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Plačiajame
PAVOJINGOS VALANDOS

Pasaulio politikų bei spau 
dos dėmesį tebelaiko priraki
nę Izraalio k Egipto bei kitų 
arabų pavojingiausiai įtempti 
santykiai, kurie gali staiga 
trūkti ir virsti kruvinu karu.

Pavojus nebūtų toks dide
lis, jei į tą' reikalą nebūtų 
įsikišusi Sovietų Sąjunga pa 
žadėdama Egiptui visokerio
pą paramą, ginkluoto susirė 
mimo atveju Egipto diktato 
rius, turėdamas tokį stiprų 
rėmėją, nuolat vis labiau 
smarkauja ir vis daugiau rei 
kalauja iš žydų.

Iš pradžių jis teisinosi tuo, 
kad Izraelis, girdi, esąs pasi 
rengęs užpulti Siriją, ir Egip 
tas turi jai padėti. Todėl jis 
sumobilizavo savo armiją ir 
pareikalavo ungtines Tautas 
ištraukti savo kariuomenę nuo 
Egipto Izraelio ribų.

Paskui paskelbė uždarąs 
Tirano sąsiaurį ir visą Akabo 
įlanką Izraelio ir kitų valsty 
bių lai warns jei jie drįstų 
plaukti į žydų uostą Eilat. Ši 
to už ia ymo nepripažįsta nei 
Anglija, nei š Amerika, nei 
daugelis kitų kraštų Bet Ru 
sija remia Egiptą

Dideli gra-inimai
J

Egiptas, amžinas elgetų 
kraštas drįsta grasinti didžio 
siomo pasaulio valstybėms, 
jog uždarysiąs net uezo ka 
nalą kad išsprogdinsiąs visus - 
aliejų perduodančius vamz
džius ir net pačius žibalo 
šaltinius jei tik kas nors 
drįstų teikti pagalbą užpultai 
Izraelio valstybei

Sunaikint} Izraelį!

Nei Egiptas, nei kiti arabų 
kraštai nesislepia, kad jie no 
ri. žūt būt, sunaikinti žydų 
valstybę — Izraelį Palestino 
je. Jie niekada tos valstybės 
nepripažino, visada prieš ją 
protestavo, bet negalėjo nie 
ko laimėti prieš galinguosius
anglus ir amerikiečius, kurie 
po pąskutin.o pasaulinio ka
ro tą valstybę sukūrė, rėmė 
ir remia.

Sov. Rusija aiškiai kaltina 
žydus už visus neramumus ir 
atrodo, nesipriešins, jei ara
bai ją užpuls ir stengsis su
naikinti.

Žydijoa reakciją

Viso pasaulio žydija, aišku, 
remia savo bėdon patekusius 
brolius Palestinoje. įvairių 
kraštų žydų bendruomenės 
pareiškė duosiančios visoke
riopą paramą karo atveju. 
Izraelio konsulatai tu į dau
gybę žydų pasisiūlymų vykti 
Palestinos kariuomenėn ir pa 
dėti ginti kraštą nuo arabų 
užpuolimo.

Pasaulyje
Žūt būt

Be abejo, Izraelis yra pas 
tatytas prieš gyvybės klausi 
mą, ar žūt ar toliau būt! 
Taip pat netenka abejoti, kad 
žydai gerumu nenaši leis ara 
baras ir ginsis visomis jėgo- 
mis. Klausimas yra tik vie 
nas. ar pasiseks kam nors 
perkalbėti Egipto dik atoiių 
Nasserį nusiraminti, nebegra- 
sinti, atida yti Akabo įlanką 
visiems tarptautiniams lai
vams ir gyventi taikoje su 
Izraeliu

Šv Tėvas deda didžiausias 
pastangas, kad nekiltų karas 
Palestinoje Ir viešose savo 
kalbose prašo pasaulio tikin
čiųjų maldos už taiką, ir sa
vo nuncijams įsakė kalbėtis 
su Nasseriu bei žydais kad 
nekariautų, ir jieško visų ki 
tų pasaulio valstybių para
mos taikai išlaikyti

Geriau negu mums

Žydai stovi geresnėse pozi

l\aiiddo$> Jubiliejui
PETRAS PAKALNIS

Šįmet liepos 1 dieną sueis 
lygiai 100 metų, kai Kanada 
tapo Konfederacija Nors ji 
dar priklauso Anglijos Tautų 
Bendruomenei kaip Australi
ja. Naujoji Zelandija ir t t., 
bet jau nuo 1931 m jie yra 
visiškai nepriklausoma. Ją 
valdo Kanados parlamentas, 
o Kanados gubernatorium ski 
riamas jau nebe anglas, bet 
kanadietis Angį jos karalienė 
yra tik tos didžiosios bendruo 
menės vienybės simbolis

DARBŠTUMAS

Patys kanadiečiai juokauda 
mi sako kad tiKrasis jų vals 
tybės simbolis yra bebras. 
Iš to darbštaus gyvulio kailio 
kitados žmonės siūdavo kepu 

Maiz. vienas iš daugiausiai paplitusių masto lūšių Šiaurės ir Fietų Amerikoje. Ame
rikos indėnai per kelis tūkstančius jį ištobu’ino Šiaurės Amerikos mokslininkas George 
Shull savo įvairiais bandymais Milų labai ištobulino, gavo geresnes ir didesnes varpas.

Milaus nauda kasdien vis didėja. Jis vartojamas audiniams kaip ir sprogstamoms me
džiagoms, kosmetikai kaip ir vaistams. Gautas cukrus iš milo yra Lbai panašus į žmogaus 
kraujūje esanti cukrų, todėl įvairių akcidentų metu esti tiesiai įleidžiamas į žmogaus gyslas

cijose negu Lietuva prieš 25 
metus. Kai tada mums grėsė 
lr lenkai ir rusai, ir vokie. 
čių naciai, mes gavom pata 
rimą nusileisti Ir kai gruo- 
buonys' išplėšė mums nepri
klausomybę — niekas už mus 
ginklo nepakėlė Mat Lietu
vėlė, ne tik maža, bet ji ne 
turėįo gausių žibalo šaltinių, 
kurie būtų vilioję anglus ame 
rikiečius ir kitus, neturėjo nė 
visame pasaulyje išgarsėjusių 
vyrų. Žydų klausimas yra su 
rištas su didžiausiais žibalo 
lobiais, ir be to jie turi visa
me pasaulyje įtakingiausių 
žmonių vai žiose, parlamen 
tuose universitetuose, menuo 
se. literatūroje. Tegu ir ma 
ža žydų tauta, bet savo moks 
lingumu ir darbštumu, savo 
pramone ir prekyba ji yra la 
bai stipri ir visam pašau iui 
žinoma Tat ir lietuviams lai 
mėti draugų visame pasauly
je nepriklausomybei atgauti 
yra vienas tikras kelias — 
mokslintis visose mokslų ša
kose 

res, kurios šildydavo sveti 
mus o ne kanadiečių smege 
nis Bet ir kanadiečiams ne 
trūksta smegenų, nes šių me 
tų tarptautinė paroda atida 
ryta jubiliejaus proga Mont
realio mieste yra ai telis su 
gebėjimo ir darbštumo ženk
las. Jei tą parodą kasdien ap 
lanko maždaug 300 COO žmo 
nių, tai reiškia, kad tenai yra 
ko pasižiūrėti

