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Dienraštis «Estado de S,
Paulo* sekmadienio numery
je labai giria paskutinę pre
zidento Castelo Branco kal
bą, pasakytą Šiaurės Rytų
Brazilijos investuotoją pirma
me susirinkime tavo kalboje
prezidentas nurodė du svar
biu punktu; 1 Valdžia pirmą
kartą Brazilijos istorijoje pa
ėmusi prityrusius vyrus admi
nistracijos aukštosioms parei
goms, ne kokius valdymo bei
planavimo darbų nemokan
čius p, lit kier’us. Šitie vyrai
sėkmingai kovoja su inflacija. 2) Didelės dabartinės vy
riausybės pastangos įjungti
Brazilijo labai atsilikusius
Šiaurės Rytus į vi ó krašto
prara nę, ekonominę pažangą
ir pakelti jo žmonių švietimą
bei gyvenim lygį Jau esą
padaryta gana daug, nors dar
da g ko truksiu.

S P->ULO. Tas pats dien
raštis labai pagiria ir dabartį
Di guoeriMitorių Laudo Natel kad jis savo pagalbinių
kais irgi pasirinkęs patyru
sius, rimtus, teisingus vyrus.
Tai leidžia rimtai tikėtis jog
pasiseks sutvarkyti atstaty o
gubernatoriau sugriautą iž
dą ir ištraukti S, Paulo estą
dą iš milžiniškų skolų.
VATIKANAS

Šv Tėvas priėmė Jungtinių
Tautų atstovus pasikalbėti.
Jiems tarp kitko pasakė, jog
žodis «taika» šiomis dienomis
esąs tiek iškraipytas kad juo
mi dangstosi nenuoširdi pro
paganda rr kad tos iškreip
tos taikos vardu esą išplėšia
ma tautų ir žmonių laisvė ir
primetama kitiems nepaken
čiama tvarką. Nors neminė
jo, kur tai atsitinka, bet vi
siems aišku jog šv. Tėvas tu
tėjo mintyje komunistinę Ru
siją ir Kiniją ..
Šv Tėvas pasirašė sutartį
su Jugoslavija, kuri pasižadė
jo duoti katalikų tikėjimui
laisvę, ir pripažinti Šv Tėvo
teises tvarkyti Kat Bažny
čios reikalus Jugoslavijoje,
kurią kaip žinome, valdo Ti
to komunistai

kietų bazę. Bet sovietai iki
šiol pasirodė šalti de Gaulle
nlanams sujungti Vokietiją.
Europą, ir vargiai ar jam pavyks sudaryti nors vieną ti
krai naudingą sutartį su ru
sais
Komunistai tikriausiai ne
parodė de Gaulliui nė vienos
Sibiro sunkiųjų iarbų stovy
klos, kur skursta tūkstančiai
nekaltų žmonių

DOMININKONŲ RESPUBLI
KA. Praėjus rinkimams ir
kraštui aprimus po pilietinio
karo, Šiaurės ir Pietų Ameri
kos valstybės, kurios buvo
nusiuntusios tenai savo ka
riuomenę taikai atstatyti, da
bar nusprendė savo karino
menes ištraukti iš tos nelai
mingos salos

ARGENTINOJE vyksta kaž
koks trynimasis tarp preziden
to Hlia ir kariuomenės vaių.
Katriuomei ė reikalaujanti kad
prezid ntas sudraustų nenuo
ramas perc-nisiu-

1 D.

“

XVIII

'^ETii

VIETNAM. Tuo tarpu apsi
ramino budistų ma štautojai
Gen. Ky vyriausybės galva,
atrodo laimėjęs visais atžvil
giais Kiek jis pasijuto . sti
prus galima suprasti ir iš to,
kad jis drįso paskutinėmis
dienomis pasiųsti savo Karei
vius į žymiausią budistų šven
tykią Huė mieste Budismo
centrą, kurį iškratė jieškoda
mi ginklų, granatų Rado te
nai ir pasislėpusį jaunuolį, RIO DE JANE R(
kurs prieš porą savaičių nu
P Petras BABICKAS prane
šovė vieną sargybinį.
ša atidaręs Lietuvių Informa
cijos Biurą Av Erasmo Braga
277, sala 609, Rio de Janeiro
SVEIKINIMAI IŠ ŠIAURĖS
AMERIKOS

Per Tėvą J. Bružiką siun
čia savo giminėms ir pažįsta
miems Brazilijoj šie asmenys:
Tumosai sveikina p Praną
Dantą (Rio) Danutė Orentai
tė
O Klimavičienę -Stuš
kienę Paulius Endzelis — Sta
sį Kubiliūną su šeima Juo
zus Purioms ir sūnus Vytau
tas — Jur į Sliesoraitį Sofi
ja Mykolaitis savo brolį Mąr
tinku (Rio). Šuopie? ė Agota
Ceciliją Bikelienę 'tąsys
Vosylius savo brolį Joną (S
Vicente) Pranė Televičieuė
Klotildą Sinkevičiene Ma

lietuviu laiškas
ureziUeutuš l
OauiSePrancūzijos prezidentui De
Gaulle besirengiant keliauti į
Sov Rusiją. V i. i Kas įteikė
jam ši okį raštą:
Jūsų Ekscelencija,
Visai Europai istorinės reikš
mės galinčio turėti Jūsų Mas
kvoj lankymosi išvakarėse
leiskite pareikšti Jums mūsų
geriausius sėkm s linkėjimus.
Mes aukštai vertiname Jii
sų pas-angas suvienyti Euro
pą laisvėje ir tikime, kad tuj
busimoj laisvoj Europoj Lie
tuva, senovinė tauta ir vals
tybė, tradiciškai susijusi su
Vakarų civilizacija ir besimi
džiuojanti ,sa\o ilgamečiais
draugingumo ryšiais su Pran
cūziją, turės prideramą vietą.
Lietuvos laisvės netekimo
dėl Sovietų Sąjungos veiks

1 ų — ypač dėl nelemtojo
Molotovo Ribbentroppo s^ndė
rio, — aplinkybės Jums žino
mos Mums atrodo itin reikš
minga tai, kad Lietuvai už
pulti ir okupuoti Kremlius
pasinaudojo tamsiomis Pran
cūzijos valandomis 1940 me
tų vasarą
Mes pasitikim, kad Jūsų
Ekscelencija, pats patyręs sa
vojo Mušto tragediją ir at
kakliai kovojęs dėl jo išiais
viaimo, visiškai suprasite lie
tuvių tautos pastangas atgau
ti laisvę ir grąžinti savo tė
vynę į Europos tautų šeimą.
Prašau priimti, Jūsų Ekece
lencija, mūsų aukščiausius
pagarbos pareiškimą (—) V.
Sidzikauskas, pirmininkas.

