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įtiekiu iDeikèjM?

Plačiajame
BRAZILIJA

Pagaliąu oficialiai paskelb
tas ARENA partijos kandida
tas į Brazilijos prezidentus 
— generolas Costa e Silva. 
Eilė įtakingų Brazilijos dien
raščių jį labai teigiamai įver
tina ir mano, kad jis būsiąs 
geras prezidentas. .

\

Dabartinis prezidentas Cas 
telo Braneo kalbėdamas Uni
versitete Juiz de Forą tarp 
kitko patarė studentijai gerai 
atlikti savo pareigas, t,y. ge
rai studijuoti, kad galėtų bū
ti naudingi Brazilijos piKečiai 
ir iškelti ją į dar didesnes 
kultūrines aukštybes. Taip 
pat patarė nesibijoti bendra
darbiauti su užsieniais ir pa 
sinaudoti kitų valstybių lai
mėjimais, Tik menkos kultū
ros asmenys vengia bendrau
ti su kitais. Brazilija gi jau 
yra pakankamai subrendusi 
tokiam bendravimui ir ben
dradarbiavimui — pabrėžė 
prezidentas.

Į SÃO PAULO gubernato
rius kandidatu statomas Ro
berto de Abreu Sodrė.

Brazilijos šiaurės rytus iš
tiko dideli lietūs. Labai nu
kentėjo Recife, Salvador ir 
kitos vietovės,

KUBA ^Diktatorius Fidel 
Castro apkaltino Š. Amerika, 
kad jos kareiviai nušovę všo- 
ną Kubos sargybinį. Š. Ameri 
ka atsakė, kad jau kuris lai
kas Castro siunčia savo ka
reivius prie amerikiečių lai
vyno bazės Guantanamo Kai 
tie kareiviai nepaiso ameri
kiečių sargybij perspėjimo 
sustoti ar pasišalinti, tai yra 
šaujama į orą Jei ir tada 
dar neklauso pasitraukti1, tai 
kareiviai turi šauti į besibrau 
nantį. kaip į priešą, Taip bu 
vęs nušautas ir Castro mini
mas kariškis Jei Kuba nesi
liausianti ir toliau provokuo 
ti amerikiečių, tai gali turėti 
labai rimtų ir nemalonių pa7 
sėkmių Castro, tada ėmė šauk 
ti pasauliui: «Žiūrėkit, Ameri 
ka grasina kąru!» Ir jis pa 
šaukė atsarginius kariuome
nės tarnybon.

KOMUNISTINĖ KINIJA. Pa 
čių komunistų dienraščiai pa
rodo, jog ir komunistinėje Ki
nijoje vyksta kovos tarp įvai
rių partijos krypčių. Ypač 
smarkiai yra puolama ta ra
šytojų ir mokytojų dalis, ku
ri drįsta kaikur-iuose punktuo 
se nesutikti su Mao Tse Tung 
pažiūromis ir teorijomis, At
eistą iš svarbsių pareigų ke-

Pasaulyje
lėtas žymių komunistų parti
jos vyrų.

VIETNAME. Pietų vyris u 
sybė užėmė ir nuramino Da 
Nango miesto sukilėlius. Bet 
padėtis tenai tebėra dar la
bai įtempta, nes nerimsta bu 
distų vienuoliai, kwie kursto 
studentiją ir jaunimą prieš 
dabartinę generolų valdžią. 
Budistams labai nepatiko, kad 
ministeris pirmininkas pašali
no iš pareigu vieną budistą 
generolą 4r dabar vis reika
lauja gen. Ky pasišalinti iš 
savo vietos.

ITALIJA Bene pirmą kar
tą Italijos komunistų istorijo
je trys žymūs jų vyrai ėmė 
ir sukritk avo savo pačių par 
tijos veiklą praeityje. Pagal 
jų nuomonę komunistų parti
ja Italijoje padariusi šias 
klaidas:

1. Komunistai perdaug v< r- 
tinę savo jėgas bei organ! 
zaciją.

2. Jie manę visko galėsiu 
pasiekti pigia rinkimų pro
paganda.

3. Per daug vertino taip va 
dinamo «liaudies fronto’ pa. 
jėgumą kaip pav, socialde
mokratus. o negana įvertinę 
kitas pajėgas.

4 Apie įvairias reformas 
kalbėję perdaug abstrakčiai 
negyvenimiškai.

5. Darbininkų partijos pro
blemą manę išspręsti prįpa 
žindama tik vienų, (komunis 
tų) partiją

6 Nepripažinę, kad ir ka
talikai yra darbininkai ir kad 
juos atstovauja Bažnyčia.

Šitaip save kritikavo da
bartinis Italijos komunistų par 
tijos generalinis sekretorius 
Luigi Longo, Giancarlo Pajet- 
ta, vieoaskovingiausių komu
nistų politinės sekcijos narių 
ir Giorgio Amendola, vienas 

ARCO DE ENTRADA — Aukščiausias paminklas iš vi
sų U. S Ą. paminklų, randasi Misisipi upės pakrantėje St. 
Louis mieste, 192 metrų aukštumo.

USIS

iš stropiausių palaikytojų ir 
platintojų naujos krypties dar 
biniakų sąjūdyje.

Mums gal verta įsidėmėti 
šeštąjį punktą, kad komunis- 
tai susiprato padarę klaidą 
nelaikydami katalikų darbi» 
niakate ir nesiskaitydami su 
juos atstovaujančia'Bažnyčia.

Kokias jie iš tos savo kri
tikos padarys praktiškas iš
vadas tik vėliau pamatysime- 
Bet kad bent Italijos komu
nistų partija viešai prisipa 
žįsta klydusi, tai jau yra nau
jas ir nepaprastas komunis
tams dalykus.

ISPANIJOJE

Sako jog dėl blogo oro pa
klydo ir Ispanijoje nukrito 
šeši Prancūzijos kariški lėk
tuvai. Lakūnai dar spėję iš
šokti su parašiutais ir išsi
gelbėti.

SOVIETŲ RUSIJA staiga 
ėmė atvirai ir bent smarkiais 
žodžiais remti iriją prieš 
žydų valstybę. Atrodo rusai 
nori įsigyti arabų malonės, 
nes visgi arabų valdomi kraš 
tai yra ne ’.ik didesni už z 
raelį bet jie turi ir gausias 
naftos versmes, kurios Rusi 
jai labai kvepia

SUOMIJA Paskutiniu metu 
Sovietų Rusija taip labai pa 
spaudė Suomijos valdžią, kad 
ta buvo priversta užleisti ko 
munistų partijai nėt keturias 
minisierių vietas! Ir Rusija 
giriasi nesikišanti į kitų vate 
tybių vidaus reikalus!

RA KIETA MÈNULIN

Amerikiečiai paleido į mė
nulį ypatingą aparatą foto
grafijomis traukti Erdvėlaivis 
skrenda gerai, bet sugedo 
viena antena. Nežinia, kaip 
be jos-aparatai veiks,

«Mūsų Lietuvos», gegužės 
12 numeryje p. St, Vancevi 
čius interpretavo p, H. Mo. 
šinskienės straipsnį, tilpusį 
«Tėviškės Žiburiuose», «Vieni 
veikia, kiti peikia». Veikėjai 
iškeliami kone į didvyrius, o 
peikėjai tai tik «aukštų titulų 
žmonės dykaduoniai garbė 
troškos, nepatenkinti pasi
šventusiais veikėjais, juos 
skriaudžia moraliai, nepagrįs 
tais puolimais, šmeižtais ir 
provokacijomis*. Taip jau su
niekindami peikėjus visgi ne 
drįso-juos vardais pavardė 
mis paminėti. Pasitenkino nu 
rodęs, kad tai esą aukštų ti 
tūlų žmonės. Be to straipsny 
je (p Vancevičiaus) tvirtina 
ma, kad «peikėjų esą net 
daugiau už veikėjus»

AR TAI TIESA?

Verta visgi aštresnėmis aki 
mis pasižiūrėti, kaip iš tiesų 
yra, ar tikrai peikėjų yra pas 
mus daugiau -negu veikėjų,

Bet dar pirmiau reikia aiš 
kiai nustatyti, bent kas yra 
peikėjas.

