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Mes be laisvės 
nenurimsim, ne!

Pasivijo ir Pralenkė!
Nors, turbūt, visi sakosi mylį tiesą, bet dažniausiai my

li ją tik tada, kai jį .«yra maloni ar palanki. Bet kai tiesa ne
maloni, dažnas nenori nė girdėti apie ją.

Kaikam buvo nninalonu skaityti «Mūsų Lietuvoje* jog ru 
sų kosmonautas pirmasis išlipo iš savo aparato ir «pasivaikš 
čiojo» pats vienas erdvėje. Buvo nepatenkintų, kad ir popie
žius tuo pasidžiaugė.’ Bet kas tikrai myli tiesą, tas visada ją 
pasidžiaugs, tegu ji būtų net aršiausio priešo pusėje. Ne tie
sa yra kieno nors pūsęje, bet- mes, žmonės, esame ar tiesos 
ar netiesos pusėje.

MUMS MALONI TIESA

Šį kartą gali nuoširdžiai 
pasidžiaugti ir tie, kurie aną 
kartą nesidžiaugė. Du ameri
kiečiai kosmonautai, arba erd 
vių lakūnai, keturias paras iš 
skra dę erdvėse aplink žeme
lę. pirmadienį, birželio 7 d 
14,13 vai. laimingai nusileido 
Atlanto vandenynan, Jokūbas 
McDivitt ir Edwardas White 
sumušė visus amerikiečių re
kordus, pasivijo rusų laimėji
mus ir kaikuriais atžvilgiais 
juos net pralenkė Portugalų 
laikraščių neįkandantiems sa
vo skaitytojams šį sykį patie 
kiame platesnį to istorinio 
įvykio aprašymą, pasinaudo
dami «O Estado de S Paulo* 
pranešimais

KAS ATSITIKO?

McDivitt ir White apskrido 
aplink žemę 62 sykius maž 
daug 290 kilometrų aukštyje 
ir sukorė 2 570 000 kilometrų 
kelio, Vidutinis greitis buvo 
8 kilometrai per sekundę 
(P aktiškai imant, iki Tamsta 
pasaka’, «dvidešimt vienas», 
jie jau nuskrido 8 kilometrus!)

Šitoje kelionėje astronau 
tas Whit- išlipo iš erdvių kap 
sules ir «pasivaikščiojo» tuš 
tumoje, 20 minučių; 10 minu 
čių ilgiau už rusą kosmonau 
tą. Be to jis pasinaudojo taip 
vadinamu revolveriu moto 
ru», kurj rankoje laikydamas 
lakūnas šauja ir tas šovimas 
stumia jį ar {.irmyn, ar atgJ 
ar bet kuria kita kryptimi 
Tas pats revolveris pagreiti 
na ar sumažina skrendančio 

New Yorko Centralinis parkas.
New Yorkas turi 3 erodromus lėktuvams aptarn i uti. 16 milij nu keleivių per m uc

jais padnaudoja.
N Y didžiausias Š. Amerikos uostas

greitumą To rusai dar neturi 
o tai yra labai svarbus išra 
dimas, kai vėliau teks nusi 
leisti ir keliauti mėnulyje, 
arba kai reiks erdvėse surink 
ti nuo žemės pasiųstas dalis 
ir jas sumontuoti į erdvių sto 
tį, kuriose galės ilgesniam 
lai-Kui apsigyventi ir darbuo 
tis mokslininkai ir erdvių ke
leiviai

IRGI NAUJA

Šį kartą amerikiečiai pa 
naudojo naujos rūšies para 
Siutus nuleisti kapsulei, ų 
pagalba aparatas nusileido jū 
ron tik tokiu smarkumu, ko 
kiu žmogus krenta iš 2 me 
trų ir 10 c n aukštumo

FOTOGRAFIJOS FILMAI

Astronautai skrisdami pada 
rė daug svarbių nuotraukų- 
Jų aparato paviršiuje buvo 
įtaisytas 16 mi imetrų blmoms 
Sukti aparatas, kurs nufilma 
vo White «pasivaikštinėjimą* 
erdvėse ir kitus pro šalį pra
skrendančius palydovus - sa 
teiitus

Be to amerikiečiai atliko 
11 kitų, mokslams svarbių 
bandymų ir tyrinėjimų

GYDYTOJAI PATENKINTI

Vos tik išl pusius iš apara 
to astronautus apsupo eydy 
tojai Ir griebėsi tikrinti jų 
sveikatą; visų pirma kraujo 
spaudimą ir širdies veikimą 
Tyrinėjimas pasibaigs tik po 
dviejų dienų. Bet patys pir 
mieji stebėjimai parodė kad 
astronautai jaučiasi labai ge
rai, kad širdys veikia atraa 

liai. Tai svarbu žinoti būsi 
miems keleiviams į mėnulį.

VALGĖ, GĖRĖ

Keturias paras keliaudami 
McDivitt ir White turėjo mai- 
t ntis Jiems buvo pagamintas 
specialus sukoncentruotas 
maistas ir sudėias tartum į 
dantų pastos tūbas. Maistą ir 
vandenį reikėjo išspausti iš 
tūbų į burnas, nes ten, kur 
jie skraidė, daiktai nebeturi 
svorio ir paprastu šaukštu iš 
lėkščių valgyti ir iš puodukų 
gerti negalima — maistas 
skraidytų kabinos ore!

Lakūnai, pasikeisdami mie 
go j. gana normaliai.

NUSILEIDIMAS

Kai raketoms išmesti erd
vių lėktuvą yra, palyginamai, 
paprastesnis reikalas tai nu
sileisti iš didžiųjų aukštybių 
yra pavojingesnis ir kompli 
kuotesnis. Juk virš tūkstančio 
laivų, lėktuvų ir helikopterių 
ir keletas dešimčių tūkstan
čių žmonių ir mokslo vyrų 
budėjo pasirengę visas 4 d-ie 
nas! r jie buvo išblaškyti la
bai dideliame vandenynų plo
te nes erdvių laivas galėtų 
visai kitur atsidurti, negu bu 
vo iš pradžių apskaičiuota.

AIMINGAI

Bet ir šį sykį Amerikos kos 
monautai laimingai nusileido. 
Buvo sugedęs vienas elek ro 
ninių apskaičiavimų aparatas 
Todėl nusileidimą teko pa 
tiems kosmonautams savo ran 
komis valdyti, au omatui ne
veikia t Bet viskas ėjo labai 
sklandžiai ir aparatas nusilei
do jū on netoli nuo karo lai 
vo - USS WASP»

Atsiminkim, kad astronautai 
skrido 28 000 klm greičių Ši
tokiu greičiu patekus žemės 
oran (atmosferon) aparatas 
būtų sutirpęs Greičiui sulė
tinti astronautai iššovė tam 
tikras raketas priešinga skri 
dimui kryptimi Tie vėliau 
dar pakartoti kiti, numažino 

aparato greitį. Staigus greičio 
sulėtinimas prispaudė lakūnus 
prie kėdžių^ Bet tai neilgai 
truko Nors ir labai sulėtinus 
aparato greitį ir taip jis dar 
įkaito iki 1700 laipsnių Celsi
jaus. Tik kadangi aparatas 
yra padengtas labai sunkiai 
karštį praleidžiančia medžią 
ga, tai viduje astronautai ne
juto to karščio ir gale o tik 
juoktis, regėdami pro savo 
langučius skriejančias lieps
nas.

DIDELIS PLIUMPT!

Nors ir labai sulėtintu grei 
čiu astronautai pasiekė Atlan 
to paviršių, bet 2300 kilogra 
mų svoris, tėškęs į vandenį, 
padarė didelį pliumpt. Gaila, 
kad nieko nebuvo gana arti 
tai nufotografuoti! Kai Sy- 
korski 64” helikopteris pasie
kė astronautus po 38 minu
čių, erdvėse žaibu skridęs 
aparatas dabar plūduriavo 
vandenyno gana ramiame pa
viršiuje, tartum gulbė eže
rėlyje

KAS TOLIAU

Ko pasiekė amerikiečiai 
tuo savo laimingu skridimu, 
sužinosim tik vėliau, kai jie 
ištirs, apskaičiuos ir padarys 
visas atliktų tyrinėjimų išva 
ešas Bet ir dabar jau šis tas 
paaAkėjo. Pav., amerikiečiai 
planavo išlipti mėnuLn tik 

(pabaiga 6 pusi)

IŠ VISUR

ngli.oje nesenai įvyku
si ose savivaldybių rinkimuo 
se dabar valdančioji darbie 
čių (trabalistų) partija susi
laukė didelio pralaimėjimo. 
Konservatorių partija šiuose 
rinkimuose laimėjo 5 2 vietas 
ir pralaimėjo 16. gi darbie- 
čiai laimėjo 45, bet prarado 
419. Ang ijos komunistų par 
tija. kuri iš viso turėjo tik 
vieną vieną vietą po rinki 
mų r tos neteko.