(EL'.T)

Ir Vatikanui

VLIKo pirmininkas, vykdy
damas VLIKo valdybos nuta
rimą, birželio 2 d, išsiuntė lo
SOV, RUSIJA. Ssvietai va kio turinio laišką Vatikano
žinėja Prancūzijos preziden Valstybės Sekretoriui kardino
tą Charles de Gaulle po sa lui Amleto Giovani Cicognani:
vo didžiuosius miestus, rodo
Jūsų Eminencija,
jam savo pažangą Parodė
Krikščionybės tūkstantme
net iki šiol nė vienam užsie tis Lenkijoje yra didelės reikš
niečiui neparodytą erdvių ra mės įvykis lietuviams tėvy-

rė PovHaitienė — Motiejų
Jurkūną, Petras ir Elzbieta
Kalvynai — Musteikių šeimą
Keturi Jarai — H Valavičių,
Sipavičių ir Svečiulį Mykolą.
Jančauskai — Vinkšnaitį, Ona
Andriejauskienė - Silvestrą
Stripinį. Vincas Rimkevičius
savo brolį Stasį. Elena Kli
mas — Jakučius. Elena Ar
min savo pusbrolį Ipolitą Pa
ievičių. Karsokienė Aleksan
dra — -Dimavičių šeimą. An
tanas Laurinaitis savo brolį
Meldutį. Antanas Baleišis sa
vo brolį, gyvenantį R. Mauá,
207. Petraitienė Genovaitė —Paršelį. Dzirvonas Albinas —
M. Balvočių.
Taip pat visi išvykusieji iš
Brazilijos širdingai sveikina
savo gimines ir pažįstamus*.

nėjč’ir svetur. Jie dalinosi ir
tebesidalina su pasaulio ka
talikų bendruomene tos vie
natinės istorinės sukakties
įkvepiamosiomis vertybėmis.
Mūsų entuziazmas, tačiau,
tapo apslopintas išleidimu V;,
tikano ženklų, atvaizdavusių
Vilniaus Aušros Vartų Dievo
Motiną drauge su Lenkijos

karaliene Jadvyga ir Kroku
vos miestu kaip Lenkijos
valstybės simbolį. Kadangi,
kaip Jūsų Eminencija ta p ge
rai žinote, Vilnius yra Lietu
vos sostinė ir Vi niaus Dievo
Motina yra didžjai garbinama
lietuvių tautos, jų sutapdini
mas Vatikano ženkluose su
Lenkijos tūkstantmečiu pažei
džia lietuvių tautos jausmus.
Mes taip nuogąstaujame, kad
įas "nelemtas žingsnis bus iš
naudotas komunistų propa
gandoj ir i ietuvoj esamo ko
munistinio rėži o p iešreligi
nėj veikioj Mes tikimės, kad
Šventasis Sost s ras tinkamų
būdų ir progų atitaisyti žen
klų sukeliamas klaidingas nuo
mones ir išlyginti lietuvių tau
tai pactantą skriaudą.
Dar kartą užtikrindamas ka
talikiškos Lietuvos ištikimy
bę Šventajam Sostui prašau
J-ūsų Eminenciją priimti aukš
čiausios pagarbos pareiški
mą (—) V- Sidzikauskas pi r
mininkas.
(ELTA)

V. SIDZIKAUSKAS TARĖSI
Birželio 8 d Vliko pi'fmininkas V. Sidzikauskas lankė
si pas Valstybės Departamen
ąo Rytų Europos skyriaus ve
deją ar. Lisle (Lail). Apie va
landą trukusiame pokalbyje
buyo plačiai aptarti politiniai
reiškiniai, V. Sidzikausko ste
bėti Europoj, jo gegužės mėn.
kelionės metu.
(ELTA)
TAUTOS FONDAS
KANADOJE
Kanadiškės Tautos Fondo
Atstovybės Hamiltono skyriaus
šių metų gegužės 27 dieną su
ėjusią savo veikimo penkioli
kos metų sukaktį atžymėjo
tam tikru leidiniu: «15 — Tau
tos Fondas, Hamilton — 1.951
1966».
Leidinyje trumpai atpasa
kotos Lietuvos Išlaisvinimo

Tautos Fondo, jo atstovybės
Kanadoj ir tos atstovybės Ha
miltono skyriaus «biografijos»
pailiustruotos visų Vliko pir
mininkų k Tautos Fondo cen
trinių bei vietinių valdybų ar
pirmininkų nuotraukomis.
Per 15 metų Hamiltono sky
rius surinko 523,850 aukų, iš
kurių 517 260 perdavė Vliko
darbams finansuoti ir beveik
56 600 panaudojo vietiniams
uždaviniams vykdyti.
Šio skyriaus valdyboje yra
dirbę bei tebedirba iš viso
32 asmenys Pirmininkavo Sta
sys Bakšys (5 metus), Jonas
Mikšys (8 m), Alfonsas \ ainauskas (2 m). Dabar val
dyboje 7 asmenys: Liucija
Skripkūtė
pirmininkė, Sta
sys J Daūus — sekretorius
(dalyvavęs steigiamajame šio
skyriaus posėdyje). Albina Pį
lipavičienė — iždininkė. Pra
ias Sakalas, Kęstutis Nor
kus, Kazys Mileris, Feliksas
Rimkus. Sukaktuvinio leidinio
išleidimu rūpinosi uolus TF
talkininkas rr rėmėjos Juozas
Kežemėkaitis
> (ELTA)

IR VENEZUELOJE
Venezueloje veikiančios Tau
tos Fonio atstovybės pirm.
J Bieliūnas atsiuntė $30 —
«kaip pirmą šių metų venezuelos lietuvių auką» skirtą
Vliko veikimui finansuoti
«Nors Venezueloj nedaug li
ko lietuvių, bet dėsime pas
tangas kiek galima sutelkti
daugiau lėšų Tautos Fondui*,
— rašo TF atstovybės p.rmininkas J. Bieliūnas.
Tautos Fondo atstovybesyra sudarę ir kitų kraštų lie
tuviai: Didžiojoj Britanijoj,
Prancūzijoj, Italijoj, Vokieti
joj, Kolumbijoj N. Zelandijoj.
Ypač veiklios atstovybės Ka
nadoj ir Australijoj.
O kur Brazilijos lietuvių
Tautos Fondas?
(ELTA)
NORI LIETUVIŲ TL RTO
UŽSIENIUOSE!

