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LIETUVIU DIENOS SĖKMĖ NEW/ORKE Mirė generalinis Konsulas BUDRYS

Rugpjūčio 23-ji New Yorko 
pasaulinėje parodoje buvo 
paskirta lietuviams. Tai die
nai rengtasi apie porą metų. 
Lietuvių Dienai buvo parink
ta» didžiulis Singer Bowl pa- 
vilionas, kuriame telpa kelio
lika tūkstančių žiūrovų Pagal 
iš JAV gautas žinias paviljo
nas per Lietuvių Dieną buvo 
beveik pilnas, tad apsilankiu 
šių lietuvių (ir iš dalies sve
timtaučių) skaičius galėjo 
siekti 15.000 ar net daugiau.

Dalyvauti Lietuvių Dienoje, 
pasirodyti su chorais ir iau 
tinių šokių grupėmis, įvairio
mis susisiekimo priemonėmis 
suplaukė daugiau pusantro 
tūkstančio choristų ir per 700 
šokėjų Kai kurie šokėjai at
vyko iš labai tolimų vietovių 
(Los Angeles, Kanada).

Lietuvių Dienos muzikinę 
programą atliko per 30 cho
rų. Jungtinio choro dirigen
tais buvo A. Kačanauskas, J. 
Kačinskas, A. Mikulskis, A, 
Stephens —Steponavičienė ir 
V Verikaitis viešai buvo pa
gerbtas pirmosios Lietuvių 
Dainų Dienos sietuvoje vte- 
nas organizitorių ir Lietuvių 
Dienos New Yorke 1939 m. 
vyriausias dirigentas komp. 
prof. J. Žilevičius.

Programos pranešėja buvo 
televizijos ir filmų Rūta Lee- 
Kilmonytė Pagerbti lietuviai 
sportininkai — krepšininkai, 
vos grįžę iš Australijos ir ten 
iš 25 rungtynių tik vienas 
pralaimėję.

Lietuvių Dieną pradėjo ir 
baigė Dienos rengimo k( mite 
to pirmininkas prof. J. Stu- 
kas. Lietuvių Dieną sveikino 
Lietuvos Atstovas J. Kajee-

LIETUVIAI SPORTININKAI 
Į OLIMPIADĄ

Iš Lietuvos rugsėjo mėn. 
pradžioje gautomis žiniomis 
tikėta, kad į Tokio sporto 
olimpiadą vyks boksininkas 
Ričardas Tamulis (buvęs du
kart Europos bokso čempio
nu), «Žalgirio» irkluotojai su 
aštaonviete ir keli lengva
atlečiai Tikimasi, kad į To
kio vyks ieties metikė Birutė 
Kalėdienė — paprastai ji ge
riausioje formoje būna rude
nį. Prieš šešerius metus pa
saulinį rekordą Kalėdienė bu
vo pasiekusi rudenį. 

kas. Priminęs buvusias Lieta 
vių Dienas JAV-se, jis nuro
dė, kad rugpiūčio 23 d; s pri
rinkta tautos kančids ženkle- 
Atstovo žodžiais šis lietuvių 
pasirodymas «iškilmingai liu
dija. kad mes tebegyvi skriau 
džiamai tautai. Tokiais mes 
pasiryžę pasilikti iki lietuvių 
tautos laisvės aušros». Kalbė 
jo ir lietuvių tautos bičiulis 
sen. Keiting.

Reikia pažymėti, kad Lietu 
vių Dieną pradedant ties lie
tuvių pastatytu kryžium bu
vo padėtas už Lietuvos lais
vę žuvusiems vainikas. Apei 
gas stebėjo tūkstančiai lietu
vių ir jų didelę dalį sudarė 
JAV gimęs lietuviškas jauni
mas. Pamaldas laikė vysk. 
V. Brizgys pamokslą pa akė 
prel. J, Balkonas.

Lietuvių Diena buvo filmuo 
jama ir fotografuojama. Die
ną plačiai paminėjo New 
Yorko spauda New York Ti
mes rugp 21 d pažymėjo, 
kad lietuviai daininkai ir šo
kėjai pasirodė su viena la
biausiai spalvingų programų. 
Dienraštis aprašė ne tik lietu 
vių dainas, šokius, bet ir mo
terų tautinius rūbus. Nurodė, 
kad prel, J. Balkūnas savo 
pamoksle puolė Sovietų Są
jungą ir komunizmą. Kiti lai 
kraščiai paminėjo programos 
pranešėją R. Kilmonytę. Lie 
tuvių spauda JAV pabrėžė, 
kad New Yorke įvykusi Lia 
tuvių Diena pasiekė tikslą, 
nes iškėlė lietuvių kultūri- 
nes pastangas ir išgarsino 
Lietuvos vardą. Didelė padė
ka priklauso Dienos organi
zatoriams ir Dieną gausiai 
aplankiusiems tautiečiams.

KOMUNISTŲ GINKLAI 
PARTIZANAMS

Pastaruoju metu Kuba pri
stato vis didesnius ginklų kie 
kius įvairiems pietų ir vidu
rinės Amerikos kraštams Tie 
ginklai skiriami partizanams 
— Castro simpatikams ar kai
riųjų radikalų partizanų gru
pėms. Ginklai pristatomi kraš 
tams: Kolumbijai, Venecuelai, 
Haiti, ^kvadorui. El Salvador, 
Hondurui, Guatemala!, Britų 
Guyanai ir Domininkonų res
publikai. Ginklų transportai 
vykdomi arba žvejų laiva s 
arba lėktuvais. Šie pastarieji

Rugsėjo mėn 1 d New 
Yorke mirė Lietuvos genera
linis konsulas Jonas Budrys, 
prieš kelis mėnesius atšven
tęs 75 metų amžiaus sukaktį. 
Velionis dirbo įvairiose lais
vos Lietuvos įstaigose; buvo 
generalinio štabo kontražval 
gybos viršininku, vienas Klai

Du smūgiai komunistu frontui Pietų Amerikoje
Praėjusią savaitę komunis

tai Pietų Amerikoje gavo du 
stiprius smūgius. Pirmas smū 
gis — tai Čilės prezidento 
rinkimai, kuriuos komunistai 
tikėjosi laimėti Deja, juos 
laimėjo ne komunistų, bet 
krikščionių demokratų kandi
datas EDUARDO FREI

Kitas smūgis, tai Urugva
jaus diplomatinių santykių nu 
traukimas su Kuba. Dabar lo 
tynų Amerikoje su Kubasar-

Rusijos - Vale. Vokietijos santykiai

Jau kuris laikas Kremlius 
pakeitė savo taktiką su Va
karais, darydamas nuolaidų. 
Svarbiausia taktikos pakeiti 
mo priežastis yra komunisti
nė Kinija, kuri jau atvirai 
kalba apie sugrąžinimą, kita 
dos carų pagrobtos, pusantro 
milijono kvadratinių kilome
trų teritorijos Kremlius ge
rai žino, kad dviem frontais 
kariauti būtų per daug rizi
kinga. Todėl su vakarų vals 
tybėmis darosi vis sukalba
mesnis.