Jei tik savo darbą laikysi 
me pozityviu ve kimu, o pei 
kėjų tik negatyviu, tai tada 
tektų dykaduoniais laikyti vi 
sus meno, mokslo, politikos 
ir kitus kritikus, kaip Mark 
sas ne rankų darbo žmones 
laikė kone parazitais. Bet ar 
taip galima? Juk kritikai tu 
ri arba patys dalyvauti kriti 
kuojamuose darbuose, ar bent 
su jais būti gerai susipažinę 
iš kitų šaltinių. Kitaip jie ne 
galėtų išmintingai kritikuoti, 
t. y nei klaidas nurodyti, nei 
jų vieton ką nors geresnio 
pasiūlyti. Atsieit, peikėjai tu 
ri būti kartii ir veikėjai, t

Kalbant apie Brazilijos pei 
kėjus, reiktų maždaug juos 
skirti bent į dvi rūšis. Vieni 
- tai aktyvūs. Jie susirinki 
muose, posėdžiuose kelia sa 
vo balsą, turi savo skirtingą 
nuomonę, ir tą t-a'vo nuonio 
nę nepravedę čia. dar bando 
ją ir kitur, kad ir spaudoje 
toliau dėstyti ir ginti Kiti 
peikėjai galėtų būti pa vadia 
ti pasyviais. Svarstymuose, 
diskusijose» jie pareiškia sa 
vo nuomonę, bet gana greit 
nusileidžia daugumos pažiū
rai. Jie prisitaiko prie daugu
mos nuomonės ir todėl nebe 
gali būti* laikomi peikėjais. 
Jie pasidaro veikėjų pata
rėjai,

Galima nors prabėgom pri- 
minti ir trečią rūšį, tai būtą 
gandų nešiotojai Jie neturė 
tų būti imami dėmesin, O su 
provokatoriais ir šmeižikais 
reiktų atsiskaityt; jei ne ti 
krame, tai bent garbės 
teisme

Touėl iš didelio peikėjų 
skaičiaus geriau apsidairius 
b-liktų M k keletas Skaitant 
per visas mūsų organizacijas 
apie 500 veikėjų tektų pagal 
p. Vancevičių didesnę jų pu 
sę, ta yra. apie 251 prievar 
ta {rikiuoti į peikėjus, jei tie 
sa, kad pas mus daugiau yra 
peikėjų, negu veikėjų, Bet ta 
da taip prievarta įrikiuoti vei 

kėjai į peikėjus būtų nepa
tenkinti likusiais 249 pasišven 
tusiais veikėjais... Čia kaž
kas nesiderina

AR PEIKIAMI POZITYVŪS 
VEIKĖJAI?

Kalbant apie pozityvius dar 
bus mūsų kolonijoje Kur bu 
vo pastebėta peikiant pozity
viuosius mūsų kolonijos vei
kėjus vadus, kad ir gerb. 
prelatą Pijų Ragažinską ar ir 
pačią p. Haliną Mošinskienę? 
Jų darbų iki šiol niekas ne 
neigė ir šiandien už jų dar 
bus jaučiama jiems pagarba. 
Apie ko totas kitus pasišventu
sius veikėjus rašo p. Mošins 
kienė ir p Vancevičius? Jei 
apie chorus, šokių ansam
blius, jaunimo organizacijas, 
ar ir kitas organizacijas bei 
vadovus bei organus ir visus 
jų narius tai jų niekas nebu 
vo paliestas peikėjų kritikos. 
Todėl priekaištas, kad penkė 
jai jų darbais būtų nepaten 
kinti tektų laikyti netiesa 
Tik lietuviškumo išsižadėję 
galėtų būti nepatenkinti tikrų • 
jų veikėjų darbais.

Tat truputį rimčiau pagal 
vojus ir negali žmogus atsi
kratyti minties bene bus p. 
Vancevičius «iš pagalio prie 
kaldęs vežimą’

inž. Zenonas Bačelis
RED PRIERAŠAS. «Mū 

sų Lietuvos» redakcija la 
bai nenori užleieti laikraš 
čio poslapiuose vietos ne 
naudingse ns ir nieko gero 
nežadantiems ginčams. Ta 
čiau. kad p. Zenonas Bače 
lis atsako į «Mūsų Lietuvo 
je» tilpusį p Vancevičiaus 
straipsnį, negalima neleisti 
ir kitai pusti pasakyti sa 
vo nuomonę P. Zenono Ba 
čelio straipsnį dedame ge 
rokai sutrumpinę

Redakcijai atrodo, jog p. 
Zenonas Babelis bene bus 
neatskyręs «peikėjų* nu0 
«kritikų». Peikėjai yra tik 
tokie žmonės kurie visur 
visada regi vien trūkumus, 
tik blogą, tik apie tai kalba 
ir tų trūkumų vieton nieko 
geresnio nepasiūlo. Gi tikri 
kritikai visada iškelia ir 
tai, kas veikloje ar kokia 
me kūrinyje yra gero, po 
zityvaus ir drauge nurodo 
jo trūkumus, silpnybes, bet 
duoda ir savo nuomonę, 
kaip tuos trūkumus būtų ga 
Įima pašalinti Peikėjų dar 
bas visada yra griaunantis, 
negativus Kritikų darbas 
yra labai pozityvus. Geri 
kritikai yra tikra palaima 
kūrėjams ir veikėjams, nes 
atveria kelią didesnian to 
buiuman Redakcijos supra 
timu p Vancevičius rašė 
savo straipsnyje ne apie 
kritikus o tik apie viską 
neigiančius peikėjus, ir jis 
nė žodžiu aepasisakė, kad 
tie peikėjai būtų spaudos 
darbininkai.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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' OKUPUOTOJE LIETUVOJE

JUSTAS PALECKIS iš triukš 
miugos viešnagės Australijoj 
grįžo Vilniun? tykiau ne^gu ka 
da nors — ne tik be pasitiki 
mų, bet net ir be pranešimo 
spaudoj apie grįžimą. Gegu 
žės 1 dieną, kaip niekur nie 
ko, Paleckis jau stovėjo para 
dą priiminėjant Vilniaus «po
nijos» tribūnoj

Bet prieš grįždamas Vil- 
, niun Paleckis . dar Maskvoj 

parašė straip nį Izvestijai 
dėstydamas, kaip viskas Aus
tralijoj buvę gražu ir gerai. 
Tik 15 eilučių paskyrė jį ten 
lydėjusiam «sąžinės balsui», 
kuri šiais žodžiais stengėsi 
užgniaužti savyje ir nuslėpti 
nuo kitų:

«Tačiau kai kurie reakci
nės spaudos organai, ignoruo 
darni elementaraus padorumo 
taisykles, nepraleido progos 
pradėti antitarybinę kampani 
ją Šie laikraščiai nieku nesi 
varžė ir iškraipė paieiški- 
mus taip pat panaudojo pro 
vokacinius reakcinių emi 
grantų saujelės pasisakymus. 
Ši antitarybinė kampanija ga 
Įėjo turėti tik vieną tikslą — 
atitraukti visuomenės dėmesį 
nuo protestų ir įspūdingų de 
monstracijų kurios tuo metu 
vyko prieš Australijos kariuo 
menės siuntimą į Pietų Viet
namą».

JAU PASIEKTAS trijų mili 
jonų gyventojų skaičius Lie
tuvos teritorijoje Taip prane 
ša sovietinės statistikos įstai
gos padalinys Vilniuje, Kiti 

to- pačios įstaigos pareigu 
nai nežymiai priminė kad 
toks Lietuvos gyventojų skai 
čius jau yra buvęs 1940 me 
tais..

Natūralinis gyventojų prie 
auglis (skirtumas tarp gimi
mų ir mirimų) data*r esąs 
11 — 12 per metus kiekvienam 
tūkstančiui gyventojų.

Natūralinė gyventojų apy
varta 1965 metais buvusi; gi
mė 52 560 (vidutiniškai 144 
kasdien), mirė 21 000 (viduti
niškai vienas kas 25 minu
tės)

Bet prie natūralinio gyven
tojų prieauglio prisideda dar 
ir mechaninis — skirtumas 
tarp imigracijos ir emigraci
jos Dubusovas nurodo, kad 
1965 metais tas prieauglis bu 
vęs 16 4 0 tai yra po 45 kas 
d'en

Nutylima ki-k iš viso at
vyksta ir kiek išvyksta iš 
Lietuvos «I Lietuvą daugiau
sia atvažiuoja iš Rusijos Fe
deracijos, Balta'usijos, UkraŲ 
nos Tai - įvairiausių profe
sijų žmonės kurie mums taip 
reikalingi įsisavinti naujas 
pramonės šakas» ..

Tie «mums» reikalingi imi
grantai traukia daugiausia į 
miestus, kur steigiama irgi 
«mums reikalinga pramonė... 
Tiesa. Dubasovas lyg teisina, 
si, kad Vilniaus miesto perei 
tų metų mechaninis prieau
glis (8400) buvęs daugiausia 
ne iš Rusijos, o iš kitų Lietu 
vos miesių (6900), Tačiau nu
tylėjo. kas ir iš kurių miestų 
persikėlė Vilniun, bei kas jų 
vieton atvyko į kitus miestus.

MUS*’ LIETUVA

VILNIAUS MIESTO staty 
bos kombinato darbininkai 

(<gegužiniame parade» ėjo su 
jiems nešti įteiktais plakatais 
ir piešiniais, skelbiančiais pa 
sididžiavimą. esą jie per ke
turis šių metų mėnesius vil
niečiams atidavė naudotis 817 
naujusb utus.