Maskvos «Injurkolegija» jau
turi įsisteigusi kontorą ir Vii
niuje (Lentpjūvių g. 24, 114
kambarys) ir medžioja užsie
niuose mirt šių lietuvių įpėdi
nius Lietuvoj, kad, išgavusj
jų įgaliojimus, galėtų užsie
niuose kelti bylas dėl paliki
mų. Birželio 5 d. Tiesoj ieš ’
kojo Anglijoj mirusio Jono
Masteikos ir JAV mirusios
Marijos Alijošaitytės įpėdinių.
(ELTA)

GYDYTO, Ų DO\ ANA
Illinois Gydytojų Draugijai
Jaunimo Kongreso Komitetas
reiškia didelę padėką už
$1006 00 auką Jaunimo Kon
greso išlaidoms padengti: če
kis buvo įteiktas Draugijos
metiniame pavasariniame ba
liuje gegužės mėnį 28 d. Chj
cagoje.
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LIETUVIŠKOS

‘NOSSA LITTANTA»
RU* L’TUANIA, 67
SAO PAULO, 13S.P.
TELEF. 92 2263

MINTIES SAVAITRAŠTIS

ES ÍRETOR7 RESPONSÁVEL n».

JOSÊ

FERREIRA

CARRATO

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.S 5.000, visoje P.
Amerikoje. RĖMĖJO PRENUMERATA Cr.$ 10 000. GARBĖS
PRENUMER. Cr.$ 15 000. Atskiro numerio išleidimas Cr.$40 000
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 100.
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiū a. Nenaudoti straipsniai grąžin m! tik autoriui pra
šaut. Pavarde pasirašyti straipsniai r ebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Lietuviu Jaunimo
Kongresui Susirenkant
Šį savaitgalį visos gyvosios lietuviškos širdys atsigręš į
Čikagą. Lietuvių išeivijoje pirmas toks atsitikimas Suvažia
vo tenai iš viso pasaulio ne politikai, ne partijos ne valsty
bių atstovai, ne vyrai ir moters išgarsėję didžiais savo dar
bais veikimais ir revoliucijomis S< važiavo jaunimas! Mūsų
iietiiviškasis jaunimas!
Jaunintas niekada nekeliauja vienas Jį lydi motinų ir
tėvų širdys. Jį pasitinka ne tik jauni draugai ir draugės, bet
ir kitų motinų širdys. Kaip po žiemos speigų akis negali at
gerėti pamačiusi pirmąją Snieguolę, taip vyresniosios kartos
akys niekada negali atsižiūrėti j savąjį jaunimą.
Šį kartą prisideda ir tai kad Čikagon suvažiavo pats
gyviausias, pats lietuviškiausias. pats veikliausias, pats są
moningiausias lietuviškasis jaunimas. Vargiai kuri kolonija
būtų drįsusi pasiųsti tenai» miegalius suglebusius, šaltos
ąr drungnos širdies, nieku nesidominčius atstovus

Ir tas jaunimėlis sugūžėjo Čikagon ne pirmon vieton
laiko smagiai praleisti (nors to nestigs) o aptarti kiekvienam
lietuviui, ypač jaunam lietuviui svet muose nors labai vaišia
guose kraštuose iškilusius svarbius klausimus.
Tuos klausimus svarstys ne senos, gyvenimo vargų bei
kovų pražildytos gaivos. Svarstys juos jaunos, kųne visą gy
venirną prieš save tebeturinčios. skaudžių nusivylimų dar
neapkartintos sielos Nežinom visų smulkmenų, ką jie tenai
Svarstys. Nežinome, kokius atsakymus ras į kiekvienam lieviui jaunuoliui-ei už Lietuvos ribų gyvenančiam svilinau.
Čius klausimus. Viena, betgi yra aišku: jaunimas žvelgs į gy
venirną viltingai, entuziastiškai, ryžtingai.
Jo tartą žodį Čikagoje išgirs viso pasaulio lietuviai Iš
girs ir pavergtoji Lietuva ir tenykštis jaunimas. Linkėtina
tik viena: tegu tas pirmojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso žodis būna drąsus, užkrečiantis ir stiprinantis!
A. Mykolaitis Putinas

Užkrečiantis ir stiprinantis jaunimą laisvajame pasauly
je jausti ir gyventi kaip lietuvis ir kovoti už Lietuvos išlais
vinimą, o drauge savo gyvenimu ir darbu praturtinti gyve
namo krašto dvasią bei kultūrą.
Užkrečiantis ir stiprinantis Lietuvos jaunimą nepasiduo
ti pavergėjo valiai, o tyliai, atkakliai ir ištvermingai spirtis
visoms jo pastangoms sužaloti lietuvišką, katalikišką širdį
ir dvasią.

Visagalio globa ir palaima tegu lydi tą reikšmingą mu
sų jaunimo kongresą!