Iš vaka ų Vokietijos prane
šama, kad 48 universitetuose 
ir aukštosiose technikos mo
kyklose šiuo metu studijuoja 
virš 250 006 studentų iš kurių 
apie 25 tūkstąnčiai svetimša 
lių iš įvairių pasaulio kraštų. 
Vakarų Vokietijoje molslas 
universitetuose yra p-ivyzdin 
gas ir labai aukštai pasta 
tytas

Anglijos karalienė Elžbieta 
II ji lankėsi Vakarų Vokieti 
joje, kur buvo sutikta su di
džiausiu entuziazmu ir reikš, 
mingomis iškilmėmis Kara
lienė aplankė įvairius vakarų 
X okietijos miestus, kurių tar
pe taip pat ir Vakarų srities 
B ?rlyr.ą

PONAS MEČYS PALECKIS 
ŠIO “M L.“ NR GARBĖS 

LEIDĖJAS

P. Mečys Paleckis, kaip ir 
dauguma lietuvių i-.tvyko į Bra 
ziliją po šio paskutinio karo 
tuščiomis rankomis, bet su 
energinga, drąsia širdimi, su 
galingomis veržlios jaunystės 
svajonėmis sukurė sau lai
mingą rytojų.

Savo sumanumu ir nenuils
tamu ryžtingumu išsikovojo 
gerą darbą, ir, kas svarbiau, 
gerą vardą darb » ir gyvenimo 
draugų tarpe.

Materialinis pasisekimas ne 
nuslopino jo jaunystės svajo 
nių. Jis liko lietuvis su kūnu 
ir siela, remdamas visur sa 
vo darbu ir savo pinigu lietu 
višką veikimą mūsų koloni 
joj. Sukūrė lietuvišką šeimos 
židinį, augina sūnų ir dukterį 
kalbančius lietuviškai ir uo 
liai talkininkaujančius poniai 
Magdalenai Vinkšnaitienei jos 
rengiamose lietuvių vaikučių 
šventėse nežiūrint, kad jie 
gyvena toli nuo v. Zelinos lie 
tuvių parapijos.

Visai p M. Paleckio šeimai 
"M. L.” Administracija linkt 
ir toliau būti tuo kuo ji buvo 
ikio šiol — šviesus žiburys 
lietuvių kolonijoje.

Gegužės 12 dieną suėjo 30 
metų nuo maršalo Juozapo 
Pilsudskio mirties Maršalas 
Pilsudskis buvo Lenkijos vals 
tybės organizatorius ir vadas 
po pirmojo pasauliųio karo 
Jis buvo kilimo lietuvis, bet 
visą gyvenimą pašventė Len
kijai. ’•

Alagoas estade, São Miiiuel 
dos Campos miestelyje stato
mas milžiniškas cemento fa 
brikas, kuris aprūpins c amen 
tu didesnę dalį Šiaurės rytų 
estadų sritį

šiomis dienomis Brazilijoje 
baigtas statyti dar vienas pre 
kybos laivas, turintis 13 (kO 
tonų talpos Laivų statyba 
paskutiniais metais Braziiijo 
je gyvai plečiasi, 
rrwin ni«i—

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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LIETUVOJE

VAKA7A* APIE LIETUVĄ 
MASKVOJE

Gegužės 14 d. Maskvoje, 
visoje Sovietijoje veikiančios 
«Žinijos» draugijos lektorių 
me įvyko Lietuvai skirtas va 
k iras. Pagal «Tiesą» (nr 111) 
apie Lietuvos ūkį. kultūrą 
klibėjo Lietuvos Mokslų aka 
demijos ekonomikos institu o 
direktorius akademikas K 
Meškauskas režiminis kultu 
ros mi»nistpas J Banaitis, poe 
tas T. Tilvytis Meno vakare 
pasirodė Valstybinis styginis 
kvartetas, solistai 1. Jašiūnai 
té, V. Daunoras ir akt v K y 
bartas. Buvo parodyti grafikų 
darbai ir keli Lietuvoje paga 
minti dokumentiniai filmai

(E)

RELIGIJOS LAISVE

Kunigas Šikšnius, Pagraman 
čio klebonas Tauragės teis 
mo pasmerktas kalėjimu už 
tai, kad jis paruošė vaikus 
pirmai komunijai. Už kiekvie 
no vaiko paruošimą gavo me 
tus kalėjimo. Dešimtis vaikų 
— 10 metų kalėjimo Ir jam 
atimtos teisės toliau atlikinė
ti kunigo pareigas.

IŠMESTAS IŠ 
UNIVERSITETO

Vokiečių kilmės studentas 
W; Toeraeris, neseniai atvy
kęs Vokietijon iš Lietuvos pa 
pasakojo, jog iš Vilniaus uni
versiteto Istorijos ir Filologi
jos fakulteto vienas studen

tas buvo pašalintas -už tai, 
kad drįso įrodinėti, jog yra 
Dievas, Kiti studentai bandė 
jį užtarti, bet nieko nepadė 
jo, nes jis atsisakė išsižadėti 
savo tikėjimo.

«TIESA» šių metų 35 nume 
ryje apgailestauja, kad prieš 
religinė kova iki šiol buvusi 
perdaug nukreipta vien į ka 
tulikų Bažnyčią Reikalauju 
sustip inti kovą su Visais ti 
kėjimais.
«•czus* axsjew.i «n

JAV
MENOMONEE FALLS, Wis 

consino vals įjoję jau keletas 
metų veikia sąjunga melstis 
už pavergtąsias tautas. Sąjun 
ga apima visų tikėjimų žmo 
nes, Jai priklauso žymių vy 
rų Šita sąjunga neseniai pas 
kyrė savo nariams melstis už 
kleboną kun. Šikšnių, pas 
merktą kalėti už vaikų rengi 
mą pirmajai komunijai.

ŠIAULIŲ «Vairo» gamyklos 
vaikų dviračių «Ereliukų» ir 
«Kregždučių» siunta į Jungti
nes Amerikos Valstybes iš 
siųsta š m. balandžio mėnesį. 
Jie numatyti eksponuoti So 
vietų Sąjungos pramonės ga 
minių parodoje New Yorke. 
«Tiesa» pastebi, kad tie So 
vietų Sąjungos vardu ekspor 
tuojami «Ereliukai» ir «Kregž 
dutės» esą mėgiami Libijos, 
Suomijos, Prancūzijo, Irako 
ir kitų valstybių berniukų ir 
mergaičių.

LIETUVIAI JTULENTAI
APIE VEDYBAS

Sunku lietuviškajam jaunimui su vedybomis Ypač to
se vietovėse, kur lietuvių mažas būrelis. Nėr iš ko pasirinkti.

Aukštuosius mokslus einantieji jaunuoliai ir jaunuolės 
turi dar didesnių sunkumų. Mokytam vaikinui ar mergaitei 
būtų labai neišmintinga tuoktis s - menko mokslo asmeniu. O 
lietuvių mokytųjų ne visada pakanka!

Kaip žiūri Į tą reikalą pats lietuviškasis mokslus einan 
tysis jaunimas? Ju pasisakymus radau «DRAUGE», gegužės 
mėn 15 d. numeryje Štai keletas būdingų minčių.

STUDENTAS IŠRYTŲ
PAKRAŠČIO

E<ame daug kartų g rd ėję, 
kad meilė neturi ribų, ji nu 
gali vandenynus ir perkopia 
kalnus Deja, lietuvių visuo 
menė nustato meilei ribas 
Nuo mažens mums yra įkalta 
į galvą kad prie altoriaus nu 
vesti reikia būtinai lietuvaitę-. 
Tėvai rūpinasi,, jeigu tik pra 
dedi draugauti su «ameriko
niuke» Mergaitei ištekėjusiai 
už amerikoniuko, dažnai prie 
kaištaujama kodėl nesusira 
dus lietuviuko ir t t. Lietuvių 
visuomenė tokią draugystę 
su kitataučiais žemina. 1 to
kią draugystę einame su už
rištomis akimis Ir į tą raer 
gaitę netaip žiūrime kaip 
žiūrėtumėm į lietuvaitę dau
giau kaip į vienkartinę drau 
gystę, kaip smagų laiką vie 
nam vakarui. Jei kada ir ky 
ia meilė, dažnai ji lietuvių vi 
suomenės yra užslopinama. 
Ne vienas ir po sužiedotuvių 
yra nutraukęs ryšius su sve 
timtaute vien dėl to, kad ji 
svetimtautė, ir po vestuvių 
lietuvių visuomenė savo šaltu 
elgesiu griauna susituokusių 
laimę ir jų norimus palaikyti 
kontaktus su lietuviais. LIE
TUVIUI, NORINČIAM PASILIK 
TI LIETUVIU. VEDYBOS SU 
AMERIKONIUKE YRA BE- 
VE K NEĮMANOMOS.

STtDENTÉ IŠ URBANOS 
UNIVERSITETO

Mišrių vedybų pasisekimas 
ar nepasisekimas yra labai 

asmeniškas reikalas Priklau 
so daugiausia nuo to. kiek 
reikšmės tautybei skiria pa
tys asmenys eigų kam lietu 
vis yra tik žodis, nesukeliąs 
gilesnių jausmų; jei kas nesi
jaučia lietuviu, tai tam nebus 
problemos su kuo draugauja, 
ką vesti už ko tekėti. Bet 
jei žmogui tautybė sudaro di
delę dalį jo asmenybės, tam 
bus sunku laimingai gyventi 
su kitataučiu.

