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Plačiajame Pasaulyje
IZRAELIS - RAU

Kažkaip nesinorėjo tikėti, 
jog beprotybė ims viršų ir 
nugalės išmintį, jog laukiniai 
papro iai sutryps mūsų ne
va, kultūringo pasaulio viso
kias taikos sutartis kad išdi
dūs diktatoriai spjaus į v idą 
Jungtinėms Tautoms ir pra 
dės skerdynes. Bet tai atsiti 
ko šio birželio penkto die 
nos rytą. Arabai susikovė su 
žydais, o gal žydai su ara 
bais — to niekada tikrai ne 
sužinosim. Abi pusės Kaltę už 
pirmus šuvius meta kitai pu 
sei Viena atrodo yra tikra: 
abi pusės Karo norėjo, nors 
ir kažkaip jos die važy ųsi ne 
norėjusios ir tik priverstos 
turėjusios gintis nuo užpuoli 
ko Kodėl taip manome?

EGIPTO DIKT IOHIU» ir 
kitų arabų valstybių aivos 
ir politikai seniai reikalavo 
sunaikinti Izraeliu vaLtybę. 
Jau orą kartų jos sumuš į 
(1948 ir 1954 m ) negalėjo to 
pamiršti Bet vis nedrįso pra 
dėti, nes nesijautė pakanka
mai stiprūs. Bet dabar kai 
Sovietų Rusija privežė Egip
tui ir Sirijai daug ginklų, kai 
Nasseris mano gausiąs pilną 
sovietų paramą j s išdrįso r 
grasinti ir provokuoti žydus, 
uždarydamas jiems Kelią į jū 
res ir sutraukdamas daug ka 
riuomenės pasienin, o visame 
krašto ir spaudoje ir per ra 
diją skelbdamas, kad atėjo 
paskutinė valanda sunaikinti 
Izraelį. Tai kaip būtų galima 
sakyti, jog Egiptas ir kiti jo 
arabai sąjungininkai nenoiė 
jo karo su žydais?

ŽYDAI IRGI NORĖJO. Jau 
bus greit 20 metų nuo vals
tybės įkūrimo, bet visi kai
mynai arabai nuolat grėsė žy 
dų gyvenimui. Užpuldinėjimų 
užpuldinėjimai Niekada ne
norėjo su žydais rimtai derė 
tis, kaip teisingai išspręsti vi 
sus su žydų vtlstybės įkūri 
mu kilusius kiaulinius. Ir kai 
pagaliau uždarė (Jų vienintelį 
uostą į Afriką if?Aziją ir dar 
graso, jog dabar laikas Izrae 
lį sunaikinti, tai žydai nega 
Įėjo nenorėti vieną kartą pri 
versti arabus skaitytis su jų 
valstybe ir karu iispręsti vi
sus klausimus Ar tai jiems 
pavyks, tai jau visai kitas 
reikalas. Bet jtk. «Skęstantis 
ir už skustuvo griebiasi >, Kad 
žydai buvo pasmerkti paskan 
dinti, tuo netenka nė kiek 
abejoti.

TO KARO NORĖJO IR |KI 
TI. Kas? O tie, kurie godžio 

mis akimis rijo arabų kraštų 
milžiniškus žibalo išteklius, 
tie kurie nori komunizmo 
dogmas primesti visam pa 
šauliui; tie kurie nuo caro 
laikų norėjo įsistiprinti Vi 
duržemio jūroje ir ją arabų 
kraštuose

JEI BŪT RIMTAI NENO 
REJĘ Taigi jei tokie sovie 
tai angiai ar amerikiečiai 
būtų rimtai nenorėję to karo, 
būtų jiems pakikę aiškiai su 
tartinai pa akyti ir žydams ir 
ar bams

Nedrįskit vartoti ginklų 
Jei nepaklausysite mes jus 
okupuosime ir pamokysime, 
kaip roikia taikiai savo pro
blemas spręsti

ir patvirtinti jog tai sako 
ne juokais o visai rimtai, bū 
tų gilėję ne tik neištraukti 
J ingtin u Tautų kariuomenės 
iš Gazos -uožo kuris skyrė 
Egiptą nuo ’zaeiio net būtų 
galėję tą kariuom nę dar la 
biau sustiprinti ir savo laivy
nus pasiųsti prie tų kraštų 
krantų. Būkim tikri, jog to 
kiu atvei . nei Nasseris nei 
žydai nebūtų drįsę pradėti 
karo

Deja didžiosios valstybės 
to nepadarė ir tuo parodė, 
kad joms rimtai nerūpėjo, 
kas čia atsitiks o gal net ir 
norėjo, kad arabai su žy 
dais susikibtų Kur du pešasi 
tai tre ias visada naudojasi. 
Jau pešasi Žiūrėsim kas bus 
tie tretieji, kurie ta kova pa 
sinaudos

PRIEŠTARAUJANČIOS 
ŽINIOS.