Užsienio spauda rašo apie 
galimą šį rudenį Kruščiovo 
lankymąsi Bonnoje, Vak. Vo 
kietijos sostinėje. Vokiečių 
vyriausybė svarsto šio vizito 
galimas pasekmes vidaus ir 
užsienio politikoje, kad kar 
tais Kruščiovo nebūtų apsta. 
tyta.

Paskutiniu metu vėl užsle 

pakyla iš San Julian aero 
dromo.

Ginklų paskirstymas atlie 
karnas mažoje Pinos saloje 
Ten įrengti net požeminiai 
ginklų sandėliai. Ginklų trans 
portų vyriausių organizato 
rium yra Nikolai Daekmenko, 
savo metu atitinkamai apmo
kytas Sovietų Sąjungoje, Len 
kijoje ir rytų Vokietijoje. 

pėdos sukilimo organizatorių 
ir vyriausias sukilėlių vadas, 
Klaipėdos krašto gubernato
rius, vidaus reikalų ministe
rijos patarėjas, Lietuvos kon
sulu Karaliaučiuje, nuo 1936 
m. Lietuvos generaliniu kon
sulu Š. Amerikoje Šitose pa 
reigose išbuvo ligi mirties.

tykius tebeturi tik Meksika.
Rusija del tam tikrų politi

nių išskaičiavimu laikosi ra
miai ir Kubos atžvilgiu, ypač 
kai pamatė, kad rinkimus Ve 
nezueloje, Čilėje laimėjo de
mokratinės grupės, o Brazili
joj buvo nuversta prokomu 
nistinė vyriausybė, Kub<8 
reikšmė sumažėjo. Fidel Cas
tro vieną diena bus pačių ku 
biečių likviduotas.

nio spaudoje buvo žinių, kad 
Maskva sutiktų su abiejų Vo
kietijų suvienijimu, jei Vak. 
Vokietija sutiktų duoti stam
bią paskolą. Kiek yra pagrin 
do tuose ganduose, sunku pa 
sakyti, bet jei yra dūmų turi 
būti ir ugnis,

Kad užkulisiuose yra veda 
mos derybos, abejoti nėra pa 
errinde, nes paskelbtas žinias 
nė viena pusė nepaneigė. 
Kad tos derybos gali neduoti 
laukiamų pasekmių tai jau 
kitas k ausimas, Bet yra fak 
tas, kad Kremlius su <kapita 
lietiniu» pasauliu yra pakei
tęs taktiką ir kad nori su Va 
karais geresnių santykių- 
To reikalauja Sovietų gyvy 
biniai interesai.

BRAZILIJOJE
Šiuo metu Brazilijos vy

riausybei daugiausia rūpes
čio kelia finansiniai ekono
miniai reikalai Kruzeiras vėl 
pradėjo kristi. Šią savaitę d® 
leris artinosi prie 1800 kru- 
zeirų. Daug dėmesio vyriau
sybė kreipia į žemės ūkį, nes 
tik turint pakankamai žemės 
ūkio produktų, nereikiant jų 
importuoti iš užsienio, yra 
galima sulaikyti pragyveni
mo kainos kilimas.

PASIRENGIMAI PARTIZA 
NINEI KOVAI RYTŲ 

AFRIKOJE
Iš Nairobi gautais praneši

mais pastaruoju metu infil
truotos mažesnės partizanų 
grupės į neseniai nepriklau
somomis virtusias Tangani- 
kos ir Kenijos valstybes rytų 
Afrikoje. Tų partizanų užda
vinys — vykdyti subversyvi- 
nius veiksmus, atlikti reika
lui esant ir sabotažo opera
cijas Tie partizanai yra da
lyvavę kelių mėnesių paren
gimo kursuose Kuboje ir 
Raud Kinijoje.

URUGVAJAUS UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTERIS

BRAZILIJOJE
Rugsėjo mėn. 10 d. atvyko 

i Rio de Janeiro Urugvajaus 
užsienio reikalų ministeris Zo 
rilla, kuris pranešė, kad bu
vęs Brazilijos prezidentas J. 
Goulart iš Urugvajaus 40 die 
nų laikotarpy išvyks į pieti
nę Prancūziją, arba į Ispa
niją.

— Lietuvoje išleistas rašy
tojo T Tilvyčio satyrinių ei
lėraščių rinkiny «Deja, dar pa 
sitaiko» (110 psi). Režiminė 
spauda pažymėjo, kad poetas 
«satyros meistras» pi ekiąs 
dar pasitaikančias Lietuvos 
gyvenimo negeroves.

— Valstybinis dainų ir šo 
kių liaudies ansamblis rug 
piūčio mėn» pabaigoje ir rug 
sėjo pradžioje su koncertais 
lankėsi Minske ir Ukrainos 
miestuose — Kijeve, Žapor 
žėje, Chersone, Odesoje, Ni
kolajeve ir kituose miestuose.

— Rugpiūčio mėn. pabaigo 
je į Lietuvą atvyko 90 Armė
nijos daininkų, šokėjų ir mu
zikantų. Viešėję dvi dienas 
Kaune, pasirodę parkuose ir 
įmonėse, paskutinį koncertą 
jie davė Vilniuje. Armėnų me 
nininkai lietuvių tarpe turėjo 
didelį pasisekimą. Rugpiūčio 
paskutinėmis dienomis Vilnių 
je buvo ir Ukrainos estrados 
meistrų koncertas.