Bet aritmetikos pramoku 
siems stebėtojams tas skai
čius plevėsavo plakatuose ne 
tiek pasididžiavimu kiek įs 
□ėjimu, kad butų -statyba Vii 
niuje tebėra mižiausia per
pus atsilikusi nuo būtinai rei 
kalingos normos Nes 847 bu 
tai Vilniuje per keturis mė
nesius — jei dalykai taip ei 
tų ir .oliau — žada tik- pus 
trečio tūkstančio per metus, 
arba po naują butą šimtui gy 
ventojų Jeigu gyventojų skai 
Sius Vilniuje nebedidėtų ir jei 
butai būtų statomi normalaus 
dydžio bei normalaus patva 
rūmo, toks skaičius būtų jau 
patenkinamas Bet kai stato
mi apskaičiuojant, kad žmo
gus turi tenkintis maždaug de 
vyninis kvadratiniais metrais 
(didesnėms šeimoms tenka 
dar labiau susispausti), ir kai 
daugybė skubomis pastatytų 
namų taip dažnai reikalauja 
kone kapitalinio remonto pir
maisiais mėnesiais po įsi- 
kraustymo tai ir tas skaičius 
neteikia vilties žmoniškiau 
įsikurti nei po 25 metų, nei 
vėliau.

Bet Vilniaus gyven ojųskai 
Čius dar didėja ir numatoma 
leisti iki 300 000 (tas pats Kau 
ne). Vien pereitais metais Vii 
niuo atvykto 8400 daugiau nau 
jų gyventojų, negu išvyko, 
o pridėjus natūralinį priaugi} 
—"per metus miesto gyvento 
jų skaičius padidėjo iš viso 
apie 11 tūkstančių Gi jiems' 
reiktų mažiausia trijų tūks
tančių butų. Jei pastatys tik 
pustrečio tūkstančio, tai vien 
prieauglis dar negalės būti 
aprūjint s. Apie susidėvėju 
šių namų kaitimą naujais se 
niesiems gyventojams nelie
ka kada nei pagalvoti. Staty

bos tempo nepadvigubinus, 
skaičiai, kuriais pasididžiuo 
jama plakatuose, žada ne bu 
tų klausimo išsprendimą, o 
neatlaidžiai ir grėsmingai at
žygiuojančią katastrofą.

DVIDEŠIMTS KETURI įžy
mieji kom partijos CK na 
riai iš Maskvos jau viešai 
atsiėmė savo «garbės kandi’ 
daturas» ?š rinkiminiu komiai 
jų Lietuvoj ir kitur

Tai buvo padaryta lygiai to 
kiu pačiu būdu, kaip tai bu
vo daroma Stalino ir Chruš
čiovo laikais

Jie buvo pas ūlyti kandida 
tais visoj eilėj rinkiminių apy 
linkių ir Lietuvoj, nes toks 
buvo duotas ženklas iš Vil
niaus, o gal net ir Maskvos 
partijos raštinių

Dabar, dėkodami «už gar 
bę ir pasitikėjimą», jie pei 
ima tik po vieną pasiūlymą, 
iš kandidatavimo kitose apy
linkėse «atsisakydami», Pavė 
lavusios apygardos dabar jau 
«siūlys» tik po vieną kandida 
tą iš ten pat gyvenančiųjų tar 
po, Netrukus jau bus aišku, 
kad bus «išrinkti» į Maskvos 
«parlamentą» Galutiniai «rin-

Aleksas Kalinauskas 
Advokatas

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

Rezidencija Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 1õ de Novembro. 244

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

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 352

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

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

1966 m. birželo 2 d 
kimų rezultatai bus žinom1 
dvi ar tris savaites prieš 
«balsavimą».

MUSŲ SPAUDOJE

Daug kartų girdima kal
bant, kad jaunimas neskaito 
mūsų spaudos, nesidomi lie
tuviška knyga. Labai reikš
mingą atsakymą randame š; 
m. «La«škų Lietuviams» vasa
rio mėnesio laidoje. Skyriuje 
«Akyračius plečiant» skai
tome:

«Norėčiau manyti, kad jau
nimas gal nepakankamai skai 
to lietuviškai dėl nepakanka
mo kalbos mokėjimo, nes ne
supranta pilnai turinio ir per 
tai pasidaro knyga ir neįdo
mi, ir svetima. Čia turiu min 
ty dailiąją literatūrą Moksli
nės lietuviškos literatūros ne 
gali skaityti, nes čia mes ne
turim©', Mažiausia per 16 me
tų mūsų jaunimo pagrindinė 
kalba yra angliška, kuri yra 
ir jų mokslo kalba, o gimtoji 
lietuvių kalba yra tik namų 
su tėvais kalba ir tai su ribo 
tu namų apyvokos žodynu. 
Mokykloje įpratęs angliškai, 

(pabaiga 5 pusi.)

aczacatE

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
‘kovų DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXVIII

(tąsa)

Ir, tarsi atsiliepdama į jų
dviejų pašnekesį, iš anapus 
aikštės suskambo daina:

Vai kad aš ėjau 
Per didį kiemelį, 
Per didįjį kiemužėlį, 
Pro turtuolio langelį — 
Neūžia staklelės 
Nei plonos drobelės, 
Nei jovaro šaudyklėms: 
Mergelė tinginėlė.
— Adomėlis! - pagalvojo 

Petras, įsiklausydamas į dai
ną, — Tas tai visados įspėja, 
ką kada uždainuoti.

O daina iš anapus aikštės 
tęsė:

Vai kad aš ėjau 
Per didį kiemelį, 
Per didįjį kiemužėlį, 
Pro varguolio langelį — 
Tai ūžia staklelės

Ir plonos drobelės
Ir jovaro šaudyklėlės: 
Mergelė audėjėlė.
Katrė nedrąsiai uždėjo sa

vo ranką ant kietos Petro 
dešinės:

— Gal negerai; kad tu ma
ne pamilai, Petreli. Būtų tave 
išsirinkusi kokia turtingo ka- 
rališkio mergelė Būtum tu su 
ja laimingas, gražiai gyven
tum, aukštose seklyčiose vaik 
ščiotum.

Ir daina kartojo jos žodždus:
Ko taip užsipuolei, jaunas 

(bernužėli, 
Ko taip užsipuolei, baltas 

(dobilėli, 
Ant varguolio dukružėlės. 
Ant vargdienės mergelės? 
Reikėj užsipulti, jaunas 

(bernužėli, 
reikėj užsipulti dobilėli.
Ant turtuolio dukružėlės,

Ant turtingos mergelės.
Bet Petras kietai suspaudė 

Katrės ranką savo dešinėj.
— Nereikia man, Katryte, 

jokių karališkių nei jų sekly 
čių, nei jų klėčių. Tu man 
brangesnė už visokius turtus. 
Tegul tik niekas man tavęs 
nepaveržia. Gyvensim mudu 
laimėje ir be didelių turtų

O jaunimas anoj pusėj dai
navo:

Mesčiau turtužėlius
Giliau vandenėliu, 
aaltus drabužėlius 
Juodan purvynėlin.
Puolei širdin, mergužėle, 
Mergele vargdienėle 
Puolei širdin, mergužėle, 
Mergele audėjėle.

Artinosi vakaras. Saulės 
jau nebuvo matyti, nes žemi, 
pilki debesys aptraukė dan
gų Pūtė vėsus vėjas, miškas 
ošė. Oras regimai gedo, ren
gėsi lyti. Aikštė greitai ėmė 
tuštėti

— Lik sveikas, Petreli, — 
kalbėjo Katrytė, pakėlusi į jį 
savo mėlynas akis — Apie 

mane nieko blogo nemanyki. 
Aš stipri, nieko man neatsi
tiks. O tu saugokis. Panelė 
sakė, kad rudenį mudu galė
sime susituokti. Bet ji manes 
jau, feur būt, pasigenda.

Iš Mėsų, Agota ir Pranciš
kus jau jos ieškojo ir pamatę 
ėjo pasitikti'.

Pakrašty jų laukė nekan
traudama pana Jadvyga

— Ak, kur tu pražuvai, Ka 
tryte? — sutiko ją priekaiš
tingai, bet nepiktai. — Mes 
jan ėmėme nuogąstauti, ar ta 
vęs vilkai nepagavo.

Bet, pasižiūrėjusi į Petrą, 
viską suprato.

-Tai tavo jaunikis, Katry 
te? Petras Balsys, ar ne taip? 
Sveikinu!.. Mudu jau pažįsta 
mi, tiesa? O kad jūs būtumėt 
matę, kaip jis mane šokdino! 
Aš pirmą sykį gyvenime tu- 
rėjau tokį puikų šokėją!

Petras suglumęs nežinojo 
nė kaip jam teisintis, bet jis 
labai džiaugėsi, matydamas» 
kad panelė nepyksta.

O Jadvyga, gerai nusiteiku 

si dėl pavykusios šventės 
čiauškėjo toliau:

— Ne, nė nesiteisinkit! Ži
nau visą jūsų meilės istoriją; 
Na, o jei taip, tai padarysiu’ 
kad dar šį rudenį vestuves 
iškeltumėt. Tada Petras turės 
su manim dar s'ykį taip pašok 
ti, kaip štiandien. O dabar 
namo!

Žemai lenkėsi Petras panai 
Jadvygai, o Katrė siekė ja 
ranką bučiuoti, Bet ji nesida 
vė, stipriai paspaudė Petro 
dešinę ir ėjo prie karietos, 
kur laukė Pranciškus.