Kaip visuose karuose, taip 
ir žydų —arabų kare abi pu
sės giriasi savo laimėjimais. 
Kur tiesa, negreit tesužino 
sim Tačiau Nasserio pranaša 
vimas, kad karui kilus jis žy 
dus sumalsiąs per pirmas 24 
valandas, neišsipildė. Žydai, 
atrodo, vėl įsiveržė į Egiptą 
ir paskubomis žygiuoja prie 
Suezo kanalo ir į Raudonąją 
Jūrą, kurią jiems arabai- už 
darė Vienas Londono korės 
pondentas per radiją oasakė 
jog žydai jau laimėję karą 
per pirmas 15 valandų. Nors 
dar būsią ir daugiau kauty 
nių, bet žydai esą, jau suda- 
vę arabams tokių stiprių smu 
gių, laimėję tokias geras po 
zicijaa, kad praktiškai jau 
esą laimėję Pamatysim, ar 
ta pranašystė išsipildys,

O DIDIEJI?

SOVIETŲ RUSIJA aiškiai 
pasisakė esanti arabų pusėje, 
graso Izraeliui ultimatumais, 
jei jis tučtuojau nesustibdy- 
siąs karo veiksmų prieš ara 
bus Bet trupučiuką visgi su 
sigriebė per . daug išsižioję, 
n^s birželio 6 dieną pasiskel 
bė jog sovietai stebėsią ką 
darys Amerika ir Anglija ir 
tik joms stojus kovoti žy >ų 
pusėn, jie automatiškai stosią 
už arabus

ŠIAURĖS AMERIKA pareiš 
kė tuo tarpu esanti visai neu 
trali ir viską darysianti karą 
sustabdyti ir ginčus deryboms 
išspręsti

ANG IJA pasisakė priside
danti prie Amerikos

PRANCŪZIJA kaip gudri 
lapė, nekalba Tyli ir laižosi 
žiūrėdama j kurią pusę pas 
virs pergalė, iš kurios pusės 
ji daugiau galės laimėti.

TUO TARPU

Teka kraujas, miršta jauni 
vyrai griuvėsiais paverčiami 
namai, ūkiai j kuriuos tiek 
darbo ir bilijonai pinigo sūdė 
ta Tuo tarpu kurstoma nea
pykanta kerštas, kurs ir nuo 
dys tautų santykius

Šv i'ĖVAS ir prieš karui 
prasideoant ir karui prasidė 
jus prašė Jungtinių Tautų ir 
žydų ir arabų susilaikyti nuo 
karo. Deja, jo balso niekas 
neklauso, kaip neklauso ir pa 
ties Kristaus: «Palaiminti tai 
kieji nes juos vadins Dievo 
vaikais». Dievas gi yra mei
lė. Jo vaikai meilės vaikai 
Bet k žkam labiau rūpi nea
pykanta, ne meilė

Todėl neklausoma nė šv. 
Tėvo balso todėl sėjama mir 
tis Ir tai daroma šiame, ne 
va, kultūringame dvidešimta- 
amžiuje. Nėra tikros kultūros 
nesilaikant kūrėjo nustatytos 
tvarkos, kuri tarp kitko sako: 
«Neužmušk», ir «Negeisk sa 
vo artimo turto».

IZRAELIS

Inžinerijos agronomas Anta 
nas Tūbelis, Palestinoje bai 
gęs savo specialias studijas 
norėjo pasilikti iki liepos pa 
baigos Izraelyje Jis rašė kad 
ten galima daug ko pamatyti 
ir pasimokyti Žmonės esą la 
bai malonūs, sveiingi Dėl ki 
lūšio karo šiomis dienomis 
turi grįžti į S. Paulo.