Meilė yra labai stiprus jaus 
ims, ir meilė gali daug pa 
kęsti Bet yra labai sunku net 
meilei padėti žmogui supras
ti kito asmens mintis ir jaus 
mus. kylančius iš skirtingos 
kultūros Kada žmogus myli 
jis i ori dalintis v skuo su sa
vo mylimu Bet kaip pasida 
lys lietuvis su kitataučiu savo 
jausmais tėvynei, jos kalbai, 
jos papročiams, Niekad neiš 
versi. į kitą kalbą to, ką tavo 
kalboj iš eiškia vienas ar ki
tas eilėraštis Šitas negalėji
mas pasidalinti būtų labai 
skaudus Dėlto jautriam lietu 
viui visada yra sunku apsi
spręsti, kai reikia rinktis ki 
tatautį. Bet kartais kitaip ne 
išeina. Tada jo draugai ture 
tų suprasti šio žmogaus sun
kumus Vietoj smerkti, reikia 
kiek galima, daugiau padėti 
tokiam palaikyti ryšius su lie 
tuvybe.

STUDENTAS IŠ LOS ANGELES

Vedybos su kitataučiu ir to 
kių vedybų įtaka lietuviškoje 
visuomenėje yra dažnai dis 
kutuojama tema bet su ku 

ria ne visada prieinama tiks
li ar bent pageidaujama iš 
vada.

Vieni mato vedybose tik 
patriotinę ir tautinę proble
mą Kiti turi tik praktiškai 
orientuotą pažiūrą. Ne visi 
gali suderinti šias įvairias ir 
skirtingas pažiūras.

Mintis, kad lietuviškumo 
išlaikymas išeivijoje priklau
so nuo lietuviškų šeimų yra 
aiški Tačiau ji gali būti tik 
pageidavimas, bet neprivalo
ma. Vedybos yra asmeniškas 
apsisprendimas, kuris nebus 
paveiktas nei apdovanojimais 
nei kitų apgailestavimais, ne 
žiūrint, ar čia partneriai bu# 
tik lietuviai, ar įsimaišys ir 
kitatautis.. Negalima paneig
ti, kad idealas yra lietuviška 
šeima. Bet ar tas idealas vi
sada galimas pasiekti?

STUDENTĖ IŠ DETROITO

Žmogus renkasi ne virėją, 
ne daktarą, ne meno mėgėją, 
ne religiją, ne tautą, bet pil
ną žmogaus asmenybę, su vi
somis ypatybėmis. Tiesa, žmo 
gų sudaro įvairiausios ypaty
bės. Vedybose žmogus, my
lėdamas kitą asmenį, turi jį 
priimti ištisą, su visomis jo 
individualinėmis ypatybėmis.

Jeigu lietuvaitei kiltų klau
simas, ar tekėti už nelietuvio 
tai reikia giliai pagalvoti: ar 
šio žmogaus individualūs pa
linkimai yra svarbesnį už as 
meninį žmogaus karakterį, ar 
jo «lietuviškumas» ar «nelie- 
tuviškumas» kliudys bendra
me šeimos sukūrime, ar ne
priėmimas ar priėmimas lie
tuviškų papročių namuose ar 
dys darnią šeimos santvarką. 
Kiekvienas asmeniškai turi 
nuspręsti, koks yra svarbiau
sias žmogaus patraukimas: ar 
savotiškos žmogaus ypatybės, 
ar jo esmė.

STUDENTAS IŠ URBANOS

Esu stipriai nusiteikęs prieš 
vestuves su kitataute. Man

(pabaiga 3 pusi)

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DEL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 — 1864

XIX

(tąsa)

«. Galėčiau jam stačiai įsa
kyti atvykti nustatytą valan
dą. bet-geriau laikytis manda 
gurno formų. Nors ir mužikas 
bet vis dėlto kunigas», — 
dėdamas laiškelį į voką ir 
valdydamas pyktį, mąsto dva 
rlninkas;

Vakare pasiuntinys parne
šė ponui Skrodskiui Macke
vičiaus atsakymą, kunigus at 
vyks ryt penktą valandą.

Rytojaus dienos rytą; vos 
saulei patekėjus, būriai mo
terų ir vyrų, lopetomis, šakė 
mis, grėbliais nešinų, rinkosi 
dvaro parke, Kai kurie vyrai 
atvažiavo su vežimėliais, ki
ti atsistūmė karučius, žiūrint, 
kaip kam buvo vaito įsaky
ta Prieva'zdas Pšemickis ir 
tijūnas Karklys tikrino atvy

kusius, šūkavo ir skirstė, kur 
kam kokį darbą dirbti. Šilėnų 
ir Paliepių žmonės gavo va 
lyti parką, Karkliškių — so
dą, o Juodbalių — taisyti jo 
varų kelią. Šešios moterys 
jų tarpe abidvi Kedulytės, 
(is į rūmus plauti langų ki
tos, stipresnės, valyti grindų 
ir parketų Bet darbas rūmuo 
se ir aplink rūmus prasidės 
vėliau, nes ponas dar ilsisi, 
tad negalima jo žadinti. Kol 
kas tegu ir šitos moterys ei
na gilyn į sodą išgraibstyti 
pernykščių lapų.

Kedulių Katrė, nors ir kaip 
nenorėjo eiti į dvarą ir spy
rėsi kiek galėdama, bet», se
sers barama ir tėvo baudžia 
ma, turėjo paklusti. Pagaliau 
ką gi... Negi praris ją ponas 
prie tiekos žmonių! Kai tikri 
no ir skirstė atvykusius, ji 

pastebėjo, kaip smalsiai prie 
vaizdas į ją pažiūrėjo fr vėl 
nerimastis suspaudė jai širdį. 
Ją paskyrė dirbti rūmuose! 
Dieve! Gerai, kad ne vieną. 
Kitaip ji numirtų iš baimės. 
Ji nutarė nė per žingsnį ne 
atsiskirti nuo savo draugių.

Netrukus parke, sode ir jo
varų kelyje sumarguliavo, su 
judo žmonės Dirbo tyliai, 
nes nors ir atokiau nuo rū 
mų. buvo įsakyta nešūkauti, 
kad nepažadintų pono

Sode ir parke darbą prižiū 
rėjo ir tvarkė sodininkas Gri 
gelis Buvo jis malonios iš 
vaizdos, neaukšto ūgio liesas 
seniukas, visai jau pražilęs, 
skustu veidu, ramiomis mėly
nomis akimis. Apsiavęs auli
niais batais, apsivilkęs drobi
niu pusiau švarku, pusiau ap 
siaustu, užsidėjęs plačiabrylę 
skrybėlę, jis vikriai sukinėjo
si tarp dirbančių ir nurodinė
jo, kaip kas ką turi daryti 
Katrė buvo bepradedanti gre 
boti pernykščius lapus ir šiukš 
les ir purenti grėbliu tako 
smėlį.

— Palauk, palauk, mergele, 
— sulaikė ją sodininkas — 
Lapus ir šiukšles nugraibstyk 
bet tako dar nepurenki, Ma
tai, žolės pradėjo augti. Jas 
reiks su šaknimis išrauti- 
Prie šito darbo pastatysiu ko 
kią bobelę ir duosiu jai tokį 
kablį Čia reiks ir keliais pa
vaikščioti Eik šen, aš tau 
paskirsiu supurenti vieną lys
velę gėlėms. Pats laikas jur
ginus sodinta.

Seniukui sodininkui, matyt, 
patiko ši graži, vikri mergi
na. Jis ėmė klausinėti, kas 
ji, iš kur, ar dirbo jau kada 
dvare, pagaliau paklausė, ar 
buvo kada su ponu Skrods- 
kiu?

Katrytė pajuto sodininkui 
pasitikėjimą ir atvirai jam pa 
sipasakojo, kur ir kaip ponas 
ją pirmą sykį pastebėjo, kas 
atsitiko su Petru, kaip prie
vaizdas ją kalbino stoti į dva 
rą tarnauti prie panelės Gri
gelis klausė jos labai susido
mėjęs ir, kaip atrodė, su nuo
širdžia užuojautą. Sužinojęs 
viską, kas buvo jam įdomu, 

seniukas pakinknojo galva i 
tarė:

— Nieko nepadarysi, mer 
gele. Jei ponas jau tai įsigei
dė, tai niekur nuo jo nepasi
slėpsi. O tavęs beieškodamas 
jis ir tavo Petrą suras. Bus 
abiem blogiau. O- jei tu čia 
būsi, Petras jam neberūpės.

— Bijausi, tėvuk — skundė 
si jam Katrė. — Apie Bagdo
nų Ievutę tur būt, žinote?