GROŽYBES

Bet ir pats Kanados kraš 
tas turi d;Ug akį veriančių 
grožybių. Josios mi žiniškas 
plotas yra didesnis už Brazjli 
ją nors jame gyvena tik 20 
milijonų žmonių. Kanados ru 
bežius su JAV yra beveik 
6400 kilometrų ilgumo, bet jo 

nesaugoja rei vienas karei 
vis. Kas važiuoja iš JAV į 
Montrealio parodą pro garsų 
jį Niagaros krioklį, tas pama 
to dar ir kitą gamtos stebu 
klą: 1800 salų ir salelių šv- 
Lauryno upės pradžioje. Kam 
to dar neužtektų, tas gali 
sk isti į Kanados kalaus ar 
ba į Šiaurės Kanadą, kur gy 
vena eskimai, uodai lokiai ir 
elniai

KAS ATRADO?

Pirmasis europietis, prade 
jęs tyrinėti Kanadą, buvo pran 
cūzas Jokūbas Cartier Jis 
1534 m. apžiūrėjo šv Laury
no upės žibtis, o po poros 
metų buvo nuvažiavęs iki da 
bartinio Montrealio. Trumpą 
Kanados istoriją galima rasti 
betkurioje enciklopedij je, o 
apie jos šių dienų ekonominę 
padėtį reikia pabrėžti, kad ji 
priklauso dau£iau nuo JAV. 
negu nuo Anglijos. Kanada 
vra labai turtinga įvairiais mi 
neralais. metalais, miškais ir 
įvairiais žemės ūkio produk 
tais. Todėl šv. Laurynu kana
lu, iškastu prieš keletą metų 
tarp Kvebeko miesto ir Onta 
rijo ežero, 1966 m perplaukė 
net 7330 prekinių laivų Gar
sūs yra Kanados miškai ir ge 
ležies kasyklos, kurios duoda 
kasdien 80.000 tonų aukštos 
kokybės rūdos. Neseniai atras 
ti žibalo ir gazo šaltiniai už
tikrino Kanadai ekonominę 
ateitį, nepaisant fakto, kad 
46% Kanados pramonės kon 
troliuoja JAV bendrovės.

S iVARANKĖ

Užsienio politikos atžvilgiu 
Kanada yra savarankiška, nes 
susidėdama iš augybės tau 
tų, turi būti atsargi ir neutra 
lí. Daugumą gyventojų žino 
ma, sudaro anglai ir prancū 
zai Bet Kanadoj yra nemažai 
ir vokiečių, italų, lenkų, ukrai 
mečių švedų olandų žydų, 
airių, vengrų lietuvių ir kitų 
tautų atstovų Vasaros metu 
sprausminiais lėktuvais į Ka 
n idos miškus atskrenda net 
portugalai Pas'darbavę apie 
4 mėnesius jie turi iš ko gy 
venti visą žiemą.

LIETUVIAI KANADOJE

Kanados lietuviai turi 10 pa 
rapijų (Montrealis 2, Toron
tas 2, Hamiltonas, Londonas, 
Vindsoras, Vi-ipegas, St, Ca 

tharines ir Delhai po vieną) 
12 žemesniųjų ir 2 aukštes 
niasias lituanistikos mokyklas, 
vieną Lituanistinį Pedagogi
kos Institutą ir 2 vaikų dar
želius. Visas tas mokyklas 
lanko 13/2 lietuvių vaikai. 
Ti3 nemaži skaičiai rodo Ka 
nados lietuvių susipratimą ir 
tėvynės meilę Toronto lietu
viai leidžia kas savaitę <Tė 
viškės Žiburius», o nenuilsia 
mas D?. J. Kardelis «Nepri
klausomą Lietuvą» Montrealy 
je Be to, Kanadoje išeina 
kas mėnesį «Moteris* ir «Mū 
sų Pajūris* Kanados Lietuvių 
Dienos, organizuojamos kas 
met, sutraukia tūkstančius lie 
tuvių ir parodo tautinio gyve 
nimo pulsą Maža V'enkuverio 
kolonija planuoja įsigyti atski 
rus namus pamaldoms, susi 
rinkimams ir subuvimams. Be 
to, Edmontas ir Sudbury turi 
lietuvius kunigus, kurie aptar 
nauja apylinkės tautiečius. 
Kanados lietuvių tarpe netrūks 
ta inteligentų Montrealio, To 
ronto ir Hamiltono kolonijos 
turi savo bankus. Lietuvos 
konsulatas veika Toronte. 
«Lietuvių Namai* Toronte ir 
Hamiltone duoda šiltą pasto 
gę visokiems parengimams, 
įvairios organizacijos stengia 
si išlaikyti lietuv*šką dvasią 
ir stipriai remia kiekvieną 
bendrą iniciatyvą Kanados 
valdžia yra palanki visoms 
tautinėms grupėms.

Turint prieš akis suminė 
tus faktus ir skaičius, reikia 
pripažinti, kad Kanados lietu 
viai pati veikiausioji užsienio 
lietuvių grupė Jokia kita lie 
tuvių kolonija, turinti tik 
apie 23 0C0 nrrių, negali pasi 
girti tuo, ką yra nuveikę lie 
tuviai Kanados žemeje

DUCHOBORAI

Keisčiausią tautinę Kana 
dos grupę sudaro rusai ducho 
borai. Ji y. a sena provoslavų 
sekta, atmetanti bažnyčią ir 
karinę tarnybą bei skelbianti 
visų lygybę. Vidinė proto 
šviesa yra jų tiesos norma 
Rusai duchoborai yra geri 
ūkininkai, bet gyvena 18 šimt 
mečio tradicijomis. Kai Kana 
dos valdžia verčia juos laiky 
tis krašto įstatymų jie išsi 
velka drabužius ir nuogi da 
ro protesto eisenas

KLIMATAS

Kanados klimatas yra pana 
šus į Lietuvos tik prie JAV 
parubežio. Daugybė ežerų, 
upių ir miškų sutraukia daug 
gamtos mylėtojų, žvejų ir tu 
ristų. Balti beržai, šermukš 
niai, grybai primena gimtą ą 
mūsų kraštą o lėtesnis Kana 
dos tempas duoda poilsio 
įtemptiems amerikiečių nėr 
vams. Kanada, susidedanti iš 
daugybės tautinių grupių, nė 
ra nei Prancūzija nei Angli 
ja, nei JA7 arba koks kitas 
kraštas. Ji turi savo bruožus 
ir malonu pripažinti, kad jie 
yra simpatingi. Turėdama, pa 
lyginant, netolimą praeitį, Ka 
nada švęsdama antrąjį Kon 
federacijos šimtmetį, gali tu 
rėti labai aidelę ateitį
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PAVERGTOJE LIETUVOJE

VILNIUS Muziejume pavers 
tos katedros bokšte telkiamas 
varpų rinkinys, Jau bandoma 
15 varpų. Vienas dar nepaka
bintas Giriamasi laikralčiuo 
se, kad kaikurie jų esą labai 
seni. Vienas net 1773 metais 
lietas Ką kai reiškia? Nagi, 
kad visi tie varpai yra atimti 
iš Lietuvos uždarytų (o gal 
ir iš neuždarytų) bažnyčių. 
Savo vietoje jie šaukė tikiu 
čiuosius Dievui pagerbti, sa 
vo sielas atgaivinti. Čia jie tu 
rėš skambinti komunistams 
garbės himnus.

