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lietuvių jaunimo delegacija
buvo priimta Baltuosiuose Rū
muose. Lietuvių žygis buvo
Spaudoje pasirodė žinių atkreipęs JAV spaudos ir te
kad buvusio Brazilijos prezi levizijos dėmesį Demonstra
dento Juscelino Kubitschek cija buvo įspūdinga ir pasižy
vėlesniais laikais įgytas tur mėjo tvarkingumu.
tas galįs būti valdžios nusa
vintas. Esą daug įrodymų,
kad tas turtas buvo įgytas
PASIRODYS New Yorko pa
įtartinu būdu
saulinėje mugėje ir lietuviai.
Pirmoje'' progoje prisiminda
mi kenčiančią Lietuvą su iš
Buvęs Rusijos premjeras kilmingomis pamaldomis Va
tuojau po Caro nuvertimo tikano paviljone, vėliau iškil
Aleksandras Tierenskis, kuris mėmis prie lietuviško kry
dabar turi 84 metus prana žiaus ir su meno pasirodymu
šauja, kad Sovie ų Musija vėl
grįšianti į laisvės ir žmoniš New Yorko valst. paviljone.
kūmo kelią sunaikindama pa Lietuviai drauge su estais ir
ti savo jėgomis komunistinį latviais dar dalyvaus rugsėjo
terorą Kerenskis dabar gyve 5 d rengiamoje Pabaltijo tau
tų dienoje.
na Šiaurės Amerikoje.

Plačiajame Pasaulyje
Lenkijos kardinolas Wy
szynski vėl meta SKaudžius
kaltinimus komunistinei lenkų
valdžiai dėl katalikų studen
tų persekiojimų, areštų ir te
roro. Ypatingai persekiojami
•yra teologijos studentai paim
ti į kariuomenę. Kardinolas
Wyszynski savo laiške Lenki
jos kariuomenės vadui marša
lui Spychalskiui rašo, klaus
damas, kas pagaliau; yra ka
riuomenės viršininkas, ar jis,
ar jį apsupusi ateistų ir ko
munistų klika.