— Valst, filharmonija Palan 
goję surengė simfoninį kon
certą, kurio programoje buvo 
Dvoržako V simfonija, Chača 
turniano koncertas smuikui ir 
Wagnerio uvertiūra iš operos 
«Meistersinger». Smuiko kon
certo solistu buvo Jurgis Dva 
rionas, šiuo metų basimokąs 
Maskvos konservatorijoje. 
Koncertui dirigavo prof B. 
Dvarionas,

Lietuvi, paremsi Pietų Amerikos Lietuviu Kongreso rengimą, jeigu įsigysi 
pakvietimą i Kongreso Finansų Komisijos rengiama 10 d. spaliaus vakara.
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BirZeliniai komitetai Švedijoj suvedė 
veiklos balansa

Išplatinta 3000 000 egz. prieškomunistinių spausdintų — 
Spaudos centras ir užsienio žurnalistai — Buvęs Chruščiovo 
lankymasis įrodė: sovietų režimas ir laisvė tai nesugretina

mos sąvokos

(Elta) N. Chruščiovo viešė- 
jimo Skandinavijos kraštuose 
dienomis Stokholme ir kituo 
se švedų miestuose gyvai vei 
kė švedų‘Birželio Komitetas» 
ir panašus egzilu komitetas. 
Rugpiūėio men susirinkę abie 
jų komitetų atstovai aptarė 
vykusios veiklos pasiekimus 
ir priėjo išvados kad abu ko 
mitttai buvo pasiekę daugiau 
negu tikėtasi. Svarbiausia, kad 
Pabaltijo klausimai svarstyti 
praėjusią vasarą ne tik Skan 
d apvijoje, bet ir kitur daž
niau kaip per buvusius kele
rius metus.

Dabar išryškėjo, kad birže 
linių išvežimų proga Skandi
navijoje pamaldas organizavo 
ne tik pabaltiečiai, bet ir tri
jų kraštų Danijos, Švedijos ir 
norvegijos bažnyčios Tokių 
pamaldų buvo 60 Chruščiovo 
lankymosi metu Švedijoje įvy 
ko aštuoni protesto susirinki 
mii ir vienas Norvegijoje. 
Uppsalos mieste prieš ten įvy 
k isį susirinkimą suorganizuo 
ta studentų eisena

įvairūs spausdiniai ir paaiš 
kinamoji literatūra turėjo dau 
gilu reikšmės už viešo pobū 
džio susirinkimus Platinta bro 
šiūros, lapeliai, šaržai, įvairio 
mis kalbomis išleista 18 spe
cialių biuletenių Išvisoišpia 
tinta apie 300,000 egz įvairaus 
turinio spausdinių, Prieš Chruš 
Čiovą ir komunizmą nukreip
tus lapelius platino ir nieko 
bendro neturinčios su birželi 
niais komitetais privačios gy
ventojų grupės.

Žinoma, kad savo viešnagės 
Švedijoje metu N. Chnuščio 
vas birželio '3 d. Stokhomae 
pasakytoje kalboje plačiau pa 
lietė rabfaltijo klausimus. Po 
kelių dienų paaiškėjo, kad 
Kremliaus valdovas buvo aiš 
kiai nepatenkintas švedų spau 

dos bei visuomenės reagavi 
mu. Kitas viešas nepasitenki 
nimas, tai parodytas pyktis, 
Chruščiovui patyrus apie į 
Švediją atvykusį, dabar gyve 
uantį Muenchene, paskutinį 
laisvose s Ukrainos mm. pir 
mininką J, Stecko.

Svarbų uždavinį atliko spau 
dos centras. Jis sieke užmegz 
ti ryšį su užsienio s] a .dos 
atstovais. Norėta ne tik nuro 
dyti į birželinių komitetų tiks 
lūs, bet ir nušviesti sąlygas 
sovietų okupuotose krantuose. 
Estai buvo paruošę ūkio pa 
dėties Estijoje apžvalgą ir ki 
tą dieną ją platino. Chruščio 
vui iškėlus tariamai puikias 
žemės ūkio ir pramonės sąly 
gas Pabaltijo kraštuose Spau 
dos centre įvyko penkios spau 
dos konferencijos. Kai kurios 
žurnalistams aiškintos temos: 
Chruščiovo liberali?acijos po 
litika (kalbėjo b iv. Estijos 
atstovas laisvoje Lietuvoje H. 
Laretei). sovietų pramoninimo 
politika lygi išnaudojimui Ch 
ruščiovo nusikaltimai t kraino 
je ir Kaukaze Žurnalistams 
įteikti spausdiniai apie pade 
tį Pabaltijo kraštuose, apie ko 
munistinio judėjimo skilimą 
ir kt Spaudos centre apsilan 
kė apie 300 įvairių kraštų lai 
kraštininkų. Apie birželinių 
komitetų veiklą buvo praneši 
mai vokiečių N'orddeutscher, 
britų BBC, JAV bių CBS ir 
švedų radijo siųstuvuose Ži
noma. išeivių ir švedų patrio 
tų veikla plačiai paminėta 
kraštams už geležinės uždan 
gos skiriamų radiofonų, kaip 
Radio Freo Europe Radio Li 
berty ar Amerikos Balso Sve 
du spauda komiteto veiklą pa 
minėjo 356 atvejais. Visas iš 
karpas surinkus, jos sudaro 
13 tomų ir apima apie 3 000 
puslapių.

MUSŲ LIETUVA

Nauji patobulinto bandymai, Kennedy pusiausaly, Miami- 
Raketa išstumia į erdves dvivietę kapsulą (be žmonių), svc 
riančią pusketvirtos tonelados. Šitie bandymai yra parengia
mieji bandymai siųsti oro laivams, su žmonėmis į mėnulį.

(USIS)
<•» ■»» «i

Iš švedų spaudos aiškiai 
neigiamai apie komitetų vei
klą ? atisakė komunistų spau 
da, be to vy iausybę atstovau 
ją socialistų ir kai kurie libe 
ralų laikraščiai. eik’ą rėmė 
konservatorių partija o cen
tras (.įgrarai) buvo užėmę neu 
tralią laikyseną.

Š edų spaudoje: apie Pabal 
tojo klausimus ir ryšium su 
Chruščiovo apsilankymu pas
kelbti 144 straipsniai Tik pen 
ki jų komunistų spaudos, pa 
reiškė pabaltiečiams priešin. 
gas pažiūras, švedų spaudoje 
88 atvejais paliesto ir pabaltie 
čių —- pabėgėlių iše vių klau
simai Aštuoni balsai pasisa
kė neigiamai ir, žinoma, jie 
paskelbti komunistų spaudoje, 
kuri pabėgėlius nesivaržyda

ma juodino, juos vadindama 
«fašistiniais žudikais», «nacių 
kolaborantais», «nusikaltėliais 
prieš savo tautas» ir pan.