— Kur nežinosiu! Tai buvo 
pernai O šįmet kiti laikai. 
Dabar ir ponai jau atsarges
ni O tu ir pati saugokis. Ne 
būsi viena. Jo duktė — žmo
niška panelė. Tėvą prilaiko, 
sudraudžia.., Agota taip pat 
nebloga moteris, Vežėjas Praa 
ciškus — tas tai nė pono ne
bijo Reikalui esant, ir aš ga 
liu ką padėti Gyvenu atski
rai. Mano namelis antai už 
tų medžių ir krūmų, sodo 
kampe. Liokajaus Motiejaus 
— to tai saugokis, Ir akmis- 
trinės ir koto Rubikio, ir ti
jūno Karklio, ir vaito Kur- 
bausko. Prievaizdas piktas 
žmogus ir kaimiečiams šiurkš 
tus, bet pono sauvaliavimams 
nepritaria, nors būdamas po
no pataikūnas. (B, D.)
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Liūdėt ir didžiuotis
i

Dvidešimts penkeri metai žiaurios vergijos ! 25 metai 
tūkstančiams lietuvių kalėjimai, Sibiras, prievartos darbai 
25 metai prievartaujamos sąžinės, triuškinamos širdys, ardo’ 
mos šeimos, žalojamas jaunimas ! 25 metai kaip tauta ver
čiama veidmainiauti, apgaudinėti savo engėjus, slaptytis su 
kilniausiais Dievo, tėvynės meilės jausmais! Kiek širdgėlos, 
ašarų net kraujo! Ir dėl to liūdime Liūdime ir dėl to, kad 
šitoms blogybėms neįst engiame pa d ryt g a a 1 o . 
Giliai tikįs lietuvis dar liūdi ir dėl to, kadi 
žvėriškai yra ardoma Kūrėjo tvarka ir gadinamas pasaulis

,Bet nepamirškim! Turim kuo pasigėrėti ir pasididžiuoti' 
Maironis giedojo: «Pagimdys vargai galiūnus..» Vargiai ankg 
čiau kada nors Lietuva turėjo tiek didvyrių, kiek per tuos 
liūdnus 25 metus Šimtai didvyrių karių ir partizanų, kurių 
saujelės drįso priešintis šimtus kartų skaitlingesniam ir ge
riau apsiginklavusiam priešui, ir mieliau žuvo nelygioje ko 
voje, bet neišdavė savo tėvų, brolių, draugų Šimtai didvyrių 
kurie žvėriškai kankinami ir mirčiai akysna žiūrėdami ne 
svyravo netapo judais, neišsižadėjo nė savo Dievo, nė tėvy
nės meilės Šimtai didvyrių vaikų, mokinių, studentų, kurie 
nebodami patyčių ir pažeminimų, nebodami, kad gali būti iš
mesti iš mokslo įstaigų, ne tik patys laikosi tikėjimo, bet ir 
kitą jaunimą jo pamoko Šimtai didvyrių, kur e neregėdami 
jokios prošvaistės juodai apsiniaukusiame tarptautinės politi
kos danguje, vis dėlto tiki ir viliasi, meldžiasi ir kovoja už 
savo tautos laisvę Šimtai didvyrių, kurie, išblaškyti po viso 
pasaulio užkampius, ir labai sunkiose sąlygose, stengiasi iš 
likti lietuviai išlaikyti savo kalbą savo papročius ir savo 
vaikus išlaikyti tauriais lietuviais, kurie savo žodžiu, darbu 
ir pinigine auka prisideda prie Lietuvos išlaisvinimo Tai^ 
jais galime ir turime pasididžiuoti. Iš jų galim ir turim semti 
įkvėpimo ir pasiryžti: KIEK MUMS KAINUOS TIEK, O TA 
VĘS, LIETUVA NEAPLEISIM! Kiek kainuos tiek, niekada ne
pamiršim žūtbūtinę kovą kovojančių savo brolių ir sesių 
MES BUSIM STIPRIAUS OJI JŲ PARAMA! GERESNIŲ DRAU 
GŲ GERESNĖS PAGALBOS UŽ MUS JIE NETURI IR NETU 
RĖŠ! IR MES STENGSIMĖS BŪTI DIDVYRIAIS. NE SAVA
NAUDŽIAIS BAILIAIS!

(pabaiga iš 2 pusi,) 

po vestuvių būtų smagu pa
rėjus namo, pavalgyti kuge 
l’o, cepelinų ir lietuviškų ko
pūstų su dešrom. Ak, tas lie
tuviškas maistas tikrai ska
nus! Moteris man turi būti ge 
ra šeimininkė. O kuri kita 
bus tokia puiki, jei ne lietu
vaitė.. Ir iš visų moterų lietu 
vaitės. yra pačios gražiausios.

STUDENTAS IŠ Č SAGOS

Vienas opiausių klausimų, 
liečiančių lietuvių jaunimą, 
yra vedybos Didelė jaunimo 
dalis draugauja tik su lietu 
viais ir bando su jai« kurti 
savo lietuviškas šeimas. Bet 
tai ne visuomet įgyvendina 
ma. Suėjus į kontaktą su ame 
rikiečiais, kartais «krenta į 
meilę» ir visos pastangos su 
kurti 1 etuvišką šeimą nueina 
veltui.,. Meilė kitų nuomonių 
nei įvairių kliūčių nepaiso

Jei daugiau lietuvių kreiptų 
dėmesio į lietuvaites, joms 
nereiktų ieškoti sužadėtinių 
amerikiečių tarpe. Tat avie 
Žiu visus kolegas į kovą už 
meilę lietuvaitėms, į kovą už 
lietuvišką šeimą!

KITA STUDENTĖ IŠ
DETROITO

Meilė nežino sienų tarp tau 
tų. Ji mato tik patį žmogų 
Vedybos nėra jungtuvės lit tu 
vio su lietuvaite, ateitininko 
su skaute, bet y/a susiartini 
mas dviejų individų.

Tad pirmoj eilėj reikia atsi 
žvelgti į patį žmogų — jo d va 
si s išprusimą, kultūrinį š ie 
sumą; vieno ir kito bendrus 
interesus š.ai ir yra kliūtis 
ištekant už kitataučio: reikia 
apsvarstyti, ar jo interesaibū 
tų man aktualūs, ar jis su
prastų ir pamėgtų mano lietu 
viškus papročius? Ar tautiniai

t&USŲ LIETUVA

V. Mykolaitis Putinas.

BIRŽELIS
Iš kur tas ulbėjimas smuikų ir fleitų?
Iš kur tas svaiginantis širdį andante? 
Kad tik nenutiltų, kad tik nepraeitų 
Taip greitai birželio simfonijos šventė !

Tačiau ta naktis taip trumpa nematytai!
Dar žvaigždės zenite sužibti nespėjo, 
O paukščiai jau brėkštantį sveikina rytą, 
Ir topolių lapai guviai sušnarėjo.

O aš dar nenoriu nė saulės, nė ryto.
Nenoriu, kad sutemų burtai praeitų 
Nurimus širdis visą amžių klausytų 
Birželio simfonijos smuikų ir fleitų

(Iš rinkinio «Būties Valanda», Vilnius 1965 m)

Komunistinio Bloko Suskilimas ir 
Lietuvos Išlaisvinimas

PROF. Jį ERETAS
(Tęsinys)

Paskutiniame numeryje įdėjome prof Ere
to rusų palyginimą su kinais ir jo išvadą, kad 
rusams teks skaitytis su kiniečių nuolat au 
gaučia galybe.

x Rusai ir kinai nesutaria Jie negalės suderinti savo re
voliucijų Kiekviena revoliucija gimsta, kyla silpsta ir mirš 
ta Kiekviena jų turi tris stadijas: 1 įsibėgėjimo (pvz. Mira
beau laikotarpis Prancūzų revoliucijoje), 2. kraujo (Robes 
piero) ir 3. silpaėjimo (Napoleono laikotarpis, kada pavargu
sias jėgas vienas žmogus paima į savo rankas)

REVOLIUCIJA NE 
NUOLATOS

Žmogus negali visada bū i 
revoliucijoj Jis nori pagaliau 
turėti ramybės «Moterys no 
ri turėti savo šilkines kojines 
ir savo kosmetiką. Vyrai nori 
išgerti. » Rusai dabar nori 
«linksmų laikų». Chruščiovas 
Vengrijoj pasakė: «Ar jūs no
rite karo? Ne, jūs noriie gu 
jiašo. Rusų revoliucija yra 
guliašo periode».

Tuo tarpu kinai yra dar pir 
moję komunistinės revoiiuci 
jos studijoje Rezultate -- be 
veik viskas skiria kinus nuo 
rusų Tarp jų yra natūralūs 
priešingumas, palinkimas į 
tarpusavę kovą, o ne į susi 
derinimą. «Plyšys yra per di 
delis o tiltai per šį plyšį yra 
popieriniai ir istorinio bandy, 
mo neiš alky s»

O GAL KOMUNIZMAS?

«0 gal komunizmas juos ri’ 
ša? Ar viršys komtnkmas, 

skirtumai neardytų šeimos 
židinio?

Jei šie klausimai yra atsaky 
ii teigiamai, tai vedybos su ki 
tataučio gali būti labai laimiu 
gos. Bet visi pripažįstame, kad 
su lietuviu, kurs patinka ir atj 
tinka minėtas sąlygas, gyveni 
mas būtų karkas skiandesnis 
ir gal laimingesnis

Ar nepanašiai galvoja ir 
lietuviškasis Brazilijos jauni 
mas?

kuris juos riša, ar viršys na
cionalizmas, kurs juos skiria?»