Prancūzų socialistų kandi
datas į Respublikos preziden
tus Gaston Deffere stengiasi
subuni visas kairiųjų grupes,
išskirus komunistus, pr eš da
Anglijoje 52 parlamento ats
bartinį prezidentą genero’ą tovai, priklausantieji trims di
Charles de Gaulle. Tačiau džiosioms anglų partijoms įdaug kas abejoja to sugrupa teikė vyriausybei peticiją,
vimo pasisekimu.
prašant, kad būtų neatidėlio
jant pradėtas statyti tunelis
po Lamanšo sąsiauriu, kuris
Brazilijos parlamentas dau
jungtų sausumos keliu Angli
guma balsų atmetė projektą,
ją su Europos žemynu, tai
kuriuo buvo numatyta suteik
yra su Prancūzija.
ti balsavimo teisę analfabe
• L
tams Tokiu būdu beraščiai __ _
negalės balsuoti nei būti kan
Laikraščiai rašo, kad japo
didatais
nų kolonistai Amazonas srity
je pasiekė nepaprastai gerų
rezultatų įvairiose ūkio šako
Skaitlingiausia pasaulyje ka
se Amazonos estado valdžia
riuomenė yra komunistinėje
yra užinteresuota remti ir
Kinijoje. Jos efektyvių karių
plėsti japonų kolonizaciją įvai
skaičius siekia virš 2 su puse
riose to estado vietose
milijono Tačiau Kinijos ka
riuomenė dar turi labai maža
moderniškų ginklų ir jos da
LITUVIŲ jaunimo žygis į
lybė daugiausia pasižymi tik VVashingtoną įvyko gegužės
skaičiumi.
mėn 15 d Jo tikslas buvo
demonstruoti, paremti prezi
dento L. 8 Johnsono kovą
Brazilijos kariuomenės va- prieš komunizmą Demonstra
dovybė susekė, kad Rio Gran cijoje ties baltaisiais rūmais
de do Sul ir kitose kaikurio- dalyvavo daugiau kaip 2000 iš
se vietose pasirodęs prieš įvairių JAV miestų atvykusių
valstybinis ir komunistinis ele lietuvių jaunuolių buvo' apie
mentas yra gausiai remiamas
500 plakatų, Lietuvaitės krei
iš Kubos siunčiamais pini pė dėmesį tautiniais drabu
gaiš Fidel Castro pilia milži žiais Demonstracijai vadovą
niškas pinigų sumas subvec- vo A. Mažeika iš New Yorko.
sivinei propagandai ne iš sa- Lietuvių jaunimas padėjo vai
vo kišenės, bet gaudamas juos
niką prie prez. Linkolno ka
iš Sovietų Rusijos ir Komu po. o prel J. Balkonas atkal
nistinės Kinijos.
bėjo maldą ir buvo sugiedo
ta «Ma ija Marija» Speciali
Anglų generolo Baden Po
well įsteigta skautų organiza
cija šiuo metu visame pašau
PRAŠOMA ĮSIDĖMĖTI
lyje buri daugiau kaip 11 mi
LIETUVOS PASIUNTINY
lijonų narių. Skautų organiza
cija kurios obalsis yra «Die BĖS RAŠTINĖ PERKELTA I
vui, Tėvynei ir artimui» vei RUA MEXICO, 98, S LA 708.
kia visame pasaulyje, išski
VEIKIA TA PAČIA TVARKA:
rus komunistines šalis.
ANTRADIENIAIS,
TREČ.A
KETVIRTADIE
São Paulo policija suėmė DIENIAIS,
didelę ir gerai organizuotą NIAIS IR PENKTADIENIAIS
automobilių vagių gaują, ku NUO 10 IKI 13 VAL.
ri, palyginamai, per trumpą
Dr. Frikas Meieris
laiką spėjo pavogti ir parduo
ti apie 200 automobilių.
Lietuvos įgal. Ministras
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DR VITAL BRASIL - 1865 - 1965
Brazilija ne retai užsienie tikros dalelės, kurios jau mo
čių yra laikoma dideliu gyva ka kovoti prieš tos rūšies
ČIURLIONIO vardo tautinio tynu. Nors ir kituose pasau nuodus.
Tada ima tą atsparų gyvu
meno ansamblis 25 rių metų lio kraštuose yra pačių nuo
lio kraują. įvairiais būdais jį
sukaktį iškilmingai paminėjo dingiausių gyvačių bet nie
Cle elande gegužės 8-9 dd kur nėra tokio gyvačių rinki išvalo ir palieka jame tiek
nuodų, kiek bu« žmogui n^u
Akademijoje ir vaišėse daly nio, kaip São Paulyje.
dingi ir paskui skiepija žmo
vavo svečiai iš kitų JlVmies
Brazilija turi labiausiai* pa
tų bei Kanados. Akade miją garsėjusių mokslininkų ku ie nes, Įskiepytasis trupučiu^ ą
už arė n atpelniusio ansam tyrinėja gyvačių nuodus ir apserga, bet nepavojingai, ir,
biio vadovas per ištisus 25- kaip jais pasinaudoti žmonių persirgęs pats tampa atspa
rius metus — muz. Alfonsas labui Neseniai buvo prisimln rus tiems nuodams
Gyvačių nuodų yra daug
Mikulskis Jubi iejinis Komer ta dr Vital Brazil gimimo
rūšių.
Vienos nuodai nieko ne
tas surengtas Muzikos Institu šimtmetis. Jo pasekėjai šian
to salėje dalyvaujant apie 600 dien yra pasiekę gražiausių padėtų kitai įgylus. Todėl y a
asmenų publikos Jubiliejiniai vaisių serumu (t. y, gyvačių gaminami įvairių nuodų miši
Čiurlionio ansamblio koncer nuodais) gydyti Garsusis Bu- niai nuo dažniausiai pasitai
kančių gyvačių įgylimų.
tai šiais metais vyksta ir ki. tantan Institutas turi pasky
Kita painiava čia tai nuo
tuose JAV ir Kanados mies ręs visas savo mokslo pajė
dų
kiekis. Jei prieš žmogų
tuose išleistas ir specialus lei gas tam tikslui. Institutas Pi
dinys Jubiliejiniai koncertai nheiros industriniu mastu ga įgildama gyvatė jau buvo sa
jau šiais metais vyko Detroi mina eilę ypatingų vaistų vo nuodų kiek netekusi tai
te, Čikagoje ir kitur. Cleve- prieš įvairius nuodus ir gyva jos įgylimas nebėra taip
lando miestas yra laikinoji čių įgylimus, ne vien pačios labai pavojingas. Bet ir tuo
ansamblio «tėviškė», todėl čia Brazilijos rinkai bet ir eks atveju gydytojas duoda nuo
dų kiek daugiau, negu tikrai
ir vyko pagrindinis minėji portui į kitus kraštus
Mūsų kūnas turi savo siste reiktų, kad nebūtų jokios ri
mas
moję priemonių gintis nuo zikos žmogaus gyvybei, Bet
į jį įsibrovusių svetimų kūnų. šitą «daugiau» reikia iš anks
AKADEMIKŲ vermutas ruo Paprastai juos sunaikina ar to apskaičiuoti. Apskaičiuo
šiamas liepos 4 d lietuvių pa tai fiziniu, ar tai cheminiu bū jant reikia atsižvelgti į gyvu,
rapijos salėje. Tai ilgametė du Kartu mūsų kūnas pasi lių kraujo stiprumą, nes nuo
tradicija, kurioje pagerbiami ruošia kovoti ir sekantį kar to pereina vaistų stiprumas.
tais metais Argentinoje aukš. tą, kai į jį pateks toks prie, Kartais ilgų mėnesių darbas
nueina veltui, nes galų gale
tuosius mokslus baigę asme šas. Jau seniai buvo pastebė
nys. Paprastai ta proga susi, ta, jog kaikurias ligas per- vaistai nepadeda kadangi bu
renka ir didelis būrys baigu sirgdamas žmogus pasidaro vo perdaug silpni pakeisti
siojo mokslus draugų ir jo fa atsparus ir toliau jomis nebe rinkom
Šitais keliais paprastais žo
kulteto lietuvių studentų Su apserga, (Mokslo kalboje tai
prantama, ir jaunojo akade vadina žodžiu «imunitetas». džiais aprašytas dalykas re
miko tėvai ir giminės Šiais Po ilgų bandymų susekta to miasi mažai kam žinoma bęt
metąis numatoma tai šalia jau atsparumo technika Bandy labai sudėtinga ir painia tech
nika. Kartais labai paprastas
Įprasto pargamino ir linksmo mai daromi pirmiausia su gy
sios dalies taip pat grynai me vuiiais Ima, pay, arklius ir dalykas reikalauja ilgų metų
ninė programa. Linksmojoje įšvirkščia Jiems tos ar kitos tyrinėjimų ir bandymų, kai
dalyje gros N. Baubino ir A, gyvatės nuodų, bet tiek ma reikia pritaikyti praktiškam
žai. kad jie gyvulio neužmu- tikslui, Dr Vital Brasil ilgos
Markaus orkestras.
muša Jis paserga ir išgyja. studijos ir bandymai dabar
Bet jo kraujuje pasilieka tam padeda išgelbėti tūkstančius
gyvybių nuo gyvačių įkan
dimų.
GERBIAMĄ KUNIGĄ
Brazilijos ir užsienio spaud a, minėdama dr Vitai Brasil
JUOZĄ JANILIONĮ
gimimo šimtmetį plačiai nusa
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME AUKSINIO
kė Brazilijos ^mokslo įnašą
KUNIGYSTĖS JUBILIEJAUS PROGA IR
serumo srityje Šiuo kukliu
LINKIME DAR ILGUS METUS PASIDARBUOTI
prisiminimu ir mes prisideda
DIEVUI IR TĖVYNEI
me prie mūsų gyvenamo kraš
KAPITONAS J. ČIUVINSKAS IR ŽMONA

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

to mokslo vyrų pagerbimo.
A. D P.
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viešės trejetą mėnesių Z ūks
čiau jis tarptautinėje fizikų
konferencijoje Paryžiuje yra
daręs pranešimą. Dabar ten
susit ksiąs su užsienio moks
lininkais dirbančiais kraštų
elektronų ir kietos plazmos
fizikos srityje, susipažinsiąs
°u jų darbais, pasiekimais šio
je fizikos srityje