Visa abiejų birželinių komi
tetų veikla atsiėjo apie 70,000 
švedų kronų. Tai, palyghli, 
nedidelė suma jei ją palygin 
sime su trijų skandinavų kraš 
tų Chruščiovo vizito metu tu
rėtomis išlaidomis: tuo metu 
Švedija Chruščiovui priimti 
išleido 4 milionus kronų, Da
nija — 3 milionus kr. ir Nor
vegija — 2 su puse milionų 
kronų.

Baigiamosios išvados: jei 
pačių sovietų nuomone Chruš 
čiovo lankymasis neatnešęs 
lauktų rezultatų, tai juo labiau 
jis buvo nesėkmingas švedų, 
norvegų ir danų nuomone.

1964 m, rugsėjo 12 d

J. Mikuckis 
JAUNYSTĖS ŽVAIGŽDĖ

Žvaigždė, kuri jaunystėj ma- 
[no 

Spindėjai man graži, jauna 
Pakilk ant juodo okeano,
Užeik svajojimu pilna I

Užeik ir pamatysi, miela, 
Kaip prislėgė vargai mane, 
Kaip jie sutramdė mano sielą 
Ir aš visai ne tas, oi ne!

Nušvisk! Tu gesti tamsumoje 
Skubiai slepies už debesų.. 
Ir dingo man viltis pirmoji, 
Ir žemėj vienišas esu,..

Sva’ bu, kad Chruščiovo noras 
iškelti jo nuomonę apie Pabal 
tijo kraštus, bendrai imant, 
švedų spaudos buvo pasmerk 
tas. Ji pastebėjo, kad Mas
kvos vyriausio pareigūno lan 
kymasis buvo naudingas tik 
vienu atžvilgiu; jis pažadėjęs 
nors ir neaiškiai, palankiai 
atsižvelgti į tas šeimas, kurios 
nori susijungti su savo arti
maisiais anapus geležinės už 
dangos Žinoma, čia dar ten
ka palaukti tariamo pažado 
išdavų, tad reikėtų susilaiky 
ti nuo pesdėto optimizmo.

Aplamai, kaip pastebima 
baigiamajame birželinių komi 
tetų Stokholme pranešime, 
buvęs Kremliaus vadovo lan
kymasis, vietoje virtęs propa 
ganda sovietinio gyvenimo 
tariamo pranašumo pademons 
travimui, tikrumoje buvo įro
dymu, kad sovietų režimas ir 
laisvė tai du neaugretinami 
dalykai. Tai verta ištekti ypa 
tingai šiuo metu, kai sovietai 
vykdo «taikos» ofenzyvos po- 
lit ką pasauly.

SUKILĘ

XI

KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861

(tąsa)

Išgėręs trečią stiklelį, vach 
mistras gyrėsi:

— Apipuolė mane trys, ne 
— keturi! Žiebiau vienam į 
snukį — nuvirto, velnio vai
kas Kitam smogiau į spran
dą — išsitiesė. Trečiam spy
riau į pilvą — nuriedėjo kaip 
sviedinys Ketvirtas, nelauk
dama», kol gaus, šoko į krū
mus. Bet čia velnias koją pa 
kišo ar ką, paslydau ir čiukš 
telėjau į tą prakeiktą griovį. 
Paika, pilk!

įgėręs dar tris, vachmis- 
tras leidosi į politiką;

— Blogai, ponai, kvepia 
miatežu. Lenkai ruošia sukili
mą. Rusų buntovščikai tam

A- Mykolaitis Putinas

IAI
1864

pritaria Ir tarp mūsų pravos
lavų atrasi visokių nepatiki, 
mų knisių, visokių nusu ėlių 
ražuočinčų... Jiems ten libe
ralizmų, literatūrų, reformų 
galvos prikimštos! Ir Lietuvoj 
jie randa pritarėjų. Jau aš 
žinau ne vieną tokį paukštytį, 
kuris čiulba pagal jų natas 
Yra tokių ir bajorų dvarinin
kų, ir net kunigų tarpe. Toli 
neieškojus, štai Paberžės filia 
listas kunigas Mackevičius! 
Kurstytojas pirmos rūšies! 
Zuja po žmones su savo veži 
mėliu kaip koks širšinas ir 
stengiasi pėdsakus užtrinti. 
Bet aš jau užuodžiau, kuo 
kvepia jo kalbos ir pamoks 
lai. Na, kol kas tegu važinė 
ja.. Vyskupas Volončevskis 
suras jam tinkamą vietelę... 

O jei ne, tai ir mes patys. 
Arba štai ponas Survila. Soli
dus dvarininkas, o, tarp mūsų 
kalbant, ten suka lizdelius oi 
kokios paukštytės! Žinau aš 
vieną — ir ne vieną! Sukinė
jasi čia po pavietą toks Miką 
lojus Akelevičius Pagal pasą 
— nieko, nekaltas avinėlis» 
namų mokytojas. Privatus, bet 
taip sakant, visuomeniškas 
užsiėmimas oficialiai žiūrint 
taip pat nieko — literatas- 
Pridėkime — lietuvių litera
tas! Oi, raiba paukštytė, raiba! 
Kol kas įrodymų maža, bet 
pateks jis man į kilpeles, oi 
pateks... Arba dar jaunasis 
Survila. Kartus pipiras, ponai 
oi, koks kartus! Peterburge 
sėdi, ryšių turi, protekcijų, 
o slapti siūleliai mes žinom 
su kuo jį riša, žinom! Oi pa
teks ir jis į mūsų tinklelį, oi 
pateks... Kaip galvoji. Vasili
jau Patrovičiau, pateks, ar 
ne? — staiga, primerkdamas 
akis, mandagiai kreipėsi jis į 
pristavą.

Bet pristavas, žmogus niū^ 
rus ir atsargus, politinėmis te 
momis plepėti nemėgo. Žan
daro jis privengė, kaip žmo
gaus nedoro ir klastingo. Pri 
mals liežuviu velnias žino 
ko, o paskui pats įskųs, pro
gai pasitaikius Tad. išgėręs 
savo stiklelį, trumpai burbte
lėjo:

— Jei taip reiks, tai ir pa
teks.