Rusams komunizmas yra 
kaip dogma kuria tikima. Ki 
nams gi jis yra tik laikinas 
įrankis, kuris padės jiems iš
sikrapštyti iš bėdų. Juk pats 
Mao pasakė: «Mum.-» komuniz 
mas yra reikalingas tiek, kiek 
ūkininkui mėšlas - panaudo 
ti kaip trąšą laukams susti
printi». Sustiprinus jis nebe 
bus reikalingas Taigi, komu
nizmas jų neriša, nes vieni 
ir kiti kitaip jį supranta.

Rusai taip p >t ima trauktis 
nuo komunistinio dogmatišku 
mo Mao apkaitino Chruščio
vą kad jis apleidžiąs išga
ningą komunizmo pagrindą. 
Pas rusus vyksta liberalizaci 
ja. Gi kinų komunizmas lieka 
kasdieninės naunos reikalas. 
Tad galų gale ir pas vienus, 
ir pas kitus laimės naciona
lizmas, o ne komunistinis taip 
tautiškumas. «Bendras tautos 
kraujas labiau riša, negu ra
šalas, kuriuo yra parašytas 
komunizmas».

(Bus daugiau)

VILNIUJE gegužės 8 9 d 
d iškilmingai pažymėta «Ta 
rybų Sąjungos pergalė prieš 
fašistinę Vokietiją», Susirinki 
muose spaudoje, per radiją 
ir televizij 4 išimtinai kelti so 
vietų armijos žygiai, gerbti 
žuvusieji ar gyvi kariai, par 
tizanal. Kaip paneša «Tiesa», 
Vilniaus filharmonijos salėje 
gegužės 8 d įvyko iškilmin
gas posėdis Dalyvavo kariai, 
‘ovietiaiai partizanai, darbi

1965 m birželio 10 d

Kelione su kliūtimis

T. Jonas Bružikas S; J.

Vienuolyno vyresnybė nus
prendė, kad man reikia vykti 
keletai mėnesių poilsio į J.A. 
Valstybes Girdi. São Paulyje 
aš niekad nepasilsėsiąs. Ge
rai. Susitvarkęs dokumentus, 
apsirūpinęs bilietais, gegužės 
29 d. apleidau S. Paulį. Bet 
ar nebūt nuobodi kelionė, jei 
viskas klotųsi pagal pramaty
tą tvarkraštį? Juo daugiau ne 
tikėtumų, juo įdomiau. Netikė 
tumų man netrūko.

Iš S. Paulio pajudėjau «Úni
ca» linijos autobusu Tikrai 
tai greičiausi ir moderniškiau 
si autobusai tarp S. Paulo ir 
Rio de Janeiro Geri ir «Es* 
presso Brasileiro* autobusai, 
bet, nors tas už mus anksčiau 
išvyko, mes jį ir pasivijome 
ir pralenkėme ir Rio pirmi 
pasiekėme Vidaus įrengimai 
irgi moderniški, patogūs, nors 
kaina ta pati, kaip kitų ne to 
kių moderniškų linijų

Vykdamas į Rio norėjau vie 
nu šūviu nudėti kelis kiškius. 
Vos atvykęs puoliau į kitą au 
tobusą ir moviau nieko nelauk 
damas į Copacabana pas mie 
ląjį inžinierių Kazimierą Au
denį. Jis, mat, žadėjo išleisti 
vieną M. L. numerį, kas man, 
kaip jos administratoriui la
bai rūpi. Bet štai pirmas ne 
pasisekimas — inžinieris ne 
namie Išvykęs savaitgaliui i 
Piriopolį pasilsėti

Skambinu kun. Janilioniui, 
Tas namie. Nuvykus, kaip v-i 
sada. labai maloniai priėmė, 
šeimininkė greitomis pavaiši8' 
no ir besišnekučiuodamas pa 
tyriau, kad kunigas šiemet bir 
želio 29 švęsiąs 59 m kuni 
gystės jubiliejų Kviečia pa 
sakyti pamokslą. Gaila, nega 
liu pasižadėti nes tikrai dar 
nebūsiu grįžęs iš USA.

Apie 8 v v pasiekiau Tėvų 
Jėzuitų šv, Ignaco Kolegiją, 
kur gavau nakvynę

ANTRA NESE MÉ

Keletą valandų numigęs, 
ankstyvą sekmadienio rytą 
skubinuos j Galião erodromą 
Juk lėktuvas turi pakilti 8 v. 
ir man reikia jau 7 vai. prisis 
tatyti, įsiregistruoti, dokumen 
tus patikrinti Šeštą vai. jau 
laukiu autobuso Mana aikštė 
je. Bet autobuso 322 n rio nė

(paba ga 5 pusi.)

ninkai. jaunimas Po-ėdį ati
darė A Sniečkus - jis prašė 
pagerbti žuvusius karius ir 
perskaitė režiminės valdžius/ 
partijos sveikinimą karo vete 
Fanams Apie sovietinės arini 
jos žygius platesnį pranešimą 
pauarė M in. tarybos pirm M 
Šumauskas Iš kitataučių svei 
kino Vilniaus įgulos viršioin-. 
kas B. Dzocijevas ir R. Vokie 
tijos ambasados Maskvoje pir 
maris sekretorius F Pokizeris 
r o kalbų Lietuvos A Sovieto ' 
pirm, J. Paleckis ir karinis 
komisai as P, Petronis įteikė 
n u.- i pelnu siems kariams, T. 
Sąjungos didvyriams, ąuksi 
mus lai rodžius.
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E vccė???
Fransz Werfel, judeu da 

Alemanha, escreveu um livro 
sôbre Nossa Senhora de 
Lourdes.

laspirado nêsse livro foi 
feito o filme que deslumbrou 
milhões de católicos e não 
oatólicos, por todo o mundo!

Werfel, conhecia muito bem 
e respeitava a religião cató
lica. Em sua última doença, 
um amigo lhe perguntara se 
êle recebería o sacramento 
do Batismo para se tornar 
cristão. Werfel resspondera 
NÃO. A nação israelita ora, 
pąssa por grandes persegui
ções, destruição sofrimentos . 
o meu batismo, minha con 
versão podería parecer uma 
espécie de fuga, traição «aos 
meus» nas horas mais árduas 
da história de minha Nação...

No dia 13 de junho a Nação 
Lituana comemora o 25* ano 
da ocupação comunista, da 
escravidão vermelha 25 anos 
de martírio, perseguição, por 
amor a Deus e à Pátria! En

Relações entre pais e filhos
Aušra Marija Gylytė

OS PAIS — BORBOLETAS DA SOCIEDADE?
(cont, de nr, 22)

No século em que vivemos 
podemos observar que a ma 
ioria dos pais ocupa se com 
múltiplos assuntos, de várias 
associações, lutam por alcan
çar sempre os primeiros lu
gares na «Sociedade», fre
quentam festas e mais festas, 
etc Por que?

,Quer nos parecer, que es
tão sempre à procura de um 
«siatus> mais elevado, o qual 
os liberte da monótona roti
na diária. São vistos às vêzes 
de manhã e alguns minutos 
à noite. Aos fins de semana, 
éles; (os pais) batem as asas 
e já sumiram.

Quer se chegar a êles á 
proeúra de ajuda na solução 
problemas, — e são êles en 
centrados com a mente to
talmente tomaàa por questões 
que relação alguma tem com 
a vida familiar.

Nessas alturas os filhos 
sentem-se afastados, fora de 
foco.

Não tendo auto suficiência 
para a resolução dos proble 
mas, os filhos, procuram a 
resposta em outras fontes. 

quanto muitos e muitos de 
nós, lituanos no mundo livre- 
nos ajoelharmos diante do ai 
tar de Deus, para a triste e 
esperançosa oração; na Li' 
tuânia, os ocupantes obriga 
rão o povo a festas e agrade 
cimento aos russos comunis
tas por sua «LIBERDADE».

Os últimos 25 anos consti
tuem o episódio mais difícil 
na história da Lituânia. E 
não cremos que esta negra 
noite de tormentos teaha 
breve alvorecer. Que olhar 
deveriamos lançar sôbre úm 
jovem ou uma jovem, em cu 
jas veias circulasse o sangue 
que os liga a essa Nação e 
os quais nessa hora difícil a 
renegassem não se preocu 
pando e não se esforçando 
para ajudá la, para Êazê la 
sobreviver?

Diz-se que:
«Na desgraça, conhece se 

o amigo > Sim, na desgraça 
conheceremos o verdadeiro 
e honrado jovem lituano

Quais?
Geralmente os amigos (que 

geralmente encontram se em 
situação idênb ca)

E então?
Os filhos não podem adqui 

rir «princípios* por sl só, 
Nem sempre ‘ o flori scer da 
existência" corre -bem pois 
êl-es vivem num mundo em 
que não tomam conhecí a? en 
to de Totho, nem Foerster, 
nem Pačkauskaitė nem tal 
kauskis, nem outros educado 
res da juventude teor.

Raro é encontrar se uk jo
vem, ao qual os pais conse 
garam habituar à leitura dos 
autores Citados

Realmente são maraviiho- 
sąs as obras, mas é história, 
pela qual o jovem lituano do 
século XX não se sente abso 
lutamente atraído

Uma jovem de 16 anos, na 
época atual, gasta mais que 
sua mãe em cosméticod. Se 
ihe fôr chamada atenção pa 
ra o gasto, displicentemente 
responderá: — Gasto sòmen 
te o MEU dinheiro,.

