tolo pamatėme vingiuojančią upę. 
Priėjome. Nėr jokio tilto. Kaip persikraustyti an- 
tron pusėn? Einame paupiu. Žolė kieta. Vanduo 
murzinas, pilnas drumzlių. Netoli, iš upės pakran 
tės pakilo du «tukanai».

— Kad tik nebūtų krokodilų — kažkuris 
prasitarė

Toliau paėjėję, laimei, randame nelaibą, 
skersai upę pervirtusį medį. Bet juo pereiti ki
tan krantan reikėjo kartelių pasiremti. Išsitrau
kėme «fakas» iš makščių ir iš netoliese augančio 
bambuko krūmo išsipjovėme reikalingas kartis 
ir laimingai atsidūrėme kitame krante.

Galvijų išmintu taku traukėme per plačią ly 
gumą, kurioj augo išsiekirseiusios mažos kokoso 
riešutų palmės. Priėjome prie vienos, Ant žemės 
gulėjo daugybė prikritusių vaisių. Prisirinkome 
jų apsčiai ir ieškojome akmens. Bet apversk tu 
visą žemę, o akmens nerasi. Tik kai vėl priėjo
me anksčiau už kokio kilometro paliktą upę, ra 
dome trupančios uolos gabalus. Ką darysi, kai 
nėr padoraus akmens, paėmėm ir uolas. Deja, 
tik kelis riešutus vos vos sudaužėm ir uolos su
trupėjo į gabalėlius. Riešuto luoba bent colio sto 
rūmo, o branduolys tai kaip maža pupa. Tiek to, 
visi paragavome palmės riežuto.

(Bus daugiau)
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Is kokio molio mes nulipdyti?
KELIOS PASTABOS PO LAIKRAŠTI IR GYVENIMĄ 

PASIDAIRIUS
BR. ZUMERIS

Šitoks klausimas iškilo perskaičius “Tėviškės Žiburių“ 
vedamąjį š. m. 20 nr. Tarp kitų dėmesio vertų minčių ten 
yra pasakyta; “Ne tiek žemė turi būti jungtimi, kiek tauti
nė sąmonė“. Ir toliau; “...jeigu Lietuva šiandien būtų lais
vas kraštas, išeivija padarytų ją nauju Izraeliu”.

Kilnu gyventi dėl savos tautos, puoselėti jai gražias vii 
tie, bet ta nelemta tikrovė maišo lyg purvina koja. Štai ir 
mes — su kokiom kilniom ^priesaikom pasitraukėme prieš 
porą desėtkų metų iš tėvų žemės! Laisvojo Vakarų pasaulio 
kraštuose tikrai niekas prievarta mūsų tautinės sąmonės ne- 
slopina. Niekam policija atėjusi į namus neuždraudė liėtuviš 
kai kalbėti, niekam žandaras iš rankų neištraukė lietuviško 
žurnalo ar knygelės ir už tai nepasiuntė į baltųjų meškų 
kraštus, Tiktai nelemta tikrovė iš mūsų šaiposi; «Ką gi ati
minėsi Daugeliui lietuviška knyga ir laikraštis seniai jau ne 
tik iš rankų, bet ir iš erdvių butų į atliekamo popieriaus 
maišus išdulkėjo». Po tokios operacijos kalbėti apie tautinę 
sąmonę būtų perdaug nekuklu.

VYNIS I KARSTĄ

Sklaidau «Tėviškės Žiburių» puslapius ir akys užkliūva 
už trumputės žinutės: Hamburgo mieste lietuvaitė susituokė 
su vokietuku Spitz, kita su Lembrecht, trečioji susižiedavo 
su Pritsch, ketvirtoji su Kropt ir penktoji su Spengler. Tai 
tik vienas Hamburgas! O ar mėginote suskaičiuoti, kiek to
kių žinučių vienos savaitės laikotarpyje pasirodo lietuviš
kuose laikraščiuose, išeinančiuose įvairiuose kraštuose? Klai 
ki statistika didelei tautai, karsto lentgaliai — mažai. Viso
kiausių tautybių pavardės vyriškos ir moteriškos — mir
ga lyg sagos prie gaisrininko milinės. Vos liežuvio nesuskal 
dai beskaitydamas: ir paprastos ir su titulu — didžiausia miš 
rainė. Net ir mūsų tautinėje diplomatijoje itališkos kuaigaikš 
tytės sirenadas suokia, ypač kai lietuviško aukso procentai 
byra...

Dar tik pora desėtkų su viršum metų praslinko tremty- 
- je, o pažanga skųstis nereikia. Jau turime šimtus iš tautinės 

sąmonės išklydusių šeimų. Susirenka tokia fšeimynėlė meti
nių švenčių švęsti: angliškai, vokiškai, itališkai, vengriškai 
ar dar kaip kitaip marčios ir žentai burbuliuoja. Anūkai su 
lietuviškais senukais pirštais badydamiesi pasikalba. Vaišėms 
pasibaigus ir svečiams išsiskirsčius, senukas pro tautinės są. 
monės draiskalus, moko savo senukę: «Sakiau, motin, tau se 
niai — kalbų mokykimės. O tu vis atžagariai... Su anūkais 
dabar susikalbėtume. Ką su ta lietuviška kalba? Pati dabar 
matai — net aplink sta.ą apvažiuoti negali...»