perkainavimo metras šios me
džiagos kainavo 30 rublių, da
bar — 26 rb Audinys sukne
LIETUVOJE 'oliau dedamos lei dabar kainuoja 11 80 rb..
pastangos dar labiau skatinti kaproninės kojinės 2 rb., vy
mé-íos gamvoa. Kadangi ga riškas pusiau sezoninis pal
mybos didinimas sietinas su tas anksčiau kainavo 181.50
kolchozų ar sovchozų reika rb., o dabar 140 rb. (tai suma
lais, tai režiminė Min. Tary lygi pusantro vidutinio mėne
ba nuo gegužės 1 d. nutarė sinio uždarbio Liet.ivoje)
įvesti kolchozams ir kitiems
ūKiams «vidutinius priedus
MARIJAMPOLĖJE, dabar
prie g iliojančių kainų už jų
parduodamus valstybei, gero vadinamoje Kapsuku, balan
vidutinio ir žemiau vidutinio džio mėn. atidaryta kraštoty
į itimo galvijus bei kiaules ros muziejus. Ten įrengtas
(bekonus, lašinius ir mėsines) specialus skyrius su parašu:
«Jų vardai neužmirštami» ir
pagal rajonų grupes».
čia pavaizduojami Marijampo
lės rajone žuvę kariai: Sedo
VILNIUJE ir jo apylinkėse vas, Balandinas, Segejevas...
balandžio mėn pabaigoj lan
kėši iš JAV atvykusi žydų
PRAMONĖS gaminiams nu
turistų, vad. pažangiųjų vei
kėjų grupė Jiems buvo paro statyti garantiniai veikimo ter
dyta «Lelijos» siuvimo įmo minai Faktiškai garantuoja
nė, revoliucijos muziejus, Pa mas nemokamas gaminių re
neriai ir kt. Vietos spaudoje montas Sunku kalbėti apie
paskelbtuose įspūdžiuose, jie, garantinį laiką, kai 1964 me
aišku, teikė tik teigiamas nuo tais iš 70 000 pagamintų mag
mones.- esą, Lietuvoje rūpina netolų «Vaiva» garantinėse
masi darbininkais, jų sveika dirbtuvėse buvo remontuoja
ta, žmonės patenkinti, gyve ma J 0.500, arba kai «Elfos»
na su perspektyva ir tikisi gamyklos pagamintoms mag
netoloms iš 87.000 buvo gau
dar gražesnės ateities...
ta reklamacijų net 13,000. Par
tijoe sekr. J Maniušis dar
PARDUOTUVĖS veikia ir kreipia dėmesį, kad nesirūpi
sekmadieniais. Nuo balandžio narna ir į užsienio kraštus
pabaigos Sov Sąjungoje kiek eksportuojamų prekių ko.
sumažėjo kainos audiniams, kybę.
drabužiams ir galanterijos dir
biniams. Štai kai kurių pre gsCOMnt;nuteznriezEasB3i
kių kainos, jas s mažinus 10LIETUVOS Mokslų Akade
25 70: vyrų tarpe esanti popu mijos Fizikos — Matematikos
liari medžiaga «-tūkas», kurią Instituto direktorius dr, Juras
gamina «Drobės* fabrikas. Iki Požėla atvyko į Paryžių kur
ELTA PRANEŠA:
O SŪPUOTOJE L E 1UVOJE

A- Mykolaitis Putinas

TEATRUOSE stokojant ori
ginalių pjesių, vis daž»niau
inscenizuojami rašztojų veika
lai- Šiauliuose pastatytos J.
Baltušio «Parduotos vasaros»,
Panevėžio teatre A. Vencio
vos romano «Gimimo dienos»
inscenizacija, Klaipėdoje rež.
Povilas Gaidys pastatė naują
vilniečio Gregorijaus Kanovičiaus veikalą.

B. SRUOGOS tėviškėje, Va
balninke kukliai paminėtos
rašytojo 69 sios metinės, 8
Sruogos vardo vidurinėje mo
kykloje buvo išpildytas daina
virtęs rašytojo eilėraštis «Ma
no sieloj šiandien šventė».
LIETUVIŲ liaudies meno
albumas — architektūra išleis
ta jau antroju knyga tu inti
238 psl. Turiny: lietuvių liau
dies architektūra, sodybų an
sambliai, kaimų išplanavimas
jr apželdinimas
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kų kadrus. Kiek ten dabar iškilmingai atidaryta Hambur
randasi svetimųjų darbininkų ge gegužės 3 d Lietuvio spau
dos skyrių parodoje sutvarkė
nesakoma.
teisininkas J. Kairys iš Muen
cheno. Hamburgo spauda,
«TRA-TA-TA“ — taip vadi kaip «Abendlatt» ir kt. paro
naši Lietuvoje pagamintas fil dą plačiai įvertino, pažymėmas -pamfletas. Partijos lai dama, kad lankytojus stebi
kraščiai pripažįsta, kad šis na egzilų spaudos kiekis, jos
spalvotas filmas neturi sėk* įvairumas ir reikiamai sutvar
mės Istorikė P. Žepkaitė nu kyta informacija.
rodė, kad filmas buvęs skir
tas ‘ buržuazinės Lietuvos ir
ROMOS RADTJA lietuviš
Lenkijos santykiams dėl Vil
kas
transliacijas perduoda
niaus apskleisti Bandyta pa
rodijos formą pajuokti anuo ką-; vakarą nuo 8 50 ir 9,05
metinę Lietuvą Lenkiją, buv. vai vid. Europos laiku (10,50Tautų Sąjungą, Nepr Lietu 11,05 vai vakaro Lietuvos ląi
vos kariuomenę ir pan. Pagal ku) 31, 33, 41 24, 50,08 me
Žepkaitę, Lietuvos kovos dėl trų trumpomis bangomis, ar
Vilniaus idėja paversta kaž ba 9575, 7275 ir 5990 kiloherkokia beprasmiška kf va dėl zų dažnumu.
smėlynų O Panevėžio komj.
kom sekr. R. Cokuras pabrė
A. KRAUSUI šiemet sueina
žė. Nuoširdžiai gaila Panevė
60
metų amžiaus sukaktis. Tai
žio dramos teatro altorių,
Jie atrodė pasigailėjimo ver žymus pedagogas žurnalistas
tais pastumdėliais“. Pats lai ir kultūrininkas. Svarbi jo
kraštis Komj. Tiesa1' skaity veikla tremtyje. Tarp kitų
tojų balsams pateikė antraš svarbių darbų prisimintina,
tę ‘Garsas didelis o šūvio kad šio meto Australijos vie
šos ir universitetų bibliotekos
nėra“
jo dėka aprūpinamos lituanis
tikos veikalais A. Krausas
LAISVAJAME PASAULYJE
yra suredagavęs visą eilę
Australijos lietuvių veikalų.
STRASBURGE gegužės pra Jau 1951 m. įsteigė lituanisti
džioje vyko Europos Tarybos nę mokyklą ir 8 metus joje
patariamojo seimo posėdžiai mokytojavo.
Taip pat dalyvavo ir iš JAV
atvykę Pavergtųjų Europos
Tautų Seimo New Yorke pirPASIRODYS New Yorko pa
min nkas V. Germenji (alba saulinėje mugėje ir lietuviai.
nas) ir PET generalinio Ko Pirmoje progoje prisimindami
miteto atstovas C, Vįsioanu kenčiančią Lietuvą su iškil
(rumunas)
mingomis pamaldomis Vatiką
no paviljone, vėliau iškilmė
VASARIO 16 gimnazijoje į- mis prie lietuviško kryžiaus
vyko gegužės pradžioje PLB ir su meno pasirodymu New
Vokietijos krašto Tarybos su Yorke valst, paviljone. Lietu
važiavimas. Atsistatydinus kra viai drauge sugestais ir lat
što valdybos pirm kun dr. viais dar dalyvaus rugsėjo 5
J. Avižai, išrinkta nauja val d. rengiamoje Pabaltijo tautų
dyba: J. Barasas, kun. Br, dienoje,
Liubinas, A. Mariūnas, E. Si
monaitis ir J, Valiūnas.
htt-
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KAIP IR KITUOSE miestuo
se, per 25 metus turėjo išaug
ti ir Panevėžio miesto gyven
tojų skaičius Pagal statist!
nius duomenis, 1960 m. darbi
ninkų ir tarnautojų skaičius
siekė 17,5 tūkstančių, «Liau
dies Ūkio» žiniomis, 1946—
1964 m laiko tarpiu į Panevė
žio pramonę įsiliejo daugiau
kaip 7 5 tūkst nauj darbiniu
kų Žurnalas pripažįsta, kad
da bin ink-i plaukė ir iš vadi
namų «broliškųjų» respublikų.
Jų atstovai buvę ir mokyto
LAISVŲJŲ Žurnalistų Sąjun
jais, nes jie paruošę naujų
įmonių pagrindinius darbiniai gos egzilinės spaudos paroda