KAM TARNAUJA?

Komunistams labai nepatin 
ka, kai parašome jog Lietu 
va yra alinama, kad jos išdir 
biniai išvežami, o jai pačiai 
tik trupinėliai tepaliekami Bet 
tai yra tiesa Štai Vilniuje 
leidžiamas «Valstiečių Laikraš 
tis» gegužės 1 proga pasini 
ria, kad «TSRS Ministrų Ta
ryba» (t. y maskvinė vai 
džia). leido Lietuvos respubli 
kos vyriausybei savo nnožiū 
ra panaudoti žemės ūkio rei 
kalama mineralines trašas ku 
rios bus oagamintos Li tuvo 
je «virš plano»! įsidėmėkime 
— VIRŠ PLANO! Daugiau’ 
negu Maskvos nustatyta Vis 
kas eina Maskvai, o jums, 
jei pasigaminsite daugiau, ne
gu mes įsakome

Lietuvoje veikia du trąšų 
fabrikai: Jonaveje ir Kėdai
niuose. Bet jų gaminius skirs 
to Maskva, kaip, kam ir kiek 
nori

(E)

Konsulo Patirtis Brazilijoje
DR. PETRAS MAČIULIS

(Tęsinys)

VYRAVO ITALAI

Nekalbant apie portugalus, 
kurie Brazilijon vykdavo kaip 
mūsų žmonės «į kitos parapi 
jos atlaidus», seniausi imi
grantai buvo italai Man > lai
kas S Paulo mieste iš 1200000 
gyventojų pusė buvo italai. 
Nenuostabu, kad ir provinci- 
joje daugelis kavos plantaci
jų savininkai buvo italai, net 
vadinamas «kavos karalius» 
buvo viena signora, turėjusi 
11 milijonų kavos medelių 
Kavos fazenda iš 2-3 m lijo 
nų kavos medelių buvo laiko 
ma vidutinio dydžio, ir tokių 
skaič us buvo didžiausias. Net 
ir kaikurie anglai, susimetę, 
kaip paprastai, į «corpora
tion» turėjo kavos plantacijų 
S Paulo vals ijoje, nors pa 
tys jose negyveno, viską tvar 
kė jų pastatyti prižiūrėtojai.

KAUNAS Čia darbuojasi 
Medicinos instituto profeso 
rius dr Jurgis Briedikis kurs 
yra vienas iš geriausių šir 
dies chirurgų Lietuvoje, tik 
37 metų amžiais. Jis rengia 
si artimi usiu laiku vykti į 
JAV pasitobulinti širdies ope
racijose.

VILNIUS

Ar tai ne prievarta, ar ne 
veidmainystė? Jauna vaisti 
ninkė Kupiškyje pašalinta iš 
komjaunimo už savo «religi
nes pažiūras» Pašalima tada, 
kai pati pasie kė jog «v sada 
buvusi ir tebesanti religinga 
Kad jos vyras ir jų abiejų tė 
vai irgi esą religingi, kad 
komjaunimas jai visada bu 
vęs našta»

l komjaunimą įsirašius tik 
tai prikalbinta ir paskui nebe 
drįsusi išstoti, nes bijojusi kad 
išstojusi nebegalėsianti stu 

diju- ti medicinos insti ute. Fa 
galiau po 10 metų svyravimų 
iš rįso pasitraukt» iš komso 
molo

Komunistai, žinoma negalė 
jo pakelti tokio smūgio. To
dėl nors ir jau pačią pasitrau 
kusią paskubom dar ir «paša 
lino» įdomiausia bei keisčiau 
šia yra toks komjaunimo va
dovybės pareiškimas dėl jos 
pašahnimo «iv.es nesmerkia
me žmogaus už jo religin us 
įsitikinimus, už jo pasaulėžiū
rą .»

Jei už tai nesmerkia, tai 
kodėl ja piša'ina «už religi
nes pažiūras»? Kodėl ją nu
baudžia ciukščiausia organiza 
cine bausme? Negana to kerš 
tingo pasitraukusios «pašalini

ANGLAI TELKĖSI
MIESI U- SE

S. Paulo mieste anglai ture 
jo elektros, telefono, susisie
kimo tramvajais tinklą ir vie 
nintelį geležinke į- į Santos 
uostą. Tuo geležinkeliu kas 
dien buvo išvežama kava į 
San os uostą, įskaitant ir šven 
tadienius po 30 000 maišų 
žalios kavos, Visos prekės at 
plukdytos jūrų keliais į São 
Paulo, buvo gabenamos tuo 
pačiu geležinkeliu Koncesi- 
ninteų pelnas siekė ligi 16%! 
Brazilaį ilgai griežė dantimis 
kaip mes Kaune dėl belgų 
elektros stoties koncesijos, 
bet nieko negalėjo padaryti. 
Pagaliau sumanė lygiagre 
čiai, tik kitoje šlaito pusėje, 
pastatyti antrą geležinkelį, 
prie kurio dirbo daugelis mū 
sų. Kadangi darbai vyko kai’ 
no atšlaitėje, kur, prakasant

MI ST i JETUVė

mo», bet dar siunčia iš Vii 
niaus korespondentą, kad tas 
išrausliotų visą jos, tėvų ir 
vyro gy-enimą. kad aprašytų 
ką ta šeima turi savo bute. 
Jie pareikalauja ją atlikti «iš 
pažintį iš viso gyvenimo» ir 
kas korespondentui patiko, tą 
paskelbė laikraštyje, kas jam 
nepatiko, tai nutylėjo. Duoda 
jai garo, kad ilgą laiką veid
mainiavusi. nors viską iš ko
munistinės valdžios gavusi 
Kokia ji esanti nesąžininga 
savanaudė. Iš tokio žmogaus 
gilima visko laukti.