Didelį vargą Chicagos Lie 
tuvių operos vienetui lyg ma 
giškasis gydytojas atėmė en 
tuziastingi svečių plojimai. Ke 
lėtas tūkstančių žmonių džian 
gsmingai priėmė J Karnavi 
čiaūs operos Gražinos spėk 
taklius. Šios operos pastaty 
mas tapo istorinis, kadangi 
pirmas kartas JAV lietuvis is 
torijoje, kad būtų pastatyta 
opera su pilnu simfoniniu or 
kestru Kiekvieną spektaklio 
dalyvį lietuvį užliejo maloni 
šiluma, kai išskirtinės lietuvių 
meno jėgos rinktinėj Chicagos 
miesto Civic opera salėj atii 
ko lietuvio kompozitoriaus 
kūrinį

EIKSMAS IR VEIKĖJAI

Operos Gdažinos veiksmas 
vyksta 1410 m, Naugarduko 
pilyje firmas veiksmas vyks 
tf kun gaikščio Liutauro pi 
lies menėje toliau pilies kie 
me. trečiasis veiksmas kovos 
lauke netol Nauga dūko ir 
vėliau š'mtamečių ąžu< lų pa 
vėsyje. Veikalo libretas para 
šytas K Inčiūros pagal Mic 
kevičiaus poemą gi muzika 
J Karnavičia. s jos premjera 
įvyko 1933 m vasario 16 i. 
Kaune Tą pakarti tą pa*ta‘y 
mą dirigavo muz A. Kučiū 
nas režisavo K Oželis, dail 
Vyt. virkau. Dirigento asisten 
tai — Darius Lapinskas, cbor 
meisteriai Alice Svephens 
ir Alfonsas Gečas, ch reogra 
fas Simas v’elbasis apšvie 
tė as Thomas C Jones so 
lo baleto šokėjai - Violeta 
Karosaitė ir Jaunatis Puodžiū 
nas kostiumai -- Bronės Ja 
neikienės asistentė — Pauli 
na Vaitaitienė dailininko asis 
tentas Clyde Rickabaugh, 
režisieriaus asistentas V. 
Kuraitis Baletas.- J Kolis W. 
Poulton A amirez, B. Vancu 
ra, S Velbasis Pe ūkai ir gri 
mas, E. J A.eekin, S. Warzala

Solo partijos Liutauras. Nau 
garduko kunigaikštis —S aa 
ras, Gražina — L. Šukytė, 
Naugarduko vyr, kunigas — 
J Vaznelis, kvieslys juokda 
rys — A. Vokeraitis, Ramunė
— D Moagirdaitė. Laimutis.
— S. Wicik, jaunas bajoras
— A Grigas, I Vaidila — J 
Savrimavičius, Ii vaidila — 
V Momkus, UI vaidila — Br 
Mačiukevičius raudotoja — 
Genovaitė Mažeikienė

Be šių išvardintųjų nema 
žesnes pareigas turėjo ir dau 
giau šimtinės ęhoro narių ir 
kitų talkininkų, kuriuos ma 
Dome turėsime progos sumi 
nėti kita proga. Grojo Chica 
gos simfoninio /O asmenų or 
kestras, kuri© vadovas — 
Emil Vandas.

KAD NEŠTŲ GARBE 
LIETUVAI

Daugybė svečių abiejuose 
spektakliuose • reiškė susiža 
vėjimą, daugeliui tai paliks 
neužmirštamą įspūdį, apie 
operą rašė ir nuotraukas dė 
jo didieji Chicagos dieaščiai. 

Ne vienam svečiui iš toliau 
nebuvo gaila laiko ir lėšų, 
nes tokios operos pastatymas 
vargu ar kada bus įmanomas 
dėl savo grandioziškumo, kas 
tačiau liudija mūsų ryžtą, 
Kaip operos globėjai Marija 
ir Antanas Rudžiai savo ’svei 
kinime sako, 'idealistinis dar 
bas‘-niekada nebuvo lengvas, 
todėl vieneto žmonės, pasta 
tę aukščiau kultūrinius reika 
lūs už savo asmeniškumą, ga
lėjo parodyti lietuvių meno 
grožį