kių veltui ieškai, ponas Skro
dski. Jų nebus ir negali būti
SUKILĖLIAI
nebent tamsta atsižadėtum vi
sų savo tradicijų, įpročių, vi
KOVŲ DĖL ŽEMĖS LR LAISVĖS VAIZDAI 1861 -1864
so savo gyvenimo būdo. O
dabar man pas tamstą nėra
XIX
ko veikti.
(tąsa)
pakeliamas! Aš matau to prie
Jis nusilenkė ir, nepadavęs
žastį ir skelbiu tiesą į akis rankos, žengė durų link.
— Gerbiamas kunige Mac kiekvienam, vis tiek, kas jis
kevičiau, — ima kalbėti jis bebūtų — kunigas, ponas, Skrodskis neapykantos kūpi
ramiu, taikingu balsu — Aš šlėkta ar valdžios pareigūnas. nu žvilgsniu lydi jį iš kabinę
to Kaip biauria-i švytruoja to
matau, kad tamsta esi stai
Jis barkštelėjo pypkę į kė klechos batų aulai pro apy
gaus būdo žmogus ir n . visai
apgalvotais žodžiais dar la dę, dide iais žingsniais perėjo trumpės, iš apačios prasisegu
biau blogiui jau ir taip įtemp du kartus per kabinetą ir su sios sutanos skvernus!
tus santykius. Pagalvokime ir stojo prieš Jurkevičių.
Prieškambary Motiejus pa
pasvarstykime reikalą šaltai.
— Tamsta pavadinai mano davė jam apsiaustą, jis išėjo,
— Yra dalykų, ponas juris žodžius neapgalvotais Ne, po sėdo į vežimėlį suplakė ar
te. apie kuriuos negalima nei nas juriste! Mano žodžiai yra klį ir išdardėjo.
šaltai galvoti, nei ramiai kal šimtą kartų apgalvoti — ir ne
Parke ir jovarų kely dirbę
bėti! — sušuko Mackevičius. vien apgalvoti bet iš širdies žmonės mato, kaip Mackevi
— Kaimo žmonės engiami ir išplėšti! Jie bus krauju įrtšy čius rieda iš dvaro, Neilgai
niekinami gyvena tamsoje ir ti kovos vėliavose, kai ateis svečiavosi kunigas pas poną
skurde. Jūs iš savo palocių valanda sukilti dėl šviesesnio Skrodskį. Matyt, šykščiai jį
to nematote, o jei ir matote, ir žmoniškesnio gyvenimo!
vaišino dvaro ponas,.. Ir kiek
tai taip atbukote, jog laikote
Abudu ponai nustėrę žiūrė vienas maloniai palydi akimis
tai natūralia būkle O aš ne jo į tą pranašišku įkarščiu spartaus žemaituko traukia
praleidžiu nė vienos progos liepsnojantį baisų kunigą. O mą vežimėlį, kuriame sėdi,
būti su liaudimi, pažinti jos jis staiga atsimainiusiu, žemu, šmaukštuodamas botagu, skry
gyvenimą. Ir žinau koks tas aprimusiu oàlsu tarė:
bėlėtas kunigas; apsivilkęs
gyvenimas baisus, juodas, ne
- Gerų kaimyninių santy pilku apsiaustu.

O ponas Skrodskis, liepęs
paduoti vengtino nervams nu
raminti, gergždžiančiu balsu
kalbėjo Jurkevičiui:
— Prakeiktas klecha!. Klaj
dą padariau, jį čia kviesda
masis. Išėjo taip, kad ne mes
jį, bet jis mus kaltino ir tei
sė Ir kaip gūdžiai, kaip aki
plėšiškai jis perėjo į puoli
mą, pats viską prisipažinda
mas! Ką gi, ponas Jurkevi
čiau, reiks rašyti gubernato
riui, nors Skrodskių šeimos
tradicijos ir priešintųsi skųs
ti dvasininką.
— Palaukime, ponas Skrode
ki, kol jis dar kartą išsišoks
prieš vyriausybę, Bajorų skun
dus dabar valdžia ne visuo
met yra linkusi patenkinti, —
patarė juristas.
— Ech, sugadino man po
pietį tas sutanotas mužikas,
— skundėsi dvarininkas —
Dėl įvairumo eikime, ponas
Jurkevičiau, pasižvalgyti, kaip
ten valymo darbai sekasi.
Jis tikėjosi, bene vėl pama
tys kur lange mėlynakę mer
giną grakščiu,liemeniu.