Be abejo jai teks visko lauk 
ti iš visą pusių. Butų valdyba 
staiga nebeturės jai buto, vir 
šininkai tarnyboje gali nebe
turėti jai darbo, bendradar 
biai, kaimynai neberasti jai 
gero žodžio Tai šitaip «ne 
veidmainiauja» komunistai sa 
kydami: «mes nieko neturim 
prieš žmogaus religinius įsiti 
kinimus mes jo už tai nesmer 
kiame» Ne, tik išvadiname 
nepatikimu, nesąžiningu, jo 
kiam atsakomingam darbui 
nebetikusiu ir lauk iš visur! 
Tai logika. Tai pagarba žmo
gaus sąžinei!
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VILNIUS ir KLAIPĖDA po 
ros metų būvyje tu ės po nau 
ją didelį priemiestį Juospla 
čiai aprašo «Kultūros barai» 
š. m 3 numeryje. Prie Vii 
niaus Lazdynų rajone bus sta 
tomi 5 9 12 ir 16 aukštų gy 
venamieji namai, kurie sutal
pinsią 44 tūkstanč’us gyvento 
jų Bus ir mokyklos, sporto 
aikštės dengti maudymosi ba 
šernai ir tt

Prie Klaipėdos bus stato 
mas Baltijos priemiestis 24 000 
žmonių Jei nors pusė to, kas 
žadama bus žmoniškai pasta 
tyta, tai bus jau graži tų mies 
tų pažanga. Nors kaip rodo 
laikraštyje įdėti planai tie vį 
si rūmai yra rusiško tip > ma 
sinės kareivinės. Komunisti
niam žmogui mat nevalia tu 
rė i savo paties iniciatyva, pa 
gal savo skonį susiplanuotų 
vienos šeimos namų, su savo 

tunelius pasitaikydavo žemės 
užgriuvimų, pasitaikė mirtinių 
nelaimių ir lietuviams darbi 
niekams net septynis kartus. . 
Jų atminimui pagerbti sten 
giausi iš bendrovės gauti su 
tikimą pavadinti bent vieną 
stotį Lietuvos vardu, bet jų 
gražūs pažadai pažadais ir 
pasiliko

L'ETUVOS SENTIKIŲ 
UŽS1MOJ MAS

Po nepasisekusio 1863-4 
m. sukilimo Lietuvoje caristi 
nė rusų valdžia atgabeno iš 
Rusijos gilumos savo žmones, 
kuriuos įkurdino ištremtųjų į 
Sibirą sukilėlių ūkiuose, dva 
tuose. Lietuvai pasiskelbus ne 
priklausoma valstybe, tos atim 
tosios žemės iš kolonistų bu 
vo paimtos už tam tikrą nūs 
tatytą atlyginimą ir perduo 
tos Žemės Fondui, Žemės re 
formos įstatymą paskelbus, iš 
to žemės fondo žemė buvo 
dalinama savanoriams, beže 
miams ir mažažemiams. Atga 
bentieji rusai kolonistai, dau

sodeliu ir daržu. Tai tik ka 
pitalistinių kraštų liuksusas. 
Žinoma, masiniai apgyvendin 
tuose namuose bei rajonuose 
partijai ir policijai lengviau 
žmones sekti kontroliuoti ir 
valdyti, negu atskirai gyve 
nančiusi Štai kur šuo pakas 
tas.

PAGALIAU IŠDRĮSO!

Rasti sovietų spaudoje pa 
smerkimą laiškų cenzūros yra 
tokia netikėta naujiena kad 
kone žadą užtraukia! Bet ran 
dame «Tarybinis Mokytojas» 
žurnale, kurs leidžiamas Vii- 
niuje, ir kritika įdėta š.m. ge 
gūžės 4 d nr. Rašo Vüniaus 
vieno technikumo dėstytoja. 
Ji, tisą kalba tik apie moki
nių laiškų kontrolę mokyklo 
se, bet jos pasipiktinimas ne 
vien mokytojams įsidėmėti
nas. Rašo:

. .labai nedaug laiko, svei* 
katos ir išradingumo reikia 
vaikų korespondencijai pati 
krinti. O kokios to pasekmės? 
Nepasitikėjimas žmonėmis; 
nervingumas, individualybės 
netek mas, užsidarymas savo 
kiaute arba nepagarba kitų 
žmonių jausmams polinkis 
mėgavimąsi svetimomis pas

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija
R. Joaquim Piza. 204 

Tel. 31 2548

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 352

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

tų, indų bei da^bo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

giausia sentikiai, grįžti į sa 
vo protėvių žemę Rusijoj ne 
benorėjo. Susiorganizavę į 
draugiją, gautus iš Lietuvos 
iždo pinigus pasidėjo į ban 
ką Kaune, planuodami išvyk 
ti į užsienius ir tenai kurtis.

Tuo metu jau vyko plačiu 
mastu emigracija į Brazilijos 
kavos plantacijas. Mūsų sen 
tikiai sugalvojo pasinaudoti 
nemokama kelione, manė at 
liksią nesunkiai darbo prie 
volę, o vėliau galėsią kibti į 
savo naujai įsigytą žemelę. 
Tartum atsiliepdami į senti
kių sumanomus žemės parda 
vimo propagandą varė «AI 
íos» b vė tad ir sentikių or 
ganiaacijos akys nukrypo ton 
pusėn. Išrinkę trijų asmenų 
komisiją žemei užpirkti, jie 
atsiuntė savo žmones apžiū 
rėti, ir jeigu gautų gerų pasiū 
lų. užpirkti didesnį žemės 
plotą, kur galėtų įsikurti visi 
pareiškę norą Iš Lietuvos iš 
sikelti.

XXX
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laptimis, cinizmas.
Žmogus turi turėti savo 

slaptus troškimus, svajones, 
mažutes paslaptis, savo nelie 
čiamą vidinį pasaulį. Net pats 
žmogus turi būti mažyte pas
laptimi, o ne telefono abonen 
tą knyga, kurią kiekvienas 
gali atsiversti...

...kaikam vistiek — ar vai
kas šypsosi ar dantim grie
žia, ar myli ji, ar nekenčia, 
kad tik viskas būtų tylu, ra
mu, be netikėtumų...

...kurkas lengviau pritaiky
ti policinius metodus, padary
ti kratą vaiko širdy, perskai
tant laišką ar dienoraštį..

Tai vaikų auklėtojos min
tys. Bet ar ne tas pats saky
tina ir apie suaugusius? Ar 
komunistų (ir visų diktatūrų) 
praktikuojama laiškų cenzū
ra nėra broviaąsis į žmonių 
asmeniškus reikalus, į jų min 
tis svajones, ar tas neardo 
jų pasitikėjimo savo valdžia, 
ar neveda prie veidmainiavi
mo? Pakanka pasiskaityti Bra 
zilijon ir į kibus kraštus atei 
nančius laiškus iš Lietuvos ir 
matai kokiomis gudrybėmis 
bandoma apstatyti laiškų cen 
zoriusl

(E)

Raštinė:
>5 de Novembro. 244 

4.0 - Rala 19- Tel. 37-0324 
14,00 ik* 18,00 m'