Čia į kalbą įsikišo ir Pše* 
mickis:

— Bloga, ponas vachmistre, 
kada bajorai, šlėkta pradeda 
užsikrėsti neištikimybe. Chlo- 
pai — ką jie? Aklas gaivalas. 
Bizūnas, rykštė — ir tvarka. 
Ot, šlėkta — kitas dalykas. 
Narsūs žmonės!

Vachmistras nukreipė į jį 
savo primerktas akis ir ne 
greit atsakė. Jis paėmė stik
liuką, išgėrė, užkando dešra, 
nusišluostė ūsus, tarsi rengda 
masis rimtum žodžiui:

— O aš štai ką jums pasa

kysiu, ponas prievaizde. Jūsų 
bajorai, šlėkta, dvarininkai 
mums uusispiaut! Mes juos 
išgaudysim kaip ešerius tven 
kiny. Blogiau su mužikais. 
Tamsūs ir atkaklūs gyvuliai ! 
Ir jie jau ima judėti — štai 
kas bloga! Šigndien mus už
puolė kas? Jūsų baudžiaunin 
kai. NusispiaiU!.. Mes juosj 
velnio vaikus, būtume ištaškę 
bet jie iš pasalų. Na, jų buvo 
nedaug: O jei jų, svolačių, 
šimtas, tūkstantis visa minia 
— a?!. Sakot, kariuomenę? O 
kariuomenė kas, iš ko? Arne 
iš jų pačių? O rekrutai ar 
džiaugiasi, kai juos prie kala 
dės prirakina? — surištus į 
kazermes pristato? — o pas 
kui unteriai ir fefefebeliai dan 
tos daužo?. Ech, ech!., vot Ii 
gi ko prisiplepėjau, velnias 
mane rautų!. Paika, pilk!

Išmetęs stikliuką, žandaras 
nei iš to ėmė niršti. Jis trink 
telėjo kumščiu į stalą ir su
šuko:
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Ruošiamės kongresui
-jo PIETŲ AMERIKOS LIETUVJ KONGRESO 

Finansų Komisija ir Jos Uždaviniai

Daugelis iš mūsų kiausia 
kas yra toji Finansų Komisi- 
ja, kam ji reikalinga, koks 
jos tikslas ir kokiu būdu ji 
atsirado.

Jau ne karta «M. L.» skilty 
se pasirodė pranešimų apie 
Finansų Komisijos veiklą, su
sirinkimus, apie ruošiamą va
karą, bazarą, Miss Kongreso 
rinkimus, Naujų Metų sutiki
mą (kartu su Bendruomenės 
Choru) ir kitus parengimus.

Kaip jau visiems žinoma 
III-sis Kongresas buvo nutar
ta ruošti São Paulo mieste 
II jo kongreso metu Įvykusio 
1963 metais Montevideo mies 
te. Todėl mūsų visų pareiga 
ir garbė rengti šį visos Pietų 
Amerikos Lietuvių atstovų su

1) Jurgis Sliesoraitis — pirmininkas
2) Jonas Valavičius — sekretorius
3) Albina Ambrozevičienė — I iždininkas
4) J, Šimbelis — II iždininkas
5) Mečys Paleckis — III iždininkas
Pastaba: p. J. Simboliui nuo pareigų atsisakius, jo vie 

ton išdinkras p. Steponaitis.

{ šį Finansų Komisijos kvietimą atsiliepė didele gru
pe tautiečių kuriuos čia išvardiname :

Prel, P. hagažinskas 
K. Ambrazevičius
J. Baužys
A. Boguslauskas 
A Bumblis
K. Draugelis 
G. Draugelis 
J. Garška 
M. Jakiūnas 
J. Juodelis

Vienas iš pirmųjų Finansų 
Komisijos nutarimų buvo pa
kviesti visų São Paulo lietu
vių organizacijų atstovus į 
bendrą talką. Šis pakvietimas 
buvo įteiktas raštu visoms 
organizacijoms,

— Kas sako, kad ciesoriaus 
imperija svyruoja! Šalin!.'. 
Nėra čia tokių! Liaudis juda? 
Kol liaudis pravoslaviška, cie 
sorius visagalis! Dievas dan
guj, ciesorius žemėj! Jau mes 
tuos visus buntovščikus su
tvarkysime. Lenkus ir lietu
vius — ir visokius ten nususė 
liūs studentus, inteligentus 1 
Tam esame mes — žandarų 
korpusas, aštuonių generolų 
vadovaujamas! Galvas padė
sim, bet pravoslaviškąjį cieso 
rių apginsim! Paika, pilk vi
siems po pilną — išgersim 
už pravoslavų ciesorių Alek
sandrą Antrąjį, iš dievo malo 
nės visos Rusijos imperatorių! 
Slot!

(’B. D)

važiavimą. ,
Šio Kongreso rengimo ini 

ciatoriai, jausdami Kongreso 
svarba ir ątsakomingumą jį 
ruošiant suprato kad būtina 
suteikti daugiau žmonių į pa
ruošiamuosius darbus.

Pietų Amerikos Lietuvių su 
važiavimas įvyks pirmą kartą 
mūsų kolonijoje ir jo pravedi 
mas turi būti, atliktos tinkamo 
je aukštumoje Šio Kongreso 
darbai ir rezoliucijos turės 
nuskambėti -ir būti atžymėti 
ne tik Brazilijos, bet ir viso 
laisvo pasaulio spaudoje; Sa
vaime suprantama, kad šį tiks 
lą atsiekti, turėsime pagal nu 
matyta samata daug ir gana 
didelių išlaidų
Pirmoji šio Kongreso inicia

torių sušaukta grupė buvo ne 
didelė. Jausdama, kad svar
biausias dalykas šiam kongre 
sui įvykdyti yra lėšų sutelki
mas, nutarė kviesti visus ge
ros valios lietuvius prisidėt* 
prie Finansų Komisijos darbų. 
Pirmojo posėdžio metu, kuris 
įvyko birželio 17 dieną 1964 
metais, buvo išrinkta Finansų 
Komisijos Valdyba iš sekan
čių asmenų: z

St Kuhiliūnas
A. Serbentą
N Stasiulionis
P. Šimonis
B. Tūbelis
A Vinkšnaitis
J. Zaparecfeas
P. Ža^kauskas
J. Žvingėla
A. Žibąs

Visi Finansų Komisijos su
sirinkimai yra skelbiami spau 
doje ir pėr radijo valandėlę; 
Į juos kviečiame kiekvieną 
São Paulo ar kito Brazilijos 
miesto lietuvį atvykti su savo 
geromis idėjomis, prisidėti 
darbu, pinigais ir patarimais;

Finansų Komisijos darbas 
pradėtas su dideliu entuziaz
mu. Jau per pirmuosius posė 
džius dauguma Finansų Komi 
sijos narių pasižadėjo aukoti 
iki Kongresu pradžios po Cr, 
10 000,00 į mėnesį Prie jų pri 
aidėjo dar?graži grupė žmo
nių Šių Kongreso rėmėjų są
rašas greitu laiku bus paskelb 
tas visuomenės žiniai.