O Katrė, švarindama gretimą kambarį, girdėjo rūstų,
barantį Mackevičiaus balsą
ir, nors aiškiai nesuprato, bet
suvokė, kad tai juos, kaimo
žmones, gina kunigas nuo po
nų kėslų. Ir lengviau pasida
rė jos širdyje.
Pirmoji darbo diena dvare
pasibaigė laimingai. Poną ji
matė tik iš tolo ir nieko įtar
tino jo elgesyje nepastebėjo.
Prievaizdas nebekreipė į ją
dėmesio, Darbą kambariuose
prižiūrėjo Agota Buvo ji smar
ki, nors ir nepikta moteris,
Ji jau žinojo, kad Katrę po
nas Skrodskis numatė į jos
pačios vietą, ir dėl to nuo
kurio laiko jaučia savo širdy
didelį sielvartą, Juk ir ja ka
daise ponas Skrodskis žavė
josi, kaip dabar šita langų
mazgotoja. Gražiausios jos
jaunystės dienos prabėgo šia
me dvare, Prabėgo tuščiai,
jaučiant išnaudojimą, gėdą. O
dabar pasenus užleisk savo
vietą jaunai! Ne!., Agota taip
lengvai nesiduos išmetama į
šiukšlyną!
(B, D.)
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Katedros
Tautos tragedijos dienas pri
simiati susirinkome katedro
je. Geriau neskaičiuokime,
kiek mūsų dar prisimena sa
vuosius tėviškėj ir nežiūrėki
me, iir visi ten buvome nuėję. Geriau skaičių nematy
kime...
O kas po to? Ar tuo mes
jau atlikome pareigą savo
tautai? Ar užtenka šio mūsų
nedrąsaus pas rodymo viešu
moje?
Ar nelaikąs būtų jau pagal
voti apie ką nors ateičiai pa
stovesnio. Niekas neabejoja
mūsų maldos verte, bet šalia
jos gal reikėtų ir aktyvesnio
veikimo, Po kongreso jaučia
si snaudulys, o gal noras gi
liam žiemos miegui užmigti,
Tie nelaimingi 25 ri metai ma
tomai veda į kartų abejin
gumą.
Kai ten tolimoje tėviškėje
mūsų brolių, seserų ir arti
mųjų vaikučiai verčiami gar
binti okupantų «herojus», ver
čiami ieškoti ir aprašyti «gar
bingus» azijatų darbus, rinkti
«istorinę jų žygių medžiagą“,
mes čia laisvėje gyvendami
neįmanome nuvežti savo vai
kučių į lietuviškas vargo mo
kyklas kur jie pažintų tikrų
jų Tautos sūnų istoriją. Čia
mums patogiai gyvenant yra
per toli ir per sunku, kai ten,
pusbadžiu gyvendami, jie turi
surasti jėgų savo priešams
garbinti. Nuolat - čia girdima
ka bant kad mūsų vaikai nu
tolę nuo mūsų tautos intere
sų, tačiau nedaug mūsų savęs
paklausia, ką jis padarė savo
t’ems vaikams su lietuviškais
reikalais suartinti.
Kalbant apie vargo moky
klą, reikia prisiminti, kad ne
užtenka vien gero mokytojų
noro ir pasiaukojimo, ko, we
sa pasakius, niekuomet ir
niekur netrūko. Reikalingos
ir medžiaginės priemonės Ne
įmanoma mokinti dešimt vai
kų Jš vienos knygos, kaip ir
neigiamai veikia atsilikę me
todai ir mokslo priemonės.

Tie patys vaikai nenorom da
ro palyginimus su jų vietos
mokyklose randama aplinka
ir metodika Jie mūsų netur
tą sumaišo su atsilikimu. Li
tuanistikos pamokos lieka kas
tai archaiško ir neimponuo
jančio Mūsų mokytojai jau
dovanoję savo laiką ir ener
gijas nebegali dar ir mokslo
priemones nupirkti, Ir ypač
kai visa tai vainikuojama tė
vų nepaslaugumu ir nerūpes
tingumu vaikus mokyklon pa
lydėti
Mes turime laiko viskam,
išgėrimuose ir baliukuose die
nas ir naktis paaukojamo, pik
nikai ir iškylos, viskas, vis
kas pirma stovi, tik ne mūsų
didžiausias turtas, mūsų pipiriukų lietuviškas auklėjimas
Čia, tikiu, ir glūdi svarbiau
sias mūsų ateit es ir šviesės
nės ateities lietuvybei rakto
paslaptis Jei neturėsime lie
tuviškai išauginto jaunimo, to
nebus be lietuviškos moky
klos, visos kitos mūsų svajos
lieka be pagrindo ir jos iš.
nyks anksčiau negu mes tiki
mės Pažvelkime šiandien į
mūsų šventes ir susirinkimus
ir atvirai savęs paklauskime,
ką čia jaunimas sau patrauk
lauš randa. Jau dabar mums
darosi sunku suprasti jaunųjų
problemas, bet dar sunkiau
bus rytoj Ir tik jie, išauginti
geroje lietuviškoje mokyklo
je. suras naujų kelių ir naujų
formų savo laikų d,vašioje mū
sų tautos reikalus ginti.
Artėja žiemos atostogos mo
kyklose, Gera proga pamąsty
ti ir. mūsų gausios kolonijos
veikliesiems organams pasita
rus, pravesti tinkamą propa
gandą, ypač tų tarpe, kur
yra atžalyno,
Gana verkšlenimų ir kalbų.
Geriau susikaupę prieš tautos
tragediją ir pasisėmę iš Ka
tedros didžiojo altoriaus dvasininių jėgų, imkimės pozity
vaus darbo.

pasirodo kongrese» atpasako
ję, kaip jie pasirodė scenoje,
toliau rašo:
«Pabaigę pasirodymą, visi
skubėjom į salę, su viltimi
susitikti su Brazilijos lietuvių
jaunimu bendrame pasilinks
minime, kaip tai buvo prieš
porą metų Urugvajuje Ten
užsimegs pažintys ir nuošir
dūs santykiai kurie jaunimo,
ypač mūsų išbarstytam lietu
vių tautos gyvenime yra būti
nai reikalingi. Bet, deja, ne
taip buvo lemta ir ne taip
kaip mūsų galvota. Išgirstam
«malonų» pranešimą, kad jo
kio pasilinksminimo jaunimui
nebus ir kad visi eitume «ma
loniai miegoti».
Su perkreiptais veidais r
nemažu kartėliu širdyse skirs
tomės iš salės. Susitikę su
Brazilijos ir Urugvajaus vie
nu kitu jaunuoliu dalinamės
įspūdžiais. Visi kaip vienas
kritikuoja tą kongreso adų
pasielgimą. Skirstomės grupė
mis, vieni tikrai nenorom ėjo
pagal įsakymą ilsėtis, o kiti
prieš «vadų» valią susirado
pasilinksminimų brazilų salė
se. Taip be nuotaikos ir bai
gėm didžiąją laukimo dieną».
Teko nugirsti ir iš rimto S.
Paulo jau imo lūpų karčios
kritikos jog nebuvę nė vieno
jaunatviško ir žmoniško pasi
linksminimo jaunimui kongre
so metu. lai be jokio abejo,
reikia priskaity i prie didės
mųjo kongreso klaidų Jei
tas reikalas būtų buvęs pa»
vestas pačiam jaunimui rusi
organizuoti jis tai būtų pada
ręs. kaip norėjęs ir visi būtų
buvę patenkinti.
Antras dalykas kuriuo ar
ge* tiu ečiai buvo labai nusi
vylę tai:

Skystasis Vėžys
(Tęsinys)
Girtuoklė moteris paklausė
gydytojo, kaip ji tapusi tokia
nelaimingą alkoholikė, kodėl
ji čiumpa stikliuką nors ži
no, kad bus dar nelaimiu
gesnė?

kyti. Keturias dešimtis metų
praleidau gydydamas alkoho
likus ir dar nesutikau nė vie
no tikrai išgydyto. Jaučiu,
kad mano gyvonimo darbas
nuėjo niekais».