♦
GEN. ŽUKAUSKO VAIDMUO

Toje sentikių organizacijsje 
garbės nariu buvo atsargo 
generolas Silvestras Zukaus 
kas. Matyt jam nepatiko sen 
tikiu parinktos komisijos žmo 
nės, ypač vienas jų. Komisi
jai besirengiant iŠ S. Paulo 
vykti į Rio de Janeiro susitik 
ti su vienu stambiu žemvaf 
džiu, gaunu iš generolo S Žu 
kausko telegramą;' prašančią 
mane pasekti be
patikrinti tos komisijos dar
buotę. Pasitaikinęs atostogau 
jantį gen T. Daukantą, pasis
tengiau pasimatyti su buvusiu 
prancūzų garbės konsulu Be 
lorizonte Mr. Brifault, kuris, 
pasirodo, per savo agentus 
buvo pasiūlęs ir tai komisijai 
parodęs didžiulius žemės plo 
tus Minas Gerais valstijoje, 
300 km atstu nuo Belorizon- iį.
te. Jis pakvietė mus vykti su 
juo ir savo akimis pamatyti, 
ką jis pasiūlė komisijai. I 
Rio de Janeiro geležinkeliu 
teko važiuoti 750 km iki Be-
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Kas Duos Kandidatus?
Galimas dalykas, jog šitą 

sekmadienį, birželio 4, Brazi* 
lijos Lietuvių Bendruomenės 
atgaivinimo komisija pagaliau 
priims įstatus ir paskelbs rin 
kimų datą j Krašto Tarybą 
Bet kas sustatys kandidatų 
sąraš s?

Dažnai atsitinka kad susi 
eina keletas bendraminčių 
draugų ir parenka kandida 
tais kokion nors vado vau ja
mon vieton sau patinkamus 
žmones apeidami nepatinka 
mus nors tie būtų ir suma 
nesni ir pireig -ogesni 'atys 
organizacijos naria’ negauna 
progas pasisaky i kekių jie 
kandidatų nori Todėl nenuo 
stabu, kad tokie rinkimai dau 
gelio nedomina

S Amerikos Bendruomenės 
{etatuose pasakyta, jog kandi- 

lorizonte, o iš tenai buvo jau 
visai -nebetoli» tik dar 300 
km j vakirus. Tai buvo jo 
parduodamoji žemė, kurią jis 
gavo iš viinas Gerais valsti 
jos vyriausybės kaip dovaną 
už jo tarpininkavimą gauti 
Prancūzijoje paskolą Mes ne 
turėjome pagrindo jo pasisa 
kymo tikrumu netikėti P Bri 
fault, matyt, kaip viengungis, 
buvo nusprendęs senatvėje 
grįžti Prancūzijon, ir norėjo 
parduoti tuos žemės plotus.

Per naktį iš Rio audundėję 
j Belorizonte rytojaus dieną 
išvykome i tos žemės apžval 
gas su pačiu savininku. Per 
važiavome Forduku per gana 
pakilioje plokštumoje stam 
biais krūmais apaugusią že
mę, kuri jokios kultūros dar 
nebuvo mačiusi, o jei tokia 
kadaise ir buvo — išnyko, o 
mūsų lankymosi metu vieto
mis vaikščiojo po nedidelį 
pulkelį kąrvių, kurių skaičiaus 
nė pats savininkas nežinojo. 
P. Brifault sakė, kad per jo 
žemę tekančiame upelyje esą 
galima rasti šiek tiek aukso, 
deimantukų, o rausvos spal
vos marmuro — po du tris 
kastuvo dūrius pasiekti, ir 
nors vežimais vežkis. Jo že
mę išilgai kirto geležinkelio 
inija su keturiomis stotelė 
mis 62 km atstume nuo Dia 
mantinos miestuko, kur ka 
dąise buvo kasami deimantai 

dalus j Kraštų. Tarybą gali 
siūlyti net «dešimtis savo apy 
linkės Bendruomenėje įsire
gistravusių narių » Tai labai 
išmintinga Kodėl?

Visų pirma, tie lietuviai ku 
rie mielai Įsiregistruoja j Ben 
druomenę ir duoda savo soli 
darumo įnašą, jau parodo, 
jog jiems lietuviški reikalai 
yra prie širdies rr jie nori, 
k d ta Bendruomenė gerai 
gyvuotų veiktų Jie pažįsta 
vyrų ir moterų kurie galėtų 
juos geriausiai a stovauti Ta 
ryboje. Tat jei nors dešimtis 
tokių lietuviškais reikalais 
besirūpinančių Bendruomenės 
žmoni nori pastatyti savo 
kandidatą kuriuo jie labiau
siai pasitikės jiems reikia 
tas teises pripažinti ir su jo 
mis skai ytis todėl skelbiant 
mūsų rinkimus Tarybon rei

AT DENGĖ KORTAS

Besidairydami p. Brifault 
fazendoje k ri savo dydžiu 
gal didesnė už Rokiškio aps 
kritį sulaukėm pavakarių, to 
dėl nakvynei apsistojom Dia 
man inoj - miestelyje su 
apie 6 000 gyventojų ir šešio 
mis bažnyčiomis, kurias esą 
pastatę anie prieš keliasde
šimt metų deimantų jieškoto- 
jai. Kitą dieną grįžome į Be 
lorizontę ir besikalbėdami iš 
savininko lūpų patycėm, kad 
sentikių komisija prie žemės 
kainos pareikalavusi ne 10% 
komiso bet net 30%’ Jis la 
bai nustebęs, tačiau jam esą 
svarbu tą žemę parduoti, tad 
ir tokį neįprastinį kom są pri 
ėmęs...

Padėkoję p. Brifault už jo 
artvirą informa c'ją, grįžome į 
S Paulo, o iš tenai telegrafa 
vau gen S Žukauskui, Kad 
kol iš manęs negaus tuo rei 
kalu pranešimo, Kaune jokių 
įsipareigojimų nedarytų

Savaime aišku, kad komisi 
jos nariai iš to nepasipelnė, 
priešingai — susilaukė papei 
kimo, Aš gi savo ruožtu vi 
sai netikėtai Kaune įsigijau 
generolo Silvestro Žukausko 
asmenyje didelį draugą, kuris 
niekam neleisdavo manęs mi 
nėti blogu žodžiu.

Apie tai užsiminus, tenka 
pažymėti, kad įvairiausių skun

MUSŲ LIETUVA

kalinga tuojau pat jieškoti ir 
surasti visuose lietuvių apgy 
ventuose rajonuose vieną ki 
tą asmenį, kurie suregistruo
tų savo apylinkės lietuvius, o 
suregistravę jau rūpintųsi pa 
siūlyti savo kandidatus.