Su dideliu pasitenkinimu ga 
lime konstatuoti, kad mūsų 
tautiečių lietuviškas susipra. 
timas yra didelis, nes kasdien 
aukotoju skaičius didėja. Fi
nansų Komisijos vardu dėko
jame nuoširdžiai visiems pri
sidėjusioms ir tiems kurie 
dar prisidės prie šio III Kon-

Lėktuvai. kurie perveža raketas Perreformuotas 
«Boeing», prikrautas į erdves šaunamų raketų, perneša iš 
Calif į Cabo Kennedy. Lėktuvas per vidurį prikrovimui yra 
perskiriamas paskui vėl sujungiamas. Raketa Saturno kuri 
yra lėktuve sveria 10 toneladų ir turi dvylika metrų 50 cm 
ilgio (USiS)

Dvieju Sanpauliečiu pasikalbėjimas
Teko nugirsti, kaip du lietu 

viai São Paulyje kalbasi dėl 
būsimo Lietuvių Kongreso va 
sario mėnesį ll 65 metais.

— Palauk, Juozai, ar klat - 
sei radio iš 9 de JuMio? Ar 
girdėjai apie būsimą Lietuvių 
Kongresą, kuris turi įvykti 
sekančių metų vasario 18, 19 
20 ir 21.

— Kur čia negirdėsi, Petre 
>i, aš nr «Mūsų Lietuvoj» skai 
Čiau, kad visu smarkumu ruo 
šiamasi prie to kongreso,

— Sakoma ir mies o teatro 
salė užprašyta paskutiniam 
aktui ir galvoji, kas tokią di- 
džiulę salę užpildys?
- O ką manai, P trai, jeigu 

du ar trys šimtai atvažim s 
iš Argentinos ir Urugvajaus, 
tai, žiūrėk, koks būrys,,. Ogi 
Rio de Janeiro lietuviai atsiųs 
mažiausiai šimtą žmonių, taip 
pat atvyks ir iš Porto Alegre, 
iš Santos, iš provincijos įvai
rių kampelių Pas! ni São Paulo 
manai, snaus? Čia pajudink 
apie 12 įvairių vilų, kiek bus 
lietuvių?! Viena Vila Zelira 
gali pripildyti tokias 3 teatro 
sales!

— Teisybę sakai, Juozai, 
tik prisiminkime Velykas. Dar 
tokiu nepatogiu laiku 6 tą vai. 
ryto ir tai pilna bažnyčia, pil 
nas Šventorius ir pilnos gat
vės, kai eina procesija. Ir jš 
kur jų neprivažiuoja. Beto 
Velykų rytas nėra retenybė, 
ugi čia. pamanyk — visos 
Pietų Amerikos lietuvių kon

greso įvykdinimo São Paulo 
mieste.

Informacijų reikalais prašo 
me kreiptis į šiuos asmenis: 
Jurgis Sliesoraitis tel. 61 6672 
Mečys Paleckis - tel. 61 4159 
Jonas Valavičius • tel. 61-9899 

greeas kurio kitukart vargu 
besulauksime, tai kiekvienas 
stensis pribūti,

— Be to, Petrai reikia atsi 
minti, kad į Velykų ryką subė 
ga daugiausiai tikintieji, tai 
ką bekalbėti apie kongresą. 
Ča rinksis visi, o visi Ar jis 
priklauso Bažnyčiai ar nepri
klauso ar jis vienos ar kitos 
konfesijos. Jeigu jis tik jau
čiasi lietuvis, jis būtinai vyks 
į kongresą

— filtrai, bus įdomu pama
tyti tiek žmonių net iš Argen 
tinos ir Urugvajaus.

— Žmonių, kaip žmonių, Pet 
rai mes jų ir kasdien mato 
me, bet kad čia atvyks visas 
Argentinos šv. Cecilijos cho
ras. Urugvajaus lietuvių cho
ras «Aidas» taip pat nemažas 
ir jis žada atvykti. Beto juk 
pasirodys šokėjai, žaidėjai, o 
gal ir krepšininkai, tai bus 
ko paklausyti ir pamatyti.

— Tiesa Juozai. O mūsų 
choristai, manai, apšilę is; Jau 
dabar vyksta repeticijos Gi 
mūsų krepšininką*’, galvoji, 
m mkesni už tucs, kurie anais 
metais iš Amerikos atvažiavo!

— Bet ar spės gerai pasi
ruošti? Kad to laiko jau ne- 
be daug. Jau turime rugpjū
tį Skabyk ant pirštų. Belie
ka rugsėjis, spalių, lapkritis, 
gruodis ir sausis .. Vos 5 pil
ni mėnesiai. Manai, pakaks?

— Pakaks, Juozai. Pakaks. 
Juk jau įvairios komisijos se 
nai dirba, choras ruošiasi, o 
šokėjai ir šokėjos neišlaiko 
savo entuziazmo nei namuo
se, nei salėse. Visi ruošiasi.

— Bet tas kongresas ir kai 
nuos nemažai. Girdėjau net 
apie milijoną kruzeirų, tai 
didelė suma, iš kur tiek pi
nigų gauti?

— Cha, cha... Juozai; Mili

joną... O kas dabar milijo 
nas? Žiūrėk, ar keturių pa
kaks.

— Tai iš kur tiek imsime?
— Bus Juozai, bus. Jau da

bar antras milijonas renka
mas. Vienas Vila Anastazijos 
Būrelis jau baigia savo tea
trais ir parengimais rinkti 
pusę milijono kruzeirų, o mū 
sų pramonininkai ir biznie
riai kitas jau, po 100 tūkstan
čių ir daugiau paklojo; Yra, 
žinoma, ir mažų aukotojų, 
bet per daugumą susidės gra 
ži suma.

