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Šiaurės Amerika ruošiasi 
prezidento Johnsono įvesdini
mai į jv pireig?,^. sausio 20 
dieną. Bus didelės iškilmės 
Washingione. Pakeliui iš Kon 
greso rūmų į Baltuosius Pre
zidento rūmus jau statomi pa 
aukštinimai abiejose Pensyb 
vania avenidos šonuose. Pir
mą kartą Amerikos istorijoje 
puezidentui apsaugoti bus pa
naudota ketvirtadalio colio 
storumo plieno plokštės ir 
pusantro eolio storumo kul
kos nepramušamo stiklo už
danga. Perdaug įbaidė J. Ke
nedžio nužudymas, tai imasi 
griežčiausių apsaugos prie
monių.

KAIP SPAUDA VERTINA 
JOHNSONĄ?

Jo pirmuosius 13 mėnesių 
prezidentūroje labai palankiai 
vertina kone visa Amerikos 
spauda. Jis sugebėjo praves
ti eilę svarbių įstatymų, ku
rių iki jo nė vienas kitas pre 
zidentes negalėjo pravesti. 
Tarp jų ir negrų teisių suly- 
gioimas. Dabar jis ruošiasi 
pravesti pagalbą gydytis neiš 
Begalintiems senukams, kurie 
neturi jokių apdraudų. Jis 
planuoja savo rinkikams pa
žadėtą «naująją didžiąją Ame 
rikos bendruomenę», kurioje 
kiekvienas turėtų reikalingą 
darbą ir kur nebebūtų netur
to. Kitais įstatymais rengiasi 
geriau apsaugoti Amerikos 
lobių išteklius ir geriau iš
naudoti gabiųjų žmonių, ypač 
studentų talentus.

UŽSIENIO POLITIKA

Silpniausiai Johnsonas pasi 
rodė užsienių politikoje. O 
toje vėl silpniausia vieta yra 
Viet Nam pilietinis karas, kur 
S. Amerika y»a įklimpusi iki 
ausų, beteikdama ir medžia
ginę pagalbą teisėtai vyriau
sybei, ir karinių patarėjų. Bet 
iki šiol karo mūšius vis lai
mi raudonieji sukilėliai arba 
Viet Kong. Čia Johnsonas tu
rės perkratyti savo politiką 
ir imtis stipresnių priemonių, 
arba tuojau iš Viet Namo pa. 
sitraukti, nors dėlto ir nuken 
tetų Amerikos prestižas pa
saulio akyse,

nu
Prezidentas Johnsonas žada 

lankytis ir P. Amerikoje, ku
rią jis labai dosniai remia ir 
pinigu, ir žmonėmis, kad tik 
įvairios respublikos galėtų 
greičiau atsistoti į tvirtas sa 
vo pačių kojas. Jų tarpe ir 
Brazilijai tenka didelė para
mos dalis.

u
AFRIKA

NIGERIJA Iki šiol šita A f

rikos respulika buvo laikoma 
demokratiškos valdžios ir vie 
nybės pavyzdžiu visoms Airi 
kos tautoms. Per ketvertą ne 
priklausomybės metų ji apsi
ėjo be sukilimų, valdžia sku
biai tiesė kelius, kėlė krašto 
ūkinę gerovę statė mokyklas 
sumažino 50 procentų beraš
čių skaičių. įkūrė net 4 uni
versitetus. Fabrikai ėmė dyg
ti įvairiose krašto dalyse, Ni
gerijos gyventojai daugiausiai 
uždirba per metus už visų ki 
tų respublikų piliečius

SUKLUPO ‘
Bei štai, akėjo pirmieji lais 

vojo krašto rinkimai ir Nige
rijos 250 tautelių bei giminių 
ėmė rietis, peštis. Partijos 
griebėsi net smurto savo prie 
šams atbaidyti nuo rinkimų. 
Kitos partijos, regėdamos ne 
tvarką ir valdžios per men
kas pastangas kvarkai palai
kyti rinkimus boikotavo. Įvy
ko susisiekimo priemonių stnei 
kas, suparaližavęs visą kraš
tą. Kaikurios Nigerijos dalys 
jau gresia atsiskirti iš lede 
racijos, jei tuojau nebus pra
vesti nauji, visiškai laisvi rin 
kimai. Praėjusios savaitės bė 
gyje Nigerijos vienybė kybo
jo tartum ant plonyčio plan- 
kelio.
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KONGO. Tebevyksta raudo 
nųjų sukilėlių puolimai. Juos 
labai remia komunistinė Kini
ja, kuri siunčia jiems ginklų 
ir žmonių, taip pat ir Eeiptas 
Alžyras ir kites Afrikos kai
riosios valstybės.

Sukilėliai nukankino katali
kų vyskupą Wittebols ir 26 
belgus kunigus ir pasaulie
čius. Iki šiol nužudytų įkaitų 
skaičius prašoko 206

nii

INDONEZIJA išstojo iš Jung 
tinių Tautų, kurios neleidžia 
jai puldinėti Malazijos, Mat 
Indonezija nori pasiglemžti 
jauną per šimtus salų salelių 
išsimėčiusią respubliką kurią 
globoja anglai, Jau nekartą 
Indonezija siuntė į tą kraštą 
savo partizanus ir gresia iš
laipinti visą savo armiją, An
glai pasižadėjo Malaziją gin
ti-. Iki šiol visi įsibrovėliai 
partizanai buvę greit suimti. 
Bet čia gali užvirti dar vie. 
nas karas Indonezijos reika 
lavimus remia komunistinė 
Kinija, o Malaziją visos kitos 
tautos ir net, atrodo, remia 
ir Rusija;

PRANCŪZIJA

«IŠSPROGDINO NAUJĄ 
BOMBĄ». Ne atominę. Ir ne 
dinamito O v auksinę». Pran
cūzų vyriausybė nutarė pa
versti 150 milijonų Amerikos 
popierinių dolerių auksu. Tas 
reiškia, kad Amerika turės 
už savo popierinius pinigus 
duoti Prancūzijai 25% vertės 
auksu jau šį mėnesį. Vasario 
mėnesį antra tiek.

Kas čia nepaprasto. Pran
cūzijos žingsnis sukėlė bai
mės pasaulio piniginėje rin
koje. Pirmiausia, bijoma, kad 
išėmus tiek daug aukso iš 
JAV iždo gali susvyruoti do
leris. kuriuo remiasi daugelis 
pasaulio pinigų, o tai gali 
blogai atsiliepti visai preky
bai ir ekonomijai. Taip pat 
bijomasi, kad nepakenktų 
Amerikos pramonei ir jos pa 
sitikėjimui užsieniuose

Kodėl Prancūzija taip pada 
rė? Ji sako, jog esą norm; lu 
išlyginti popierinių pinigų ir 
aukso padengimo santykį Bet 
tikriausiai yra ir kitų prležas 
čių. Viena jų ši. Prancūzija, 
ar geriau prezidentas de Gani 
le, negali pakęsti Amerikos 
vadovaujančio vaidmens pa
saulio politikoje, ir kur tik 
gali stengiasi amerikiečiams 
įgebi Jis nori atstatyti nus
mukusią Prancūzijos didybę- 
To, atrodo, jis negali padary.* 
ti nepažeminęs Amerikos.

Antra, Prancūzijos finansų 
ministeris V. G. D’Estaining 
yra gal ir teisingai įsitikinęs, 
jog dabartinė pasaulio pinigi
nė sistema yra dirbtinė, nena 
turaii ir negera. Ją reiks anks 
čiau ar vėliau pertvarkyti. 
Netvarka esanti viso pasaulio 
valiutas pagrįsti tik dviem: 
anglų svarais ir Amerikos do 
leriu. Anglų svaras vos vos 
išsilaiko įvairiausių triukų pu 
galba. Doleris esąs irgi nenor 
malial brangus. Pareikalauda 
ma Prancūzija iš Amerikos 
duoti už savo popierius auk
są tikisi priversti greičiau su 
tvarkyti piniginius pasaulio 
reikalus,
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JAV. Amerikos finansų mi
nisterija paskolbė jog kiek
vienam krantui išmokėsianti 
auksu už savo dolerius, jei 
kuris pareikalaasiąs Bet sy
kiu ministerija prašys kongre 
są panaikinti įstatymą, kuris 
reikalauja būtinai padengti 
25 nuošimčiais aukso JAV 
valiutą.

Visi ! .ietuviai, Senimas ir. Jaunimas 
Dalyvaukime Musu Kongrese, 

Vasario 18—21 Dienomis!

Meksikos Prezidentas
Skaitydamas apie senus 

Meksikos revoliucionierius, 
dažnai negali susigaudyti kas 
jie savo širdies gilumoje iš 
tiesų buvo: ar drąsūs plėšikai 
ar savanaudžiai politikai, ar 
krikščionių persekiotojai, ar 
nepagydomi svajotojai. Turbūt 
jie buvo visų tų aistrų miši
nys. Jie žudė kits kitą, jie 
liejo nekaltą kraują, jie plė
šė bažnyčias ir, svajodami 
apie geresnę ateitį, sugriovė 
tai, ką per šimtmečius tauta 
buyo pastačiusi.