Istoriniai pavyzdžiai šneka, kaip lietuviški Radvilos pa
sidarė lenkais. Per Kenedi enę prie graiko milijonų prislin
ko. Net Johnsonui lietuviško kraujo airį žentu įtaisėme. O 
mums kas? Absoliučiai nieko nebeliko. Net apie tautinę są
monę prie jų bent kiek padoriau išsižioti nėra kaip. O da
bar — sproginėjančių raketų dešimtmetyje — lopšeliuose be 
sispardaati lietuvių pabėgėlių atžala žada daug gausesnę 
pjūtį ne tik airiams, lenkams, vokiečiams, bet ir prancūzams 
ispanams, italams, vengrams, lenkams, rusams ir t.t. Jau gir 
dėti kažkur krykštaujantis indonezas hažkur užsiminta net 
apie lietuvišką abisiną. Lietuviškas kraujas, kaip banguojan
tis vandenynas, užlieja kone visų pasaulio tautų pakrantes- 
Stalinas savo laiku gen, St. Raštikiui tarsi panašią mįslę už
minė — kad Lietuva pasiektų tokios galybės kaip Vytauto 
laikais. Deja, tas pasaulio tautose cirkuliuojantis lietuviška
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sis kraujas nekrykštauja tautine sąmone. Nekrykštauja, nors 
tu galą gauk! Mama lietuvė, o vaikai tarsi nulieti fricai. Té 
vas lietuvis, mama australe, o vaikai — anglai. Tėvas pran
cūzas, motina lietuvė, vaikai — prancūziukai. Tėvas lietuvis, 
motina senjora, o vaikai —- net garbiniuoti italiano. Kaip no
ri, taip durstyk, <• lietuvybės nei kvapo! Taip gabiai mes mo 
kame nutautėti, kad nei sudiev, Lietuvėle, nespėjame pasa
kyti! Laimė dar kad tokių šeimynėlių pensininkas tėvukas 
kaikada tokiems pat pensininkams patriotišką kalbą išdrožia. 
Tai vienintelė paguoda! Ana va, prieš kiek laiko lietuviškam 
susirinkime įsikarščiavęs patriotas iškilmingai pridūrė: «Aš 
savo dukterį leisiu už gero svetimšalio, bet ne už blogo lie
tuvio», ir kone mušdamasis į krūtinę šūktelėjo: «Tai mano 
credo!» O kokią patriotinę kalbą prieš tai jis išpylė. Ne- 
klauskit! Ir į laikraštį kad parašo — užu širdies stveria. Am 
basadoriais savo tautos, girdi, mes kiekvienas privalome bū
ti: visi, alei vieno...

IZRĄELITAI - NE IŠ TOKIO MOLIO

Genezės knygoje sakoma, kad pirmieji žmonės buvę nu 
lipdyti iš molio. Tačiau lietuviškam moliui, atrodo, pritrūko 
rišančių medžiagų ir už tai tremtyje praskydome lyg šlynas 
vos tik svetimas lietutis pavilgė. Štai Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijos pirmininkas dir. V. Natkevičius savo pranešime 
skundžiasi: «Gimnazijai beveik visai savo vaikų ne
duoda lietuviai inteligentai. Iš 99 mokinių tik vieno tėvas a- 
kaòemikas.,. Gydytojų, daktarų ir kitokių, daugiausia susi
tuokusių su svetimtautėmis — svetimtaučiais, turime kelias 
dešimtis, beveik visi jie save priskiria prie naujųjų «bajorų» 
ir savo vaikus teleidžia j svetimas mokyklas ir nemano jų 
nė namuose mokyti lietuviškai».

Kas čia pasakyta, aiškintis netenka. Norisi tik liūdėti, 
nes su uždususią ar baigiančia uždusti sąmone lietuviško 
Izraelio nepastatysi. Šimtai pajėgių statytojų, tarsi išdidūs 
albatrosai, leidžiasi į plačiuosius vandenis, nesiryždami nė 
sudiev pasakyti gimtajai pakrantei. Ta prasme «Tėviškės Ži 
būriuose» Ed. Šulaitis pateikia būdingą žinutę; «Lietuvius 
nejaukiai nuteikė, kad vysk. Marcinkus, kuris pusėtinai ge
rai kalba lietuviškai, nesiteikė nei pamokslo, nei Sutvirtini
mo sakramento apeigų metu prabilti savo gimtąją kalba. Šv. 
Antano parapijai priklauso apie 80% lietuvių kilmės žmonių, 
o parapijos mokykloje daugiau kaip pusė yra naujųjų atei
vių vaikai».

Ką gi daugiau gali pasakyti? Ne svetimieji, o patys gal 
votrūkčiais skubame į nutautėjimą. Savas savam padedame 
nutautėti. Šiokia ar kitokia proga traukiamės nuo gimtosios 
kalbos, nepraleidžiam progos bakstelėti svetimu nuodėguliu 
į tautinės sąmonės žiburį. Nuo šitos pagundos mus neapsau
goja nei akademijos, nei mokslai, nei laipsniai, nei dvasiški 
ar pasaulietiški drabužiai.

Prieš šias eilutes rašančiojo akis ant stalo du laiškai; 
vienas iš Suvalkų miesto (dabartinės Lenkijos ribose), o an
tras — iš Tasmanijos salos, priklausančios Australijai. Iš Su 
valkų miesto rašo: <Dar taip neseniai Suvalkų miestas buvo 
kiaurai lietuviškas, o dabar viskas jau išblaškyta, nėra jo
kio bendro kamieno, kurio laikytųsi lietuviai... Viskas kei
čiasi. Ir čia, Suvalkuose, yra tokių lietuvių, kurie visiškai 
nenori prisipažinti, kad esą lietuviško kraujo». Tarsi susita
ręs su anuo iš Suvalkų, kitoje žemės pusėje, tautietis iš Tas 
manijos skundžiasi «O daug yra tokių, kurių ir su žiburiu 
jieškodamas nerasi ir nieko lietuviško neįsiūlysi, nes su lie
tuvybe nieko bendro jau neturi...»

Šiuo ir ba geime šias nekukLas pastabas iã gausių šim
tinių plačiai mūsų gyvenime išsikerojusių. Iš kokio molio 
mes pagaminti, taip ir lieka neatsakyta. U ar kada pajėgsi
me — bent į žydus nusižiūrėję — sukurti lietuvišką Izraelį?

» o tl o.......................