— Tai gražu, Petreli, kad 
mūsų lietuviai dar neužmir
šo, kas jie yra, Gražu, kad. 
jie aukojasi šarvo tautos pa
rengimams ir nesigaili lėšų

— Gražu, Juozai Dėl to ir 
mes, nors mažai turime, bet 
po vieną antrą tūkstantinę tu 
tesime sukrapštyti Reikės 
sustabdyti kitas i-laidas, jos 
galės palaukti, bet kongre
sas nebelauks.

— Bet svečius irgi stengsi
mės apgyvendinti pas save. 
Ar ne taip Juozai? Tuomet 
visi bus patenkinti ir gerai 
atsilieps apie sanpauliečius.į

— O, taip, Petrai, būtinai 
tai padarysime,

Nugirdęs.

J. Tauromis
AUKSO MINTYS

— Nepasitikėk pasauliu - 
jis tave užviis!

— Tie motina gerbs ir my
lės, kurie supras bent pusę 
jos meilės.

— Neverti tie vyrai moters 
vardo, kurie tuomi didžiuoja 
si, kad peržengia savo užsi
brėžtas ribas.

— Ne tam yra ginklai, kad 
užpulti, bet tam, kad nuo už
puolėjų apsiginti.

— Pergalėjimų karalienė 
— meilė.

— Dažnai, patekę į sunkią 
padėtį, piešia ją gražiomis 
spalvomis kad įtraukus ki
tus.

— Kas tik savimi tesirūpi
na — daro skriaudą visuo
meninei gerovei.

— Kas nenori pažinti net 
to, kas jam gera daro, jo ir
gi niekas nepažins.
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Lietuvos nacionalinė
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

— Laikraščių išsiuntimas 
nuo šio mėnesio pradžios yra 
penkis kartus pabrangęs Taip 
pat ir laiškų siuntimas yra 
brangesnis Pav. Amerikon 
oro paštu vieton 46 kruzeirų 
reikia mokėti 100 kr., Gi Lie 
tuvon oro paštu — 245 kr..

Šį sekmadienį, 15 vai. Vila 
Zeiinoj, klebonijoje, šaukia
mas lietuvių studentų susirin 
kimas. Taip'pat šį sekmadie
nį 16 vai. šaukiamas Maldos 
Apaštalavimo Draugijos narių 
susirinkimas.

— Mokinių tėvų susirinki
mas šaukiamas 18 d. rugsėjo 
penktadienį, 20 vai , Vila Ze 
liaoje. Į šį susirinkimą kvie 
čiami lietuviai tėvai, kurių 
vaikai lanko pradžios mokyk
las, gimnazijas. Susirinkime 
bus tariamasi lietuvių kalbos 
mokymo reikalais. Šia proga 
taip pat primename, kad vė| 
bus pradėtos lietuvių kalbos 
pamokos šeštadieniais, ypač 
tiems, kurie savaitės metu 
neturi galimybės lankyti lie
ti vių kalbos pamokų. Lietuvy 
bės išlaikyme lietuvių kalbos 
pamokos yra gyvybinės reikš 
mės Tai pats pagrindinis rei 
kalas į kurį turėtų būt krei 
piama daugiau dėme io ir tė 
vų ir organizacijų

— Šį šeštadienį. 18 vai. V 
la Zelinoje sumainys žiedus 
Eugenia Baranauskaitė su Vy 
tautu Janaudživ, Jaunoji yra 
Andriaus ir Pranės Baranauskų 
duktė, Eugenia keletą metų 
buvo uoli Liet Kat Bendruo
menės choro choristė. Jauna 
sis yra Jono ir Monikos Ja- 

i PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«VILLA LITU AN 1A»
j Piazza^Asti 25 {Via Casalmonferroto 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
^susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavioius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.o Andor Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33-6011 São Paulo

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 10 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

"vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniejimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, Paulo;

naudžių sūnus Jauniesiems 
linkime laimingo gyvenimo.

— Kviečiamas buvusių cho 
ristų susirinkimas. Turint dė 
mesy būsimą ateinančiais me 
tais vasario mėn Pietų Ame 
rikos Lietuvių Kongresą, yra 
labai svarbu turėti meniškai 
pajėgų ir choristais gausų cho 
rą, kuris turės giedoti S Pau 
Jo katedroje per pamaldas ir 
Teairo Municipal per iškilmin 
gą posėdį. Choro vadovybė 
kreipiasi į buvusius choristus 
ir choristes, kuriems aplinky 
bės leidžia, kviečia grįžti cho 
rant Šiuo reikalu pasitarti y- 
ra kviečiamas buvusių cho 
ristų pasitarimas 16 d rugsė- 
jo 20 vai, Vila Zelinoje, kle 
bonijoje.

— Paieško: Kazys Laudans 
kis gyvenantis vinių gatvėje, 
21. Šančiuose, paieško žmonos 
brolių: Motiejaus, Jurgio ir Bo 
leslovo Vilkų. Turintieji apie 
paieškomus asmenis žinių pra 
šomi pranešti laikraščio re
dakcijai.

— Rugsėjo mėn 3 d Vila 
Industrial, R. Bitu, 101 mirė 
RAKELÉ KILINSKIENÊ Ve 
lionė yra kilusi iš Alytaus 
apskr , tebuvo 61 m. amžiaus. 
Nuliūlime paliko vyrą Igną, 
sūnus: Joną, Juozą, Algirdą, 
dukterį Oną, brolį Rapolą Ze. 
lionį Septintos dienos mišios 
buvo 9 d. rugsėjo Vila Zeli
noje.

- PETRONĖLĖ KLAUSAI. 
TIENÉ kitados gyvenusi Par 
que Vila Prudente, praėjusią 
savaitę netoli namų buvo au

Šitos progos jau tikrai nepraleisk, nes paskui gailėsies 
nedalyvavęs tokiame šauniame

Subuvime - Vakare
spaliaus mėn. 10 d. 21 vai. Vila Zelinoje, gimnazijos sa
lėje. Šis vakaras bus skirtingas nuo visų buvusių pobū
vių — vakarų; salė bus meniškai išpuošta, programą 
išpildys garsūs artistai, bufete bus didelis valgių įvairu 

mas, gros visų mėgiamas orkestras.
Vakarą ruošia Trečiojo Pietų Amerikos Lietuvių Kon 

greso Rengimo Komiteto FINANSŲ KOMISIJA.
Gautas visas as skiriamas Kongreso reikalams.