Reikia pripažinti, jog iki 
šiol mūsų žmonės apie Lietu 
vių Bendruomenę, jos tikslus 
ir veiklą labai mažai ką teži 
no, daugelis nieko nežino To 
dėl jie neregės, kodėl reiktų 
jai priklausyti Kadangi maža 
dalelė lietuvių teskaito «Mū
sų Lietuvą», ir dar mažiau te 
priklauso kokioms nors orga 
nizacijoms, tai yra tik vienas 
būdas ko daugiau jų pasiekti, 
būtent; reiktų ko greičiau Ben 
druomenės atgaivintojams ap- 
lanky i bent didesniąsiąs mū
sų kolonijas S Paulyje (ir 
Rio de aneire) ten surinkti 
nors keletą dar judresnių vy 
rų bei moterų jiems išaiškin 
ti Bendruomenės reikalingu
mą ir naudingumą ir juos pa 
prašyti kad tai paaiškintų kai 
mynams. Galima net paskirų 
bairų didesnius mitingus šauk 
ti. ir čia tu jau pravesti pir
mąją regist.aciją Tas parei
kalaus gal kokio mėnesio lai 
ko, gal ir daugiau Bet nepa 
informavus kai • reikiant žmo 
nių, neverta daryti rinkimus, 
nes tada maža dalis žmonių 
tedaiyvau ir išrinktoji Tary 
ba neturės moralinio autorite 
to kalbėti Brazilijos Lietuv ų 
Bendruomenės varau Todėl 
r ikia stengtis suregistruoti 
ko daugiausiai save lietuviais 
iebelaikančių tautiečių ir tik 
tada pravesti rinkimus.

dų prieš mane buvo tiek 
kad dr D Zaunius išsitaręs: 
jei mes visus skundus laiky 
tume rimtais tai S. Pauly kon 
sums reikėtų kaitalioti kas 
du mėnesiai!

T Daukantą p&lydėjęs iki 
Santos uosto grįžau prie įvai 
rių pranešimų r lošimo. O pra 
nešti buvo kas nekalbant apie 
bendrąjį pusmetinį nranešimą 
apie konsulato veiklą

TELEGRAMA IŠ KAUNO

L ė nepasijutom kaip atėjo 
gruodis. Tik pirmą kartą ma 
no gyvenime tai buvo ne šal 
tos žiemos gruodis bet karš 
to pavasario mėnuo Brazili 
joj. Be jokio įspėjimo gavau 
iš Kauno te egrafu įsakymą 
vykti į Buenos Aires Argenti 
non «šešiom savaLėm* pava 
duoti išvykstančio atostogų 
konsulo Jono Skinkio. O, jei, 
girii. pa s negalėtum tai pa 
siųsk savo sekretorių. J. Gau 
rilius buvo man patikimas 
žmogus, bet jo sekretoriavi 
mas S Paulo konsulate tebu 
vo iš v»iso jo pirma tarnybos 
vieta užsienyje Per keturis 
mėnesius čia jis jau buvo įsi 
traukęs į darbo rutiną, gale 
jo orientuotis. Argentina nė 
man nebuvo pažįstama, bet 
S; Paulo man jau buvo ketvir 
ta vieta užsienio tarnyboje, 
todėl į Buenos Aires išvykau 
pats su žmona.

(Bus daugiau)

Ar Vėl Paskubomis?,
Kažin as mes laikome sa 

ve didžiais genijais, kurie 
per vieną kitą savaitę gali 
«pastatyti ant kojų» geriausią 
kultūrinį parengimą, minėji
mą, ar tiek maža teturim sa
vigarbos. kad iš tiesų vieną 
tokį dalyką organizuojame 
«paskutinę minutę-?

«Mūsų Lietuvą» jau bent 
porą kartų užsiminė, jog lai
kas pradėti organizuoti atei
nančių metų Vasario 16 mi 
nėjimą Juk tai bus 50 tieji 
metai mūsų tėvynės Nepri
klausomybės paskelbimo De
ja neteko nei išgirsti, nei kaip 
nors kitaip patirti kad jau 
būtų kas nors daroma. O juk 
vos 8 mėnesiai beliko iki Va 
sario 16. Jei tuojau nesiimsi 
me to darbo, t i tikrai turė
sim paskubomis suorganizuo
tą minėjimą su seniai nuzu- 
lin omis «dainų plokštelėmis», 
seniai trypiamais vis tais pa 
čiais tautiniais šokiais, viena 
kita nuobodžia ka- ba ir t. t. 
Naujai įdomiai ir kultūringai 
programai parengti reikia lai 
ko, ypič atsimenant kad mū 
sų jaunimas, kuriam be abe 
jo teks didžiausią dalį bent 
meninės programos atlikti, ne

Neisplėšiamos Teisės ir Pareigos
INŽ. Z BAÕEL1S

Be abejo, pirmoji išeivijos 
pareiga yra mylėti savo gy
venamą kraštą palaikyti jo 
institucijas kelti jo kultūrą 
ir medžiaginę gerovę Mus 
priėmęs krąštas turi teisę ne 
tik to pageidauti, bet ir rei
kalauti. Tačiau jok a valdžia 
neturi teisės drau-ti tautinei 
mažumai gerbti savą tautybę, 
palaikyti tautinį susipratimą, 
branginti ir ugdyti savąją tau 
tinę paveldėtą kultūrą, laiky 
tis savo papročių ir nepamirš 
ti pačių ar jų tėvų patikto 
kramto ir jame gyvenančios 
tautos kamėno Labai malonu 
mums pabrėžti, kad Brazili 
jos valdžia tai supranta ir ne 
vergia savo mažumų

Iš KUR T KIOS TEISĖS?

Tokias teises davė žmogui 
pati 40 prigimtis ne žmonės. 
Jas iškilmingu aktu pripaži 
no ir priėmė Jungtinės Tau 
tos savo žmogaus teisių ir 
tautų apsisprendimo laisvei 
ginti priimta deklaracija. Bent 
savo parašais tat patvirtino 
ir komunis.inių imperialistų 
atstovai. Tų teisių atsisakyti 
būtų skaudus nesusipratimas 
Tai būtų nevertinimas savo 
paties asmens, atsisakymas 
pasinaudoti teigiamomis savo 
ypatybėmis, be jokio reikalo 
jas prarandant ir už tai nie
ko geresnio negaunant.

KAIP IŠSILAIKYTI?

Tautinį sąmoningumą iš ai 
kyti galima tiktai gyvai ben 
draujant su savo tautos žmo
nėmis. Mąrksinis internacio
nalas gyvavo ’ik teorijoje. Ir 
šimtmečiams praėjus vos vie
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daug teturi laiko repeticijoms 
ir nelabai ištikimai jas lanko,

Bet kas imsis iniciatyvos? 
Bendruomenė, kuriai geriau 
šiai tai tiktų ir derėtų organi 
zuoti, pati dar nesusiorgani
zavusi Lietuvių Sąjunga Bra 
z lijoje? Bijau kad jai to dar 
be imantis daug S, Paulo lie 
tuvių nebendradarbiaus dėl 
jau anksčiau didelės mūsų 
gyvesniosios visuomenės da 
lies jai paskelbto boikoto. Te 