Obelys ir Obuoliai
Jaunimo metų ir kongreso
proga verta prisiminti seną
mūsų patarlę: «Obuolys neto
Ii rieda nuo obelies». (Nors
neretai pasilaiko, kad gra
žiausius obuolius nusiraško ir
labai toli nusineša svetimieji)
Visur, ne tik Brazilijoje,
ne kartą padejuojama, kad
tirpstąs lietuviškas jaunimas
kad jis nueinąs su kitais Kai
tiinama aplinkybės svetimo
krašto viliojimai, darbas, lai
ko stoka ir šimtai kitų kalti
ninku. Bet ar visa tai tiesa?
Negalima nuneigti aplinkos
įtakos jaunimui. O visgi toje
pat aplinkoje, vieno namo
jaunimas gražiai kalba lietu
viškai, mielai dalyvauja lietu
viškoje* mokykloje ir organi
zacinėje veikloje, o greta sto
vinčio namo jaunimėlis ar re
tai ar niekada čia nemato
mas ir lietuviškai «nė pypt»
Kodėl? Juk aplinkybės tos
pačios
Čia ir tinka priežodis: «Obuo
lys netoli rieda uuo obelies».
Kiek teko įvairiuose kraštuo
se pažinti veiklųjį, lietuviš
kai tebejaučiantį ir tebekal
bantj jaunimą, ' jsur, be išim
ties pasirodė kad jo tėveliai,
mamytės ir močiutės mylėjo
ir tebemyli Lietuvą, jos kalbą
ir papročius, ir kad jie tą sa
vo meilę sugebėjo įskiepyti
savo vaikams Kaip savo mo
tinos meile vaikas nejučiomis
įčiulpia su motinos pienu»

teisybei ji mūsų. Mūsų už ją
jau dešimteriopai atidirbta
Ir dar tokius pinigus mokėti?
Nėra teisybės žmogui, ir
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
gana.
XXIX
— Gerai sakai tėvai, — pri
tarė Ma kevičius — pas po
yra kuo Čyžę apmokėti
(tąsa)
nūs ir valdžioj prastas žmo
Atsidėjęs
klausinėjo
Macke
gus teisybės neieškok
— Sveiki, vyrai, — prakal
vičius
ką
‘
dar
jie
parduoda,
bino juos kunigas, — Ar ge
— Tai kas daryti,, kunige?
iš ko pinigo padaro Parduo
ras šįmet pas jus derlius?
Šį klausimą «kas daryti?»
dą jie ir grūdų» Grūdai jau
Mackevičius
girdėjo jau ne
— Ne blogiausias, kunige, pereitą rudenį buvę branges
vieną kartą ir ne vieną kar
—r atsakė vyresnysis. — Ot, ni, o šįmet, girdėt, dar pa
tą į jį atsakė. Bet tas klausi
Su linais dar neaišku Sėja brangsią. Mat, vaisko dau
mas
visados jį jaudindavo.
pavėluota.
giau atvarę, ir į Prūsus perką
Tuo klausimu beveik visuo
— Ar užauga linai?
Taip jiems besikalbant, pri met baigdavosi kiekvienas pa
— Pusėtinai O kai kuriais sigretino dar dvejetas vyrų, sikalbėjimas su kaimiečius,
metais ir visai gerai?
bene nugirs ką iš kunigo, kai kunigas taip pakreipdavo
— Patys suvartojai© namų apie kurį ėjo garsas, kad pras kalbą, kad jie?pattys pamaty
reikalams?
tus žmones užtariąs
davo savo beprošvaistinę bui
— Dalį patys, o kitus į Ry
tį.
Tad ir šį kartą jis atsakė
— Tai kaip, vyrai, bus su
gą vežame
sutartimis dėl žemės ir prie staiga užsidegdamas ir balsą
— Ar apsimoka tokia dide volių? — klausė Mackevi pakeldamas: !
lė kelionė?
čius — Survila, girdėjau, tei
— Kas daryti? Kol kas pa
— Kur neapsimokės! Kele singas ponas, susitarsite
laukime, pakentėkite? Teisy
tą dienų sugaištam, tai tiesa,
— Su ponu tai gal ir susi bė ateis kain audra, kaip vie
sulas, ir nušluoą vi^us ponus
ir vargo nemaža, bet rudenį
tartume,
—
atsiliepė
į
tai
se

laiko užtenka, Pasieki Šiau
ir valdžios urėdus kaip ša
liūs, o ten tai jau kaip Rygoj. nyvas gaspadarius. — Tik» kad pus, kaip dulkes nuo kelio!
Plentu beriedi sau 0 parsi- mes nežinom, dėl ko i® kaip — sušuko Mackevičius. — Sa
veži pilną kepurę rublių. Ir tartis. Dėl žemės?., Juk po tau aš jums kas ant kokios
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taip ir savo tautos ir savo
Lietuvos meilę vaikai «įčiuipia», jei taip galima sakytisu tuo pačiu mot uos pienu»
įsijaučia į ją besiklausydam’
močiutės ar dėduko sekamos
lietuviškos pasakos, bedainuo
darni šeimoje lietuvišką daine
lę, bekalbėdami lietuvišką
maldą, besiklausydami tėvus
skaitant lietuviškas knygas,
"žurnalus ir laikraščius, moky
klose išgirsdami Lietuvos is
torijos garbinguosius įvykius,
kovas, laimėjimus, besižavėdami mūsų ditižiaisiais vyrais,
poetais, rašytojais, bevaidin
darni bedeklamuodami, besi
aukodami.
O jei, nors ir mokyti lietu
viai tėuai patys nedalyvauja
lietuviškajame gyvenime, sa
vo vaikų nesiveda į lįetuviškus parengimus, nei patys jų
nemoko lietuviškus pasakos,
dainų šokių, neskaito vaikams
nieko lietuviško — labai re
tai atsitinka, kad tokių tėvų
vaikai vėliau susidomi lietu
viais ir lietuviškumu,
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Lietuviškam jaunimui klės"
tėti reikia sudaryti jaukią lie
tuvišką atmosferą mūsų kolonijose, Ją galima sudaryti tik
tai lietuviams buriantis arčiau
viens kito gyventi, ne išsimė
tant kuo toliausiai; bendrau
jant lietuviškoms šeimoms,
kviečiantis lietuvišką jaunimą
į savo namus, į stovyklas», į
mokyklas, vakarus, šokius,
sportą >r 11.
Ar galima Brazilijos lietu
viams šiuo metu pasigirti, jog
tai yra pakankamai, planin
gai, rūpestingai ir plačiu mas
tu daroma?
Štai tokie Š. Amerikos lie
tuviai turi įrengę savo jauni
mui ar ne 7 vasarojimo vieto
ves! Kanada bent tris. Subir
ria stovyklosna savo jaunimą
ir Vokietijos bei Australijos
lietuviai Mūsų paskutinė sto
vykia buvo prieš 2 metus ir
ta pati labai mažytė.
Kiek pinigo sudedama lie
tuviškoms mokykloms išlaiky
ti, vadovėliams spaudinti ki.
tuose kraštuose O mes?
Kiek vyrų ir moterų, prole
šorių ir studentų darbuojasi
skautams, ateitininkams organhtoti kituose kraštuose Kiek
ten pasiaukojimo ir meilės
įdedama, Ir susilaukia gražių
vaisių, O kiek tokių darbinin
kų pas mus9
Jei pas mus vaisių maža'
tai atsimintina, jog «Obuolys
netoli rieda nuo obelies», ir
todėl kad: «Nesėsi — ne
pjausi».
J. Kidykas

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai)
Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31 2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik? 18,00 vai.