Kam rūpi Kongreso pasisekimas, tas tikrai dalyvaus 10 
d spaliaus pobūvyje.

Iki pasimatymo
Pakvietimus galima gauti pas Motiejų Tamaliūną, Rua 
Agostinho Latari, 345, V. Prudente V. Žolinoje: klebo
nijoje, Vito^Bare, pas choro valdybos narius, pas Juozą 
Karpavičių prieš paštą, pas Finansų komisijos narius.

Telefonais galima užsisakyti pas šiuos asmenis: J felie- 
soraiftį telefone 61- 6672 M. Paleckį, tel. 61 4159, 

Joną Valavičių tel. 61-9899.
Komisija.

tobuso užgimta ir mirė Nuliū 
dime paliko vyrą, sūnų, mar 
čią, anūką. Velionė buvo lie 
tuviškos spaudos rėmėja ir 
dalyvavo lietuviškose organi 
zacijose. Vila Žolinos Maldos 
Apaštalav m • Draugija 15 d. 
rugsėjo užprašė šventas mi
šias -egzekvijas.

— Ambraziejų šeima, gyv. 
V, Prudente praneša, kad už 
J irevičių ir Ambraziejų šei
mų mirusius yra užprašytos 
mišios—egzekvijos 16 d, rug
sėjo 7 vai. Vila Zelinoje, į ku 
rias kviečia gimines ir pa
žįstamus.

NEUŽMIRŠKITE • Jaunimo Šventė įvyks Spalio 3 ir 4 d. 
Spalio 3 d vakare, Vila Zelinoje bus 
Šv. Mišios, bendra Komunija, Agapė 
ir programa.
Spalio 4 d. 15,00 vai, Teatro Art-ur 
Azevedo, Mokoje, vaidinimas Aukso 
Spinduliai Artojų Žemėje».

Neužsiimkite kitomis pramogomis 
’ svp-kite šias dienas Jaunimo 
Šventei.
Įsigykite pakvietimus iš anksto. '

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

— «Mūsų Lietuvos* prenu
meratą apsimokėjo: Pr. Mi
kuckis 2 000 kr., J. Buragas 
2 000 kr., Pranas Paunksnis 
1.500 kr, OnaParagienė 1.500 
kr, Magd Dorinienė 5 000 
kr, Tiek pat ir radijui Anta
nas Mikšas 5.000 kr., Julius 
Pieper 1 500 kr„ Andrius Mi- 
zeikis 2 000 kr., Mykolas Eki- 
mavičius 1.500 kr, Tadas Ša
blevičius 2 500 kr.

— Jonas Deveikis prel. K. 
Miliausko ligoninės išlaidoms 
apmokėti paaukojo 5 000 kr, 
Šiuo metu Prel. K. Miliaus
kas yra Campinas mieste Ca
sa de Saude sanatorijoje, Rua 
l,o de Março.

- REIKI 
rinkėjas.
«Arte Grafica Lituania Ltda» 
Av. Zelina, 515.

Priimami ir nemokantieji, 
bet norintieji išmokti rinkti; 
Informacijas gauti kreiptis nu 
rodytu adresu darbo valan
domis.

PASIŠVENTĖ DIEVO 
TARNYBAI

Aldona Buragaitė prieš po
rą metų įstojo į Seselių Pran 
ciškiečių vienuolyną. Postu- 
lantės bandymus atliko São 
João de Boa Vista. Per tą lai 
ką kartu pabaigė mokytojų 
seminariją — Escola Normai.

Novicijatą pradėjo Sto An
drė vaikų mieste — Cidade 
de Meninos Ten ji atliekamu 
laiku padeda tvarkytis vai
kams . Per įvilktuves Aldona 
gavo naują vardą. Dabar ji 
vadinasi Seselė Marija Clara.

Aldonos Buragaitės vyres
nioji sesuo Ona ankščiau įs
tojusi į Seselių Saleziečių vie 
nuolynąj dirba Sto, Andrė Se 
sėlių Saleziečių namuose ir 
yra tų namų vyriausioji eko 
nomė.

— Laiškai: Aug Žemaitai 
čiui, M. Janavičiūtei, M. Pres 
mick, P. Vonžadui, įrengi S ta n 
kevičiutei, Ed.Jakščiui, J Vin 
kšnarčiui, J. Vepstui, Al Gra 
bauskui, Ant. Balčiūnienei, O. 
Masienei, E. Antanaitienei, A. 
Pumputienei, M. Vildžiutei, A; 
Tatarunienei, Kun. K. Tama 
Tamašiūnui, A. Dirsytei, J. Ty 
lai, N. Vinkšnaitytei.

— Lapoję pakvietimus į ruo 
šiamą kongreso naudai vaka 
rą 10 d. spaliaus V Zelinoje, 
pakvietimus galima gauti pas 
Petrą Žarkauską.

— Bazaro rengėjų susirin 
kimas bus 17 d. rugsėjo 14 
vai., Ambrozevičių namuose, 
Rua Camė, 1052 Mooea.

— LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA rengia pirmąjį PA
SITARI MĄ-POBUVĮ Šio po 
būvio tikslas sustiprinti gyvą 
jį kontaktą su mūsų Koloni
ja, dėl Lietuvių Sąjungos ge
rovės, ateityje.

Pobūvis įvyks šių metų, 
Rugsėjo mėn. 20 d. 15 vai p. 
p. Lietuvių Sąjungos būstinė 
je Vila Belo e, Vytauto Di
džiojo Vardo mokyklos rū
muose, Rua Sto. Amasio, 327

Visus narius ir narius rė
mėjus kviečiame būtinai da
lyvauti.

Svečiai ir buvusieji nariai 
kviečiami pakvietimais..

Sąjungos Valdyba seniau
sios Lietuvių kolonijoje orga
nizacijos vardu, maloniai 
kviečia nepamiršti šio mūsų 
kvietimo kurį nuoširdžiai pa
sirašome.

L. S, B. VALDYBA

— VILA ZELINOS LIETUJ 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 

NAUJAS^ADRESAS

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».
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