FALJETONAS
VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ

Apie vežiku atgaivinima
V. Žilinskaitė garsėja oku

puotoje Lietuvoje kaip gabi 
ialjetonistė, sugebanti ne tik 
pastebėti kreivas dabartinio 
gyvenimo linijas, bet ir pasa
kyti gana tiesų žodį. Čia pa
teikiame viėną jo- faljetonų 
iš satyrų riuk nio «Romanti
kos institutas». Red.

Dabar, kai raketos artėja 
prie šviesos greičio ir kuria
mi ekspresai su oro pagal
viais, sukarią per valandą 700 
km, pasigirsta vis daugiau

blaivių balsų, reikalaujančių 
sugrąžinti vežikus. Esą, mes 
lekiame i priekį tokiu grei
čiu kad, ko gero, niekur ne
nuvažiuosime.

Tačiau, atrodo, šis delikate 
sae ant guminių ratų bus skir 
tas ne kiekvienam, o turis
tams iš užsienio, kaip ir un
guriai, raudonieji ikrai bei 
kiti skanėstai, kurių mes pa
tys nematome. Tuo tarpu ve
žikus — matysime. O tai — 
žingsnis į priekį.

1969 m. lapkričio 7 d

Bet tik negalvojantis žmo
gus gali galvoti, kad vežikų 
atgaivinimo problema bus taip 
lengvai ir greitai išspręsta. 
Ne; reikalas čia žymiai sudė
tingesnis. Visų pirma tai lie
čia patį vežiko asmenį.

Iš praeities paveldėjome 
ryškų vežiko Itipą. Jo nosis 
raudonai melsva ir pragerta 
jis neįstengia taisyklingai su 
regzti dviejų žodžių (kaip mū 
sų jaunieji poetai), labai ne
gražiai šnypščiąs!, o apie pen 
kiaaukščius keiksmažodžius 
nėra ką ir kalbėtį. Būtent to
kį vežiką (kaip šešiolikame
čius chuliganus) mums 
įbruko buržuazinė-feodalinė 
praeitis.

Suprantama, į tokį atšakiu- . 
gą postą, kaip vežiko pasos
tė, šitokios praeities liekanos 
sodinti negalėsime. Mes ją 
perduosime taksi parkui, kur 
pragerta nosis ir plūdimasis 
bus kaip tik savo vietoje, o 
patys išsiauginsime šiuolaiki
nį, tarybinį vežiką, palikę jam 
iš slogios praeities tik slogą 
ir lopytus veltinius.

Kaip jis atrodys?
Šiuolaikinio vežiko veidą 

nesunku įsivaizduoti. Visų pir 
ma, tai vyras. Moteris-vežikė 
skamba neįprastai ir nemalo
niai. O duoti jai į rankas bo
tagą nesutiks nė vienas vy
ras — užtenka kočėlo. Be to, 
kai moterys atsisės ant pasės 
čių, kas akmenis nešios ir 
griovius kas?

Žodžiu, tai bus vyras, tiks
liau — daug vilčių teikiantis 
jaunuolis, kuriam buvo suda 
rytos visos sąlygos tapti Einš 
teinu arba Mocartu ir kuris 
pasidarė vežiku. Kadangi, kaip 
minėjome, šis jaunuolis vė
žins turistus iš užsienio, jis 
turės būti taip gerai idėjiškai 
pakaustytas, kaip ir jo ar
klys. Pageidautina, kad jis bū 
tų poliglotas arba bent mokė
tų taisyklingai ištarti: «Have 
you for seling 100% wool 
sweater or boloninį raincoat?» 
Neminėsime, kad nūdienis ve 
žikas privalo žinoti kiekvie
ną savo miesto akmenį, kad, 
pavyzdžiui, veždamas turis
tus į Subačiaus gatvės Barba 
kaną, taip sumaniai aplenktų 
II tarybinės ligoninės patal
pas, tarsi jų nė nebūtų.

Maža to; tarybinis vežikas 
neturi būti užsisklendęs siau
ruose savo specialybės rė
muose. Niukindamas stipriai 
pažabotą arklį, jis puildai^įsi- 
savinc politinės taktikos be 
strategijos principus. Laisva
laikio metu tikimės pamatyti 
tarp kamerinės muzikos mė
gėjų pusbačių ir jo lopytus 
veltinius (gal tai pagaliau iš
spręstų tuščios koncertų sa
lės problemą Kaune?). .Vieną 
kitą ^vakarą savo radikulito 
kamuojamas strėnas jis pašii. 
dya «Dainavos» kamputyje 
prie puodelio karštos kavos 
ir įsidrąsinęs gal įterps vieną 
kitą blankų žodelį į sodrų mū 
sų intelektualų žargoną.

O prie to, kas jau minėta, 
pridūrę, jog jo nosis, kad ir

(pabaiga 5 pusi.)
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■\uk VAiriAi?
Kiek daug žiedų mūsų jauname citrinos me^ 

delyje! Džiaugėmės, kad bus daug vaisių. 0 vis
gi vaisių nebuvo. Tik vienas kitas žiedelis už
mezgė, kiti nukrito nemėzgę vaisiaus. O ir už- 
mezgusieji neužaugo. Mažučiukai, kaip smulkūs 
žirneliai, nukrito

Kiekvienas vaikinas, mergaitė yra tartum 
toks jaunas žydįs klestis medelis. Kiekviename 
jų glūdi ne vienas kitas gabumas, o visa eilė. Ir 
tikiesi, ir lauki žmogus, kad tas ar ta išaugs į 
šaunų vyrą, merginą, kuris bus tėvų, ir tautos, 
ir Bažnyčios pasididžiavimas ir garbė.

Deja — nieko iš jo ar iš jos neišėjo. Savo 
gabumų neišskleidė, jais nesinaudoja. Nei šeimai 
nei tautai, nei Bažnyčiai iš jų naudos nei paguo 
dos nėra. Jie yra ir lieka neūžaugos, dvasiniai 
nykštukai, neradę patys savęs, smėlio grūdeliai, 
tarp milijonų kitų grūdelių.