PIRMAS REVOLIUCIJO- 
NIERIUS

Pirmas Meksikos revoliucio 
nierius buvo nusigyvenęs ku
nigas, vardu Hidalgo. Pralo 
šęs kortomis pinigus, pasko
lintus aukštesnėms studijoms, 
ir palikęs Dolores parapiją 
savo vikarui, jis mėgino vers 
tis viskuo: auginti vynuoges, 
šilko vikšrus ir bites. Paskui 
jis įsteigė plytų ir indų dirb
tuvę, vėliau perėjo į odų iš- 
dirbimo pramonę ir galų ga
le atidarė medžio apdirbimo 
įmonę. Vyskupas tai žinojo 
ir norėjo jį sudrausti. Kai Hi 
daigo gavo vyskupo kvietimą 
pasiaiškinti jis, padedamas 
panašių gaivalų, paleido mies 
to kalinius ir pradėjo savo 
neva tautinę revoliuciją Ke- 
voliucija užsitęsė 10 metų ir 
buvo ispanų numalšinta. Įdo 
mu tai, kad ji buvo diriguoja 
ma iš JAV teritorijos Meksi 
kos radikalų, daugumoje ma
sonų .

IMPERIJOS BANDYMAS

Antrą revoliuciją pradėjo 
karininkas Iturbide. Nepri
klausomybės mintis, paskelb
ta per pirmąją revoliuciją, 
daugelyje prigijo ir kasdien 
vis daugiau rado sekėjų To
dėl Iturbide galėjo lengvai 
nugalėti ispanų kariuomenę 
ir pabuvęs kurį laiką krašto 
regentu, tapo Meksikos impe 
ratoriumi Bet jo valdžia tvė
rė tik 10 mėnesių. Nepaten
kinti karininkai greit prieš jį 
sukilo ir jis buvo privertas 
apleisti sostą.

Po to nevykusio imperijos 
bandymo prasidėjo revoliuci
jų revoliucijos, įkvėptos am
bicijos, neapykantos, keršto, 
noro pasipelnyti ir valdyti. Iš 
tiesų toms kovoms vadovavo 
2 masonų ložės Škotijos ir 
Yorko apeigų, Nors jos nesu
tarė savo tarpe ir varžėsi dėl 
valdžios, tačiau apie Bažny
čią ir jos įtaiką į žmones jos 
buvo vieningos nuomonės Baž 

nyčia turėjo dingti iš Meksi
kos, o Bažnyčios nuosavybė 
turėjo pereiti j valdžios rankas.

MASONŲ RANKA

Yorko apeigų masonams va 
dovavo Jungtinių Amerikos 
Valstybių pasiuntinys, Dr, Po- 
inss&t, atv->.’..įfi j Mt-'isij.ci 
metais. Trumpu laiku jam pa 
sisekė įsteigti Meksikoje net 
5 masonų ložės skyrius ir pa 
traukti į jų eiles daug įtakin
gų valstybės vyrų. Pokisset 
tikslas tačiau buvo ne Mek- 
sikos gerovė, bet jos nusilp- 
ninimas, būtent, kad ji, nu
alinta karų ir sukilimų, patj 
prašytų įsijungti į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Meksikiečiai, nepermatyda- 
mi Poinsset planų, srovėmis 
liejo savo kraują, suvalstybi
no ispanų pirklių nuosavybę 
ir ištrėmė Ispanijos piliečius. 
Ispanų vietą prekyboje ir 
pramonėje, žinoma, tuojau 
užėmė amerikiečiai. Kai revo 
liuoijos ir karai vėl išsėmė 
valstybės iždą, tuokart buvo 
atimta Bažnyčios -nuosavybė.

BAŽNYČIA

Meksikos bažnyčios provin
cija turėjo dš tiesų nemažai 
turto, bet tuo turtu buvo įpa 
ręigota išlaikyti 1 universite
tą, 131 kolegiją visas pradi
nes mokyklas, įsteigtas kiek 
vienoje parapijoje, ir šimtus 
ligoninių, prieglaudų k kitų 
labdaros įstaigų. Taigi, tas 
turtas buvo tų visų mokslo ir 
labdaros įstaigų išlaikymo fon 
das, sudarytas arba Ispanijos 
karalių, arba pasiturinčių Mek 
sikos piliečių, arba vietos vys 
kupų. Atėmus tuos fondus, už 
sidarė visos Meksikos moky. 
klos ir prasidėjo analfabetų 
gadynė. Bet tai Amerikos ma 
eonams buvo nesvarbu.

PAGROBĖ

Tuo tarpu Jungtinių Ameri
kos Valstybių valdžia, nesu
laukdama suiručių galo, pa
grobė Texas ir New Mexico, 
dvi Meksikos provincijas, ir 
įjungė jas į savo uniją. Tas 
vei sukėlė revoliucijų eilę tol 
kol galų gale prezidentas Por 
firio Diaz sudarė pastovią vai 
džią. Su mažomis pertrauko-

(pabaiga 3 pusk)
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Kongreso pasisekimas yra musu rankose. 
Ji remkime auka ir darbu.
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LIETUVIAI PASAULYJE
Okupuotoje Lietuvoje
OFICIALUS PAPROČIAI

(E) A, Marcinkevičius skel 
bia «Tiesoje» (1954 m. nr, 282) 
«Naujas laikas, nauji papro
čiai» ir aprašo, kaip skiepija 
mi nauji vardysiu (krikšto), 
sutuoktuvių ir laidotuvių pa
pročiai Pasvalio ir Šiaulių 
rajonuose. Juos ypač skatina 
vieios ateistiniai veikėjai

Marcinkevičius teigia, kad 
tie papročiai skiepijami nepa 
Rankamai ryžtingai Kai kur 
per daug oficialumo. Pav. 
Pasvalyje aprašytas toks vaiz 
das; «Groja muzika. Už stalo 
tėvus ir vardatėvius sutinka 
deputatai. Kai kas sako — la 
bai jau viskas oficialu suvar 
žyta, kaip bažnyčioje... «Net 
ir partinio laikraščio kores
pondentas pripažino, kad var 
dynių metu vyravęs «kažkoks 
įtempimas, žmonių judesiai 
tarytum surežisuoti, trūko 
natūralumo, paprastumo, nuo 
širdumo. čia netinka standar 
tinės priemonės, šablonas, 
trūksta naujoms tradicijoms 
pritaikytų dainų, gėlių, mu
zikos,»

NAUJAS ŽURNALAS

(E) Lietuvoje nuo 1965 m. 
sausio mėn. pradedamas leis
ti naujas mėnesinis žurnalas 
«Kultūros barai». Jis bus lei 
džiamas vietoje iki šiol leis
tos «Meno saviveiklos» ir jo 
paskirtis — populiariai leisti 
nušviesti kultūros, meno, es

tetinio auklėjimo klausimus. 
Šio žurnalo vyriausioji redak 
tbrė E. Kulakauskienė Vil
niaus ELTOS korespondentui 
papasakojo, kad žurnalas 
stengsis plačiau supažindinti 
žmones su muzika, daile, jis 
papasakosiąs apie architektu 
ros, archeologijos, etnografė 
jos, tautosakos įdomybes, su
pažindinsiąs su naujomis kny 
gomis. Būsią spausdinami 
straipsniai apie lietuvių tau
tos kultūrinius ryšius su kito 
mis tautomis, apie senuosius 
muzikos instrumentus ir kt. 
Matome, kad Lietuvoje tokio 
tipo žurnalas pasirodo net po 
20 sū viršum okupacijos me
tų. Išeiviai Vakaruose pana
šaus pobūdžio žurnalų —- ži
noma, be ryšių su slavais 
propagavimo.,, turi net ke
letą.