žemės gyveno ar gyvena, ta
vo! O kas neturi kai sukilsi
me. užsitarnaus ir gaus. Na,
iikšt sveiki, vyrai!
Jis supliekė botagu arklį ir
nudardėjo toliau, Nustebę vals
tiečiai lydėjo jį'akimis su vii
tinga nerimastim širdyse.
— Oi, kuoige, — atsidusęs
prabilo Dimša, — aš pritariu
tamstos žodžiams, bet būki
atsargesnis. Sklinda nuomo
nė. kad tamsta ruoši sukili
mą . Bijau, kad šitaip gali jo
nesulauk i.
Mackevičius nusijuokė.
— Nebijok, pone Dimša. Jei
mane čiups, tai pirmiausia
vyskupas. Tai bus ženklas,
kad audra artėja. Tada žino
siu, kas daryti. Mano žmo
nės eis su manim.
Po pusvalandžio jie pasie
kė K evus.
įeinančius į rūmą juos pa
sitiko Viktoras Survila, jau
nas aukštas vyras, tamsaus,
pailgo veido, su juodais ūse
lia s ir nedidelėmis žandeno
mis. Juodės, káek įdubusios
akys žvelgė atvirai, įdėmiai,

Pasisveikinęs jis mandagia
prašė svečius į vidų.
Prieškambary laiptais is vir
šaus, netikėtai pasirodė Ake
laitis Karštai jis puolė svei
kinti atvykusiųjų:
— Kunige! Taip seniai be
simatę! Ir ponas Dimša čia!
Koks aš laimingas, kad jūs
atvažiavote! Ponas Survila pa
darė mums visiems neapsako
mą džiaugsmą, sųkviesdamas
kaimynus, Ponas Viktoras tu
ri tiek daug mumâ* naujo pa
sakyti!
— Ir aš džiaugiųpsi tamstą
čia radęs — atsiliepė Macke
vičius, — ypač, ką^ turiu ir
reikalą į tamstą. ■

— Apie reikalus vėliau, &
dabar prašau į vidų, — kvie
tė svečius ponas Viktoras.
Salone jau sėdėjo'ponai Ši
liūgas su Kudrevičiu. Pašne
kesys susimezgė lengvai. Vi
siems rūpėjo išgirsti! iš Vik
toro naujienas.
(B 4 D )
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ka pramatyti tokios daugybės
choristų įėjimą ir pasitrauki
mą iš scenos. Tai turi būti at
likta tiksliai ir greitai.

halėje bus platinamas šven
tės leidinys, kurį redaguoja
St Daunys. Siame leidinyje
bus šventės programos, cho
rų aprašymai. diinų tekstai
ir kites reikalingos inf or rnaci
jos Komp VI. Jakubėąas šiam
leidiaiiui parašė straipsnį apie
dainos meną Taip pat čia ga
Įima bus pam tyti kaįp atrodė
I-ji ir Ii ji Dainų Šveitė Lie
tmvoje. taip pat ! ji.-ir II-ji
Chicagoje.

Du Dideli Dalykai
mas turi atrasti pats save, t.
y. turi garbingai stovėti Bra
zilijos visuomenėje, bet taip
pat garbingai rištis ir su sa
vo tauta. Tokioms diskusi
joms gera proga būtų «Paiol
Grande» suvažiav mas rugpjū
čio 13, 14 ir 15 dienomis.

Jaunime, šį savaitgalį Čika
goje įvyks du dideli dalykai.
PasaulioLietuvių Jaunimo Kon
gresas ir III Dainų Šventė,
Galima sakyti, jog abu yra
jaunimo darbas. Net ir Dainų
Šventė, kurią, tiesa, organi
zuoja muzikai chorvedžiai ar
PLB valdyba, turės daugiau
siai jaunimo scenoje Juk cho
rų daugumą sudaro jaunimas,

"’rečia karta suplau' s Čikagon virš 1000 dainininkų.
Trečia kartą lietuviai vieno
je geriausių to miesto salių
pasidžiaugs patys ir kitatau
čiams parodys savo dainos
meną. Malonu, kad šį kartą
toje Dainų Šventėje dalyvaus
ir Brazilijos lietuvių jaunimo
atstovai ir galės patirti dai
nos jėgą, bei jos sukeliamą
entuziazmą Laukiame mūsų
atstovų žodžio, kaip jie visa
tai išgyveno.
T<> jas Dainų Šventes su
ruošti reikia daug darbo cho
rams įdėti. Kiek valandų re
peticijų kiek važinėjimų, iš
laidų. Ir jaunimas tai padaro;
Kokiomis priemonėmis bū
tų galima patraukti S. Paulio
jaunimą į. mūsų chorus, kurie
galėtų mums ir brazilams pa
ruošti didingas lietuviškos
dainos ir giesmės meno šven
tęs, kaip tai būdavo prieš po
rą dešimčių metų ?

Į kongresą suplaukė tas lie
tuviškasis jaunimas, kuriam
Lietuva ir lietuvių tauta ir
jos reikalai degina širdis, ku
rie skaudžiai ir jautriai išgy
vena jauno lietuviuko ir lie
tuvaitės sunkenybes svetimuo
se, nors ir labai svetinguo
se kraštuose kurie nori būti
ir gerais lietuviais ir sykiu
jaučia sąžinės pareigą mylė
ti ir tą kraštą į kurį atkelia
vo karo nublokšti, ar kur jau
yra gimę T s jaunimas išgy
vena ir kalbos sunkumus, ir
mokyklų įtakas, ir dirbo pro
blemas ir ypač kultūrinius
reikalus. Kiek žinome, jis ap
tars visas tas ir kitas savo
problemas. Mums, tame kon
grese dalyvauti negalintiems
būtų gera tuos pačius daly
kus namie apsvarstyti, susirinkus į būrelius, išdiskutuo
ti, Juk Brazilijos liet, jauni