O juk jų Kūrėjas pareikalaus ir iš jų atas
kaitos, ką jie padarė su jiems suteiktais talen
tais? Savo gabumus jie gavo ne tik įsau, bet ir 
kitų labui panaudoti, juos iiskleisti, ištobulinti... 
Kokia atsakomybė!

Visų Šventųjų ir Vėlinių progos verste ver
čia kiekvieną apsigalvoti, ką aš darau su savo 
talentais? Kokie mano vaisiai?

Kun. Jonas.

DARBO DŽIAUGSMAI
TIHAMER TOTH

Kas myli savo tėvynę, teatsimena «didžiau
siojo vengro grafo Stepono Szechenyi žodį: «Ti 
kroji tautos galybė glūdi mokytų žmonių skai- 
ôiuose. Ne derlingi laukai, ne kalnai, metalai ir 

tt. parodo visuomenės pajėgumą, bet mokslas. 
Jis vienas tesugeba anuos daiktus protingai pa
naudoti.»

Bet ar išlepęs, tinginys jaunuolis galės būti 
naudingas visuomenės narys? Ar pakels tėvynę 
nedorai mąstanti ir kiekvieno darbo ve a g anti 
jaunuomenė? Kas jaunystėje tik tiek dirba, kiek 
yra verčiamas, kaip toks atliks savo pareigas, 
kai jo niekas nebevers?

Tinginystė yra tikras pačio žmogaus bude
lis. Kas visa turi, ko tik panori; apie ką visi šo
kinėja ir tenkina jo kiekvieną užgaidą; kam gy
venimas yra lyg anas pasakos stalelis, pagal no 
rą apsikraunąs gardžiausiais valgiais — to liki
mas yra tikrai vertas pasigailėjimo. Darbo metu 
valandos tikrai skriste skrenda, o nieko nevei
kiančiam net ir minutės tingiai slenka. Vogti 
Dievui laiką tikrai yra negeistiniausias žmogaus 
darbas.

O ko tokiam trūksta? Jam trūksta darbo 
džiaugsmų, kurių galime įgyti nusigalėdami, su
sivaidydami, ištesėdami.

Kokia palaima yra darbas, žino tik tas, kas, 
pavyzdžiui del sunkios ligos ilgesnį laiką buvo 
priverstas nieko neveikti. Belaisvių gyvenimas 
greit virsta didžiausia kančia, jei tik jie ištisas 
dienas, savaites ir mėnesius esti priversti nieko 
neveikti ir sėdėti savo kambarėliuose. Iš tikrų
jų tokioje būklėje galima greitai išeiti iš proto.

Romos imperatorius Septimus Severus 211 
metais Britanijoj sunkiai susirgo ir turėjo atsi
gulti j lovą. Atėjo kartą pas jį tribūnas paklaus
ti, kokį šūkį kariuomenei pasakyti. «Laboremus» 
— atsakė sergąs valdovas. Jis žinojo, kad parei
ga ir gyvenimas kartu gimė, ir pirmoji tik tada 
baigiasi, kai antrąjį kapas prislegia.
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Gyvenimas ‘be darbo yra 
neturtingas. Tinginio dvasia 
pasidaro svyruojanti, o valia 
ištižusi. Darbas tai nuolatinis 
stengimasis ir jis pirmoj eilėj 
auklėja vai ą. Kas dirba, tas 
neturi laiko būti nepatenkin
tas savo likimu, Noriai ir ats’ 
dėję dirbdami, mes dažnai už 
mirštame net ir mažesnius kū 
no skausmus, kaip dantų skau 
dėjimą ir galvos svaigulį.

Man būtų labai smagu, jei 
visi linkę tingėti mokiniai rim 
tai pagalvotų, koks nepapras 
tas pasižymėjimas yra supras 
ti, jog REIKIA MOKYTIS. Ran 
kų darbus dirbantieji jaunuo
liai turi aukšti keltis ir grei 

tai eiti prie savo darbų. Jie stovi pri» mašinų, 
triūsia dirbtuvėse, dirba lauke ir todėl daugybė 
įdomių dalykų jiems yra visiškai neprieinami. Bet 
mokantis ar skaitant, didvyriai keliasi iš tūkstant 
mečių kapų, didieji filosofai su tavim kalbasi, 
garsūs poetai tau skaito savo kurinius; seniai din 
gūsių tautų paminklai iškyla prieš tavo akis; di
džiųjų žmonių mintys ir sumanymai atgyja tavo 
prote. O kas negali mokytis, tas viso to niekad 
nepatirs, Tuo tarpu gali klausyti pasakojimu apie 
nuostabų jūros gelmių gyvenimą; apie begalinį 
žvaigždžių tolumą. Todėl turi būti dėkingas, kad 
tau reikia mokytis!

Tikrai, sąžiningas mokinys jaučia šitą džiau 
gsmą ir mokosi ne dėl to, kad reikia, bet moko
si laisvai ir kiek tik gali. O pabaigęs mokslo die 
ną jis pajunta tą darbo džiaugsmą, kurį Šileris 
apdainavo «Varpo giesmėj»;

«Karštas prakaitas turi iašėti nuo kaktos, 
nes reikia kar darbas girtų darbininką».

SEKUNDES
Raudonas sekundžių ^rodiklis 
brūkšnelius vejas elektrine jėga.
Tai belaikių amžių svoriu 
užgulus amžinybė, kaip deimantas 
rėžia stiklą dabarties,
Nenuostabu, kad 
kasdienė sekundė tokia sunki.
O kas bepaliks?
Ar tik forma išrėžta?’
Ar ir stiklas anapus nukris
Išryškės Jo šviesoje 
tavo ir mano amžinosios išvaizdos.