Petras atsisveifcino su Ka
tryte. Netoliese jis pamatė 
atskubantį Adomėlį.

Žmonės greitai skirstėsi iš 
miško. Vieni pėsti, kiti va
žiuoti pasklido visais keliais 
į miestą, į kaimus, į artimes- 
niuosius dvarus, Didžioji bajo 
rų ir liaudies broliavimosi 
šventė baigėsi,

Panevėžio įgulos viršinin
kas Dobrovolskis vakarė kiau 
sė grįžusį iš miško savo lio
kajų Motiejų:

— Na ką Motiejau, buvai 
ten? (B. D.)
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Paulius VI
~ Bent pasaulinės politikos 
specialistei to nesitikėjo. 
Jiems atrodė, kad popiežius 
Paulius VI yra toks didelis 
«liberalas» ir toks «krikščio
niškas», kad jis suka Katali
kų Bažnyčią naujais, su viso 
mis religijomis ir net su pa 
Čiais bedieviais sugyvenimo 
keliais. Ir kai prieš porą tre» 
jetą mėnesių pasklido gan
das, jog popiežius priimsiąs 
privačiai pasikalbėti net Mask 
vos vyriausybės vieną aukš
čiausių narių, tai tie specia
listai tikėjosi, jei ir ne stebu
klo, bet jau bent šiltesnius 
vėjus papusiant Vatikano bei 
Maskvos santykiuose. O bai
lesnieji katalikai pradėjo 
būkštauti, kad popiežius kar
tąja perdaug nenusileistų ko 
munistams ir neišduotų sovie 
tijoje kenčiančių katalikų.

STAIGMENA

Bet dar nespėjus nė pė
doms ataušti Vatikano kori
doriuose, štai popiežius, ge
gužės mėn 22 d prabilo to
kiais žodžiais apie komuniz
mą kad sujaukė visus «spe 
cialistų* pranašavimus ir hū 
kesčius. Tą dieną popiežius 
laikė 15,000 darbininkų mišias 
Šv. Potro bazilikoje, kur mi
nėjo 75 metų sukaktį nuo 
Leono Xlíi garsiosios enci
klikos '‘Rerum Novarum” pas 
kelsimo (Ta enciklika, jei be 
atsimenate, labai atvirai ir 
stipriai reikalavo pripažinti 
darbininkų žmogišką garbę, 
duoti jiems teisingus atlygini 
mus ir sudaryti jiems žmoniš 
kas darbo sąlygas)

Pirmiausiai Paulius Vi pri
minė, jos tos enciklikos reika 
lavimai ir šiandien pilnai te
begalioja, ir jos nurodymai, 
tiek darbininkams, tiek darb
daviams tebėra naudingi ir 
reikalingi Ir tada jis ypatin
gai stipriai pabrėžė keletą 
punktų, kurie ir lietuviams 
darbo žmonėms yra žinotini:

1. BAŽNYČIAI RUPI 
DARBININKŲ REiKALAI

«Bažnyčia yra giliai suinte
resuota darbininkų reikalais. 
Niekas negali jos apkaltinti, 
kad jį būt buvus apsileidusi, 
baili, paviršutiniška ar nepa
tvari Bažnyčia juste juto pro 
letarų darbininkų skausmo 
šauksmą; ji tą šauksmą pasi
ėmė ne neapykantai, ne kerš 
tui kurstyti, o kaip meūjės ir 

‘NOSSA LITU A NT A » 
RUA LITUANIA, 67 
SÃO PAULO, 13 S.P.

TELEF. 92 2263
SAVAITRAŠTIS

Nustebino
teisingumo reikalavimą. Baž
nyčia vietoje kalbėjusi apie 
vienų teises ir kitų pareigas, 
nuoširdžiai prisipažino prie 
savo pačios pareigos rūpintis 
darbininkijos reikalais, stoti 
už niekieno neginamuosius ir 
stengtis rasti priemonių jų 
gyvenimo sąlygoms pagerint’

2. ŽMONĖS, NE MASĖS

Bažnyčia skelbė darbo gar 
bingumą, koks tas darbas be 
butų, jei tik jis yra nuošir
dus. Ji skelbė darbininko as 
mens kilnumą .. Bažnyčia ne
vadina darbininkijos «mase» 
(kaip tai daro marksistai, ko 
muntstai. Red ) Bažnyčiai dar 
bininkai yra žmonės, kurie 
turi savo sąžinę, savo laisvę, 
savo nenusavinamas ir šven
čiausias teises į maistą, j šei
mą, į auklėjimą, į dvasines 
viltis, į savo religiją. Ko Baž 
nyčia nepasakė ir ko ji ne
paskelbė? Kas kitas labiau 
gerbia, labiau myli darbinin
kus ir jais labiau rūpinasi už

40 mm granata buvo ištraukta operacijos budu iš nuga 
ros, Saigon ligoninėje. Divizijos gen. Dr, J. Humphreys, ro
do granatą savo pacientui žemdiroiui Nguyen Van Chin, 52 
metų amžiaus.

Vienas partizanas ją metė iš trumpo nuotolio, kuri įsm’ 
go į Van Chin cugarą, nes pre gosi.

Ši pavojinga operacija buvo daroma per plyšį smėlio 
barikados, išėmus granatą buvo pašalinta ir sprogstamoji 
medžiaga. USIS

MUSŲ LIETUVA

Bažnyčią?

3Í NE TIK MOKO

Bažnyčią ne tik žodžiu mo
ko pasaulį teisybės ir meilės 
darbininkijiai, bet ji ir nrak 
tiškai rodo, kaip reikia pa,- 
žangiai įgyvendinti socialinį 
teisingumą, kaip reikia puo
selėti bendrąjį labą, kaip pa 
keisti įvairius įstatymus, jei
gu jie nepakankamai tega 
rantuoja, kad teisingai būtų 
paskirstomi lobiai ir pareigos.

4 NEPAOVEJOJO NUSILEISTI

Bažnyčia nepabijojo nusi 
leisti iŠ religinės plotmės ku 
ri jai yra sava, į konkrečias 
soeialinió gyvenimo sąlygas. 
Ji tarė sąyo žodį ir ekonomi 
jos srityje; kalbėjo apie kapi 
talo ir dar-bo santykius, apie 
darbininkų uždarbius, apie 
darbo kontraktus, apie reika 
llngą pagalbą, apie teisę į 
«šeimyninį atlyginimą» apie 
privačią nuosavybę, apie jo 
išsivystymą ir visą eilę kitų 
praktiškojo gyvenimo klausi 
mų kurie liečia esminius ir 
teisėtus darbininkų reikalus

Bažnyčia apsiginklavo pro
gresyviais reikalavimais, ku 
rie drauge yra žmoniški ir 
krikščioniški ir todėl teisingi.

Bažnyčia gerai išnagrinėjo 
nepasiturinčiųjų klasių sieki 
mus bei reikalus ir nesvyra 
vo protingai ir išmintingai pa 
dė i jiems, kad tie jų reika 
lai ir siekimai bei teisės bū 
tų pripažįstami ir pa enkinami.

Bažnyčia įkvėpė ir vis dar 
įkvepia tokius įstatymus ku 
rie pažaboja savimeilę >r pri 
vilegijas kurie gina silpnuo. 
mus, nužemin uosius ir apleis 
tuosius

Dar daugiau Bažnyčia aki

no valstybes apsaugoti savo 
piliečių laisvę ir lygybę, at
likti tuos uždavinius, kuriuos 
atlikt* gali tiktai viešasis au 
torit-etas (valstybė. Red.) ir 
tBonn geriau garantuoti ben
drąjį piliečių labą o ne paisi- 
glemžti teises ir darbus, ku
rie bendruomenėje priklauso 
ar tai paskiriems žmonėms 
ar jų sambūriams.

5 PRIPAŽĮSTA TEISĘ 
organizuotis

Bažnyčia pripaįsta darbi- 
kų teisę susiburti, susiorgani
zuoti, apsiginti, pagerinti sa
vo gyvenimą .. Ir čia Bažny
čia ne tik atsižvelgė į dides
nių skaičių jėgą, bet ir į di 
dėsnį vaisingumą, kurio to
kios darbininkų crganizaci- 
jos gali pasiekti

6 NE SU MARKSISTAIS

Eas čia iki šiol pacituota 
iš popiežiaus kalbos dar nė
ra staigmena Šv. Tėvas tik 
suglaustai priminė, ką Baž
nyčia iki šiol darė darbinin
kijos būklei pagerinti,

Bet šeštajame kalbos junk 
te popiežius nustebino. Jis 
tarp kitko pasakė: «Sunkiau 
sias ir labiausiai ginčytas 
punktas yra šis: B žnyčia ne 
prisidėjo ir negali prisidėti 
prie tokių socialinių, ideologi 
nių ir politinių sąjūdžių, ku 
rie, kilę iš marksizmo bei ja 
me pripažindami visą savo 
jėgą, pasilaikė neigiamus dės 
nius ir metodus, nepilnai ir 
klaidingai supranta žmogų, 
istoriją ir pasaulį, To mark 
sizmo išpozįstama ir platina 
ma bedievybė nepadeda moks 
liškai suprasti visatą ir civi
lizaciją, bedievybė iš tiesų 
yra aklumas, kurį žmogus ir 
žmonių bendruomenė turi at 
mesfri, norėdama išvengti 
skaudžiausių pasekmių Išsta 
tydamas žmogų labai kenks
mingiems bandymams, mark
sizmas materializmas nuslopi 
na žmogaus dvasiškumą ir 
jo viską prašokančias viltis.»