STATYBA NERINGOJE

(E) Praėjusį rudenį okup. 
Lietuvos spaudoje neigiamai 
paliesta Kuršių Neringos sta
tyba ir turistų sauvaliavimai. 
Dėl to Vilniaus «Tiesoje» skel 
biama įvairios skaitytojų nuo 
monės, Palangos miesto vyr. 
architektas A. Čepys klausia: 
«Ar nekaltins mus ateityje 
mūsų anūkai ir proanūkiai už 
statybą Neringoje?» Jis teigia 
kad stambi statyba pažeidžia 
sunkiai susidariusią dirvą ir 
augmeniją. Jis siūlo Neringo
je vystyti tik lengvo tipo sta 
tybas. Doc. J. Daugėla iš 
Kauno nurodė, kad Neringa 
ra gražiausias kamphise ne 

tik Lietuvoje Jis pasiūlė įreng 
ti į kopas specialius takus, 
kad be tvarkos vaikščiojanti 
ekskursantai negriautų kopų 
ir kad būių griežčiau kovoja
ma prieš tuos, kurie niokoja 
Neringos želdinius. A, EndriU 
kaltis iš Kauno pasiūlė Nerin 
goję steigti nacionalinį parką. 
Taigi Lietuvos gyventojų tar 
pe jaučiamas aiškus susirūpi
nimas dėl Neringos. Mus ste
bina tai, kad per tiek metų 
vis dar nesusigaudoma, kuo 
paversti Neringą ir kokiom 
priemonėm apsaugoti gamtos 
grožį.;

VILNIUJE TREČDALIS
LIETUVIŲ

(E) Pagal 1959 m. Sovietų 
Sąjungos gyventojų surašymo 
duomenis, Okupuotoje Lie’u- 
voje gyvena 230 100 lenkų 

s arba 8.5% viso -krašto gyven
tojų skaičiaus. Londone lei
džiamas «Dziennik Polski» sa 
vo 294 ns. paskelbė, kad Vil
niaus mieste lenkų gyvena 
47.200, tai sudaro 20% Vil
niaus gyventojų. Kiti lenkai
— 182,900 daugiausia gyvena 
Vilniaus krašte.

Pagal tautybes Vilniuje gy 
vena 33,7% lietuvių, toliau 
seka rusai — 29.4%, lenkai
— 20% ir žydai, gudai bei 
akrainiečiai — apie 17%.

KULTŪROS GYVENIMAS

Gruodžio 3 d Leningrade 
atidaryta lietuvių grafikų pa 
rodą Joje eksponuoti per 
pastaruosius trejus metus su 
kurti lietuvių grafikų darbai.

— Lietuvoje gruodžio mė
nesio pradžioje mirė ilgame
tis valst, teatro Kaune akto
rius, sovietiniame laikotarpy
je dirbęs VaJst. akademinia
me dramos teatre Vilniuje — 
Aleksandras Kupstas.

— Vilniaus universitetas — 
Europos televizijos ekranuo
se, tokią žinią paskelbusi Vil
niaus «Tiesa» nurodė, kad 
gruodžio mėn. 1 d. Vilniaus

televiaijos laida buvusi trans 
liuota daugelio Europos kran
tų televizijų. Parodyti univer- 
siteto centriniai rūmai, moks
linė biblioteka, istorinės Vil
niaus universiteto salės, labo 
ratorijos, auditorijos Apieuni 
versiteto darbus sovietiniame 
laikmetyje kalbėjo jo rekto
rius akademikas prof. J. Ku
bilius. <

— Gruodžio 6 d. sukakus 
100 sioms Simano Daukanto 
mirties metinėms, lietuvių is 
torikas ir rašytojas «Tarybi
nėje Mokykloje» taip pristaty 
tas; «jam priklauso svarbi vie 
ta lietuvių literatūros isterijo 
je. Jo raštai.. pažangių ten 
dencijų Kai kuriuos Simano 
Daukanto istorinių veikalų 
teiginius lietuvių buržuazija 
bandė panaudoti savo nacio 
nalistinės ideologijos intere
sams ...»

AUSTRALIJA
LIETUVIŲ DAILININKAI

Australijos lietuvių dailinin 
kai V. Ratas ir L. Urbonas su 
12 darbų dalyvavo tydnejaus 
The Benaox galerijoje sureng 
toje parodoje. Paroda vyko 
gruodžio 1—19 dienomis.

Daugelį premijų gavęs, pa
sižymėjęs lietuvis dailininkas 
H, Šalkauskis neseniai gavo 
Ryde miesto savivaldybės pre 
miją už akvarelinį darbą to 
miesto surengtoje konkursi
nėje parodoje.

Melbourne savo, grafikos ir 
piešinių parodą surengė dail. 
Adomas Vingis Parodą atida
rė VI, Jakutis.

J A. VALSTYBĖS 
ANGLIŠKA LITUANISTINE 
ENCIKLOPEDIJA

(B) Iš JAV gautomis žinio
mis šiuo metu baigiamas 
ruošti 32 sis Liet. Enciklope
dijos tomas. Jame tilps «T» 
raidės pabaiga, «U» raidė ir 
bus pradėta «V» raidė? Iki 
«Ž» pabaigos bus dar du to
mai. Vėliau iâeis 15 sis «Lie
tuva» tomas. Tuo būdu Liet.

Enciklopedijes leidimas bus 
baigtas 1965 metais.

Leidėjas J. Kapočius pasi
ryžęs išleisti šešių tomų Ii 
tuanistinę enciklopediją an. 
glų kalba, kurios pirmasis 
tomas gali pasirodyti 1966 
metų pradžioje.

PAGARSĖJO LIETUVAITĖ
GYDYTOJA

(E) 1964 m; lapkričio 29 d. 
Vašingtono dienraščio «-The 
Sunday Star» iliustruoto prie
de viršelis ir keturių pusla
pių aprašymas su gausiom 
nuotraukom buvo paskirtas 
lietuvaitei chirurgei dr. J Vi- 
liuskaitei. Aprašymas pava
dintas «The World oi Juliet 
Vilinskas» (J, Vilinskaitės pa
saulis). Paskelbia, kad 25 m. 
amžiaus dr. Vilinskaitė ginui., 
si Lietuvoje. Būdama 3 metų 
ji su tėvais, bėgant nuo bol
ševikų, atsidūrusi Vokietijoj, 
o 1949 m atvykusi į J A Vale 
tybes. Jos šeima gyvenanti 
Windser’e prie Hardfordo 
Conn. Ji yra viena iš trijų 
moterų daktarių, kurios G. 
Washingtono Universitete li
goninėje dirba sa 18 vyrų 
daktarų.

Tai pirmas kartas, kai lie
tuvė gydytoja taip plačiai 
bei teigiamai aprašyta Va
šingtono ir gal visoje JAV 
spaudoje.

VATIKANAS
LIETUVIS VERTĖJAS

Prieš kiek laiko, kaip pra
neša Urugvajaus Lietuvių Ži
nios, popiežius Paulius VI 
specialioje audiencijoje priė
mė Jungtinių Amerikos Vals
tybių negrų vadą, pastorių 
Martin Luther King ir jo pa
galbininką. Vertėju šioje reikš 
mingoje audiencijoje buvokà 
nauninkas Paulius Marcinkus.

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XV

(tąsa)

Jis išėjo į kiemą.
Tekėjo &aulė — didelė, rau 

dona. Rytas išaušo tylus, ra
mus, pažemiais dar skleidėsi 
rūkas, bet dangus buvo gie
dras, be jokio debesėlio. Die
na turėjo būti pavasariškai 
džiugi. Tokį rytą klegėdavo, 
skambėdavo visi kiemai, visi 
pašaliai. Artojai šūkaudami 
traukdavo į laukus, pliaukšė
davo botagai, maurodavo jau 
čiai, eidamas per sodžių tri
mituodavo skerdžius, pieme 
nys gindavo bandas, raliuoda 
vo,' švilpiniuodavo, birbinda
vo visokiais balsais, bliauda- 
vo avys, ' žviegdavo kiaulės, 
Iš pirkių stogų rūkdavo dū 
mai, kiemuose girgždėdavo 
svirtys, trinksėdavo durys, 

bėgiodavo šūkaujamos mer 
giotės, skerdėdavo įsakmūs 
motinų ir gaspadinių balsai.

Šiandien kaimas tūnojo ty
lus, mieguistas, atsargus, nu
sigandęs. Kuriam-ne-kuriam 
kieme sugirgžda durys, pasi- 
rodo kas nors iš senesniųjų 
— ir vėl dingsta daržinėj ar 
pašiūrėj Tik šunes kiemuo
se piktai lojo — draskėsi, 
puldami niekad nematytus 
žmones, kareivius, kurie jau 
slampinėjo šen ir ten, ieško
dami maisto ir pašaro.

Pagaliau sukruto piemenys 
ginti avis į padirvius. Iš kai 
kurių kiemų išvarė karves — 
išbadėjusias, perkritusias, vos 
besilaikančias ant kojų. Pa
vasaris šįmet pavėlavo, gany 
klų klausimas dėl kivirčo su 

dvaru lig šiol buvo neaiškus, 
užtat Šilėnuose ir skerdžius 
liko nesutartas, ir bandos iš
ginimas nesutvarkytas Dabar, 
po vakarykščios, daug kam 
rodėsi, kad ne tik ganiavų, 
bet ir visi kiti kaimo reikalai 
ir darbai iškrypo iš paprastų 
vėžių, ir kažin, ar kada beat
sitaisys.