A. Tijūnėlis.

Conhecer,
71.
Gediminas foi o segundo 

rei da Lituânia. Seu gover
no foi:
A. mais ou menos no ano 1200
B. „ „ „ 1300
C. „ „ ,, 1400

72.
Quem governava a Lituania 

quandos os cruzados ataca
ram Pilėnai?

A. Kęstutis
B. Gediminas
C. Vytenis.

73.
Nessa mesma batalha de 

Pilėnai, os lituanos eram co
mandados por um famoso 
grão-duque. Seu nome:

A. Jaunutis
B. Algirdas
C. Margis.

74.
Quem escreveu o livro «Pa

langos Juzė»?
A. Motiejus Valančius
B. Adomas Mickevičius
C. Vincas Kudirka.

aprender...
75.
«■Sudiev, kvietkeli, tu bran

giausias» — ê uma canção 
muito conhecida. Quem a es
creveu?

A. Ant. Vienažindys
B. Maironis^
C. Ant. Baranauskas.

76.
Dessas três palavras ape

nas uma está escrita corre
tamente. Quai é?

A. kūrinys
B. kūrinys
C. kürynis

77.
Nessa sentença foi omitida 

várias vėžes a mesma letra. 
Qual?

L—šas po 1-šo ir akmenį 
prat—šo.

A. letra e
B. letra i
C. letra a

78.
Principal porto da Lituâ. 

nia:

A. Klaipėda
B. Kretinga
C. Palanga.

79.
A cidade de Ragainės está 

perto de:
A. Klaipėda
B. Tilžė
C. Šauliai.

80.
Um dos jornais lituanos 

chama-se Draugas. Onde ė 
êle editado?

A. Lituânia
B. Estados Unidos
C. Australia,

RESPOSTAS;

1-B, 2-B, 3-C, 4-A, 5-A, 
6-A, 7-C, 8-A, 9-B, 10-B. 
ubeemii UHBBUHU

VIRTUVE
O SIGNIFICADO DA 

alimentação

A alimentação ė mais do 
que muitas «mulheres imagi
nam. A comida não ė apenas 
satisfação da fome mas tam

bém um prazer interior e 
relaxamento dos nervos após 
& tensão de um dia de traba 
Iho. A função da dona deQea- 
sa é fazer com que o ambi
ente das refeições seja tran
quilo. A mesa deve ser lim
pa e a comida feita com gos
to e servida adequadamente. 
A mesa não é lugar de dis
cussões, não ê hora do mari
do reclamar dos gastos da 
mulher, nem da mulher le
vantar problemas financeiros 
ou familiares. Não ė lugar, 
tampouco, para repreender 
as criauças. Nesta hora, to
das as preocupações e bri
gas devem ser deixadas de 
lado, Atualmente, a hora das 
refeições é quase a única ho 
ra em que a familia se reú
ne. Estė bom momento não 
deve ser envenenado com 
mal-entendidos familiares. Ca 
da um deve setítar-se à me 
sa com bom humor e com 
vontade de repartir com os 
demais os bons momentos vi
vidos durante o dia. Os ali
mentos são muito mais úteis 
ao organismo quando ingeri* 
dos em ambiente tranquilo e 
alegre. Brigas, rixas, ou ner

vosismo de um dos membro^ 
estragam o apetite como tam 
bèm atrapalham a digestão. 
Isto influi especialmente em 
crianças e em pessoas nervo
sas por natureza. As vezes 
queixamo-nos da inapetência 
das criauças e não levamos 
em conta as brigas que acon 
tecem na hora da refeição. 
Esquecemos que o sistema 
nervoso infantil ė muito sen
sível. Frequentemente exigi
mos mais das crianças que 
de nós mesmos.

A dona de casa, mãe de fa
milia, ė a pessoa que presi
de as refeições, é seu dever 
fazer com que os membros 
da familia não tenham receio 
de sentar-se à mesa, pelo 
contrário, que esperem por 
esta reunião familiar.

As vezes desdobramo-nos 
em gentilezas exageradas 
com visitas mas esquecemos 
das pequenas atenções diá
rias com nossos familiares, 
cujo bem estar deve ser a 
nossa maior preocupação.
Moteris, 4, 1958
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(pabaiga iš 3 pusi.) 

kiek jis mauktų, n© violetinė 
(svečiai!) ir kad šnypščiąs! 
jis į specialią popierinę ser
vetėlę, turėsime išbaigtą šiuo 
laikinio vežiko portretą. Pa- 
triūsę tokį vežiką išsiaugin
sime, sunkiau bus su avižo
mis.

Tam tikrų keblumų gali su
daryti botagas. Dar neaišku, 
kas užsiims jo gamyba. Iš vie 
nos pusės, botagas šliejasi 
prie diržo ir musmušių, ku
rių lengvaiai pramonei ne vi
sada pavyksta išsiginti. Iš ki
tos pusės — botagas yra ne
atskiriama arklio, gamybos 
priemonės, dalis. Dėl to bota
go gamybos (tiksliau, nega- 
mybos) klausimų 'lengvoji ir 
sunkioji gali susikibti už plau 
kų. Peštynės tęsis tol, kol> 
kaip paprastai, abi pusės 
gaus botagu. Tada botagai 
pasipils urmu — iki kito ket
virčio pradžios.

Vežikų atgaivinimas atgai
vins miestų orą. Jis pasida
rys kur kas grynesnes, suma
žės kancerogeninių medžia
gų; arkliai išmes ne sudegu
sias dujas, o natūralius pro
duktus. Tai praplės mirštan
čia» kiemsargių funkcijas ir 
apgaubs jas romantika — 'gal 
nebereikės jos ieškoti okea
nuose ir kazachstanuose. Be 
to, šie natūralūs produktai iš
maitins visą armiją žvirblių 
bei kitų paukščių, ir zoologų 
būkštavimai dėl sparnuočių 
išnykimo Lietuvoje neteks 
realaus pagrindo. O poetai, 
atvirkščiai, gaus patirti dide
lį nuostolį; jie neteks popu
liarios ir pelningos temos 
apie paskutinį Lietuvos arklį.