- ko nugirsti, jog IV PAL Kon 
greso suorganizavimą išgel
bėjęs. Argentinos liet jauni 
mas (nes seniai veikėjai bu
vę tiek susirėmę kad gresęs 
visiškas jo pairimas). Tat ar 
nebūtų geriausia išeitis ir 
mums jei mūsų jaunimas (cho 
rai, šokėjai sportininkai, atei 
tininkai ir net nepriklausą or 
ganizacijoms) sudarytų tuojau 
minėjimo komitetą, pasikvies 
tų vyresniosios k?art< s pata 
rėjų, o visi kiti, nepaisant, 
kokiai kas grupei priklauso, 
nuoširdžiai su jaunimu ben 
dradarbiautų, jį remtų kiek 
tik jis tos paramos paprašy
tų? Vienaip ar kitaip reikia 
tuojau imtis DARBO!

nas kitas išsišokėlis skelbiasi 
esąs «pasaulio pilietis ir pa 
verčia save juokdariu Visa 
gi žmonija normaliai tvarkosi 
tautiniais pagrindais Todėl 
išsižadėti savo iautybės yra 
lygu išsižadėti sav<> tėvų ir 
senolių savo prigimties bei 
natūralios teisės ir pareigų, 
atsisakyti vi ų kraujo brolių 
ir visų gerųjų savo savybių 
ir pasiversti dvasios klajūnu

Štai kodėl lietuviai susi- 
burdami į savo Bendruome
nę, pasirodo tautiniai, politi
niai bei kultūrin ai subrendę 
žmonės, galį duoti naujajai 
savo tėvynei brangių kultū
ros lobių o nebūti iš kažkur 
atsibastę dvasios skurdžiai, 
kurie tik naudosis Brazilijos 
gerybėmis, patys jai nieko 
vertingo nesuteikdami

ARGEN LINOJE

Argentinos lietuvių laikraš 
tis «LAIKAS» praeito mene 
šio viduryje išleido savo 400 
tąjį numerį Pradžioje jis ė.o 
kaip žurnalas. Po kurio laiko 
tas žurnalas iš mėnesinės lai
dos perėjo j dvisavaitinę lai 
dą. Per aštuoniolika metų 
jis lankė savo skaitytojus, 
išsibarsčiusius po visą Argen 
tinos valstybę ir kaimynines 
valstybes. Jo pirmasis redak
torius tapo iškeltas į bažny 
tinės hierarkijos viršūnę ir 
atsakomybę Tai J: E. vysku
pas Pranas Brazys. Per tą 
laiką visa eilė lietuvių pa- 
triotų prisidėjo pinigine para 
ma, kaip garbė» leidėjai ir 
kitokį rėmėjai.
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Gerb. preL P, Ragažinsko 
pagerbtuvių vakarienė šešta
dienį, geg 27 d praėjo jankio 
je nuotaikoje. Jaunimo namų 
salėse grižiai ir turtingai pa
rengti stalai, dalyvių tarpe bu 
vo ne vien senosios kartos 
žmones, bet ir geras būrys 
jaunimo ir ne tik iš Zelinos, 
o ir iš Anastacio ir iš kitur

Sveikintojai pabrėžė, jog 60 
metų sulaukęs jubiliatas didės 
nę amžiaus pusę praleido be 
sidarbuodamas S. - aulo lietu, 
viams. Jo darbuotėj atsižymė 
jo dideliu Prelato paslaugumu 
žmonėms. Jis ėjo dieną ir nak 
tį, kada tik šaukiamas, padė
jo visiems kas tik jo p tgal 
bos ar patarimo norėjo Ypač 
daug padėjo po paskutinio ka 
ro atvykstantiems pabėgę • 
liaras ir darbus ir butus susi 
rasti Sveikino, turbūt, visos 
S. Paulo lietuvių organizacijos 
ir tėvų jėzuitų vardu jų vyrės 
nysis T J Giedrys S J.

Gerb. Prelatas padėkojo už 
sveikinimus, prisiminė, jog j 
Sį Paul) patekęs lyg iš nety 
čių, kur apsistojęs keletai die 
nų vykdamas į Montevideo, 
Urug ajun nes ten buvęs pas 
Iširtas Tik jam besisvečiuojant 
S Paulyje atėjęs paskyrimas 
čia ir pasilikti Jubiliatas ža 
dėjo ir toliau visas savoj gas 
aukoti lietuviams ir Lietuvos 
laisvei, o žmones prašė dar 
niai ir vieningai bendradar 
b auti.

Sunkvežimis buvo suž įlojęs 
«Mūsų Lietuvos» ištikimą ir 
ilgametį platintoją bei išnešio 
toją Boleslavą Latvėną. taip 
kad ir ligoninėn turėjo atsigul 
ti. Administracija savo ir jo 
aptarnaujamų skaitytojų var
du reišk a jam savo užuojautą 
ir linki greit visai sustiprėti

Rašytoja ir žurnalistė p. Ha 
liną Mošinskienė šios savaitės 
penktadienį vakare išskrido 
su savo dukterimi išskrido 

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE,' VICTOR BANYS

Rua CoelhU:Barradas, 104, V. Zelina 
Vendas por atacado e a varejo.

į USA. kur 
ji žada pabūti bent pusę mo 
tų. Dalyvaus stvo sūnaus in 
žinieriaus vestuvėse Los An 
geles ir aplankys kitų mies 
tų lietuvius.

RINKIMAMS į BENDRUO 
MENĖS TARYBĄ organizuoti 
posėdis šaukiamas sekmadie 
nį. birželio 4 dieną, 15 valan 
dą, rua Lituania. 67 Jame tu 
ri dalyvauti reorganizacinės 
komisijos nariai: Kun. J. Šeš 
kevičius, Butrimavičius Sta
sys But imavičius Pijus. Ba 
čelis Zenonas Vinkšnaitis 
Aleksas Šermukšnis . Jonas, 
Tijūnėlis Juozas. Čiuvinskas 
Juozas Bajorynas Jonas Ka
linauskas Aleksas Tūbelis 
Vincas. Braslauskaitė Regina, 
Šimonis Petras, Šimonytė Ele
na Zarka akas Petras Kubi 
liūnas Stasys Petraitis Alfon
sas Alionis Pranas Matelio 
nis Juozas kun. J Kidykas, 
S J Gali dalyvauti ir kiti 
Bendruomene ir jos rinkimais 
suinteresuoti asmenys su pa 
tar'amuoju balsu

Z Bačelis 
valdybos pirmininkas

jaunimo pokalbis Mokoje 
bus antrąjį birželio sekmadie 
nį biržei o 11 dieną 15 vai, 
Tema «kodėl S. Paulo Lietu 
viškasis Jaunimas nemėgsta 
organizuotis?» - šią studiją 
patieks elektronikos studen
tas Rimgaudas Jūra, Visas S 
Paulo jaunimas kviečiamas 
tose diskusijose dalyvauti

Maža mūsų mokyklėlė vos 
17 vaikų tačiau surengė ga 
na gražų savo mamyčių pa 
gerbimą. Gegužės 28 d. po 
pietų susirinko virš šimto ma 
myčių mo učių, tėvų, brolių, 
sesučių ir jų draugų. Suvai 
dintas trumputis vaidinimėlis 
«Prie motinos kapo», parašy 
tas p. Nijolė Pupienytė —Mi

VILA BELĄ
LI STOVIŲ TAUTOS GENOCIDO DIENA

Š, m. Birželio mėn 18 dieną 15 ’valandą, Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoj iniciatyva, ruošiama paminėt Lietu 
vių Tautos Genocido Dieną, kaip mūsų istorijoje atžy 
mėta — lietuvių tautos naikinimo diena Programa bus 
pritaikyta tai dienai, Visos S. Paulo lietuvių organizaci 
jos ir pavieni lietuviai kviečiami kuo skaitlingiausiai da 
lyvauti šių liūdnų sukaktuvių minėjime.