Balsių Mikutis, varydamas 
avis pro Kedulių kiemą, įtemu 
ko pro vartus ir, pamatęs 
Katrę prie šulinio, keistai su 
mostagavo rankomis, parodė 
savo daržinę ir vėl išdūmė į 
gatvę Ji suprato kad, tur 
būt bus grįžęs Petuas ar at
siradęs koks kitas reikalas. 
Jai parūpo kuo greičiausiai 
įpulti pas Balsius. Bet tėvas 
dar miegojo, o kol jis namie, 
Katrė nesiryžo ten eiti, kad 
neeukeltų senio įtarimo.

Taip belaukiant atėjo jau ir 
priešpiečiai. Tėvas kad ir at
sikėlė, bei piktas trynėsi po 
pirkią, slampinėjo kieme, ne. 
žinodamas ko nusitverti ir 

vis iš padilbų skersakiuoda
mas į Katrę.

Bet pikčiausia buvo dėl Jo
no. Kam lindo snarglius kur 
nereikia! Stena dabar nuplak
tas kaip šuva.

Tuo tarpu ant kelio prie 
vartų sustojo vežimėlis, ir iš 
jo vikriai iššoko Mackevičius, 
vadeles užkabino už tvoros 
ir įėjo į kiemą. Kedulis, pa 
matęs jį. vos pypkės nepalei 
do iš dantų: kunigas! Blogas 
nujautimas dilgtelėjo seniui 
per širdį, bet, nuslėpęs nema 
lonų nustebimą, skubino pasi 
tikti tokį netikėtą svečią.

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus, — nusiimda
mas skrybėlę, pasveikino Mac 
kevičius.

— Ant amžių amžinųjų, —- 
atsakė Kedulis ir lenkėsi bu
čiuoti kunigui rankos.

Mackevičius rankos bučiuo 
ti nedavė, draugiškai paplekš 
nojo seniui per petį ir užkal
bino;

— Na, kaip laikaisi, tėvai? 
Nelaukei manęs — a ?

— Tai jau nelaukiau, kuni
ge. Netikėtai mus atlankei.

— Daug čia kas netikėtai 
pas jus atsitiko. Na, vesk į 
pirkią. Pasišnekėsime.

Pirkioj visi sujudo, pamatę 
kunigą Motina ir Katrytė 
nudžiugo, nujausdamos to at
silankymo reikalą. Net ir Jo
nas. gulėjęs kniūpsčias ant 
suolo prie krosnies, nepaisy
damas pęršulio nugaroje, pa
sivertė ant šono, kad geriau 
matytų ir girdėtų tokį svečią.

Mackevičius pirmiausia 
prie jo ir priėjo.

— Supliekė nelabieji, a? — 
klausė užjausdamas ir juo
kaudamas, — Kiek rykščių 
įkrėtė?

— Šešias dešimtis, kunige
— Skauda?
— Tada skaudėjo, O dabar 

perši ir degina.

(B. D)
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fVEIrAlA
Tariau; Gaias Tam Rūkymui!

Visi prekybininkai ir pra
monininkai metų gale ar N. 
M. pradžioje «suveda knygas», 
t. y. patikrina, kiek turėta pa 
jamų, kiek» išlaidų, kiek lik® 
pelno ar nuostolių, kiek ir 
kokių prekių turima sandė
liuose ir Kt. Be tokios apžval
gos negalima vesti rimto 
biznio.

Kultūrinis gyvenimas irgi 
reikalingas tokios apžvalgos. 
Todėl meskim žvilgsnį į Bra
zilijos lietuvių kultūrinio gy
venimo barus 1964 metais. Ko 
kie buvo laimėjimai, koki© 
trūkumai, ar nuostoliai?

Čia iškeliami dalykai ne 
kam nors sukritikuoti, ne kam 
nors suniekinti, ® tik atžymė
ti mūsų gyvenimo faktus. Juos 
vertinti teks kada nors vėliau.

LAIMÉJIM a

Nuomininkų pasikeitimas 
nėra, paprastai, didelis ir is
torijai svarbus įvykis. Bet at 
rodo verta atžymėti faktą, 
kad 1964.metų pradžioje lie
tuviai kunigai įkėlė koją į 
Mookos Lietuvių dr. V. Ku
dirkos namus. Tuo žingsniu 
padaryta pradžia visiškai at
gauti tuos rūmus lietuviškam 
reikalui. Šiais metais, atrodo, 
išsikels buvusieji nuomininkai 
ir namų durys plačiai atsi
vers kiekvienam lietuviui.

Tirščiausiai lietuvių apgy
ventas rajonas tai S. Paulo 
miesto Zelinos vila. Ji dau
giausiai duoda, iš jos daugiau 
šiai ir tikimasi, ir reikalauja
ma. Reikia iškelti Zelinos cho 
ro lietuviškos kultūros darbą. 
Jo koncertai, jo šokėjų gru
pė keletą kartų šiemet pras. 
kaidrino šiaip jau gana pil
kas lietuviškojo gyvenimo 
dienas. Choro energingai va
dovybei, pirmininkui p. J. Bag 
džiui, dirigentui V. Tatarūnui 
priklauso nuoširdi padėka už 
jų pasiaukojimą ir iėtvermę 
nepelningame darbe.

Kita prošvaistė tai jaunimo 
diena. Choro narių talkinami 
ateitininkai, adv. Vinco Tube 
iio režisuojami, davė gražų 
vaidinimą. Jei būtų pora tre
jetą tokių vaidinimų per me
tus, būtų galima girtis S Pau 
lo lietuvių teatru.

S. Paulo padangėje vyksta 
Kitas labai pozityvus, Metuviš 
kam reikalui būtinas darbas. 
Tai p. Magdalenos Viokšnai- 
tienės veikla su jaunučiais 
ateitininkais. Savaitiniai susi
rinkimėliai, pora vaidinimų su 
dainomis, taut, šokiais; lietu
vių kalbos pamokos keletas 
iškylų su programėlėmis ir 
vaišėmis. Visa tai taip gra 
žiąi išlavinę mūsų «pipiriu-

Stengi amés
Niekuomet nėra ir nebus 

galo pažangai. Todėl naujieji 
•MUSŲ LIETUVOS» leidėjai 
bei redaktorius stengtasi ir 
stengsis laikraštį nuolat ge
rinti ir daryti vis įdomesnį. 
Pamažėle bus įvesti šie sky 

kus>, jie taip grynai aiškiai 
taria lietuviškus žodžius dai
nuodami ir vaidindami, kad 
negalima atsigėrėti. Ne tik 
vaikučių tėvai, bet ir visa 
li&tuviĖkoji bendruomenė tu
rėtų būti labai dėkinga poniai 
Viakšnakienei ir visokeriopai 
remti jos kilnų sunkų darbą. 
Jei tokio pasišventimo asme
nų atsirastų nors p® vieną 
kiekvienoje lietuvių tirščiau 
apgyventoje viloje, tai lietu
viškos kultūros reikalai greit 
suklestėtų pavasarišku ga
jumu.

Nepamirštinas V. Anastaci® 
jaunimo susiorganiaavimas, iš 
kurio išdygo dar vienas cho
ras, jau turįs virš 20 balsų. 
Dabar jam vadovauti aps ėmė 
muzikas p. Alfonsas Petraitis. 
Pradžią chorui davė muzikas 
Tamoševičius. Linkėtina tam 
jaunimui ištvermės, nes tifc ta 
užtikrina gražius vaisius.

1964 metų bėgyje, įvairiose 
S. Paulo bažnyčiose, kur su
sirenka lietuvių būreliai savo 
mišiosna, rugpjūčio mėnesio 
viduryje besta lietuvių kalba 
toms mišių dalims, kurias pa 
tvirtino Šv. Tėvo Ii urginė 
komisija. Žmonių bendradar
biavimas pasigėrėtinas. Tai 
istorinis įvykis lietuvių išei 
vių religiniame gyvenime

Lietuviškas radijo pusvalan 
dis kiekvieno se ūmadienio ry 
tą buvo galimas tiktai susi
pratusių asmenų pasiaukoji 
mo dėka. Jie sudeda nema
žas lėšas radijo stočiai apmo 
keti. Jei ta radijo programa 
nutiltų, lietuviai S. Paulyje 
netektą gyvo visus informuo 
jaučio ir j ngiančio ryšio 
Programos išlaikymą ne vie 
ną kritišką momentą nulėmė 
gerk. prel. P. Ragažinsko enep 
gija bei dosnumas Dėkingai 
minėtini ir visi radijo progra
mos parengėjai ir pravedėjai, 
kaip p. Mošiuskienė, Vinkš- 
naičiai, Antanaičiai, Seserys 
Praneiškietės, iš jaunimo Bras 
lauskai, Jodelyiė ir kiti.