Vežikų pasirodymas miesto 
gatvėse sukels šiokių tokių 
permainų ir tam tikrų orgaųi 
zaeinių galvosūkių. Bet kai 
pagaliau sunkumai bus užpa

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
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 vai.

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

kaly, o priešaky pamatysime 
nurodytu maršrutu klus 
niai kaukšint arklį su šorais 
—• ne vienas susigraudinęs 
tursens paskui šią simbolišką 
eiseną. Iš tikrųjų — koks ul- 
tramode<rnus vaizdas, vingiuo 
ta senamiesčio gatvelė, seno
viški žibintai, gotika, barokas 
oriai ir lėtai riedąs vežikas, 
o iš paskos — lyg rojaus 
paukščio uodega — koks tu
zinas automobilių ir furgonų 
Kažkoks šoferis, neapsikentęs 
kyšteli iš kabinos galvą ir 
baubteli;

— Ei tu, vėžliene Tortila, 
Negali greičiau pasijudinti su 
savo nukaršusia kumelpa- 
laike?

Mūsų vežikas neatsigrįžta. 
Neatsako storžieviui. Jis net 
gi atleidžia vadžias. Jis pada 
rytų tą patį, jeigu iš paskos 
judėtų transportas su nitrogli 
cerinu. Jis žino, kad gatvės 
kamščio organizavimas yra 
jo tiesioginė funkcija. Gali 
būti, kad kumelė visai su
stabdoma Todėl reprezenta
cinis vežiko cilindras net su 
siploja nuo siunčiamų pra
keiksmų krušos.

— What is it? — iškiša sa 
vo užsienietišką smakrą turis 
tas. — Was ist das?

Vežikas šaltakraujiškai pa
sitaiso suplotą cilindrą ir man 
dagiai paaiškina;

— O, thei are congratula
ting our dear, respected guest! 
It is the typical salute!

Turistas atsuka nušvitusį 
veidą į kamštį ir plačiai, dė
kingai nusišypso;

— Thank you, gentlemen! I 
shall pass your salute for my 
people’ Thank you ever much! 
Paix! Mir! Družba! Ura!

Ak, ką ir kalbėti, verkiant 
mums reikia vežiko! Tada vi 
są kaltę dėl trypčiojimo vie
toje suverstume arkliams ..

MŪSŲ LIETUVA.
(U._____ ___ —--- ----------- --------------

Pagarba Žmogaus Asmeniui
Nors žmogus savo esmėje 

yra ir labai vai gingas bei 
silpnas, tačiau jame yra kas 
tai tokio, kas reikia labai 
gerbti. Apie tai pasisakė Vys 
kūpu Suvažiavimas Antrame 
Vatikano Susirinkime. Štai jo 
žodžiai;

•Susirinkimas pabrėžia pa
garbą žmogui. Visi privalo 
artimą, nė vieno neišskirda- 
mi, laikyti «kitu savimi», pir
moje eilėje žiūrėdami jo "gy
venimo ir deramam jo būviui 
reikalingų priemonių (plg. 
Jok. 2, 15-16), kad nebūtų pa
našus į turtuoli, kuris visiš
kai nesirūpino vargšu Lozo
riumi (plg. Lk 16, 19-31)

Ypač šiandien esame griež 
tai įpareigoti tapti artimu kiek 
vienam žmogui ir, susitikus 
jį, veikliai ateiti jam į pagal
bą, ar jis būtų visų apleistas" 
senelis, ar neteisingai panie
kintas svetimšalis darbinin
kas, ar tremtinys, ar iš netei
sėtos moterystės gimęs vai
kas, nenupelnytai kenčiąs dėl 
savo nepadarytos nuodėmės, 
ar alkanas žmogus, prabyląs 
į mūsų sąžinę savo prieina
mu Viešpaties žodžiu: «Kiek 
kartų jūs tai padarėte vie
nam šitų mano mažiausiųjų 
brolių, man padarėte» (Mt. 
25. 40).

Be to, kas tik yra nukreip 
ta prieš patį gyvenimą, kaip 
žmogžudystė, genocidas, abor 
tas, eutanazija ir apgalvota 
savižudybė; kas tik pažei
džia asmens neliečiamumą, 
kaip žalojimas, kūno ir dva
sios kankinimas, bandymai psi 

Įkorporavimai — kondominijos — sklypų išdalinimas — 
Administracija — nejudomo turto pirkimai bei 

pardavimai — kreipkitės į

Administradora e Imobiliaria Bernardes Ltda* 
atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernardes

Praça Antonio Prado, 33, —- 4* andar, conjunto 401. 
Telefonas 33-1443 — São Paulo.

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

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

< teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

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

Lindoya vanduo yra šernai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veih.ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

SÃO PAULO'Caixa Postal 3967

i

chiškai prievartauti, kas tik 
prieštarauja žmogaus verty
bei, kaip nežmoniškos gyveni 
mo sąlygos, savavaliaująs ka
linimas, trėmimas, vergija, 
prostitucija, prekiavimas mo
terimis ir jaunuoliais, taip pat 
ir pažeminančios darbo sąly
gos, kuomet su darbininkais 
elgiamasi kaip su grynais 
įrankiais pasipelnyti, o ne 
kaip su laisvais ir atsakingais 
asmenimis; •— visi šie ir pa
našūs dalykai yra gėda. Jie 
nuodija žmogiškąją civilizaci 
ją, ir labiau pažemina tai da- 
rančiusius, negu skriaudžia
muosius. Jie taip pat pažei
džia Kūrėjo garbę.