Rymantė Steponaitytė Rašo
II

Antra diena New Yorke
Šiandien teko lankytis New
Yorko «Ateitininkų» vado p,
Petro Vainiaus namuose, kur
buvo susirinkę virš dešimties
ateitininkų nusifotografuoti
Turėjau progos su visais
susipažinti ir pamatyti, kaip
draugauja ir veikia Š Ameri
kos lietuviu jaunimo dalis.
Tai buvo mano pirmasis kon
taktas su Amerikos jaunimu.
Jo papročiai atrodo truputį
skirtingesni nuo mūsų, bet
nuoširdumas tas pats, tikrai
lietuviškas
Mus fotografavo Gediminas
Naujokaitis, vienas iš ateiti
ninku, kurs reigiasi būti gar
siu foto menininku.
BIRŽELIO 16

Vakar visą rytą praleidau

jir»«h h>ii i no

Jaunimo Kongreso atstovai
iš visų kraštų įžygiuos į Dai
nu Šventę su savo vėliava
mis. Ta bus įspūdingas mo
mentes Tą paradą tvarkyti
paves te Kongreso Ko m. Skau
tų Brolijos atst vui ad atsi
lankę Į Daimų Šventę ga ės
pamatyti ir mūsų jaunimą
suvažiavusį iš viso pasaulio.

III DAINŲ ŠVENTĖ

JAUNIMO KONGRESAS:

BIRŽELIO 14

Milžiniška scena bus pa
puošta tautinių motyvų pa
puošimu. Tuo rūpinasi VI. Vijeikis ir A. Trinkūnas

vaikščiodama po Broadway,
Penktąją avenida ir «Times
Square» (Tai New Yorko cen
tras Red) Gėrėjausi miesto
didingumu, gatvių platumu,
automobilių daugybe ir jų di
dumu, krautuvių grožybėmis
ir jų gerybėmis.
Man atrodė, lyg matyčiau
S. Paulį, bet jau per padidi
namą stiklą nes čia viskas
dar aukščiau, plačiu ir di
dingiau.
Po piešų užsikėlėm j aukš
čiausią New Yorko pastato
«Empire State» vinšūnę, Čia
porą valandų jsispitrėję žiū
rėjom į visas puses, studija
vome New Yorką su žemėia
piais, Toks gražumėlis vaiz
dų, koks didingumas, koks įs
pūdingumas! Ir įdomu! Vis
dar negaliu įsitikinti, jog vi
sa tai ma^i nėra sapnas.
Vakare, mūsų šeimos geri

Pradžia paskutnic operts sezono sename Metropolitan
operos pastate New York, šitas vaizdas paimtas naktį, per
81 ir paskutinį operos sezoną senajame pastate. Buvo pas
tatytas «Faustas», tas pats veikalas kuris buvo pastatytas 81
metai atgal inauguruojant šitą pastatą.
Í966 metų operos sezonas prasidėjo naujame pastate,
kuris kainavo 42,7 milijonus dolerių, neikia pažymėti, kad
Metropolitan operoje dainuoja ir keli lietuviai, jų tarpe vie
na iš jauniausių solisčių, p lė Lucija Šukytė

draugai iš Vokietijos laikų,
perskaitę ką tik išėjusį «Dar
bininką» ir pamatę fotografi
ją, pradėjo man skambinti,
norėdami mane eusitikt-i Tai
buvo malonios staigmenos.
Tokiu būdu teko visai netikė
tai pamatyti tuos žmones, ku
riuos jau 17 metų nebuvau
mačiusi ir net nežinojau, ko
kiame krašte jie dabar ran.
dasi
Tie bičiuliai vėl mane važ*
nėjo liuksusinėmis mašinomis,
vaišino ir aprodinėjo New
Yorko stebuklus. Vienas tų
«stebuklų» mane tikrai nugąs
dino Vos priėjau prie vienų
durų, tos tik švyst ir atsidarė
pačios Maniau, kad vaide
naši!
Sudiev!
Rymantė

DAR APiE DAINŲ ŠVENTĘ*

Paskutinės žinios apie Dainų
šventę praneša:
Į Dainų Šventę kviečiama
visa eilė kongresmanų, kultu
rininkų ir visuomenės veikė
jų iš amerikiečių tarpo. Kvie
čiami ir mūsų kaimynai lat
viai, estai. Taip pat ir kitų
pavergtų tautų atstovai ir
šiaip žmonės.

Scenos pastatymas specia
liai chorams teikia nemažai
rūpesčių Reikia milžiniškos
laiptinės scenos, kad sutalpin
ti 1200 choristų. Taip pat ten

airių Fveotėje akompa
nuos St. Gailevič-ius ir Rai
monda Apeikytč St Gailevičius atvyksta su savo choru
iš Kanados. Jis akompanavo
ll-roje Dainų Šventėje. R
Apeikytė, jauna pianistė at
vyksta iš Kalifornijos.
UIMI'. IIIIIMII1II m

Šioje dainų šventėje akom
panuos taip pat ir vargonais.
Gros Vi. Jakubėnas. Tad ga
įima vaizduotas kaip įspūdin1
gai skambės choras palydi
mas iškilmingų vargonų gar
sų,

ATENÇÃO

i
i

ACAMPAMENTO LIĮUANO
ONDE, vo PAIOl GRANDE recanto que ė uma
verdadeira Suíssa brasileira à 200 kims, de S Paulo
(perto de Campos de Jordão)
QUANDO? dias 13 14- 15 de Agosto de 1966
Partida dia 13. sábado:
às 13,30 horas saída de V. 7elina para a Moóca
às 14.00 horas saída da Moóca, R Lituania, 67
Volta dia 15 (saída do P Grande às 14 bs )
Preço 30.000 cr. — indue todas as despesas
(.viagem, estadia, etc )
Condições de pagamento:
10.000 cr. no ato de inscrição
2-0,000 cr, até 5 de agosto
Levar roupa esporte e roupa de cama.
QUEM P( DE IR? Todos acima de 13 anos de idade
ATRAÇÕES: Esportes, (natação passeios a cavalo
basquete ping pong, patinação etc.); c «nferencias, me
sa redonda, fogueira, show, etc.
QUEM ESTA ORGANIZANDO? A Comissão de Tra
balhos do <Ano da Juventude Lituana».
COM QUEM INSCREVER SE?
Alionis Jr. — Parque das Nações tel 07/ 46 1217.
Gražina Kubiliūnas — V. Anastacio, tel. 5 0171.
Ricardo Brazlauskas, Mcoca, Dias Leme 544.
Helena Šimonis - V Zelina. Tel. 63 4938,
ATENÇÃO. Não espere o último dia para se ins
crever, pois há limite de lugares.
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LIETUVI, Išeiviu Diena minėsime liepos 24 d. V. Zelinoje!
Šv. Jono, šv. F'etro ir Povilo šveočių proga, sveikiname