Lietuviškam reikalui pačiu 
svarbiausiu įnašu tenka s r ai
tyti trečiojo P, Am^rikes lie
tuvių kongreso organizavimą. 
Tas darbas apjungė įvairių 
pažiūrų ir nusistatymų vyrus 
ir moteris, vy esniąją karią 
ir jaunimą. Bendras darbas 
didž am reikalui parodė, kad 
mūsų žmonės gali darniai ir 
sėkmingai dirbti. Po šešetos 
savaičių patirsim t® darbo 
apčiuopiamus vaisius ir tada 
reiks apie tai plačiai rašyti. 
Čia tepakanka tik paties svar 
baus Sasto pabrėžimo.

J. Kidykas

(Bus daugiau)

riai: Moderniškųjų mokslų lai 
mėjimai, alkoholio problemos 
religinių klausimų kampelis, 
pasikalbėjimai su mūsų žmo
nėmis apie jų atvykimą, kū
rimąsi ir prasigyvenimą Bra
zilijoje; 1 etuviškos spaudos ir

Vieną miegūstą popietę t ė 
dėjau savo darbo kambaryje, 
Užsidegiau cigaretę. Patrau 
kęs staiga nusviedžiau šalin 
ir ba šiai pasakiau: «Ne! Ga
na! Galas rūkymui!» Ne vieną 
kartą buvau taip ryžęsis, bet 
šį kartą buvo paskutinis ma
no žodis. Arba aš turėjau 
įveikti savo priešą, arba jis 
turėjo mane paversti valios 
mazgote...

40 METŲ

Keturiasdešimt metų buvau 
čiulpęs nikotiną kaip kokia 
kempinė. Net naktimis kelda 
vausi užtraukti... Dabar bu 
vau namuose vienų vienas. 
Žmona buvo išėjusi apsipirk 
ti. Nebuvo kam pasisakyti ir 
pasigirti: «Pagaliau, galas». 
Štai, koks aš didvyris!

BANDAU

Nusijuokiau. Koks čia did 
vyriškumas? Geriau nieko ne 
sakyti ir nesigirti, tai nebe 
reikės teisintis ir gėdytis, kad 
«didvyris» subliūško.,. Įsikišau 
porą cigarečių į kišenaitę. 
Šimtą karta jas čiupinėjau» 
bet aštuonias valandas neuž
traukiau. Kodėl neištverti dar 
aštuonių?

Nakčiai cigarečių dėžutės 
neėmiau. Šaudau, budau ir vėl 
užmigau Kažkas kankino. Ta 
čiau vienu tarpu be pertrau
kos išmiegojau šešias vatam 
das Taip man nesitaikė jau 
eilė metų. Aha! Paėmiau ci
garetę į rankas, pasukau tarp 
pivštų ir pasišaipiau: «E, aš 
pradedu tave apveikti! Dar 
kiek laiko — ir sudiev, dūme 
Ii, visam laikui!»

BUMO GERADARYBĖS

Tą dieną, kai mečiau rūkęs 
mano ūgiui ir stuomeniui trū
ko 9 svarų, Joks valgis nebu
vo skanus. Turėjau įdegusį 

knygų, medicinos mokslo ap 
žvalgos ir kita. Bus stcaips- 
nių ir apie lietuvišką meną, 
literatūrą, poeziją,

Kadangi Brazilijoje neišlei 
džiame jokių lietuviškų kny 
gų, tai «M. L.» stengsis, kiek 
galėdama, užpildyti tą didelę 
kultūrinę spragą, patiekdama 
žinių iš Įvairiausių sričių, vi
siems suprantama kalba.

Reiktų ger.nti ir «M. L,» iš 
vaizdą. Deja mūsų dabartinė 
spaustuvė neturi geresnių ir 
įvairių raidžių, o ir turimo 
sios yra labai nudėvėt s. Reik 
tų įsigyti nauju- raidynus 
kurie brangiai kainuoja ir tuo 
tarpu laikraščio kasa tokių 
išlaidų daryti negali

Ta pačia proga kreipiame 
savo skaitytojų dėmesį į ad* 
minist.atoriaus skelbimą kito
je šio numerio vietoje Per
skaityk! e ir paklausk te sa 
vęs, kuo galėtume prisidėti 
šitam vien utėliam lietuvių sa 
vaitraščiui visoje Pietų Ame 
rikoje išlaikyti ir pagerinti, 
Ačiū!

Red. 

gomurį, rūkančiojo kosulį, pa 
dilgintus nervus. Abiejų ma
no rankų pirštai buvo gelsvai 
dažyti. Dantys burnoje aprū
diję, liežuvis lyg kokiem są- 
manom apklotas — gėdijausi 
prasižioti. Aš buvau tikras ne 
valytas kaminas.

PAKEITĖ

Tiktai vienas mėnuo be dū 
mo labai daug pakeitė. Mano 
pulsas, kuris buvo pakilęs li
gi 120, nukrito ligi 72. Pirmą 
kartą po daugeli® metų val
gis turėjo skonį i® malonu
mą. Pranyko kasinėjimai, de
gimas gerklėje, smilkinių 
tvinksėjimas, galvos migrena. 
Miegojau be pertraukų. Jei 
dabar kada ištisai neišmiegu 
8 valandų, tai mane ima jau 
rūpestis. O seniau?...

NEVYKĘ BANDYMAI

Bandžiau atprasti rūkyti ir 
seniau. Visiems pasakojausi 
jau metąs rūkyti. Mažindavau 
kiekį cigarečių — sako, tai 
padeda palaipsniui nuprasti. 
Man nepadėjo Po poros die 
nų vėl dūmiau it garvežys.

(pabaiga iš 1 pusi,) 

mis jis vaide Meksiką 35 me 
tas, iki 1911 metų.

KATALIKŲ PERSEKIOJIMAI

3 914 metais Meksikoje pra 
aidėjo socialistų revoliucijos- 
Nuo jų, žinoma, vėl teko nu
kentėti Bažnyčiai, atsigavu
siai prezidento Porfirio Diaz 
laikais. Didžiausi katalikų per 
sekiojimai siautėjo- raudonojo 
prezidento Calles metu, kurį 
mes visi atsimename kaip ti
krą Stalino kopiją. Katalikų 
persekiojimai buvo sustabdy
ti tik prezidento Cardenas, 
kuris rūpinosi žemės ūkio 
pakėlimu, švietimu ir sociali 
nių klausimų išrišimu.

NUALINTAS KRAŠTAS

Karai, sukilimai ir revo’iu 
cijos taip nualino Meksikos 
kraštą, kad jis pasidarė ne
tvarkos, korupcijos, plėšikų, 
išnaudotojų ir beraščių sim- 
heliu Milijonai vaikų dar 
ir dabar negali lankyti moky 
klų. nes jų nėra, Šimtai tūks 
tančių darbininkų atvažiuoja 
has '/ašarą į Jungiines Ameri 
kos Valstybes dirbti ūkio dar 
bų, kad žiemą turėtų duonos 
ląsnį Kas per 150 metų griau 
narna, naikinama, eikvojama, 
plėšiama arba apleidžiama, 
tas negali būti taip greitai 
atstatyta.

ATSIGAUNA

Dabar Meksikoje yra ramu 
saugu ir gana tvarkinga Pra 
monė ir prekyba nuolatos ky 
la, švietimo tinklas nuolatos 
plečiamas, sena Meksikos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
neapykanta atvės®, Bažnyčios 
niekas nebepersekioja, o per 
paskutinius rinkimus buvo iš
rinktas prezidentu jjraktikuo- 
jąs katalikas. Meksikiečiai, 

Beprotybė tie visi savęs ap 
gaudinėjimai Arba visiškai 
meti, arba niekados... Nerei 
kia girtis nei pagyrimo jieš- 
koti bet pasiryžti ir padaryti.

IR KITI

Apsiteiravau 45 pažįstamus, 
kurie tokiu būdu metė rūkę. 
Visi jautėsi lengviau ir svei
kiau. Kai kuriem pagerėjo 
regėjimas, kitiem kiausa; vie 
nam kitam dingo vidurių už
kietėjimas, galvos skausmai, 
pakilo svoris. Ir aš pasida
riau sunkesnis, bet ne apva
lesnis.

Su rūkymu susimezga kaž
kurie įpročiai, lyg koks žais
mas užsiėmimas, nuobodulio 
vaikymas. Tenka nuprasti, 
kaip auo kokio cirko. Pra 
džioje nelengva, bet ir nelaar 
žygiška. Nėra kažin koks 
didvyris, kuris meta rūkyti, 
o tik sveikas, protingas, lais
vas žmogus. Niekas dar ne
mirė nuo nerūkymo. Reikia 
kiek pasikamuoti atprantant, 
.bet užtat malonus atlygini
mas Kam save daryti vergu 
neišmintingo ir nesveiko įpro
čio?