Toliau šv. Tėvas pabrėžė: 
«Sistema, paversta klasių ko 
va, žaloja ir kliudo jgyven 
dimi socialinę taiką. Ji neiš 
vengiamai veda į žiaurumą 
padeda užgniaužti laisvę ir 
tada įkuria sunkią autoritari 
nę ir vienašališkai totalistinę 
sistemą. Viso to akivaizdoje. 
Bažnyčia neapleidžia jokių sa 
vo pastangų išrūpinti darbi 
ninkijai teisybę ir pažangą. 
Dar reikia pridėti jog tas 
klaidas ir nukrypimus betai 
sydaraa, Bažnyčia nė vieno 
žmogaus, nė vieno darbiniu 
ko neatstumia nuo savo mei
lės Visi šitie dalykai yra la
bai žinomi ir istorijos patir 
ties patvirtinti, ir nėra tik 
vaizduotės padaras.

7. SOCIALINĖ PAŽANGA
IR RELIGIJA

•Se tintasis mūsų punktas 
— kalbėjo šv. Tėvas — aiš
kiai kyląs iš enciklikos «Re- 
rum Novarum*, yra tas: jo
kiu būdu negalima, apsiei i 
be religijos besistengiant iš
spręsti painius socialinius 
klausimus. Religija čia atlie

1956 m. birželio 2

ka ne kokį instrumentinį vaid 
menį. Ne. savo taisyklėmis 
bei įstatymais energijomis ir 
savo paguoda, savo sužadina
ma ir palaikoma viltimi, ji 
dirba, performuoja žmones ir 
visą darbo pasaulį. Kaip žino
te, Kristus pasiūlo jums savo 
gyvenimo bendruomenės, visų 
daiktų, laiko teisingumo ir 
meilės patyrimą, kurs nepasi
baigia su praeinančiu laiku, 
kurs nuveda į tą laime, ku
rią jis skelbė neturtėliams, 
vargo prislėgtiesiems, perse
kiojamiems doriems, teisybės 
ir meilės trokštantiesiems.»

Tokiu būdu šv. Tėvas dar 
sykį aiškiai pasakė, jog Baž 
nyčia nėjo, neis ir negali ei
ti iš vieno su marksistiniais, 
bedieviškais materialistais, iki 
jie laikysis savo nelaimingo 
nusistatymo. To iš jo «pažan
gieji katalikai» nesitik ėjo.

SMEIGIAMAS LIETUVIŲ 
FOTO ARCHYVAS

Fotografų ir visuomenės ži
niai pranešama, kad Čikagoje 
Tėvų Jėzuitų namuose, kur 
yra prisiglaudęs Pasaulio Lie 
tuvių archyvas, prof J Žile» 
vičiaus Muzikologijos Archy 
vas, kun. I Boreišio bibliote
ka, yra steigiamas ir Lietuvių 
Foto Archyvas kuris rinkg 
istorinės reikšmės foto nega 
tyvus apįe lietuvišką veiklą. 
Mūsų foto mėgėjai įvairi ose 
pasaulio kraštuose nuola os 
fotografuoja lietuviškos veik 
los įvykius aprūpindami spau 
dą tų įvykių vaizdais Pa. enu 
sius ir niekam ‘nereikalingus* 
negatyvus dažnas užmeta, pa 
miršta, arba net visai išmeta 
laukan. Norima šią brangiąja 
torinę medžiagą surinkti į ar 
chyvą kur jį būtų laikoma 
ateičiai kaip istorinis mūsų 
lietuv škosios veiklos turtas.

Lietuvių Foto Archyvą suki
ko globoti Tėvai Jėzuitai Ci 
kagoje. Jau yra nupirktos spin 
los ir spausdinami specialus 
archyvo vokai, kuriuose bus 
sudedami ir kataloguojami gau 
ti negatyvai ir jų metrika Ar 
ehyvo reikalais rūpinasi kun, 
Algimantas Kezys, S J , ku 
ris jau tarėsi su lietuviais fo 
tografais įvairiuose miestuo 
se. Visur gavo pritarimą. Tad 
šiuo pranešama kad Lietuv ų 
Foto Archyvas jau pradėjo 
veikti, ir visi, kas turi vertin 
gų negatyvų apie betuvišką 
veiklą, kviečiami atsiliepti 
šiuo aaresu: LIETUVIŲ FOTO 
ARCHYVAS, 2345 West 56tli 
Street, Chicago Illinois. 6063 
USA. Siunčiant archyvui ne 
gativus, reikia pridėti visą 
juos liečiančią metriką: įvy 
kio pavadinimą, vietovę da 
tą, fotografo pavardę varną, 
adresą, laikraščių iškarpas, 
asmenų pavardes ir šiaip pas 
tabas. Juo metrika pilnesnė, 
tuo negatyvų reikšmė bus di
desnė. Jei kas negativus no
rėtų pas save laikyti, teat 
siunčia vien tik žinias, kad 
archyve būtų žinoma, kur 
kas yra, kad kilus reikalui 
būtų galima ten kreiptis.
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' GALERIA D J A TE PROCURA !
■

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do : 
procura mat rial rara ser exposto na SEMANA L! ! 
<A. a realizar se em Julho de 1966 !■ 

I Aceitam se quadros, trabalhos de escu!türa(em ma : 
I deira mármore, etc.), arte fotográfica trabalhos ma • 

nuais, tudo emf m que representam motivos lituanos.
ná se preferencia a artistas lituanos ou descen- i 

I dentes de lituanos
Favor preencher formulário abaixo e remete-1© à !

1 PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São Pau i
| Io. 13, Capital ;

| N o m e................................:........................................ .......
| Trabalho apresentado......................    — :

2 Endereço para possível entrevista........................  ;

Providenciar foto, com breve biografia, para im- ! 
| pressão de pequeno livro dos expositores', !
g NOTA; A xposição terá caráter puramente filan- ! 
| tropico- cultural, não sendo nada cobrado do artista e ! 
ã proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo • 
X sicòes 
í @ DflL QQ (OO Wflt 'IITflfr "T"?' —•O-íS*—

Lilija Jukvtė'į
Šįmet labai praturtino lietu 

vių operą Čikagoje naujoji so 
listė p lė Lilija Šukytė. Tra
viatos operoje ji vaidino ir 
dainavo pagrindinę Violetos 
rolę ir visiškai apkerėjo pu
bliką tiek savo puikiai išla
vintu maloniu balsu, tiek sa
vo grožiu bei simpatinga lai
kysena.

Lilija Šukytė tai Kanados 
lietuvaitė. Ten ji ėjo dainavi- 
mo meno mokslus. Ten ji pra 
dėjo žibėti kanadiečių operų 
scenose. Ten kitataučiai įyer 
tino jos balsą ir talentus; su
teikdami jai aukščiausius 
mokslo pažymius, gausias sti
pendijas toliau studijuoti, Dar 
studen&ė ji jau dainavo atsa
kingas roles įvairiose opero
se Pagaliau šių metų pra
džioje plė, Lilija priimta į Š. 
Amerikos žymiausią operą 
New Yorke- Kas Italijai La 
Scala, tas Š, Amerikai Metro, 
polita® Ten patekti yra ne
paprastai sunku Sunku jau 
vien todėl, kad yra labai 
daug kandidačių su gerais 
balsais, Priima tik geriausius 
dainininkus iš geriausių. Ir 
mūsų mieloji plė. Lii ja buvo 
priimta. Nors ji New Yorko 
operoje dar tik naujokė ir 
turi labai daug darbo, bet ji 
sutiko dainuoti ir lietuvių 
operoje Čikagoje.

Lilija Šukytė ne tik gera 

solistė bet ji ir didelės kul
tūros pasiekusi lietuvaitė: ša
lia puikiausiai kalbamos lie
tuvių kalbos ji dar gerai mo
ka angliškai, prancūziškai 
bei itališkai, mėgsta knygas 
skaityti, mėgsta ir tenisą.

Paskutinėmis žiniomis iš 
Čikagos ji dainuos naujoje 
lietuviškoje operoje Čikago
je liepos 1 dieną. Jaunimo 
Kongreso dalyviai turės pro 
gos ją išgirsti. Linkime jai 
gražiausio pasisekimo sunkia
me operos solistės kelyje!

Draugyste ir Meile
Stasys Yla

Nuo svajonių apie berniu
kus ligi tikros berniuko mei
lės būna tolimas kel as. Bet 
įsidėmėk; pirmoji meilė ber 
niukui būna panaši į paskuti
nę draugystę su mergaitėmis. 
Atsimink kitą dalyką: kas ne 
turi pasisekimo tarp draug ų 
neturės pasisekimo nė tarp 
draugų.