NEĮMENAMA MĮSLĖ

SU ALKOHOLIKAIS

Gydytojas negalėjo atsaky
ti į mano klausimą Ašaroto
mis akimis jis man pasakė
baisią tiesą: ^Alkoholizmas te
bėra žiauri paslaptis. Žymi
gydytojų sąjunga išleido dide
les sumas pinigo, vien tiktai
bebandydama nustatyti skirtu
mą tarp tikrųjų alkoholikų ir
paprastųjų girtuoklių mėgėjų.
Bet jie sužinojo tik vieną ti
krą dalyką t. y. jog didžioji
pusė išgerto alkoholio atsidu
ria alkoholiko žmogaus skys
time, kuriame plauko jo sme
genys Bet niekas iki šiol ne
surado, kodėl, iš viso, žmo
gus ima gerti, nors žino, kuo
jis pasibaigs.
«Mieloji alkoholizmas yra
nepagydoma liga, Kaip man
nemalonu ir skaudu tai paša

Moteris toliau pasakojo:
«Mano likimas buvo gydytojo
oficialiai užantspauduotas. Tu
rėjau likti alkoholike iki gra
bo lentos. Bet tai manęs m •
sukrėtė. Pati seniai taip gal
vojau.»
Jieškodama kaip nors pra
leisti nemaionų laiką, sykį nu
ėjau į Anonimų Alkoholikų
susirinkimą. Tą vakarą man
švystelėj
pirmasis vilties
spindulėlis Susirinkime paty
riau, jog, nors alkoholizmas
nėra išgydomas tai visgi ga
lima jį sustabdyti, susilaikant
nuo pirmosios burnikės. Bet
kaip nuo jos susilaikyti? Taip
kaip gali alkoholikas susilai
kyti neišgėręs pirmosios burnė ės?
(Bus daug au)
J Kidykas.

OKUPACIJOS SUKAKTIS

Sekmadienį, biiž 20 d 15 35
vai. v Zelinos Seserų Fran
ciškiečių gimnazijos salėje
paminėta iškilmingu aktu liū.i
noj' Lietuvos pave'girno ir
garbinga lietuvių tautos rėžis
tencijos sukaktis.
Minėjimą atidarė gerb prel
P Ragažinskas Programą pra
vedė p. J Bagdžius. Po Bra
zilijos taut himno prof Pau
lo Vieira da Rocha pusvalan
džio žodyje priminė Lietuvos
pakeltus vargus, vakarų pa*
šaulio
gėdingą tylą dėl vyks
JAUNIMO KONFERENCIJA:
tančio tautos fizinio ir dvasi
Vėl tekalba jie patys: «Va nio žalojimo ir pabrėžė brazi
žiuodami į kongresą tikėjo lų interesą mums padėti, nes
mės ir tam ruošėmės, nors esame to paties Kristaus mis
kiek pabendrauti su susiva- tinio kūno nariai, katalikai,
žiavusiu jaunimu Galvojom,
kad turėsim ką nors aptarti
jaunimo reikalais. Jų tiek savo nusivežto ir n ums jau
daug yra, kad bus pasvarsty įprasto prelegento».
tos mus liečiančios temos,
Norom nenorom, reikia pri
kad turėsim įvairių prelegen pažinti, jog tas jaunimo nu
tų. Bet.., Jaunimo konferenci siskundimas yra labai teisin
ja, paskiria 10 vai. įvyko TIK gas, o jaunimo sekcijos dar
SU DVYLIKA JAUNIMO DA bas kongreso metu buvo že
LYVIŲ Ta lauktoji jaunimo miau kritikos lygio suorgani
konferencija Pietų Amerikos zuotas Argentiniečiams netu
Lietuvių Kongreso TIKRAS retų būti persunku jai žymiai
IŠJUOKIMAS. Pirmą ir pasku geriau padaryti, po poros me
tinę konferenciją išklausėm tų*• Buenos AirėseWJ j

kenčiame už tuos pačius idea
lūs už kuriuos kovoja Brazi
lija šiuo metu
Pr Alionis Jr. trumpučiu
bet bbd nuoširdžiu žodžiu
kreipėsi į j.unimą, kad tas
parodytų Brazilijai savo dė
king mą panaudodamas visus
savo gabumus krašto gerovei
kelti ir tiūti susipratusiais ko
vingais lietuviais. Lietuviškai
jis kvietė visus letuvius my
lėti viens kitą ir palaikyti sa
vo tarpe taiką, susiklausymą
Solistai: baritonas V. Lauri
naitis padainavo «Mano gimti
nė> ir «Kentėsiu tau», o teno
ras K. Ambrozevičius «Oi,
greičiau greičiau» ir «Kur
banguoja Nemunėlis». Abu so
listai sudainavo duetą «Tėvy
nės meilė nemari».
Lietuvių tautos genocido kil
mę ir jo pravedimą jautriai,
šiitai ir poetiškai nušvietė p.
H, Mošinskienė
Programa baigta Bendruo
menės choro sugiedotomis
giesmėms ir dainomis «Libe
ra me Domine», «Malda už té
vynę», «Kur bėga Šešupė»
«Partizanų daina» ir Tautos
Himnu.
(pabaiga 6 pusi )

A, D. P,

Teisingai Nepatenkinti...
Tačiau tas pats jaunimas
Neperseniai tilpo «M.L » Ar
gentinos jaunimo padėka São žvelgdamas į Kongreso eigą,
Pado lietuviams už svetingu rodo kuo buvo nepatenkintas,
mą kongreso metu. Ir ta pa ( LUKAS*, 1965 Nr, 360).
Straipsnyje «Rambyniečiai
dėka buvo nuoširdi

organizuoti moteris tarptautiniu mąstu.
2) Ji daug keliavo po pasaulį
3) USA organizavo milžiniškas demonstracijas, 1919 metais kongresas leido moterims
balsuoti.
>
nsis
1) Garrie Chapman Catt 1904 m, pradėj
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kusio kongreso rengia viešą
pasilinksminimą mūsų koloni
joje. Tai sektinas pavyzdys
kitoms organizacijoms. Gaila
tik, kad būrelio vadovybė ne
palaiko artimesnių ryšių su
savo nariais, kurių yra, be
rods. virš šimto, Jau bus be
ne
trejetas metų praėję nuo
MOÓCA
—
SÃO PAULO, 13
paskutinio visuotinio narių
susirinkimo. Tai per daug ii
mę, nori surengti spalio m®n gas laikas. Artimesniems ry
pradžioje spaudos balių; Jo šiams, platesnei informacijai
pelnas skiriamas paremti Bra ir sekmingesuei veiklai būti
žili jos lietuvių savaitraštį «Mū nai reikalinga palaikyti arti
sų Lietuvą* Tikslus laikas ir mesnius ryšius būrelio vado
programa bus paskelbti vė vybei su nariais.
liau.
Būrelio narys