(C. R. Cooper, žš
* Darbininko» 1964 X.10I

paragavę masonij ir bolševi 
kų diktatūrų, pasuko demo
kratinės santvarkos pusėn ir 
baigia užmiršti Markso utopi 
jas. Kai savo taiku preziden
tas Kennedy aplankė Meksi
kos sostinę, jam buvo šukei 
tos didžiausios ovacijos, Mek 
sikos katedroje jis galėjo iš
klausyti šv. Mišių, džiaugian
tis visiems Meksikos katali
kams. Taip pasikeitė Meksika 
per 25 metus. Seni masonai 
ir marksistai, žinoma, liūdi, 
bet naujoji meksikiečių karta 
niežai jų tepaiso Jie pripažįs 
ta ir tikėjimo laisvę, ir dar
bininkų teises, ir darbdavių 
pareigas ir valstybės uždavi
nį rūpintis ne mažos grupės 
interesais, bet daugumos ge
rove, Socialinis Bažnyčios 
mokslas jiems rodo kryptį ir 
praturtina jų dvasią amžinais 
gyvenimo dėsniais: Duok Die 
vui, kas Dievo, duok valsty
bei, kas valstybės, duok žmo
gui, kas žmogaus. Ne tiesos 
iškreipimas, ne svetimo tūrio 
grobimas, ne priespauda ar 
revoliucija, yra pažangos ga
rantija, bet tiesa, teisingumas 
darbštumas ir laisvė.

PRAKTIKUOJANTIS KA
TALIKAS

Tos jaunos meksikiečių kar 
tos simbolis yra dabartinis 
Meksikos prezidentas, Gusta
vo Diaz Ordaz, kuklių ūkiniu 
kų sūnus, prasiskinęs kelią į 
aukščiausią valdžios vietą 
darbštumu, sąžiningumu ir 
saikingumu. «Jis», kaip sakė 
vienas meksikietis «nėra gra 
žios išvaizdos, bet labai prak 
tiškas. labai sėkmingas ir ti
krai geras žmogus» Jis yra 
praktikuojąs Katalikas.

Feiras Pakalnis
*
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A natureza humana é es
sencialmente ambiciosa Todos 
nós somos ambiciosos e, na 
medida do possível, deseja
mos o máximo para nós e 
nossos descendestes Essa am 
bição tanto nos pederá elevar 
aos mais elevados pedestais 
da glória quanto nos lançar 
no mais profundo abismo da 
obscuridade.

Devemos dar às nossas am
bições um caráter de sublimi 
dade. Somente as ambições 
sublimes poderão levar o ho
mem à satisfação dos impera 
tivos de sua natureza e al
cançar os objetives superio
res para o qoal fora criado.

Realmente, nossa vida se
ria por demais mesquinha se 
todos os nossos dias cami 
nhassem para o «nada», © 
«nada» nada representa e o 
que esperar de alguém que 
nada representa?

A Golônia Lituâna do Bra
sil possuí condições excep
cionais para elevar a nacio
nalidade e contribuir para a 
cultura do Brasil, se souber 
usar sabiamente a ambição, 
tornando-a de interesse pri
vado para o iateresse cole
tivo.

Temos em nosso meio téc 
nicos da mais elevada cate
goria e da mais variada es
pecialidade; possuímos pes

Vislumbres do Nosso Passado
A BATALHA DE SAULĖ

Os cavaleiros alemães que 
constituíam uma ameaça per
manente organizavam uma 
grande investida contra a Že 
maitija. Como não possuis 
sem para tal empresa forças 
suficientes pediram ao papa 
que ê«te decretasse contra a 
Lituânia uma guerra santa © 
papa, ©roseamente informa
do, assim fêz. Alistaram se 
para a guerra voluntários 
vindes de vários paisęs da 
Europa. A vitória era certa. 
Planejavam ocupar todo ter
ritório iituâuo e incorpora Io 
às terras já conquistadas — 
Letônia e Prússia.

Foi dura a derrota. Ainda 
assim es vencidos devasta
ram bastante a terra lituâna.

Oa lituaaes’unidos e com 
todas suas iorças fizeram 
frente aes invasores. A ba

Hemaaem
de AL1ONIS FILHO

Regras Para Eleição da Rainha do III
Congresso dos Lituânos das Sul Americas

soas que souberam acumular 
certa fortuna, graças a seus 
esforços e amor ao trabalho; 
do ouUro lado, a mocidade 
por dias melhores O que vo
cês acham da idéia de técni
cos, de recursos financeiros 
te do ardor da mocidade se 
unirem e partirem para o 
campo dos grandes empreen
dimentos? Outros países po
deríam ajudar. Os Estados 
Unidos, por exemplo, existem 
ali filhos de lituânos de pro
jeção internacional. Mas, fa
lemos do Brasil... O Brasil 
ainda é um pais subdesenvol
vido; luta com inaudita cora, 
gem para vencer esta etapa. 
E se os filhos de lituânos aju 
dassem no a atingir os seus 
destinos? Sim. êsse Brasil es 
tnemecido, que de braços 
abertos recebeu nossos pais 
e deu-lhes condições de pros 
peridade.

Não vamos desfazer o que 
os velhos imigrantes desbra 
varam. A vocês qise tiveram 
a possibilidade de verem seus 
pais prosperarem, multipli
quem o que seus pais acusa 
laram; e a vocês, a quem o 
destino não foi lá muito gra
to para com seus pais, arre
gacem as mangas e vamos a 
luta.

Viver à custa da vitória dos 
outros é viver pela metade.

talha perto de Šiauliai—Sau
lė foi vencida pelos lituânes. 
Grandes baixas sofreram os 
invasores e entre eles todos 
es dirigentes da Ordem da 
Espada.

Poueos foram os guerrei
ros que conseguiram regres 
ear. Depois disto, não mais 
conseguiram refazer se os 
Cavaleiros da Espada. Uai- 
ram se então aos cruzados 
sob o nome de Ordem da Li
vonia.

I. VENDA DE VOTOS

1. Cada candidata tem o di 
reito de retiras adiantademen 
te até 200 000 em votos, de
vendo © excedente ser pago 
era dinheiro.

2. Os votos podem ser ad
quiridos por qualquer pessoa 
junto aos membros da Comis 
são Financeira devidamente 
porem nêste caso os votos 
deverão ser pagos na hora.

3. Na compra de votos a 
vista ou a crédito, queir&m 
sempre exigir o devido recibo.

4. Na vencia dos votos, o-s 
canhotos deverão ficar com 
a candidata - elas serão ap
roveitadas posteriormente na 
contagem de votos.

II. CONTAGEM DE VOTOS

1. A contagem final dos vo 
tos será feita na Escola Li 
tuâaa de Vila Bela, no dia
14 de fevereiro (domingo) as
15 horas.

2 A comissão para conta
gem dos votos será compos
ta dos membros da Comissão 
Financeira e os pais ©u re
presentados das candidatas 
inscritas.

3. Cada candidata deverá 
entreg<ar num envelope fe-

Riq uezas da Nossa Língua
Pasakyti, kad kas Tyra nusi

kreipęs atgal, atsisukęs už 
pakaliu. vartojami šie žodžiai:

ATBULAS: Pav. Šeimininkė 
pasitraukė nuo čia atbula. 
Eina atbulas, kaip vėžys.

ATGALIAS: (nuo žodžio «at 
gal») Pav. Stumk atgalią ar
klį iš klojimo. Numetė atga
lia ranka

ATPAKALIAS (ryt), ATKA
LĄS (žem) ATATUPSTAS 

^-,T-r-nr—a»=..

Kulturos Ženklai
Šiandien kiekvienas, išsky

rus laukinius ar puslaukinius, 
didžiuojasi esąs kultūringas 
žmogus Bet ar visada taip 
yra? Ar jau yra kultūringas 
tas, kas užsivelka gero siuvė 
je pasiūtą brangią eilutę, ar 
suknelę? Ar ta mergaitė kul
tūringiausia kuri moka pui
kiausiai dažytis? Ar ta šeima 
kultūringa, kuri gyvena ištai
ginguose namuose ir važinė

chado com os canhotos dos 
talões e o dinheiro eorrespoa 
dente até as 15 horas do dia 
14 de fevereiro para a comis 
são especialmente formada.

4. O envelope entregue pe 
!a candidata lacrado e so
mente aberto por comissão 
da contagem dos votos. So
mente os votos contidos no 
envelope serão considerados 
na contagem afinal para es
tabelecer o resultado final.

5. Depois da data estabele
cida, os votos que forem en
tregues não serão levados em 
consideração.

III. COROAÇÃO DA RAINHA

1, Será efetuada no dia 18 
de fevereiro por ocasião do 
Coktail de apresentação.

2, A Primeira colocada se
rá premiada com uma via 
gem aeréa a Santiago e na 
volta poderá visitar Buenos 
Aires e Montevideo,

3, a segunda e terceira co
locadas receberão uma via
gem de ida e volta a Brasi 
lia As desperas de dois dias 
serão pagas pela Comissão 
Financeira.

4 As demais candidatas re
ceberão coajo prêmio de con 
solação, valiosos prêmios

(ryt. dz) Pav : Atpakalias ei
na. Atkala ranka davė. Maši
nistas pavarė atatupstą trau
kinį.