L I U C I J t Š U K Y r É

-■'lė Liucija Šukytė. Julijos 
Rudmiaarés ir Prano Šukio 
duktė birželio 6 d. atšventė 
19 metu sukaktuves.

Nor dar tok’a jaunutė, bet 
jau pabaigė gimnaziją f-eere- 
t riado canto pastoral ir ga 
vo piano mokytojos diploma- 
Ši is mokslo metais dar įsi 
gys d plonius gimnaz jos mo 
kytojos ecretoriado ir Gori 
tabilidade

Šiuo metu Liucija duoda 
piano pamokas savo namuo 
se, A v Zelina 700. mokina 
stenografiją (taquig afia^ ir 
koreep nd e nei ją Monte Car 
melo mokykloje, V Alpina, 
pas Seser s Pranciškietes.

Jau bus 4 im tai, kai ji var 
goninkauja V Žolinos lietuvių 
parapijoje ir akompanuoja 
pian-u S. Paulo lietuvių ben • 
druome; ės chorui.
i nt-iiiiiBHimir—rm—rr-rnrr-m~—ri---- Tr-iMBuiiMiiBiiBBiiBiiibibjiui jinin»i m —įįii. ■ imi

Tem ela um trabalho,” não 
fác i de todo em um lugar 
qualquer e ainda não’ tėve 
consciência de seu vàlór 
real. Ela sujeita se até mes 
mo à trab Ihos físicos pesa 
dos, a iim de que possa ali 
mentar suas necessidades, di 
go manias, vontades

Notamos a alegria da mãe 
frente aos sucessos de sua 
filha modista Ela na verdade 
nua, modela não a roupa, 
mas a si mesmo

A mãe que ainda não per- 
cebeu, perceberá um pouco 
mais tarde.

E eis que surge a preocu 
pação

O que fazer-se para que a 
juven ude se interesse pelos 
problema- de si a «far»ação»

Continua

P lės Liucijos visa siela 
priklauso muzikai ir menui. 
Svajoja sukurti jaukų šeimos 
židinį Jos širdį sužavėjo lie
tuvių kilmės jaunuolis, Algir
das Jovaiša su kuriuo jau p >- 
rą metų draugauja Švęsdama, 
gimtadienį gavo gražiausią 
dovaną - sužieduotuvių žiedą.

Panelei Liucijai linkime 
geros sėkmės.

M; rua Cecila Bagdžiutė 
Kotryn s Birutės Mockutės ir 
Jono-Bagdžiaus duktė 14 tą 
birželio švenčia savo 18»tuo 
sius gimimo metus

Panelė Maria Cecilia baigė 
“secretoriado” studijas ir dir
ba banke. Eilę metų dalyvau 
ja v. Zelinos Bendruomenės 
chore ir tautinių šokių grupė 
je. Mėgsta dainą, šokiąs. spor
tą ir keliones Kelionė į Čilę 
jos laukia lie pos mėnesį a 
nelė Marija Cecilia laimėjo, 
dėka savo atsparumo ir drau 
gų taikos, III jo P. A L. K on 
greso lietuvaitės pirmąją vie
tą kuriai buvo skirta premi 
ja — kelionė į Čilę

Did.žKusia p Cecilijos sva
jonė yra sukurti lietuvišką, 
katalikišką šeimos židinį, At 
rodo tas jai ir pavyks, nes 
jo sužieduotinis yra simpatiš 
kas ir protingas lietuvių kil
mės jaunuolis. To mes jai iš 
visos širdies ir linkime.

Mūsų gyvenimas panašus Į 
degantį švyturį, kurs anksčiau 
ar vėliau sudegs. Gera tam, 
kurs galvodamas apre savo 
buvimo trumpumą, vis dėl to 
sugeba kitus (’paguosti ir ap 
šv.esti.

Joseph V. Et-ovos.

Religingumas “yra ramiais 
metais surinktas kapitalas, ku 
rio procentais gyvename emu 
gių dienas, .

Goethe.
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Republico Dominicana 
por AMONIS Fit HO

A tensão criada na Repu
blica Dominicana, a atitude 
dos Estados Unidos emccnci 
tarem tropas sul americanas 
a interferirem naquele país, 
a divergência de 
diversos países quanto ao 
envio de t-ropas e consequen 
te divergência ideológica na 
America Lat-ina, o ’ silencio“ 
de Moscou e a pobreza no 
Hemisfério que ia a dia mais 
se acentua, são sinais eviden 
tes de que o mundo caminha 
para uma drastica mudança 
no set r oe Justiça Social 
Qualquer erro político das 
Grandes Potências e qualq įer 
atitucíe mer-os pene ada d« s 
paisęs subdesenvolvidos, po 
derão lançar a Humanidade 
ao cais ao desespero, cujas 
previsões são as mais catas 
troficas imagináveis Se não 
forem tomadas me;- idas ma s 
h( nestas de amparo aos me
nos desenvolvidos, o regime 
Democrático poderá ter seus 
alicerces pro undameate aba 
lados e o sistema Capisalisia 
terá su estrutura econômica 
desmoronada Urge ao povo 
humilde e aos poderosos, ce 
derem um pouco nas suas 
ex gências, a fim de se con 
seguir um equilíbrio social, 
economico e ideoicgico.

A segurança de uma ordem 
social é calculada peio con 
tentamento do povo.

O regime Soviético jamais 
teria sido implantado na Rus 
sia se aão fosse a infantil 
obstinação do Czar em res 
ponder com rajadas de me 
tralhadora aos angustiantes 
apelos de pão pelo povo hu 
milde. Kerensky teria evita
do a tomala do poder por 
Lenine se tivesse despei tad ■ 
mais cedo e tomado mąis ą, 
serio as medidas de re ormas 
do parlamento russo . Não te, 
ria a Segunda Grande Guemv 
Mundial sido deflagrada e 
Hitler não te.ia ocupado ąs 
páginas da História como hor 
rendo monstro, se a Europa 
estivesse em ordem e o povo, 
alemão não fosse oprimido. 
Mussolini não teria oportuni 
dade em se expandir se não 
fosse a corrupção da kali.*; 
de outrora* -Fide; Castro não 
teria adendo aos sovietícc s 
se Fülgençjo Bat-sta gover 
nasse cougmtus jusLça

Kas negali savęs • nugalėti 
tas nebus nė religingas nes 
religingas yra tik tas, kurio 
siela diena iš: dienos paver 
gia kūną savo valdžiai

T. i oth

Su gyvenimu elgiausi taip, 
kaip ir su savo Kompozicijo
mis, Pradėdavau jas su Die 
vu ir baigdavau su «Lauš 
Deo» — Garbė dievui Min iš 
apie Dievą buvo ta aukso gi 
ja, kuri traukėsi per visą ma 
no gyvenimą Dabar noriu 
baigti j> su Lauš Deo!

Haydn
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sulaukiu. Bijau pasivėluoti 
Kažkas pataria imti autobusą 
iš Avenida Vargas. Koją dar 
skauda, nors jau 16 mėn. kaip 
automobilis ją nulaužė. Lazde 
le pasiremsčiuodamas pasie
kiu Avenidą. Laukiamas nu
meris neateina. Ateina 326 bet 
čia nesustoja, nes aš ne toje 
vietoje jo laukiu. Besiteirau 
jant kokie numeriai eina į 
erodromą ateina dar vienas 
326 nr ir mane paima. Įlipęs 
žiūriu į laikrodį, ar spėsiu į 
lėktuvą. Bilietų pardavėjas 
nuramina: «Per pusvalandį bū 
sime erodrome». Gerai. Sė
džiu patenkintas. Jau erodro 
me. Užsiregistruoju; Bet išgirs 
tu, jog dėl tiršto rūko “Line- 
as Peruanas” lėktuvas pakil 
siąs ne 8, o 9 valandą Reiks 
laukti pusantros valandos. Yra 
laiko mišioms atsilaikyti. Tei 
raujuos, kur čia arti bažny
čia. Geraširdis vyras paima 
mane į savo sunkvežimį Va
žiuojame, važiuojame, važiuo

DUOK MAN, SUVALGYSIU

Gavęs kietą čurašką valgy
tojas pakramtė ir padavė sa
vo šuniui. Tas pakramięs ir
gi paliko. I valgyklą atėjo 
vyrukas.

— Ką. tai tamsta nevalgai 
šio davinio?

— Kad kietas. ....
— O man ne kietas. Leisk 

suvalgysiu.
Vyrukas bematant prarijo.
— Tai tik tamsta rajus. Ag 

kramčiau, mano šuo kramtė, 
o tu išsyk prarijai.

Bematant vyrukas atidavė 
čuraską atgal.