Stebėk save dabar; nepalik 
to reikalo tik mamai. Bandyk 
pati sau atsakyti: ar draugau 
dama su viena mergaite ne
pasidarė» abejinga kitom drau 
gėm, nenuoširdi savo ir bro
liams nekalbi ir neatvira sa
vo tėvam? Ar ne draugystė 

padarė tave viskam kritišką, 
uždarą, arba priešingai — 
perdaug išsiblaškiusią, pilną 
fantazijų ir vaizduotės vėjų? 
Jei taip veikia draugystė, kas 
bus su meile? Dėl berniuko 
pamesi galvą, — būsi netiku 
si nei mokslui nei darbui Jau 

^sies dar abuojesnė visikam ir 
'atšakesnė šeimoj.

Draugystė, kaip ir meilė, 
turi tavo širdį ir pakelti aukš 

Traukiniui Tustcius
KOSTAS ČINČIKAS

(A a. mano gerajam tėvui Juozui, mirusiam 49Sg 
m rugpj. mėu 22 d. S to Amaro, prisiminti),

Be leidimų, be bilietų
Veža amžių traukinys
Tr netsūksta jame vietų, —
Kiek įeis — visi sulys

Žengia atsargiai nutukęs,
Storas ponas ir pilvotas,
Jis nuo vargšo šalin sukas, —
Čia jo žemės visi plotai „

«Tu kuriuo tikslu važiuoji»? —
Klausia senis mažą vaiką,
«Tuo pačiu — Keliu Didžiuoju»,
«Ar atsakymo dar reikia!»

* . . i

Visi skuba ir nežino
Kada, kur stos traukinys,
Vien aišku, kad šio vežimo
Palydovas nepaklys.

Štai, pasiekia stotį mažą
Ir sustoja amžinai.
Neša tave, lyg bagažą,
Kur nei nori, nei žinai.

čiau Štai ką rašo viena mer 
gaitė:

— Kai myli, myli ne tik 
vieną žmogų, bet per jį — vi 
są pasaulį. Myli gyvenimą, 
myli saulėtą rytą ir niūrią 
naktį Myli kiekvieną žmogų: 
grakštų jaunuolį sportuojantį 
aikštėje, ir vargšę senutę, 
sunkiai kopiančią i autobusą. 
Tau visas pasaulis dainuoja.

T966 m. birželio 2 d
Tu visiems gera, ir tau vis1 
geri!

Is Vytauto Didžiojo

Gyvenimo
Simas Sužiedėlis

Kryžiuočiai skaudžiai ker
šijo Kęstučiui už pabėgimą iš 
nelaisvės. Kitais, 1362 metais, 
jie atplaukė Nemunu iki Ne 
ries žiočių ir užpuolė stiprią 
Kauno pilį Kęstutis ir Algir 
das nuvyko jos gelbėti, bet 
nieko nepešė. Pilis iš visų fto 
nų kryžiuočių buvo apsupta 
ir smarkiai liepsnojo. Daug 
narsių lietuvių žuvo ugnyje 
arba nuo priešų kardo Pilies 
vadas Vaidotas, vyresnysis 
Vytauto brolis, norėjo kardu 
prasiskinti kelią per vokie
čių grandines, bet buvo su
žeistas ir su 36 vyrais paim
tas į nelaisvę. Netekę Kęstu 
čio, kryžiuočiai dabar savo 
rankose tarėjo jo sūnų, Prie 
sugriautos pilies atšventę Ve
lykas, jie nusiyrė Nemunu 
namo

Tuo kryžiuočiai nepasiten 
kino Po dvejų metų sudegi» 
no ir kitas Nemuno krantuo
se pastatytas pilis. Taip jie 
pasidarė saisvą kelią į Tra
kus ir į Vilnių viską pake
liui naikindami kartą jie at
vyko iki pat Lietuvos sosti
nės, bet nieko negavę grįžo 
namo jaunutis Vytautas iš 
Trakų pilies bokštų galėjo 
vėl stebėti kaip priešai siau
tėjo po artimas jo tėviškės 
apylinkes.

Tok ais tai neramiais lai
kais augo šis lietuvių didvy
ris.

ČIKAGA. Korespondentė pra 
neša «Mūsų Lietuvai»: Čika
goje nuotaikos pavasarėja. 
Praėjo operos sezonas, domi
navęs daugelio dėmesį ir be 
veik visus spauuos lapus.

Šiemet buvo statyta «Tra
viata», kuri laikoma labiau, 
šiai pavykusią opera, Ypatia 
gai gerai dainavo ir vaidino 
panelė Lilija Šukytė (kurios 
dėdė p. Šukys gyvena Par
que das Nações) iš Kanados, 
o taip pat nustebino lenkas 
dainininkas labai gerai per 
trumpą laiką išmokęs lietu, 
vių kalbą. Buvo net penki 
spektakliai Marijos mokyklos 
salėje Dalyvavo iš viso apie 
6099 žmonių.

Šiuo metu Jaunimo Metų 
pasirengimas yra užėmęs jau
nus ir senus; Atrodo, kad tu 
rėsim labai judrią vasarą. Bir 
želio pabaigoje ir liepos pra
džioje vyks visos Amerikos 
lietuvių jaunimo stovykla 
«Dainavoje», vėliau suvažiuos 
į Čikagą Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui ir ta pa 
čia proga turėsim dainų šven 
tę, na, o vasaros pabaigai 
Waéingtone lietavių koplyčios 
šventinimą ir katalikų didžiu
lį kongresą.
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Lietuva Aukštaitija — Dubingių ežeras. Prieš antrąjį 
Didįjį Karą «Ūkininko Patarėjas» rašė, kad Dubingių apylin 
kės savo ^grožiu yra tarytum «Lietuvos Šveicarija».

r.: -A^.-

(pabaiga iš 2 pusi.) 

jaunimas visur ją vartoja, 
net ir į namus atsineša. Mū 
sų vyresnieji, mokslus išėję 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
Rusijos mokyklose dar ir šiau 
dieną rusiškai patylomis skai 
čiuoja. Reikia vienok ir pasi 
džiaugti, kad jaunimo tarpe 
yra nemažas skaičius, kuris 
domisi lietuviška knyga ir 
viskuo kas lietuviška ir lietu- 
vių kalba yra jų pagrindinė 
kalba, nes jie skaito save lie 
tuviais.»

Jaunimui skirfcų knygų kal
ba daugelyje atvejų yra per 
sunki. Skaityti su žodynu ran 
koje greit visiems įgrista. 
Tai gal daugiau įmanoma mo 
kykloje Iš kitos pusės, žody 
nų nėra. Iškyla problema mū 
sų literatūroje gausiausi gam 
tos aprašymai, kur autorius 
išsilieja gausybe gražių rink- 
tynių žodynu, kurio rems mū 
sų pajėgtų atitinkamai, pavyz 
džiui, portugališkai išversti. 
Nelogiška pageidauti, kad vai
kai skaitytų su dideliu noru 
tai. ką jie tik dalinai pajėgia 
supras.], Ar daugelis mūsų 
skaito pav, portugalų kalbos 
klasikus? Be abejonės mes 
daugiau pažįstame portugalų 
kalbos, negu mūsų vaikai lie 
tuvių, Tik įdomumas patrau
kia skaitytojus, ne patriotiz
mas, ne tėvų skatinimas Bū
kime bent sau atviri ir pripa 
žiakime tiesą, nors jį kartais 
ir netaip maloni,

DRAUGIŠKAS POKALBIS

Elektros lempa išdidžiai pa 
reiškė:

— Mudvi su saule vieno
dai reikalingos: aš naktį, o ji 
dieną.

— Aš buvau kvailas, kai 
tave vedžiau, — pasakė vy 
ras.

— Gal būt, —• atsako žmo 
na, — bet aš buvau taip susį 
jaudinusi, kad to nepaste 
bėjau.

MIEGO KLAUSIMAS

Viršininkas kreipiasi į sa
vo valdinį:

— Kodėl pavėlavai į darbą?
— Atleiskite, aš pramiego

jau ..
—• Ką?! Tai tu ir namie 

dar miegi?!

REKLAMOS KARAS

Viename Anglijos miestely
je pyragaičių parduotuvės sa 
vininkas iškabino tokį skel 
bimą:

— Pirkite mūsų pyragai
čius! Svaras — šeši pensai. 
Mokėti daugiau reikštų leisti 
save apiplėšti!

Kitoje gatvės pusėje buvo 
kita parduotuvė- Rytojaus die 
ną tos parduotuvės savinin 
kas iškabino tokį skelbimą:

— Pirkite mūsų pyragaičius 
po 9 pensus. Mokėti pigiau 
reikštų leisti save nuodyti.

MŪSŲ LIETUVA

SĄŽININGAS VAIKAS

Kartą savo vaikystės me
tais Čarlis Čaplinas išmušė 
kaimynui langą, Išsigandęs 
jis leidosi bėgti, bet kaimy 
nas suspė o jį nutverti už 
apykaklės.

Ak, tu, mažas nenaudė
lis! Ar nežinai, kad už iškul 
tą langą teks užmokėti?