P-LÉ IRENA SALDYTÉ.
Jaunesnioji prekybininkų Ste
fanijos ir Stanislovo Saldžių
duktė, gimė Vokietijoje, kur
jos tėveliai buvo radę laiki
ną prieglaudą bebėgdami nuo
raudonojo okupanto.
Ponai Saldžiai, turėję Lietu
voje gerą prekybos įmonę, ir
Brazilijoje ėmė versts pre
kyba. A
<
Irena atvyko Brazilijon ma
ža mergaitė, Čia baigė pra
džios mokyklą, gimnaziją ir
sekretoriatą Campos Salles
kolegijoje. Šiuo metu sekre
toriauja «Waldorf» įmonėje.
Ji yra pasiryžusi toliau studi
juoti psichologiją
P-lė Irena, gyvendama ’ a
poje, uoliai prisideda prie
V. Anastacio lietuvių jaunimo
būrelio Dažnai ją matom šo
kanb ir dainuojam įvairiuose
parengimuose. Pasilik, .iena,
ir toliau susipratusia, tauria,
veiklia lietuvaite, o baigusi
savo studijas, būki savo tėvų
džiaugsmas ir mūsų tautos
pasididžiavimas!

P Pelagija Apolonija Kelerienė, gyvenanti Vila Anasta
cio, gavo liūdną žinią iš Š,
Amerikos, Suramon, Pa. mies
te. gegužės 26 mirė jos bro.
lis Leonas Tinas.
Gerbdama savo mylimo bro
lio prisiminimą ji užprašė iš
kilmingas šv. mišias birželio
26 d. .Jas atl.iikė Tėvas J.
G edrys, S. J , asistuojamas
parapijos kunigų. Dalyvavo
Kelerįęnės draugai ir pažįsta
mi
Gegužės 12 d. São Paulo
mieste mirė Leonas Stanke
vičius, 43 metų amžiais.
Ona Zalubienė bei Julius
Guiga serga ir gydosi namie.

Juozo ir Olgos Miliauskų
duktė Claudete susituokė bir
želio 25 dieną. Gyvena Rio
de Janeiro.
®
Šv, Juozapo Vyrų Brolija,
brangindama spaudos reikš

IŠ RIO DE JANEIRO
IŠKILMINGAS GEDULO
DIENOS PAMINĖJIMAS

Rio Lietuvių Bendr jomenė
kaip kasmet, taip ir šiemet,
nors liūdnai, bet iškilmingai
paminėjo 1941 m. birželio m.
žiauriuosius komunistų dar
bus: masinius trėmimus į Si
birą
šv, Mišias atlaikė ir pritai
kintą pabaltiečiams jautrų pa
mokslą pasakė Jo Eminencija
kardinolas Dom Jaime de Bar
ros Camara, La Salette didžiu
lėj bažnyčioj, kur daugiau
siai pripildė vietiniai nes mu
siškių netaip jau daug ir te
turime, o ir tie patys dažnai
Y3A LAIŠKAS iš Lietuvos
PAIEŠ KOMI:
nerangūs
Dievo ir Tėvynės
kažkokiai Adelei, kuri gyve
garbei
1, Martinonis Stasys,
no rua Inacio gal mr. 356 ar
Po bažnytinių pamaldų, gra
2 Pila Matas (Saulis), gim.
56, bet paštas jos ten neran
žioj eisenoj, ku’ioj dalyvavo
da. Nėra ant voko nė pavar 1922 m., Jurbarko apskr,
tas pats kardinolas buvo nu
3. Beliauskas Boleslovas,
dės. Siunčia ar Žaskienė Do
nešti du vainikai: vienas Lie
micėlė, ar Žaisbienė, adresas gim 1913 m Plungėje,
tuvos Ministro Dr fr eierio
4. Beniucis Pranas, gim.
neaiškus —• iš Trakų rajono,
vardų o antras paminklo ad
Vievio pašto, Vievininkų kai 1921 m Kretingoje,
5 Danilevičiūtė Zuzana, dūk ministracijos kurie buvo pa
mo. Atsiimti «Mūsų Lietuvos
dėti ant Pasaulio Lietuvių pa
Redakcijoje, rua Lituania, 67, te Kazio,
6 Danilevičiūtė Ona, duk minklo įnirusiems tremtyje.
Moooa.
Čia trumpą prakalbą pasakė
tė Prano,
Bendruomenės
kapelionas ir
7. Dmitrievas Mykalojus,
p U. Gaidienė padeklamavo
DR. P. MAČIULIU! 70 METŲ gim. 1914 m,,
savo
surašytas eilutes Aušros
8 Dudienienė—Švedaitė Ie
Buvęs pirmasis Nepriklau
Vartų M įtinai.
somos Lietuvos Konsulas São va. duktė Jono, gim. 1910 m ,
Be to, šioje šventėje buvo
9. Fedasowa Vitas, gim.
Paulo mieste Dr, Petras Ma
išdalinta nemažai Lietuvos
čiulis š m. kovo 18 dieną su 1921 m.,
10. Grikst Helmut, gim. propagandinių lapelių su mal
laukė 70 metų amžiaus. Jo
dėlėmis Aušros Vartų Moti
amžiaus sukaktį plačiai atžy 1927 m.,
11. Grigeleit Elena, gim, Wa nos paveiksliukų ir Lietuvos
mėjo Š. Amerikos lietuvių
šilkinių vėliavėlių su juodais
spauda. Dr, P. Mačiulis šiuo leite,
12. Grincevičius Stasys, gim. gedulingais krašteliais
metu gyvena Čikagos mieste,
1921 m.,
Dr. P. Mačiulis eidamas
13. Gervitckas Stepas, gim.
P Pranas Dutkus. iš Rio de
Lietuvos Konsulo pareigas
19.1
m.,
sūnus
Juozo,
Janei o, paaukojo 5 000 cr,
nuo 1929 iki 1935 m. vidurio
14.
Gimbutas
Pranas,
gim,
prelato
K. Miliausko išlai
yra daug nusipelnęs lietuvių
1916
m
,
doms padengti ir 5.000 cr,
kolonijai. Todėl ir čia, nors
15.
Janulevičius
Juozas,
gim
«Mūsų Lietuvai* Ačiū!
truputi pavėluotai, būrelis bu
vusių Dr. P. Mačiulio artimos 1916 m sūnus Vinco
16 Januškienė - Peteraitienė
nių bendradarbių nei pneteTIK AMERIKOJ TAIP
lių ruošiasi jo 70 metų sukak Marcelė, gim 1906 m . Jur
GALIMA
tį atat nkamai paminėti Nu barko apskr,
matoma surengti viešą pami 17 / Kazlauskas Albinas, gim.
Visi tvirtina, kad JAV pre
nėjimą su paskaita, apie ką 1929 m , sūnus Antano,
zidentas J Kennedy žuvo nuo
bus pranešta vėliau spaudoje. 18. Kausteklis Petras, gim, Oswald o kulkos Dalias, Te
Be to, vienas «Mūsų Lietu 1907 m Kre ingos apskr., sū xas mieste 1963 metais. Bet
vos* bendradarbių ruošia pla nų > Petro
ir žudiką tą pačią dieną kitas
19 Kausteklis Elena, gimusi nužudė. Spėjama, kad žudimo
tesnj aprašymą apie Dr P
Mačiulį ir jo veiklą Brazili 1909 m , žmona Petro Kaus- paslaptis neišeitų aikštėn.
tekjio ir
jos lietuvių kolonijoje.
Rusijoj už prezidento nužu
29 Kvetkauskas Juozas iš dymą tuojau būtų likviduota
Marijampolės apskr.
ar iki gyvos galvos ištremta
REIKIA ARTIMESNIŲ
Ieškomieji arba apie juos į- Sibirą žudiko žmona, vaikai
žinantieji, prašomi atsiliepti: ir giminės, nekalbant apie pa
RYŠIŲ
Sr. Cônsul A. Polišaitis, Rua tį žudiką
Teko patirti, kad Dr. J. Ba Dom Jose de Barros, 168, 5 o
Gi JAV įvyko priešingai Iš
sanavičiaus vardo lietuvių mo and. Caixa Postai 7249, São visų pusių pradėjo plaukti
kyklos būrelio globėjai ren Paulo,
žudiko našlei užuojautos laiš
gia vakarą Vila Anastazijoje.
kai su čekiais ir asmeniškai,
Šis būrelis pirma-is po Jvy
kad toji našlė 25 metų rusiukė, greitu laiku pasistatė Dal
las priemiesty, Richarsone.
NEUŽMIRŠK IR ATSILANKYK
keletos aukštų gražius namus
ir juose apsigyveno su savo
į š. m. liepos mėn. 3-čią dieną ruošiamą Dr Jono
dukterimis.
Basanavičiaus vardo lietuvių mokyklos Globėjų
Žuvusio Oswaldo motina
Margarita sako kad jos mar
VAKAÊA,
ti Marina nė kiek neliūdėjo
po vyro mirties, bet jau po 3
kuris įvyks to paties vardo mokyklos salėje,
savaičių pradėjo vaikščioti su
rua Camacan, 625, V. Anastazijoje.
kitais vyrais ir pas savo vy
PROGRAMOJE; 1. Alf. Žibo padaryto filmo «III sis Pietų
ro kapą nuo lapkr. 25 d. 1963
Amerikos Lietuvių Kongresas S. Paunė
karto nenuėjo.
lyje parodymas.
Šių metų birž. 1 d. Fate,
2. Koncertinė dalis, kurią atliks jaunos
Tex. teisėjas Carl Leonard
meninės jėgos.
Jr. ją civiliai surišo su turtin
3. Šokiai ir žaidimai grojant puikiam
gu divorsuotu -27 metų elektro
orkestrui.
techniku Kenneth Jess Porter,
Pradžia 20 vai. vakaro
__ ____
J- B.
Pakvietimus ir staliukus galima iš anksto gauti p^s
Globėjų Valdybos narius arba pas p. Juozą Karpavičių
UŽSIMOKĖJO UŽ «M. L.»
prieš Centralinį paštą.
Feliksas Meilus 6 090 cr,
REN
Napolis Gudliauskas ir Pranas
Streigis po 5 000 cr