ATŽAGARIAS: Pav. Atžaga 
rias išlėkė pro duris. Daug 
ką jis darė atžagariai, nesu- 
prantamal, Tas mūsų vaikas 
vis atžagarias — sakyk jam 
vienaip, o jis būtinai padarys 
kitaip.

ja puikiu automobiliu? Gali 
būti kultūringa gali būti ir 
nekultūringa, Medžiagiška 
prabanga yra tik didesnės 
civilizacijos, ne būtinai kul
tūros ženklas.

Tai kokie yra tikros kultū
ros ženklai?

Pirmon vieton statyčiau kuy 
gą ir spaudą. Juo kultūrirges 
nis žmogus, juo labiau mėgs-

— Kas daugel mylėjo, tas 
daugel kentėjo, tas, vyru 
išaugęs, nelinkta nuo vėjo: 
kančia — tai didvyrių moky
kla.

Maironis,
m

— Svetimi kailiniai nešildo, 
nu

— Daug norėsi, maža tu
rėsi.

ilk

— Delnu kūjo neatmuši.
☆

— Begėdis vis paėdęs.
Ull

— Be skiedros medžio ne
nukirsi.

Ull

— Žodžiais kailinių nepa
siųsi.

nu

— Ir duris uždarius laikas 
bėga.

nn

— Bepigu iš svetimo kailio 
rėžti plačias nagines

— Ilgą jiešmą bedrožiant 
šuo kepsnį nuneša.

nu

•Senas jautis vagos negadina.

ta skaityti geras knygas 
gerus žurnalus. Jam rūpi vis 
kas, kas dedasi dvasios, moks 
lų pasaulyje, Todėl tikrai kul 
taringos tautos išleidžia labai 
daug ir gerų knygų bei žur
nalų. Primityvus žmogus ne
skaito, Jo interesui ribojasi jo 
paties pakapine, ar kiemu, 
ką valgys, ką gers, kuo apsi
rengs ir kaip pasilinksmins. 
Kultūringus namus liudija kny 
gyno didumas, o jei kas pats 
neišsigąsi daug knygų prisi
pirkti ir žurnalų užsisakyti, 
tai jis dažnai lankosi viešuo
se knygynuose, kur t© labo 
yna apstu, ir per metus per
skaitė daug knygų.

Antroje vietoje būtu galima 
statyti organizuotumą. Kultu 
rinis gyvenimas tarpsta kai 
žmonės susiburia į didesnes 
ar mažesnes bendrų interesų 
organizacijas. Ne biznio, ne 
pramonės, o j kultūrines ©r 
ganizacijas, Jos gali būti lite 
ratūros, meno, įvairių molas 
lo bakų. Jos organizuoja pas
kaitas, diskusijas, bendras stu 
dijas, Nariai mielai dalyvauja 
tose paskaitose ir prisideda 
savo žodžiu. Todėl, kur tokių 
kultūrinių organizacijų nėra, 
ten negalima kalbėti apie dva 
sios kultūringumą ir turtin
gumą,

J. K.
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alaus Šventė!
Kviečiame visus į Pirmą S. Paulo Lietuvių Kolonijos 

■■ C" -'4.
ALAUS ŠVENTĘ

Kuri įvyks Vila Belą Vytauto Didžiojo Varda
Mokykloj, Sausio mėn. 30 d. 15 vai,

PROGRAMOJ:

1) tautiniai šokiai,
2) alaus gėrikų rungtynės,
3) šokiai grojant puikiam orkestrui.

DĖMESIO; ALUS UŽ DYKĄ!!

Beto ’— geras bufetas, loterija ir kiti įvairumai.
SS

Apsirūpinkite iš anksto pakvietimais, bet jeigu ir 
nesuspėsite — galima bus gauti prie įėjimo.

11 i PALK Finansų Komisija

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadieni, 

10 vai. ryt. per RADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra 
gažinska® caixa Postai 4118. São Paulo;

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus,-rūbelius nau- 5 
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone ; 63-4258 Vila Zelina (arti R i

Ibitirama ir Av. Zelina).

M ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRiTĖNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sê, 323 - 10 ■ c/101h02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V, Prudente

ALEKSAI Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio» pobūdžio! -darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas,’ -nuomininkų išmetimas- ir kiti -darbai.

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

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

PRANAS &TCIA. LTDA
Madeiras em gerai

SÈDE: Ruat México, 98 - 9.o - sala 904 -- Pone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CAB UNA» 

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas»-Gerais

KIRPIMO" IR SIUVIMO MOKYKLA
® & ÍÍT 15= IB H 9 9

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo? smeno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams- {habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos -direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------ Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Paųue daš Nações T© vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8 vai; į
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
.. TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS.

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

. RIG DE JANEIRO

"Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Litusnia» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IR

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMERjKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093’ — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório;

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara 
V. Prudente — S. Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O- Y A

IPAUOJ CAIRRiiERI
Lindoya vanduo vn darnai žinomas gėrimas 

Kurio puikų vein.. ..-e į--žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 - S Ã O -PAULO"

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO OAVILONW
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884- 902, caixa 

postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių dr spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

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 išsimok-ėjimui 

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

Pakeistas lietuviškos radijo programos laikas per Ra

dio 9 de Julho. Is sekmadienio 10 vai. perkelta i 
šeštadieni 22:30 (pusiau vienuolikta val.fnakti)

SÃO PAULO PADANGĖJE

V. ZELINA

NAUjAS LIETUVIS KUNIGAS

Sausio 17 d. šv Onos baž
nyčioje Niteroi, prie Ri® de 
Janeiro, priims kunigo šven
timus ALDO RAMAŠAUSKAS-

Gi sausio 24 d. Viloj Zell- 
noj, São Paulo mieste, šv- 
Juozapo bažnyčioje 18 vai 
jis laikys savo pirmąsias iš
kilmingas šv. Mišias.

Kitame «Mūsų Lietuvos» nu 
mery tilps naujo kunigo foto
grafija ir platesnis aprašy
mas.

’ im

Sekanti sekmadieni 16 vai. 
Vila Zelinoj bus visuotinis Lie 
tuvių Katalikių Moterų labai 
svarbus susirinkimas.

nu

Jaunųjų Ateitininkų susirin 
kimai bus kas savaitę ketvir
tadieniais 8 vai. vakaro. Na
riams dalyvavimas būtinas.

IIN

III PALK S. Paulo lietuvių 
bendruomenės choras rengia
si visomis jėgomis. Beveik 
kiekvieną savaitės dieną vyks 
ta ar tai dainų ar tautinių šo 
kių repeticijos Priimami nau 
ji choristai ir taut šokių mė 
gėjai

nu

Kun Juozas Šeškevičius, 
naujasis San Sebastian de Ci 
po klebonas būsimai Mookos 
lietuvių namų bibliotekai pa
dovanojo daug ir vertingų 
knygų.

nu

MUSŲ MIRUSIEJI

Paskutinės praėjusių metų 
dienos buvo taip pat ir pas
kutinės šios žemės kelionės 
keliems mūsų tautiečiams Su 
šiuo pasauliu atsiskyrė: Mag 
daiena čemarkienė, Antnnas 
Budrevičius ir Zofija Kuku- 
čionienė. Mirusiųjų guminėms 
reiškiame gilią užuojautą.

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 

. prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniejimui popierj iki trijų spalvų (krautuvėms).

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

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, g, Paulai

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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 Andar Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 - 33-6011 São Paulo

Lietuvių Konsulas S Paulo 
Aleksandras Polišaitis buvo 
smarkiai susirgęs ir pamažu 
taisosi namuose. Namuose gy 
dosi, taip pat. Vincas^Eartkus 
ir Jucgio Garškos uošvė.

Hll

«M. L. skaitytojai apsimokė 
ję už 1963 m po 1 500 cr,: 
Ant Kučinskas, Paulauskas 
ir Steponavičius Už 1964 mj 
po 1.500 cr: Juoaas Vengrys, 
Vincas Misevičius, Urš. Au- 
gulevičienė Už 1964 m. po 
2.000 er: Kaz. Toleikis už sa
ve ir už seserį Kleofą M. To 
leikytę, Kaz Maciulevičius, 
Juozas Vaitkevičius Povilas 
Urbonas ir Juozas Lukoše 
vičius 3 000 cr. Už 1955 m po 
3.000 cr,.- Sofija Misiukaitė, 
Jose Šiaudžionis, Jose Vala
vičius, Anatolija Jakutienė, 
Adelė Baltrušaitienė, Pranas 
Braslauskas, Emilija Pupienis, 
Adolfas Šerėnas 4.000 cr. Lai 
kraščio Rėmėjai: Balys Tūbe
lis 6 000 cr, ir už 1964 m. 
4 000 cr. Po 5.000 cr. kun. J. 
Šeškevičius, Iz Seliokienė, 
Liuda» Ralickas, Kazys Mus
teikis, Vaclovas Konstantas ir 
Garbės Rėmėjas: Jonas Dim- 
ša 10.000 cr.