Minėjimas įvyks Vila Beloje, Rua St Amazio 327 
D. L K Vytauto vardo mokykloje.

Liet. Sąjungos Brazilijoje 
Valdyba.

APOLONIJĄ IR ROMANĄ ’’OGIUS ir 
ANELE Iii JONĄ ŠEPETAUSKU-S

jų vedybinio gyvenimo metų sukaktuvių proga kue 
nuoširdžiausiai sveikina

Mokos «Aušros» Choras

KONSTANCIJĄ ir ALFONSĄ VIDŽIŪNUS 
mininčius savo vedybinio gyvenimo sukaktuves širdin

giausiai sveikini linkėdami gražaus gyvenimo!
Jų gyvenimo bičiuliai

PRCF PLE LUCiJĄ ŠUKYTE
daug kartų akompanavusią «Aušros» Chorui nuoširdžiai 
sveikiname gimtadienio proga ir linkime žavių akordų 

ir gražios harmonijos jos gyvenime!
Mokos «Aušros» choras

kalkėnienė pasakyta gražių 
eilėraščių, išklausyta p. Sta 
sės Steponaitienės paskaitos 
apie «Motinos vargus rūpės 
čius, džiaugsmus ir svajones»- 
Buvo ir dainų Visa mokykla 
sudainavo niekad čia negir 
dėtas vaikiškas daineles: »Kiš 
kio gegužinė», «Ožkytė* ir 
■ Du ir du bus Retur’»

Išgirdome ir naują jauną 
solistę plę. Reginą Braslaus 
kaitę. Ji turi malonų altą 
Tik pirmą kartą viena pati 
pasirodydama gerokai jaudi 
nosi Bet daugia i padirbėjusi 
ji gali būti ge.a dainininkė 
Dainavo.- ‘Vai ūžia, ūžia šiau 
rus vėjelis , ‘Pamylėjau va 
kar“, ir “Motinėlė mano" Ze 
linietis p. Albinas Se.ioKas 
irgi solo padainavo trejetą 
dainų ir publikos prašomas 
vieną jų pakartojo. Jam akom 
panivo muzikos profesorė EI 

D R ANTONIO SI A U LY S
C. R. M 10 647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário.- Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

vira Kilčiauskaitė
egalima atskirai nepami 

nėti p Živilės Kristinos Jurai 
tės. Ta čia gimusi ir augusi, 
čia mokyklas lankanti ir ne 
lietuviškoje apūnkoje gyve 
nanti mergaitė tokiu grynu 
lietuvišku ištarimu ir taip gi 
liai atj usdama padeklamavo 
«Poezija motinai*, ir savo tė
velio Klemenso Jūros parašy 
tą «Lietuvaite», kad būt .m 
manę jog deklamuoja ką tik 
iš Lietuvos atvykusi mokslei
vė! Štai i- turim gyvą nesu 
griaujamą pavyzdį, jog ir Bira 
zilijoje vaikai jaunimas gali 
puikiausiai mokėti lietuvis 
kai jei tik tėveliams tas ti 
krai rūpi! Būtų labai malonu 
p. Živilę dažniau mūsų paren 
gimuose išgirsti. (Yra ir dau
giau gerai lietuviškai kalban 
čio jaunimo, Živilę čia pami 
nime tik todėl, kad ji progra

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 0,15

moję dalyvavo),
Po programos. T, J. Kidy

kas S. J atnašavo šv. mišių 
auką už visų dalyvių gyuas 
ir mirusias motinas. Po mišių 
pagiedota Švč. Mergelės Ma 
rijos litanija ir gegužinė gies 
mė “Sveika Marija, Motina 
Dievo“., .

Dalis svečių po pamaldų 
dar pasiliko salėje iki devin
tos valandos vakaro šneku
čiuodamies, pasišokdami, pa 
siklausydami lietuviškos mu
zikos plokštelių ir troškulį nu 
ramindami minkštaisiais gėri
mais.

BAISIOJO BIRŽELIO AU
KOMS PAGERBTI |MIŠIOS

Mookoje bus birželio 11 die 
ną (antrąjį sekmadienį), 17 
valandą Visi Mooko» apylin
kės lietuviai kviečiami kuo 
skaitlingiau dalyvauti,

Arūnui Meškauskui praėju
sią savaitę padarytoji gerk 
lės operacija gerai pavyko; 
taip kad jis linksmai galėjo 
švęsti savo 16 metų sukaktį, 
gegužės 28 d.

M L PdENUMERATORiAI

20,Q0 ocr K. Meškauskas
15,00 n r., Pr. Ziezis, J. Ta 

taranas (tėvas),
10 00 ncr., Ant Petkevičius.
8 00 ncr., P. Sarkis,
7,00 ncr., J. Šepetauskas, P. 

Buitvydas.

Rio de Janeiro
Gerb kapelionas J, Janilio 

nis praneša, jog Baisiojo bir
želio paminėjimo pamaldos 
įvyks Rio de Janeire birželio 
18 dieną. Mišios bus 9 45 m. 
La Salette bažnyčioje, Catum 
bi. Jas laikys ir pamokslą pa 
sakys gerb prelas Z. Ignata
vičius. Paskui bus padėtas 
vainikas prie Pasaulio lietu 
vių paminklo kapinėse.

birželio 15 d. 18 45 '•ai. per 
radiją Vera Cruz, Voz da Li
tuania perduos radijo progra 
mą lietuvių deportacijoms bei 
žudynėms priminti

Ponia A. Dubauskienė geg, 
28 d atšventė 60 ipetų gimta 
dienį. Turėjo šaunų balių, tvei 
kino giminės ir draugai. Jai 
geniausius linkėjimus siunčia 
ir ML redakcija bei adminis
tracija !

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.

PEFRAS V. BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių 
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado; V. Bela 
Rua das Giestas, 923,

Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu pat nuo 
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 19 metų 
turguose (com a barraca de cereais)

Prekės pristatomos j namus V. Bela, v Zelina ir 
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63-5723.

Atende-se com hora marcada 
Horário - das 14 as 20 horas 
Sabado das 9 ,as 12 hora» 

DR JONAS NICIPORCIUKAS 
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua'Cap' Pacheco Chaves, 1206, lo andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352

Sofijai Butkienei padaryta 
laiminga operacija. Ligonė jau 
apysveikė ilsisi namie.

S. Paulyje pasisvečiavę ir 
gerai pasilsėję- grįžo į Rio 
ponai Stasys ir Stasė Dutkai.
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