JONUS,

tauską,

jų tarpe ir choro pirmininkų

JOANAS,

POVILU S ,

PETKUS,

Joną

Šepe-

PETRUTES,

Petrinių prog‘a Sveikiname

Petrą ŠIMONĮ, V. Zelinos lietuvių bažnyčios komiteto
Pirmininką, Petrą NARBUTE Šv. Juozapo Vyrų Brolijos
iždininką ir visus mūsų kolonijos Petrus ir Petres
linkėdami jiems Visagalio palaimos gyvenime!
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos vardu

Plei Nijolei Pupn-enytei ne
begalint šiuo metu mokyto
Ateinantį pirmadienį, liepos jauti lituanistinėje mokykloje,
Juozas Matelionis
jos vieton pakviesta prityru
men. 4 d grupė berniukų
Pirmininkas
si pedagogė mokytoja p Gu
ateitin nkų išvyksta sakaitei
laiko pajūriu prel P Haga- davičienė, kuri jau prieš po
ra savaičių pradėjo darbą su
žinsko vadovybėje. Dar yra
pora vietų Informacijoms gau pačiais jauniausiais mokiniais
Kuo nuoširdžiausiai sveikiname visus «Musų Lietuvos»
Ta proga labai nuoširdžiai
fti kreiptis j prel. P Ragažins
skaitytojus, platintojus ir bendradarbius
dėkojame p Nijolei Pupieny
ką, Stovy klon priimami ne
ANTANUS JONUS, VLADUS PETRUS ir POVILUS
tei už pusantrų me4ų pasi
jaunesni kaip 12 metų Sto
šveitimą
mūsų
mokyklai
Iki
jų vardinių proga linkėdami gausios globos jų galingųvykios vieta — Suarão
tik galėjo ji ištikimiausiai kas
alobėjų gyvenime ir darbuose
šeštadienį mokino mūsų vai
«Mūsų Lietuvos» Redakcijos, Administra-, ijos
BUVO LINKSMA IR SMAGU kučius kurie ją buvo tikrai
ir Spaustuvės kolektyvas
pamilę
Praėjusį sekmadienį, 26 d
P, Nijolė ne tik vaikučius
birželio
kolonijos veikėjas mokino, bet ir «Aušros- cho
veteranas ilgametis choristas re uoliai dalyvavo Tikimės),
1 ET R Ą Ž A R K A U S K A
Petras Š monis pakvietė savo kad netrukus galės jį vėl
V. Anastacio Dr, Jono Basinavičiaus Mokyklos Globėjų
ūkin arti Šia
zebel vardi nors į cho ą sugfjžii.
Būrelio Pirmininką ir visus o Būrelio I eirus, Povilus,
nių šv. etro š enčiu oroga.
Pasiebeta kad pei poią pa
|
Vladus,
Jonus ir Amanus kuo nuoširdžiausiai sveikina |
Lietuvių Katalikų Bendc ome ui kų p. oudavičienė savo ra
jų vardiniu proga
nės chorą Ne tik diena buvo mia švelnia, momniška širdi
graži, bet ir nuotaika puiki
mi sugenėjo laimėti mokinių
Dr Jono Ba anavičiaus Mokyklos Globėjų
Jaunimas gamtos prieglobsty širdeles
Būrelio Vai- yna .r Nar ai
je, vaišingų šeimininkų buvo
Visi Mookos apylinkės tė
vaišinamas- skaniomis šuias venai lei kite savo vaikus
komis ir alučiu. Vaišių metu mokyklon pasimokyti lietuvių tai šokusi ir mokinusi išraiš ja Jis būtu dar įspūdingesnis
skambėjo datuos Šeimininkui kalbos dainų tokių.
kos šokių Lietuvoje ir čia. S. jei turėtų bent 40 dainininkų.
vardi ių proga kartu ir visai
Todėl dar kartą raginame ir
Paulyje parengusi teatr-.i šo
ŠOKIŲ PAHuKUo
Šimonių šeimai buvo s dai
kviečiame įsijungti Į «Aušros»
kėjų mielai sutiko pamokyti
nuota Igiausių metų Vaišini
chorą dainuoti i-aliočius vai
Jaunimas mėgsta judėti Y
mūsų mokinius gražaus šoki kinus ir merginas ir vedu
me, ypač šuraskų kepime uo
pač m rgaitės mėgta šokti t) mo meno. Pamokos vyksta
liai talkininkavo buvę choris
sius vyrus bei m< teris Repe
ir tautiniams šokiams gražiai kas šeštadienį nuo 4 iki 5
tai E, šimou tė Bemio-raitie
ticijos vyksta kiekv eną šešta
sušokti
reikia
lankstumo, vai po pietų. Mamytės, ku
nė ir L Bendoraitis
grakštumo Ir juo jaunesni rios norite kad jūsų mergai dienį 19 valandą ir dabar,
Choristai nuoš rdžiai dėko
prieš koncertą dar ir antra
vaikei praueuami mokyti šo
tės ir berniukai išmoktu gra dieniais 20 valandą. Jei kas
ja Šimonių šeimai už puikias
kių, juo paskui gražiau šoka
žiai šokt-i, atveskite Mookos negali aiei«i į repet cijas an
vaišes ir progą praleisti die
Todėl kad ouių garma užsi liet, mokyklon
ną poetiškoje gamtoje
tradieniais, pakaks kad ateis
auginti naują gtrų šokėjų
šeštadieniais. Tad dar kartą
kartą, Mookos lietuviškoji mo
kviečiame
balsinguosius ir
«AUŠROS» choras rengiasi
Visi artistai kurie vaidino kykla gavo išraiškos šokio
naujam koncertui. Nors jis ■dainą mėgstančius įsijungti į
« ąmokslą prieš savuosius», mokytoją p. Mariją Čiuvins
«Aušros»*“chorą Mookoje.
yra prašomi susirinkti liepos kienę. Ji Paryžiaus baleto nedidelis, bet turi gerų balsų
ir kaskart gražiau susidainuo
m a 2d. 17 vai Jau-nimo Na mokyklos mokinė diplomuo
JAUNIMAS STOVYKLAUS
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mujse pasitarimui.
IR VĖL BUS LI'NKSMA!