Visiems nuoširdžiai 
dėkoja <M L» Administraeija 

nu
PRAŠOMI ATSIIMTI LAIŠKUS

A. Valiūnas, K, Marcinkevi 
čienė, E Pranckevičius, J. Si
monas, M. Vitkūnienė, O. Kuz 
mickas, J Stungis, J, Pelė
nas, M Karaėkienė, J. Vepš- 
tas, E. Bartaška, O. Nadois- 
kis, S. Bilevičius, A. Žemai
taitis, M Mackienė, M Jurko 
nis, A, Jakubauskas, J. Tata- 
rūnas, J, Tūbelis, St. Pokai
tis, A Bučionis, M. Sipavi
čius, Alf. Grigas, J. Marcin
kevičius, J. Antanaitis, M 
Kleizienė, L. Adamavičius, A. 
Sejūnas, H. Mošinskis, U. Au 
gulevičienė, J. Seliokas, O. 
Masienė, O, Šimonienė, A.

DĖMESIO! DĖMESIO!

Kiekvieno Brazilijos lietuvio talka reikalinga ir 
toliau išlaikyti vienintelį mūsų savaitraštį!

KAS DARYTINA?
VISŲ PIRMA; užsimokėti praėjusių metų skolas. 

Už praėjusius metus Cr.$ 1.500,00
ANTRA: tučtuojau atnaujinti prenumeratas šiems 

1965 metams, nelaukiant jų galo Mums reikia mokėti 
už spaudos darbus ir popierj ne metų gale o kiekviono 
mėnesio pabaigoje. Todėl pinigai reikalingi dabar, jau 
metų pradžioje.

Šių metų «Mūsų Lietuvos» prenumerata Brazilijoje 
ir visoje P, Amerikoje yra3 000 kruzeirų. RĖMĖJO PRE 
NUMERATA 5.000 kr. GARBĖS prenumerata 10 CO0 kr. 
ATSKIRO numerio išleidimas 30 000 kr. Rėmėjų Ir gar
bės prenumeratos labai palengvintų laikraščio leidimą 
ir jo pagerinimą, dedant daugiau nuotraukų iš lietuvių 
gyvenimo.

TREČIA: užsakykite «M L» jos dar neįmantiems 
savo giminėms ir draugams.

KETVIRTA: Kam neįmanoma užsimokėti pilnos 
bent paprastosios metinės prenumeratos (3.000 kr.), tas 
tegu žodžiu ar laišku pasitaria su «M. L.» administrate 
riu. Gali būti tikras, kad «M. L,’ nenustos jo lankyti.

Pinig is «M L,» galima siųsti arba registruotu laiš
ku, išrašius čekį tėvo J. Bružiko vardu, arba įteikiant 
juos laikraščio platintojams ir išnešiotojams. Aiškumo 
dėliai iš visų reikalaukite pakvitavimo, kad pinigus 
įmokėjote.

Už Tamstų malonų bendradarbiavimą iš anksto 
dėkoja,

«Mūsų Lietuvos* Administratorius
T. Jonas Bružikas, S. J.

Lasdowsky, O Karpovas, Ana 
Mizeras, Hela Pupelis, VI. 
Vaitekūnas, J. Vorošila,, Edm. 
Zalandauskas, K Navickienė, 
P. Miroslav, K, Ausenka, J. 
Žemaitis, Nijolė Pupienis, V' 
Seivalas, G. Savickas, H Ma
jauskas, M. Pavilonis, J. Kut- 
kienė, J Paukštys, O. Prane- 
kevičienė, J Kutka Pavloif, 
J. Masiulis, J. Kirkilą, M. Ma 
tulionis Tijūnėlis, Sonia Mel 
loni, S. Bakšys, K Mackevi
čius V. Brazilewski, Naške- 
nienė, T Labuckiesė, U. Sur 
vilienė U. Kuliešiūtė, H, Na 
vikov, Tonio Tyla, A. Pisera- 
vičienė, Petras Šukys, Bruno 

ALAUS ŠVENTĖ
KADA? — Sausio 30 d. 15 vai.
KUR? — Vila Belą Vytauto Didžiojo Vardo Mokykloj 

KODĖL TURUME JOJE DALYVAUTI?
1, Tai pirmoji tokia šventė mūsų kolonijoj.
2, Visas pelnas skiriamas III PALK reikalams.

(plačiau 5 puslapy)

VĖL VEIKIA 
KUZMOS DUONOS KEPYKLA

KUA M A N À I A S, 152 — Vila Zelina

Kepa lietuvišką juodą duoną, baltą, pyragus, pyragaičius, 
tortas, bapkas ir k, Žemesnė kainos.

Pirkite pas mūsų skelbėjus I

PIGI IR GERA KOKYBĖ! y—.

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.

Rindeika, V. Juškienė Z. Lu
koševičienė, P Kazakas, H. 
Valavičius, M. Macaitienė, Ko 
lyšytė Jr„ M. Genevičienė, 
P. Ambrozevičius, Kl. Dra- 
gūnas, Sta. Genoveva, A. 
Dirsė.

ilk

VYRŲ BROLIJA, 7 d. vasa- 
rio, ruošia išvyką į Praia 
Grande. Bus smagi muzika, 
šokiai žaidimai.

Užsirašyti galima pas M. Ta 
maliūną bare, c. Agostinho 
Latari, 346, V. Prudente, Pas 
Matelionį, r. Vichy, 204 ir r 
latai, 150 Casa Verdes, pas 
Brolijos narius, V. Zelinoje.

DĖMESIO! DĖMESIO!!

Redakcija ir administracija 
deda visas pastangas, kad 
«M.L.» pasiektų savo skaity
tojus iki sekmadienio, bent 
S, Paulo mieste Todėl laikraš 
lis yra spausdinamas antra
dienio rytą, ir po pietų išve
žamas paštan. Dėl tos prie
žasties redakcija turi gauti 
korespondencijas, skelbimus 
ir pranešimus iki pirmadienio 
pietų. Pavėluotai atėję raštai 
bus galimi įdėtį ūk kitos sa. 
vaitės numeriu, jei nebus pa 
senę. Tat, kad nebūtų nesusi
pratimų ir nepasitenkinimų, 
malonėkit atsiminti: redakci 
jai raštus įteikti iki pirmadie 
nio pietų! Ačiū! (Galima juos 
palikti k- spaustuvėje)

IHI

SUSITUOKĖ

Robertas Lunskis ir Eloiza 
Borga, abu S. Mlguel moky
tojai. sausio 9 d. 19 vai. susi 
tuokė V. Zelinos bažnyčioje. 
Jaunavedžius palaimino ir šv. 
mišias atlaikė jaunosios, kaip 
Marijos Sodalės, kapelionas 
jėzuitas T. Aldemar Moreira. 
Jaunai porai linkim gausios 
Dievo palaimos!

nu

S. Paulo Lietuvių Klebonas 
Prelatas Pijus Ragažinskas, 
aplankęs Čilės, Argentinos ir 
Urugvajaus lietuvių kolonijas 
grįžta į S. Paulį šios savaitės 
pentadienį.

«M. L» redaktorius Tėvas 
J. Kidykas S. J. išvažiavo sa 
ve 8 dienų metinėms rekolek 
cijoms.

nu

SVEČIAI IŠ ARGENTINOS

Praėjusią savaitę lankėsi 
S. Paulyje Alfredas Lukšas ir 
Nilda Ramanauskaitė—Lukšie 
nė. Jaunoji pora savo poves 
tuvinę kelionę paskyrė Brazi 
lijai. Alfredas turi nerūdijan 
čių metalų apdirbimo įmonę, 
o žmona yra Jspeeijalistė mo 
kytoja atsilikusių vaikų mo 
kyklojej

Svečiai apsilankė ir «M. L.» 
redakcijoje. Papasakojo, kad 
daug lietuvių rengiasi atvyk 
ti į III P. A. Lietuvių Kon 
gresą,

Jaunai, lietuviškai kalban 
čiai porai, linkime gausios 
Dievo palaimos vedybiniame 
gyvenime!’,

nu

PIRMIEJI ATSILIEPĖ

Tėvams Jėzuitams paprašius 
padovanoti atliekamas knygas 
laikraščius ir plokšteles stei 
giamai Mookos Lietuvių Namų 
bibliotekai, pirmieji paaukojo 
vertingų knygų Kun. Juozas 
Šeškevičius, Brenius Šukevi 
čius, Silva Šermukšnis ir Juo 
zas Valavičius. P. Triubas pa 
žadėjo perleisti visą jo žinio 
je esančia «Vyčių* biblioteką. 
Ačiū !

ęsSlt H- -1T-'-rO
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