— Aišku, žinau, — atsakė 
Čarlis. — Todėl ir bėgu į na
mus pinigų atsinešti.

Kurinis, apsikasęs žemėmis 
didžiuodamasis tarė saulei;

— Štai ir padariau tave ne 
matomą! i

Paskutinį žodį vištos gyve 
nime taria puodas,

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES

RIO D E JANEIRO: Dr Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fcriJA”
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 -------

PIGI IR GERA .KOKYBĖ!

Česlovas J aki u nas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

S. PAULO: R. Dom José de 
Barros, 168, sala 53, Tel. 
32 0960, Veikia kasdien po 
piet.

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

LIETUVOJ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inacio ir A v 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

Šv Juozapo Vyrų Brolijos - 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua lat-ai, 150 —■ Casa 
Verde, Tel. 51-4011,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — Tel 
92 2263.

LIETUVIU SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606, 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, J URGE GARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS' 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Cama- 
can, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

pusi. 5

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 17,00 vai. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arfos 
atskirai susitarus dėl laikoj 
kai turimos metinės ar 7 d. 
mišios.

išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 1@ vai? 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

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

Trečią:
Agua Rasa 8,15 valį
Moinho Velho 11 vaL,
Lapa 16 vai., 
Paskutinį: 
Vila Anastacio 8,30 vau, 
Vila Bonilha 10 vai. 
V. Prudente 18 vai.

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 metrj? 

bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz. da Lituania» yra trans 
liuojama KETVIRTADIENIAI: 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE U

PLATINKITE V H

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTÁMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

siuvykloje lauro
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

S São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

NINTELI PIETŲ AMERfKOJ- 

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 LINDOYA

Lindoya vanduo yra ojuai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veik*.-.us į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikiakite ir visados naudokite !

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones:. t51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967 S A O P A U L O
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

Šv. Ju zapo Vyrų Brolija 
rengia pikniką, š m. birželio 
19 d’eaą Autobusai išeis iš 
Casa Verde ir 7. Zelina. Išvy 
kimo valau ia nurodyta bilie 
tuose Važiuos į Jurubatuba

Bilietai iš anksto gaunami 
pas p.p Matelionius Casa Ver 
de, rua ’atai. 150 ir rua. Vi 
chi 204, V. Prudentėje pas 
p. M, Taunliūną, rua Agosti 
nho Latari, 346, ir pas visus 
Brolijos narius V. Celinoje.

Tai pirmutinis piknikas Šv. 
Juozapo Vyrų Brolijos šiais 
metais

Spaudos Balių žada sureng 
ti Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
š. m rugsėjo 17 dieną, šešta 
dienį, Mokoje Lietuvšų Na
muose.

JAUN WIO DĖMESIUI

Liet. Kai Bendruomenės 
Choras s»ekmartieniais. n”o 18 
ligi 22 vai savo būstinėje. 
Jaunimo Namuose, Vila Želi 
noje ruošia pasilinksminimus, 
į kuriuos kviečia visą S. Pau 
lo lietuvišką jaunimą Taip 
pat Jauimo Namuose yra 
įrengtas dar neseniai atida 
rytas švarus bufetas, su man 
dagiu patarnavimu Čia gali 
mi patogiai ir linksmai pra
leisti sekmadienių vakarus.

Jau laikas pagalvoti apie 
vykimą į Ketvirtą Pietų Ame 
rikos Lietuvių Kongresą Bue 
nos Aires, kuris bus ateinan 
Čių metų vasario mėn pra 
džioje Kongresan ruošiasi 
vykti Liet. Kat, Bendruome 
nės choras, tautinių šokių 
grupė, krepšinio, tinklinio ko 
maudos Norintieji vykti su 
choro ekskursija, autobusais, 
prašomi kreiptis intormaci 
joms gauti į choro valdybos 
narius arba į Prel. P. Raga 
žinską.

TIKRAI PAVYKĘS 
«SĄMOKSLAS»

«Žilvičio» Tėvų Komitetas 
surengė š. m, gegužės mėn. 
29 d. Lietuvių Sąjungos Brazi 
lijoje rūmuose Mookoje vaka 
rą, kurio pirmoje dalyje buvo 
suvaidinta Vytauto Alanto 3 
veiksmų komedija «Sąmoks 
las prieš savuosius .

Šioje pjesėje paliesta labai 
jautri lietuviams išeiviams 
problema — tai jaunimo nu
tautėjimo. Studentas Petras 
Šaltenis idealistas «Lituani
kos» sambūrio pirmininkas, 
įsimyli į labai turtingo pra
monininko Miguel Pereira iš
lepintą ir pilną įnorių duktė 
rį Claudiją. Abūdu svajoja apie 
vedybas. Tačiau Petro kole

gos. to paties sambūrio na 
riai del to labai jaudinasi ir 
visokiais būdais stengiasi su 
trūkdyti šiai mišriai santuo 
kai įsiteisinti Vienok Petras 
yra akiai pasidavęs Claudijos 
žavesiams ir nieko nepadeda 
nei draugų prašymas nei 
draugių ašaros, net ir jo pa 
ties žodžiai, pasakyti tėvo lū 
porais: «Mes norime, Kad tu 
pasiliktam su mumis, o ne 
dingtum svetimoje jūroje be 
ženklo amzüwii,..» Tačiau į 
pabaigą nulemia niekeno ne 
laukta staigmena: Petras gau 
na telegramą, kurioje jam 
pranešama kad jis laimi 300 
dolerių premiją už savo su
kurtą patriotinę poemą apie 
Lietuvą. ir tarsi magiškos laz 
dėlės paliestas, jis «praregi» 
jis, «laimi du didelius mūšius 
— širdies ir poezijos», ir tas 
jį sugrąžino į draugų tarpą, 
nieko nepadėjus Claudijos 
hĖsteriškam riksmui.

Artistų sąstatą sudarė: Via-' 
cas Bihevičius — Petras Šal 
tenis studentas; Aleksas Vinkš 
naitis — Inž Juozas Šaltenis; 
Enrikas Guzikauskas — Miguel 
Pereira, pramonininkas; Asta 
Vinkšnai ytė — Claudia Pere! 
ra; Vilma Kiišytė — Ona Stoa 
kuvienė, Petro šeimininkė’ 
Aldona Butrimavičiūtė — Gė 
nė..studentė; Rikardas Bras- 
lauskas — Jonas, studentas; 
Petras iMakuška — Vytas, stu 
dentas; Lida Černiauskaitė 
—- Danutė, studentė; Jonas 
Vingrys — Jurgis, studentas, 
veikalą režisavo Magdalena 
Vinkšnaitienė Sufleris — Pi
jus Butrimavič'ius.

Tenka konstatuoti, kad kaip 
režisieriai, taip ir artistams 
pavyko įtikinti žiūrovus. Visi 
įdėmiai sekė kiekvieną saki
nį, kiekvieną judesį, jautriai 
reaguodami į susidariusias si 
tuacijas. Ne kartą veiksmą 
nutraukdavo plojimai, kur žiū 
rovai visa širdimi pritarė vai 
dintojams. O vaidinti iš tikrų
jų nebuvo lengva, nes vrsa 
pjesė remiasi dialogais, bet 
ne akcija

Tačiau iš visko matyti, kad 
pastatymui buvo ruoštasi il
gai ir kruopščiai. Jaunas, be
ne pirmą kartą scenoje pasi 
rodžiusias pirmaujančiose ro
lėse pajėgas, vietomis kiek 
dar besivaržančias drąsiau 
pasireikšti, atrėmė Al. Viokš 
naitis, £. Guzikauskas ir V. 
Bilevičius. Jie buvo tokie įti 
kinanty”, lyg rodos iš tikrųjų 
jie ne autoriaus žodžiais, bet 
•savo širdimi kalbėjo.

Talentingai pasirodė Asta 
Vinkšnaitytė, perdavusi pui 
kai išlepintos merginos cha 
rakterį. Bet labiausiai įsidė 
mėtina, kad visi savo roles 
buvo gerai išmokę ir girdėjo 
me tikrą Lietuvių kalbą see 
noje — be svetimo akcento, 
taisykMngai kirčiuojamą

Atvirai pasakysim, kad pir 
mą kartą teko, po daugelio 

metų, pamatyti S. Paulo lie 
tuviškoje scenoje, tokį gerą 
vaidinimą, tokį kruopštų pasi 
ruošimą tokį gražų naują see 
nio ų- jėgų prieauglį

Tebūnie garbė tam jauni
mui ir «senimui» kurie taip 
gražiai moka savo tarpe su
siklausyti ir bendračiai biauti, 
tebūnie tai impulsas ir toli 
mesniam darniam bendradar 
biavimui lietuvių kultūros la
bui «sąmoksle > p> ieš nutau
tėjimą.

H Mošinskienė

S U T U O K T U V Ê S T
Gegužės 21 dieną S. Fran 

cisco bažnyčioj» moterystės 
gyveniman palahninti Sianis 
lovas Orentas, Sofijos Palčins 
kaitės ir Vinco Orentų sūnus, 
su panele Ona Maria Campos

Gegužės 28 dieną Sumaie 
zinho bažnyčioje moterystės 
sakramentą priėmė p Genė 
Eglinskaitė su p. Renato G 
Guimaraes.