Elenice Pupelytė, 18 d. bir
želio sukūrusi šeimos židinį
su Ifi-edo Durazzo, povestu
vinės kelionės programoje Eu
ropoję yra numačiusi aplan
kyti ir Vilnių kur tikisi pasi
matyti su savo giminėmis.
Europoje užtruks trejetą mė
nėšių.
«nsx2n»3M=CFjv»>a»wnaK*aH
JAUNIMO

Liepos mėn. 17 d. 15 vai, V, Zelinoje gimn salėje bus
pakartota Vyt. Alaiito 3 veiksmų komedija

«SĄMOKSLAS PRIEŠ SAVUOSIUS»
Po programos veiks lietuviškas bufetas, staliukai ir
šokiai, grojant geram orkestrui.
Prašome pakvietimus įsigyti iš anksto.
t
L. K. Moterų Draugija

DĖMESIUI

Liet, Kat. Bendruomenės
Choras sekmadieniais, nno 18
ligi 22 vai. savo būstinėje,
Jaunimo Namuose, Vila Želinoje ruošia pasilinksminimus,
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
ma patogiai ir linksmai pra
leisti sekmadienių vakarus.

IŠEIVIŲ DIENĄ vieningai susitarę ruošia S. Paulo
L. K. Bendruomenė, L B. Sąjunga, L. K. Bendruome
nės Choras, Moksleiviai Ateitininkai ir «Žilvitis». Minė
jimas įv«yks š. m. liepos mėn. 24 d.

PROGRAMOJE: 11 vai. iškilmingos pamaldos V. Zelinos
parapijos bažnyčioje 15 vai. Seserų
Pranciškiečių gimnazijos salėje (rua
Campos Novos) meninė programa.
Maloniai kviečiame'visa S, Paulo lietuviu visuo
menę ir organizacijas gausiai šiame minėjime dalyvauti

Įėjimas laisvas
r c n gėjai

NUMERIO

KAINA 100

linkėdami laimės ir ilgiausių metų.

Liet, Kat Bendruomenės Choras ir Valdyba
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W > O | Ri re

ATSKIRO

Liepos 3 dieną Tėvų Jėzui
tų koplyčioje Mookoje 17 va
landą bus mišios už a. a. Izi
dorių ir Emiliją Masiokus. Už
prašė duktė Elena Povilavi
eienė. Giminės ir draugai kvie
čiami dalyvauti.
LI GONYS: Jonas Prakopas
nusilaužė ranką, gydėsi na
muose, Juozui Kavaliūnui bu
vo padaryta nugarkaulio ope
racija Hospital Monte Ararat,
V. Mariana. V Bartkus pama
žu sveiksta Sorocaba I. s. 304
Ad Miliauskas, Vin. Laukaitis
ir Juozas Greičius gydosi Ii
goninėje.

24 birželio staiga, širdies
smugiu mirė 47 metų amžiaus
Vladas Kryžius. Palaidotas S.
Caetano kap nėse.

Rute (Gerskytė) ir Francis
co Marquesani džiaugiasi su

silaukę pirmgimio sūnaus, bir
želio 15 d.
Šv. Juozapo Vyrų Brolija
rengia Spauaos Balių 17 d.
rugsėjo, Mokoje, Dariaus ir
Girėno vardo lietuvių salėje.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos
piknikas, nežiūrint blogo oro,
gražiai pavyko. Dalyvių susi
rinko net du pilni ‘ autobusai
Birželio 19 d. V. Anastacio
įvyko Mokyklos Globėjų Bū.
relia susirinkimas. Susirinki
mo pirmininku buvo pakvies
tas mok. Stasys Kubiliūnas,
sekretorium p. VI Steponai
tis Būrelio pirmininkas p. Pe
tras Zarkauskbs padarė išsa
mų pranešimą apie jų nuveik
tus darbus, o to Būrelio iždi
ninkas. p Antanas Simbelis
p anešė apie jų finansinį sto
vi Nedaug turime S. Paulo
liet organizacijų, kurios ga
lėtų lygintis su V Mnastac o
lietuviais 1 en xeikia ir lietu
viška mokykla u < ir u vii š
20 mc mų. Susirinku e d< ly
vavo ir LSB Valdybos pi-mi
ninka p Aleksandras Bumblis kuris pasidžiaugė to Bū
ręlio nuveiktais darbais.

Birželio 6 d mirė ir Quarta
ta Parada kapinėse pala do
tas Steponas Dimbauskas 64
metų amžiaus gyvenęs Sena
me Malūne. Liūdinčius paliko
žmoną sūnų, marčią ir anūką.
Vykstantiems į IV Pietų
Ame ikos Lietuviu Kongresą
Argentinoje žinotina: Jau pats
lai as pradėti rūpintis reika
lingais dokumentais, ypač
tiems, kurie neturi Brazilijos
pilietybės, Pradėjus laiku rū
pintis savo dokumentais iš
vengiama skubėjimo, laksty
mo, bereikalingo nervinimosi
ir rizikos, ar iš viso pasiseks
laiku gauti reikiamus doku
mentus. Geriausiai tegu kiek
vienas pats asmeniškai apsi
lanko Realtur agėncijoje —
R. Libero Badaró, .<370, kur
galima informacijas gauti ir
lietuviškai. Toje agencijoje
dirba p, Lydija Vancevičienė.
Dirbama taip pat ir šeštadie
niais.
Važiuojantieji į IV Pietų
Amerikos Lietuvių Kongresą
prašomi užsirašyti pas Vila
Zelinos lietuvių parapijos k-le
boną. Telefonas 63-5975, Cai
xa Postai 4118, S. Paulo, Msg
Pio Ragažinskas.

Šis «Mūsų Lietuvos» nume
ris, dėl įvairių techninių prie
žasčtų išėjo keturių pusią,
pių.