Atėjo zakristijonė. Apsiren-

LIETUVIŲ LIAUDIES 
IŠKALBA

Metuose šiuose, tuose, anuo 
se, kada katės lojo, šunes 
giedojo; zuikis būgną mušė, 
lokys ragą pūtė, arkliai dan
timis bruzdino, stirna su pe
lėda šokinėjo, žuvys lekiojo, 
driežas į gegutę dabojos, bo
bos veršius kirpo, mergos te 
keti nenorėjo, vaikinai jų ne
mylėjo, kada barankom sni
go, vaikai kiauras dienas ne
migo, tuomet vilkas, tą trenks 
mą išgirdęs, dideliai persigan 
do, nebežiūrėjo, kur veršiai 
ganos tik iš bėdos pašoko 
bėgti, bebėgdamas šoko per 
kelmą ir išspyrė bernioką. 
Tą bernioką žmonės praminė 
Briedžioku nes buvo smar
kus kaip ožys, sukosi, kaip 
girnų apatinis akmuo. Tasai 
mandras berniokas nutvėrė 
vilkui už uodegos ir nepalei
do. Vilkas bėgo per totų ir to 
kį sodžių, nutrūko uodega, o 
o berniokas aukštielninkas 
apvirto. Paskui išaugo baisus

N Y G O S
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Albinas Baranauskas. KAR- 
KLUPÉNUOSE. “Draugo” pre 
mijuotas romanas, 224 pusi; 
Išleido Liet. Knygos Klubas 
Čikagoje, 2,50 dol.

Kazys Almenas, UPĖ Į RY
TUS. UPÊ I ŠIAURĘ. Dviejų 
tomų romanas. Virš 600 pus
lapių, Išleido Lietuvių Kny
gos Klubas Čikagoje. Abu to
mai po 3 dol.

Kazys Almenas BĖGIAI. 
Novelės. Išleido Nida Londo: 
ne. Kaina 1 dol.

— Šis vynas turėtų jums 
tikti. Tarp mano vynų tai ti
kras bramsas.

Bramsas paragavo to vyno, 
O paragavęs pastatė taurę ir 
tarė šeimininkui:

— Būkite toks malonus ir 
paprašykite, kad iš rūsio at
neštų johanną sebastijaną 
bachą!

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol.

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
uiais 8,00 ir 9,30 vai.. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko, 
kai turimos mėtinės ar 7 d. 
mišios.

Išpažintys čia klausomot? 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnėsib sekmadienį: 
Parque das Nações 10 vai» 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:

jame, važiuojame, o bažny
čios kaip nėr, taip nėr.. «Tai 
kur ta bažnyčia», klausiu Čia 
pat, atsako. Dar kokius 5 kl 
pavažiavę privažiuojam ma
žytę bažnytėlę Uždaryta, nors 
sekmadienio rytas Beldžiuos 
į duris, dairausi — viskas vėl 
tui. Ateina dar keletas mote
rų su vaikais, Pas artimiau
sio namo šeimininkę sužinau, 
kur gyvena zakristijonė ir ji 
apsiėmė ją pašaukti Laikro
dis man sako, jog tik 50 min. 
laiko belika iki lėktuvui pa 
kylant.

giau ir 8 35 vai. jau buvau po 
mišių Nesustojimo vietoje su 
stabdžiau autobusą ir skubu į 
aerodromą Atvykau 10 min. 
prieš laiką. Bet vėl išgirstu: 
“Lineas Peruanas” lėktuvas 
išskris tik U vai. Štai tau, 
Jurgi, ir devintinės!

Einu į laukiamąjį ir laukiu 
skirtas valandas. Ar išvykau 
11 vai., kaip žadėta, kitą kar 
tą sužinosite

Tai iki to kito karto!
T, J. Bružikas, S. J.

melagis, kaip ir vagis. Anas 
pavogė gyvą ir gražią Onutę.

(Iš piršlio pasmerkimo 
dekreto)

Draugas pasikvietė į sve
čius kompozitorių Johanną 
Bramsą. Pilstydamas vyną, 
šeimininkas tarė savo sve 
Čiams

pavyzdingas ATSAKYMAS

Apspito žurnalistai šimtame 
tį senuką ir klausinėja:

- Kaip tamsta sulaukei to 
kio ilgo amžiaus?

— Labai paprastas dalykas, 
— atsakė senukas. Kai aš gi
miau nebuvo surasta tiek daug 
bacilų, kaip šiandien

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

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31 2548

Raštinė:
R. 1õ de Novembro, 244 

4.o-Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik1 18,00 vai.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 -- Tel. 63 7340 o
Fábrica e Escritório:

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus rūbelius nau
jagimiams ir kit,
Rlia Jundiapeba, 45, Fone 63-4258 Vila Zelina (arti R

Ibitirama ir Av. Zelina).

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 356

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

tų, indų bei darbo įrankių
Lietuviai pirkim pas lietuvius !

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

^JTC) F II JA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno ,

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 da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -- ---- -

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 

(Lietuvos laiku) 

VATIKANO RADIJAS

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

vai. 19, 25: 31 ir 196 metru 
bangomis.

PIGI IR GERA KOKYBEI

Česlovas Jakiunâs
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.

I
 Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
SIUVYKLOJE LAURO

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 53-5294J
Ê São Paulo

Medžiaga pard wdama ir išsimokėjimui
į teeikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
<A voz da Lituania» yra tram- 
1 įjojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE VIE
NiNTcL.1 PIETŲ AMER|KO.s

SAVAITRAŠTI «MŪŠI,'
T.TRTI1VA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDGYA

II Ii? MAC J C A 8$ 113 ii E 85 i M

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

Lindoya vanduo yra žinomas gėrimas 
Kurio puikų vein., m į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
siriktnsite ir visados naudokite1

SÃO P A U LU; Caixa Posta! 3967

*** « m- á# >, ü; <£ >•> st. - ° • * • w* • • •
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Broliai šr Jesés Lietuviai!
MUSŲ GINKLAS - NEGĘSTANČIOS VILTYS IR NUOŠIRDI

MALDA.

I idėmėkite kad Šv Mišios už Lietuvą bus BERŽELIO 13 D. 
ŠĮ SEKMADIENI 11 VAL. 30 MIN. Šv mišias laikys ir ka 
tedroje pamokslą sakys federalinis deputatas kun. A GO 
DINHO. garsus kalbėtojas. Giedos Liet Kat. Bendruomenės

V.Zel i na
SMARKIAI SUKASI VYRAI!

A-a, Šv Juozapo Vyrų Bro 
lija, vadovaujama p. J Mate 
lionio, smarkiai sukasi! Daž 
nokai jaudame apie jų vei
klą žinutes «Mūsų Lietuvoje».

Dabar vėl: ateina p Pirmi 
ninkas “Mūsų Lietuvos“ ad 
nistracijon ir pakloja ant sta 
lo 30 000 kruzeirų Sako: Vy
rų Brolija paminėjo 24 me us 
savo veiklos turėjo piknikiu 
ką ir dar kaiką. buvo pelno, 
tai ir nutarė išleisti vieną 
“M. L.“ numerį Aišku, admi
nistratorius labai apsidžiaugė 
ir dėkoja visiems vyrams, 
kuomi nors prisidėjusiems 
prie vienintėlio mūsų laikraš 
esi o palaikymo.

Ne tik “M L," tie vyrai su 
šelpė 10 000 kruzeirų jie pas 
kyrė ir mielojo prelato K 
Miliausko užlaikymo išlai 
dome padengti

Tie patys vyrai rengiami su 
ruošti šaunų spaudos balių. 
F’elnas ir eis «M, L.» laikraš
čiui ir spaustuvei pagerinti 
Jei jau tie vyrai nutarė tai 
padaryti, tai ir padarys. Jie 
nesišvaisto tuščiais žodžiais 
Jie mėgsta darbus, kurie aiš 
kiau ir suprantamiau byloja 
už tūkstančius gražių žodžių.

Liet. Kat, Bendruomenės 
Choro išvažiavimas į S. José 
dos Campos šauniai pavyko, 
Gražiai giedojo mišias, kurių 
metu buvo pilna didžiulė baž 
nyčia žmonių. Po pamaldų 
vietos parapijos Sekminių 
šventės organizatoriai skaniai 
pavaišino. Pavakare, geroje 
nuotaikoje, grįžo į S. Paulo, 
Choro atvykimas buvo pagar 
sintas vietos spaudoje ir per 
radiją.

LIETUVIŲ KALBOS PAMO
KOS VILA ŽELI N OJE

X

Pradžios* mokyklos moki 
niams šv. jSozapò mokykloj, 
už bažnyčios, antradieniais ir 
ketvirtadieniais pusiau dvylik 
tos valandos. Šias pamokas 
prašomi lankyti rytinės ir po 
pietinės grupės mokiniai.

Gimnazijos mokiniams lie 
tuvių kalbos pamokos kol kas 
tik ketvirtadieniais, 12,15 vai. 
gimnazijoje.

Lietuviai tėvai, paraginkite 
mokinius, kad uoliai lankytų 
lietuvių kalbos pamokas.

Prel. K. Miliausko ligoninės 
šlaidoms padengti aukojo: 

Jurgis Masys 10 000 cr., Jo
nas Jodelis 20.000 cr. ir Vyrų 
Brolija su kuria ligonis irgi 
yra dirbęs 10.000 cr. Aukoto
jams nuoširdus ačiū Draugus 
tik nelaimėje pažinsi,

UŽSIMOK^ O UŽ «M.L >

Jonas Bartkevičius 150) 
cr, A. Šukys 4 000 cr, M. 
Stankienė 5 000 cr , Šv. Juo 
zapo Vyrų Brolija 30 000 cr. 
ir ta savo auka tapo “ML." 
garbės | eidėja.