II Vatikano Dokumentai, 
I t. 195-6

ĮĮĮ88SMBEBII
iiãnfinii

ANTANUI KUČINGIUI
70 METŲ

Spalio 18 dieną 70 metų am 
žiaus susilaukė ANTANAS KU 
ÚINGIS, Lietuvos operos so
listas (bosas) nuo 1921 metų 
rudens, neskaitant kelerių me 
tų «gastrolių» kalėjimuose ir 
Sibire priverstinio darbo sto
vyklose. Paleistas,iš tų «gas
trolių» buvo vėl[priimtas į ope 
rą Vilniuje, o 1961 metais bu
vo išleistas j pensiją. Dabar 
gyvena Kaune, retkarčiais 
dainuoja Kauno Muzikinio 
teatro spektakliuose ir kon
certuose. «Veteranas vis dar 
scenoje», rašo A. Kalinauskas 
«Literatūros ir Meno* laikraš
tyje.

i(ELTA)
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ISIDÉMÉTINC ADRESAI;
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILJ. 
ZELINA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5970.

Liet. Bendruomenė, pirmi- 
nmkas p. Juozas Tijūnėlis 
Rua latai, 150 — Casa Ver
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Jua- 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
— Tel. 273-0338 arba 92-2263

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 28 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

Šv. Kazimiero parapijoje : 
Parque da Mooca Rua Juatin 
diba, 20.

Sekmadieniais ir šventadk 
niais 8,10 ir 17,00 vai.. Darbi 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbê 
atskirai susitarus dėl laikui 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 1© vai 
V. Carolina 15 vai.;
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,30 va! 
Bom Retire, 10,15 vai.
Utinga 16,30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai;;
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 16,30 va!.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai;;
Vila Bonilha 10 30 vai.
V. Prudente 18 vai.

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

SKAITYKITE IF 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».
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WA JUATINDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA — SÃG 'PAULO, 13

Šį sekmadienį 11,30 valan
dą S. Paulo katedroje bus Jo 
Eks<*. vyskupo A, de Castro 
layer šv. Mišios už Rusijos 

revoliucijos metu ir per visą 
komunistinį režimą žuvusias 
aukas. Jų tarpe yra daug lie
tuvių. Todėl dalyvaukime to
se mišiose, susispietę aplink 
savo vėliavą.f

Šiemet pirmą kartą į tą 
maldą įjungiamos ir Brazilijo 
je pereitais metais teroristų 
užmuštos nekaltos aukos, 
o——» ihcsari

LANKYS VILAS!

Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos nariai lankys vilas pa
sitarti dėl kandidatų į sekan
čią Tarybą ir rinkimų komi
sijoms sudaryti, bei tuos rin
kimus pravesti.

Lapkričio 9 dieną Juozas 
Čiuvinskas lankysis Jaçanã, 
Bom Retiro ir Utinga.

Lapkričio 16 dieną Petras 
Šimonis lankysis Moinho Ve
lho, Agua Rasa ir Lapa.

Lapkričio 30 dieną Jonas 
Bagdžius ir Vladas Steponai
tis ^lankysis Vila Anastacio, 
Vila Bonilha ir Vila Prudente.

VISŲ ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas lapkričio 30 die
ną 14 valandą Jaunimo Na
muose.

Nepatingėkim susirinkti ir 
drauge smagiai praleisti laikąl

Dėdė Juozas

BROLIJOS PIKNIKAS

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
rengia paskutinį šių metų pik 
niką PRAIA GRANDE.

Piknikas bus sekmadienį, 
lapkričio 16 dieną, kaip jau 
seniai buvo skelbiama paren 
girnų kalendoriuje, išvažiavi

DR. ANT ONI O S I A U LYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

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

Atende-se com hora marcada
DR JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consuitorio: Rua Cap? Pacheco Chaves, i206j

Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINA 

praneša tautiečiams, kdd daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, ntjudomo turto administravimą, 

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

mo valandos įrašytos bilietuo 
se. Jau galima iš anksto įsi
gyti Casa Verde pas Juozą 
Tijūnėlį, Jurgį Matelionį ir 
Andrių Stankūną. Prudentėje 
pas Motiejų Tamaliūną, rua 
Agostinho Latari, 346 ir pas 
visus Brolijos narius Žoli
noje.

Bus lietuviška muzika ir 
šokiai.

Pasinaudokite proga.

Lapkričio 23 dieną Seserų 
Pranciškiečių salėje AUŠROS 
choro penkmečio koncertas 
ir savanorių kūrėjų, partiza- 
mj bei už Lietuvos laisvę gal
vas paguldžiusių karių pami
nėjimas.

Pakvietimus galima gauti 
pas visus AUŠROS CHORO 
narius. Suaugusieji aukoja 
tris kruzeirus, mokiniai ir stu 
dentai vieną kruzeirą.
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MŪSŲ MIRUSIEJI

Spalio 24 d., Vila Luzinda, 
prie Camilopolis mirė Antani
na Izgevičienė, sulaukusi 65 
metų. Liūdesy paliko vyrą 
Adomą, sūnus Vytautą ir Ka
zimierą su marčiomis ir anū
kais. Palaidota Camilopolis 
kapinėse. Ketvirtadienį, spa
lio 30 d. 19 vai. buvo septin
tos dienos Mišios Tautų Par
ko bažnyčioje.

Šeimai ir giminėms reiškia
me gilią užuojautą.
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SUŽINOTA kad liepos mė
nesį šiais metais mirė Teklė 
Laudanskaitė Stasiulaitienė, 
gyvenusi su vyru Stasiu Vila 
Gerti, Rua Manoel Augusti- 
nho Ferreirinha 1154. Ji su* 
laukė 75 metų.

TRADICINIS
L. K. BENDRUOMENĖS CHORO

KONCERTAS SU SIMFONINIU ORKESTRU
lapkričio mėn. 8 dieną 21 valandą Vila Zelinoje, gimna

zijos salėje. Šiame koncerte simfoninis orkestras 
pagros kelis numerius.