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

KAINA

(pabaiga iš 3 pusi.)

Kaip gausiai lietuviai pasi
rodė birželio 13 dieną kate
dros pamaldose, taip šį sykį
mažai teatėjo salėa. Pradžio
je suskaičiuota 180. apie pro
gramos vidurį galėjo būti iki
200. Žinant, nors ir apytikriai
kiek yra lietuvių S. Paulyje,
skaudu matyti tiek maža atė
jusių minėjimam Gal taip at
sitiko dėl per menko pagarsi
nimo. «Mūsų Lietuva* nepasie
kia nė 1000 Šeimų S Paulyje.
Radijo valandėlės nebeturim,
todėl nebeturime priemonių
lietuviams pasiekti, plačiai iš
siskleidžiusiems po visą mies
tą. Truks plyš, reiktų steng
tis atgauti lietuvišką radijo
valandėlę. Tegu ne pusvalan
dį, kaip anksčiau, jei negali
ma sukelti tiek lėšų. Nors 15
minučių, ir tai jau mus ge
riau surištų.
Koresp.
ŠAUKIAMAS LIETUVIŲ
SĄJUNGOS BRAZILIJOJ
VALDYBOS POSĖDIS
Šių metų liepos (julho) mėn
6 dieną 8 vai. vakaro šaukia
mas Lietuvių Sąjungos Brazi
lijoje .Valdybos posėdis į ku
rį taip pat kviečiami Sąjun
gos Revizijos Komisija, Sąjun
gos visuotino susirinkimo iš
rinkti ir Valdybos kooptuoti
Patariamosios Komisijos na
riai ir 3jo Pietų Amerikos
Lietuvių Kongreso Komiteto
Likvidacinė Komisija. Bus
svarstomi svarbūs reikalai, to
dėl maloniai prašau visus bū
tinai dalyvauti šiame posėdy
je, kuris įvyks Vytauto Di
džiojo vardo rūmų salėje Vi
la Beloje.
Aleksandras Bumblis
Pirmininkas
Liepos 3 dieną sueina me
tai nuo EMILIJOS MASIO
N1ENÉS mirties. Tą dieną 19
vai. Mookos Lietuvių Namų
koplyčioje bus šv. Mišios, ku
riose dalyvauti mirusios gimi
nes kviečia visus savo drau
gus ir pažįstamus.
Birželio 5 d. šeimos židinį
Jabaquara bažnyčioje sukūrė
Jonas Mlnkauskas su p le An
gelina Karpavičiūte, o birže
lio 12 d. Freguesia do O Nilor Ivanauskas. Jauniesiems
linkime gražios ateities!

Išvažiuojantiems į Šiaurės
Ameriką, Kun, Dr. A. Miliui
ir p lei Monikai Jonavičiutei
tikrai puikias ir nuoširdžias
išleistuves suruošė jų senas
draugas Norbertas Stasiulionis. Abu išvykusieji padarė
didelę spragą lietuvių koloni
joj. Kun, Milius buvo vienin
telis vikaras V, Zelinos lietu
vių parapijoj, o panelė Joną
vičiūbė ilgametė choristė. Ti
kimės, kad jie greitu laiku
grįš,