Inž Kazys Audėnas, Rio de 
Janeiro garbės leidėjas irgi 
30.000 cr.

Mieliesiems 'M,L.“ palaiky 
tojams nuoširdus ačiū!

Jonas Kazlauskas, V Belą, 
susila ižė ranką, uydcsi na 
mie

Albina Latvėnienė, V. Želi 
na, nusilaužė koją

GENOCIDO Dienos 
viešas minėjimas bus 
20 d birželio 15 vai v ila Ze 
linoje. seselių GIMNAZIJOS 
salėje.

Praėjusį šeštadienį prasidė 
jo lietuvių kalbos pamokos 
pradžios mokyklos mokiniams 
mažai ar ir visai nemokau 
tiems lietuvių kalbos. Moky
tojauja patyręs pedagogas p 
Stasys Jurevičius. Dar priima 
mi nauji mokiniai.

Tėvas J Bružikas atsiuntė 
pluoštą įspūdžių iš tavo ke 
lionės. Per keletą numerių 
rasite juos ‘ Mūsų Lietuvoje“.

MOOCOS CHORO REPETI-
CIJCS vyksta kiekvieno' an
tradienio vakarą 20 valandą. 
Rengiamasi dainų koncęrtui. 
ir buvusieji VYČIŲ chore na 
riai ir jaunimas kviečiamas 
įsijungti choram Ypač reika
linga sopranų ir tenorų, 

^ŽURNALISTIKOS KURSAI! 
Kas iš jaunųjų «M. L.» skaity 
toją norite pasimokyti, kaip 
rašyti žinutes ir straipsnius 

NEUŽMIRŠK IR ATSILAN K Y K
į š. m. liepos mėn. 3-čią dieną ruošiamą Dę. Jono 

Basanavičiaus vardo lietuvių mokyklos Globėjų

VAr.AEA,
kuris įvyks to paties vardo mokyklos salėje, 

rua Camacan, 625, V. Anastazijoje.
PROGRAMOJE: 1. Alf Žibo padaryto filmo «III sis Pietų 

Amerikos Lietuvių Kongresas S. Pau- 
lyje parodymas.
2. Koncertinė dalis, kurią atliks jaunos 
meninės jėgos.
3. Šokiai ir žaidimai grojant puikiam 
orkestrui.

Pradžia 20 vai; vakaro
Pakvietimus ir staliukus galima iš anksto gauti pas 

Globėjų Valdybos narius arba pas p Juozą Karpavičių 
prieš Centralinį paštą.g

RENGĖJAI

choras S. Paulo katedroje.
VISI L’ETUVIAI KVIEČIAMI GAUSIAI DALYVAUTI!

laikraščiams, tie atvykite bir 
želio 13 d 14 vai. į Mookos 
lietuvių namus Redaktorius 
ruošia žurnalistikos kursus.

LIŪDIME

ANTANAS ČYPAS, mirė 5 
d. birželio. Velionis buvo 57 
m amžiaus kilęs iš Rokiškio 
valsčiaus. Sodelių km Brazi
lijon atvyko 1927 m Apsigy 
veno S. Pauly. Čia sukūrė 
šeimos židinį su Ona Degyty 
te. Nuliūdime paliko žmoną 
Oną, dukreles: Klaudiją ir 
Irenę Plotov, seserį Konstan 
ciją brolį Praną, žentą, anū 
kus, gimines, draugus, kurie 
gausiai dalyvavo laidotuvėse. 
Religines apeigas atliko Prel. 
Ps, Ragažinskas. Palaidotas S. 
Paulo kapuose. Septintos die 
nos mišios bus šį šeštadienį, 
12 d birželio pusiau devin 
tos (8,30) valandos ryto. Vila 
Zelinoje, Velionies šeima pra 
šo gimines, draugus, pažįsta 
mus atvykti į šv, mišias

Velionis buvo nuolatinis ‘M 
L‘ skaitytojas ir rėmėjas. Lai 
kraštis A. Čipo šeimai liūde 
šio valand j reiškia nuošir
džios užuojautos.

Birželio mėn 2 d. Vila 8e 
Ijje, Rua Mimosas, 67, mirė 
GENOVAITĖ NAVICKAITE 
AMARAL, 32 m amžiaus Gi
mė ir augo Vila Beloje Mo
kėsi Vila Zelinoje seselių 
mokykloje Nuliūdime paliko 
vyrą dvi dukreles mažą sū. 
nelį, motiną, patėvį Palaido
ta S. Caetano kapuose.

(pabaiga iš 1 pusi)

1970 m. Po šio skridimo jau 
aišku kad padarys bent porą 
metų anksčiau. Ar ru ai už
bėgs už akių, ar ne, dar nie
kas nežino, bet amerikiečių 
padaryta daug didesnė pažan 
ga, negu jie patys drįso ti
kėtis. Rugpjūčio mėnesį jie 
rengiasi paleisti erdvėse dar 
vieną ‘ dvynukų aparatą“, ku 
ris skraidys dvi savait s. Tas 
rgi nebus dar pats paskuti

nis paruošiamasis skridimas, 
bet jis atvers dar daugiau 
paslapčių ir duos astronau
tams didesnio patyrimo mėnu 
lin skristi.

*'O Estado de S. Paulo“ nu 
rodo, jog amerikiečiai savo 
erdvių skridimais nejieško 
tuščios politinės propagandos. 
Jie turi savo mokslo planus

Gegužės 18 tą Camilopolio 
kapinėse palaidota p Stulgie 
nė, 64 metų amžiaus. Mirų 
sios giminėms reiškiame gi 
lią užuojautą.

DŽIAUGIAMĖS

Inžinierių Algirdą ir ponią 
Haliną Mošinskius ištekėjusio 
ji duktė apdovanojo anūku.

Vandai ir Algirdui Pumpu
ojame gegužės 31 d. gimė 
sveikutė graži dukrelė.

P-lė Nijolė Vinkšnaitytė, 
daug prisidėjusi savo darbu 
prie ateitininkų iškilimo, at. 
šventė savo gimtadienį birže
lio 5 d

E. Petraitis, vienas iš uolių 
jų rėmėjų lietuviškųjų reika 
lų Parque das Nações koloni 
joje, paminėjo 60 amžiaus me 
tus birželio 9 d.

Praėjusį šeštadienį Bronė 
Kazlauskaitė V. Želinos baž 
nyčioje priėmė moterystės sa 
kramentą,

Juozas Milanas, Mookos gy
ventojas, grįžo iš ligoninės.

Brooklynas, New Yorko dalis Čia yra 2 lietuvių parapijos.- 

TIMES aikštė New Yorke. Nedidelė bet labai gyva!

ATSKIRO

LIETUVOS NACIONALII 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

KAINA 75,00

ir juos pamažėle, labai atsar
giai vykdo. Yra sužinota kad 
rusams nepavyko sugrąžinti 
žemėn keleto astronautų, kad 
jie, lavonais pavirtę, tenai te 
beskraido ir skraidys iki teis
mo dienos. Amerikiečiai yra 
susirūpinę savo vyrų saugu
mu. Rusai viską daro slapta. 
Praneša pasauliui tik savo 
pasisekimus, nuslepia nepasi
sekimus. Amerikiečių demo
kratija daro viską viešai, Visa 
Amerika, Kanada ir Europos 
televizija rodėjų raketos pa
kilimą, skridimo dalis, nors 
visa tai galėjo pasibaigti la
bai nelaimingai, ir visas pa 
saulis būtų savo akimis regė’ 
jęs, kaip amerikiečiai “apsi
juokino“. Jie to nebijo Šian
dien erdvėse skraido daug 
daugiau amerikiečių aparatų 
satelitų negu rusų, Jie davė 
tūkstančius geresnių mėnulio 
ir Venus planetos foti grafijų, 
negu rusų. Amerikiečiai sate 
litus vartoja telegramoms, te 
lefonams, televizijai perduoti, 
orui tyrinėti, ir tomis žinio
mis dalijasi su viso pasaulio 
mokslininkais ir žmonėmis 
Rusai viską daro slapukiškai. 
Todėl pasaulinė spauda džiau 
giasi ir sveikina paskutinį 
Amerikos žygį į erdves

Paieško K. Baltus gyv. Š 
Amerikoje St Pikansko, jo 
žmonos Anastazijos ir jų vai
kų, kilusių iš Aukštakalniu 
km. Rokiškio [apskr., j Brazi
liją atvykę apie 1927 m.

Žinantieji apie juos prašo
me pranešti S. Paulo lietuvių 
klebonui Mons Pijui Raga- 
žinskui — V. Zelina.

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje.

Rua B de Itapetininga, 262, 
4.o and, sala 406, Tel. 35 8873,

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Tėvų Jėzuitų adresas:
RUA LITŲANIA, 67, MOOCA, 

13, S. PAULO.
Telefono dar neturi, bet ga 

Įima skambinti farmacijai, 
93—2341 ir Įprašyti, kad juos 
pašauktų
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