Šokiams gros jaunimo mėgiamas orkestras. Veiks bufe
tas. Pakvietimus*ir staliukus galima įsigyti pas choris

tus ir VRa Zelinoje klebonijoje.

Maloniai praleisite vakarą, dalyvaudami Vila Anas 
tazijos dr. Jono Basanavičiaus vardo Lietuvių Mokyklos 
Globėjų ruošiamame

ALUČIO BALIUJE,
kuris įvyks š. m. lapkričio 29 dieną, 20 valandą to pa
ties vardo mokyklos patalpose, rua Camacã, 624.

Nusipirkę pakvietimą, gausite bokalą, alų, užkan
džius ir dar smagiai pasišokti. Lauksime atvykstant.

Rengėjai

REVENDEDOR AUTORIZADO

PAR-CE-LA-MEN-TE
Assim Vccê poderá pagar qualquer serviço de 

mecânica, funilaria e pintura 
de seu VOLKSWAGEM em nossas oficinas.

Com apresentação deste anuncio Você receberá
GRATIS

UMA TROCA DE OLEO de motor de seu VOLKSWAGEM
(valido somente para os mêses de Outubro e Novembro).
ua IBIT iFAMA, 1235/1269, Fone 63-2387, V. Prudente.
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ESTA MEL — STASIO MELIUNO, sūnaus 
dirbtuvės atlieka išsimokėtinai 

visus Jūsų VOLKSWAGEN taisymo ir dažymo darbus.

Spalio 28 d. mirė
A. A. STEFANIJA MELIÜ- 

NAITÉ — ŠABOKIENĖ
Ji buvo 59 metų amžiaus, 

gimusi Rageliuose, Rokiškio 
apskrities.

Liko brolis Stasys Meilūnas 
sesuo Emilija Vainauskienė 
ir kiti giminės. Palaidota La 
pos kapinėse, šalia motinos.
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NAUJA KEPYKLA

Jonas Augustaitis, Santo An 
drė mieste, rua 15 de Novem 
bro, 519, atidarė «Padaria Pão 
de Queijo”. Kepa labai ska
nius ir sočius, kurių yra daug 
rūšių ir kiekvienas kainuoja 
po 200 senų kruzeirų. Nusi
pirkęs 5 pyragaičius ir suval 
gęs, užsigerdamas pienu, jau

tiesi pilnai pasisotinęs. Parei 
kalavimas yra didžiausias, Ma 
lenu, kad mūsų tautiečiui ge
rai sekasi I Sveikiname!

PAIEŠKO

Petkevičius" Jonas, kilęs iš 
Trakų apskrities, Varniškių 
kaimo, paieško šavo seserų 
Leosės ir Emilijos, abi ištekė 
jusios. Jos išvyko 1925 me
tais į Braziliją. Kas žino, pra 
nešti jam pačiam: Stavgavel 
Szerecinski ui.

Armii Czerwonej 20a
Poland Europe 
Petkiewicz Jan.

JONAS STUKAS
Stambus fabrikantas iš Cam

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

po Largo, Paraná, atsiuntė 
450 ncr. Pusę skiria laikraš
čiui ir pusę vienuolynui. Pa
darysime jį dviejų numerių 
Garbės Leidėju. Labai dėko
jame už dosnią ranką.

ML Administracija

MIŠIOS KAPINĖSE

Lapkričio 2 d. šv. Kazimie 
ro parapijos klebonas kun. 
Jonas Bružikas Jono Petriko 
paprašytas atlaikė Quarta Pa 
rada kapinėse šv. Mišias ir 
pasakė lietuvių ir portugalų 
kalbomis pamokslus. Dvylika 
žmonių priėmė šv. Komuniją. 
Mišios prie mirusiųjų kapo la 
bai suartina gyvuosius sn mi 
rūsiais. Pasijunta lyg viena 
šeima: gyvieji ant žemės, mi
rusieji kapuose ir šventieji 
danguje.

PALAIDOTAS

Visų Šventųjų išvakarėse mi 
rė Camilopoiyje Petras Adu- 
kas, eidamas 67-sius metus 
palikdamas liūdinčią žmoną 
Aleksandrą Trumpytę, garsaus 
<dievadirbio» Adomo Trumpio 
dukterį, daug giminių, drau
gų ir pažįstamų. Palaidotas 
Camilopolio kapinėse. Teilsi- 
si ramybėje. Gili užuojauta 
šeimai ir giminėms.
utį 
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PJAUS ANTRĄJĄ KOJĄ

Einančiam 73-jus metus Jo
nui Kareckui São Caetano li 
goninėj pernai metais nupjau 
ta dešinioji koja. Ligonis bu 
vo patenkintas, nes skausmai 
pasibaigė, koja sugijo ir ga
lėjo vaikščioti ant rementų. 
Dabar netikėtai pradėjo skau 
dėti kairiąją koją ir yra pa
vojaus, kad reikės ją ampu
tuoti. Ligonis gyvena Vila Al 
pina, Rua Justiniano, 748.
TĮI

NAMŲ LAIMINIMAS

Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas Tėvas Jonas Bruži
kas, S. J. jau aplankė daug 
vilų, kur gyvena lietuviai. 
Ateinančioj savaitėj pradės 
lankyti Vila Ema, Sapopem- 
ba, Santa Clara, Vila Diva, 
Libaneza ir artimas apylin
kes. O Tėvas Petras lįDaugin- 
tis S. J. baigs Casa Verde, 
Bonilha, Palmeiras ir pereis 
lankyti Bom Retiro.
til—p»iį 
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UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Jonas Stukas iš Paraná 225 
ncr. (Garbės leidėjas).

Jonas Perednis 15 ncr.
Aleksandras Mikalauskas 

10 ncr.
Visiems užsimokėjusiems 

širdingas ačiū.

Twímifa
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