Lapos bažnyčioje p, Juozas 
Ciburauskas su ple. Vigail 
Fim.

São Domingos bažnyčioje 
prel. Pijus Kagažinskas palai 
mtao panelės Irenos Saldytės 
ir p, Vytauto Bendžiaus mote 
rystės ryšį.

Jauniesiems laimingos atei
ties!
MMHHnBHBSMBBaaaaB

«MŪ:Ų LIETUVOS» 
PRENUMERATORIAI

10 000 cr : Bronius Ražiukas.
Po 5 000 cr: Izabelė Selio- 

kienė Vntanas Ralickas, Pe 
tras Lašas.

NAUJOMS RAIDĖMS
AUKOJO:

Po 10.000 cr.: Juozas Bau
žys i»r Šv. Juozapo Vyrų Bro 
lija.

Po 5.000 cr.: Vincas Mazur 
kevičius ir A. Petkevičius.

Gegužės 13 d. Formosa ka 
pinėse palaidota Maria Rinku 
vienė, 77 metų amžiaus Mirų 
sios giminėms reiškiame gi
lią užuojautą.

Stasės Dolkevičienės jieško 
jos brolis Boleslovas Račbaus 
kas, Vilnius, Raudonosios Ar 
mijos Prospektas. 70a, b. 94.

Prašome pranešti *M. L.» 
redakcijai.

P Lionginas Špvras Tėvų 
Jėzuitų bibliotekai padovano
jo I. Simonaitytės raštų 6 to
mus ir įvairias kitas knygas*

Tėvai Jėzuitai labai už tai 
jam dėkingi,

“Mūsų Lietuvos“ 20 nr. su
klysta pranešant apie a. a; 
Juozo Labuko laidotuves La1 
dotuvėse dalyvavo ir įvairiais 
reikalais rūpinosi be velionės 
pusbrolio ir Juozo Adulio, Pra 
nas Andriuška, ilgametis ve 

lionėe draugas. 7-tos dienos 
mišiose dalyvavo daug miru
siojo draugų ir pažįstamų.

‘ Žilvičio" Tėvų Komiteto 
posėdis šaukiamas šį šešta
dienį 7 vai vakaro Jaunimo 
Namuose

VILA ANASTAZIJA

V. Anastazijoje Metines Die 
nos Minėjimas iš tikrųjų pra 
ėjo labai įspūdingas Jaunimo 
atstovės apdovanojo visas noa 
mytes gražiomis gėlėmis ir 
palinkėjo joms ilgiausių metų 
c panelė Gražina Kubiliūnai- 
tė savo 20 minučių paskaito
je puikiai atvaizdavo lietuvę 
motiną praeityje ir šių dienų 
gyvenime

Meninę programą atliko 20 
lietuvių kalbos pamokų moki
nių Programa buvo gana su
dėtinga ir įdomi, atsimenant, 
kad šie vaikai nesemai pra
dėjo lankyti lietuviškas pamo 
kas ir matant, kad jų pastan 
gos -nenuėjo veltui, o suteikė 
mamytėms, tėveliams ir sve
čiams malonumą ir pasididžia 
vimą.

Eilėraščius sakė: Henrikas 
Bagdonas, Janette Masys, So
nia Verbiejus, Betty Pojas, 
Celia Žambas, Marlene Kata 
rina ir Neima Abrão. Akordeo 
nais grojo Paulo Masys ir 
Renaldas Pulvinskas Be to 
labai gražiai pasirodė Clau 
dette Petraitis, kuri gėlėmis 
išpuoštoje supynėje choro 
pritariama migdė- savo lėlę 
‘■Ji užmik, užmik“ daina. Taip 
pat labai įspūdingas buvo ir 
gyvasis paveiikslas “Knygne 
šys ir Vargo Mokykla“, kada 
ne viea«a iš senesnių mamy 
čių slaptai ir ašarą nubrau 
kė, p isimindamos tuos Laikus 
kada joms teko taip mokytis 
Vaikų chorelis dar padainavo 
dvi daineles: ' Oi neverk mo 
tinėle“ ir ‘ Prie šnerančio upe 
lio ’. Taip pat šį kartą išvydo 
me seniai nematytas pirami 
dės, kurias vaikučiai tikrai 
žavėtinai ir su kantrybe atli 
ko O visų gražinus ai tai bu 
vo atlikti tautiniai šokiai: Bi 
tutė, Kalvelis ir Kepurinė, ku 
riuos publika sutiko labai 
karštai. Visą programa paruo 
šė mokt. Stasys Kubiliūnas 
su savo dukra Gražina Kubi 
liūnaite. Dainoms pianu akom 
panavo maestro Alfonsas Pe 
traitis, o šokiams akordeonu 
grojo prof. Eduardas Tarno 
ševičius

Dr J. Basanavičiaus Moky 
klos Globėjų Būrelio pirmi 
ninkas p. Petras Žarkauskas 
pasveikino visas močiutes, o 
seniausiajai, atvykusiai į šį 
minėjimą, J ievai Žitkų vfenei 
Būrelio vardu įteikė dovaną 
— medžiagą suknelei.

Po minėjime dar šiek tiek 
pašokę, ypač linksmai šoko 
vaikučiai, ir prie bufeto pasi 
linksminę visi patenkinti skirs 
tesi namo.
MUTMUimtsxurwújaaaa

PRAŠOMA PASINAUDOTI 
PASKUTINE PROGA:

“Mūsų Lietuvos“ Adminis 
tracijai tarpininkaujant gali 
ma atsilyginti už Eglutė, Šv. 
Pranciškaus Varpelis, Žvaigž

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 100

dė, Laiškai Lietuviams. Visi 
tie laikraščiai kainuoja čia 
Brazilijoje 3,000 cr, o Aidai 
6,060 cn Nuo liepos mėnesio 
visi jie kainuos dvigubai.

Šiomis dienomis visa eilė 
“Mūsų Lietuvos" skaitytojų 
šventė įvairias savo gyveni 
mo sukaktuves:

Inž. Algirdas Idika savo 50 
metų gyvenimo sukaktuves, 
ponai Marilena ir Algirdas 
Buitvydai savo veaybinio gy 
venimo ir savo sūnaus Kar 
los gimimo dienos sukaktu 
ves, poną Salomėja NarušSe 
nė, p. Veronika Tatarūnienė, 
Inž. Vladas Stulgaitis, p. Ri
kardas Braslauskas, p Leo 
nas Mitrulis, p. Domicėlė La 
pienienė, p Jadvyga Lasasa 
panelė Milda Idikaitė, panelė 
Stasė Tumėnaitė, panelė Mir 
na Brasláuskaité, p. Ona Šer 
mukšnienė, p. Douglas Rena 
to Krutulys, p, Vytas Tijūne 
lis, p. Robertas Vidžiūnas, p. 
Ąrūnas Meškauskas gimtadie 
nio sukaktuves, vedybinio gy 
venimo sukaktuves šventė po 
nai Konstancija ir Alfonsas 
Vidžiūnai, ponai Aldona ir Ri 
kardas Kavaliauskai, ponai 
Elvira (KilčiauskaitėJ ir An 
drė Bellucci,

Jiems ir visoms jų šeimoms 
Mūsų Lietuvos Admiuistraci 
ja linki laimingo gyvenimo.

3 birželio Ponai POLIŠAI’- 
ČIAI turėjo minėti savo 50 
tasias vedybinio gyvenimo me 
tų sukaktuves, Dievo Apvaiz
da kitaip surėdė, pasišaukda
ma poną Aleks, Polišaitį, São 
Paulo lietuvių koi.sulą amži
nybėn. Liko viena liūdinti jo 
žmona ponia Eudokija Polišai 
tienė; Norime nors ją vieną 
pasveikinti su ta reikšminga 
jos gyvenime diena, kuri ją 
sujungė su mylimu asmeninu 
bendrai gyvenimo kovai ir 
bendrai gyvenimo laimei.

NUMATOMA

Liūdnojo birželio įvykių 
masinių trėmimų Sibiran bei 
partizanų didvyriškų kovų 
prieš Lietuvos okupantą mi 
nėjiroas bus 12 d. birželio Vi 
la Zelinoje. Lietuviškoji visuo 
menė jau iš anksto yra kvie 
čiama 12 birželio- minėjiman 
atvykti

Ponas Mečys Paleckis ir 
ponas Aleksandras Boguslaus 
kas grįžo iš savo sėkmingos 
kelionės po įvairius Pietų ir 
Šiaurės Amerikos kraštus. Po 
nas Jonas Tatarūnas įvairiais 
prekybos reikalais išvažiuoja 
keliems mėnesiams į Europą 
ir į Šiaurės Ameriką, Lufthan 
sa lėktuvu ateinantį pirma 
diienį 15 vai. iš Viracopos ero 
dromo,

Pirmą kartą po metų T. Bru 
žikas laikys Mišias Mokoje 
birželio 19 d. 17 vai,
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