Kaip jau ne kartą buvo pa 
stebėta nemokamai į ameri 
kiečių spaudą daugiausia pa
tenka mūsų kultūriniai atsie
kiami, todėl tenka pakartoti 
dešimtmečio ir Gražinos ope 
iros proga išleistame leidiny
je Lietuvių operos pasisaky
mo dalį, jos «Operos viene
tas Jsad stengėsi, kad tie 
operų pastatymai ir simfoni
niai koncertai būtų visiems 
lietuviams naudingi: iškeltų 
lietuvių vardą ir neštų garbę 
Lietuvai, kuri šiuo metu pa
vergta, bet kurios vaikai čia 
dirba, kad ji būtų laisva Jeį 
per tą dešimtmetį ką nors ge 
ro pa arėme Lietuvai ir tau
tos pavergimo padėčiai nu
šviesti jei Lietuvos partiza
nų he oiškus žygius priminti 
sau ir kitiems galėjome, esa
me dėkingi Lietuviškai visuo 
menei už dėmesį mūsų dar
bams ir paramą kuri lankė- 
si mūsų operose bei koncer
tuose kuri rėmė piniginėmis 
ouoklėmis ir kuri sutartinai 
dirbo scenoje, spaudoje per 
radiją kad Operos veikla bu 
tų prasminga»

uolai ir nuolat šaukiant 
pasirodyti scenoje solistus, 
gal nevienam galutinai uždai 
gai nusileidus, kilo klausi, 
mas ar neperdaug aukos to 
kiam laikinam džiaugsmui, 
nes kiekviena detalė, net ir 
rūtų šakelės prisėdimas prie 
užuolaidos reikalavo darbo. 
Tačiau grožis nematuojamas 
nauda. Grožis yra pati verty
bė. Naudos žiūrint tai gal ir 
pats žmogus žemėje mažai 
naudingas, savojtrumpame ke 
lyje nuo lopšio ligi karsto 
Jeigu jis nesiekia fgėrio, tai 
jo buvimas beprasmiškas. 
Kaip jau buvome rašę pirma 
dienio laidoj svečių buvo iš 
visos Amerikos jir tai buvo 
ne vien tik Chicagos lietuvių, 
bet visų lietuvių muzikinė 
šventė. Muzikinį pastatymo 
įvertinimą duosime vėliau.

P, Svilius

šį sekmadienį jaunimo dis
kusijos Mookoje 15 vai.

Kitą sekmadienį, birželio 18 
d 15 vai. Baisiojo Birželio mi 
nėjimas V, Belos mokykloje. 
Rengia Lietuvių Sąjunga Bra 
zilijoje.
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AUSTRALIJA

«Geriau vėliau negu nie 
kad» pisidžiaugti lietuviškojo 
gyvenimo prošvaistėmis. Pra 
ėjusių metų gruodžio 26-31 
Aus ralijos lietuviai turėjo ket 
virtą kartą savo dienas Tai 
buvo Australijos Lietuvių Ben 
druomenės triumfo šventė, 
kaip praneša «Pasaulio L etų 
vis» šm kovo numeryje.

Dienu programa:

Gruodžio 26 — 31 studentų 
suvažiavimas. Jame dalyvavo 
100 studentų. Simpoziume ap 
tarė «Lietuvių tauta sovieti- 
me režime». įvyko ir visuoti 
nas studentų susirinkimas, pa 
silinksminimai

Gruodžio 28 pamaldomis 
pradėtas Australijos LB Tary 
bos jau dešimtasis suvažiavi
mas. Posėdžiai truko 3 die
nas. Dalyvavo 71 atstovas. Pa 
siryžta sugyvinti lietuvišką 
švietimą (mokyklas.) Dalyva
vo gražus būrys jaunimo ip 
iš Š Amerikos atskridęs PLB 
pirmininkas Juozas Račiūnas. 
Diskusijose laikytasi manda 
gurno ir pagabos kitų 
minčiai.

Septynioliktoji sporto šven
tė: pamaldos, susipažinimo 
pietūs, krepšinis, tinklinis, šo 
kių vakaras, dovanų Įteiki 
mas. .'irmą vietą laimėjo Sid 
nio sporto klubas Kovas.

«AUŠROS» Teatras suvaidi 
no V. Adomėno 3 veiksmų ko 
mediją «'vetimos plunksnos». 
Režisavo iltis Kružienė

LITERATŪROS IR DAINOS 
VAKARAS. Gruodžio 27.Skai 

tyta poezija ir prozos ištrau 
kos Scl> dainos padainuotos 
G. Kalpoko ir G. Vasiliauskie 
nės. Pianistai N Masiulytė ir 
D. JakubausKaitė

JAUNŲJŲ TALENTŲ kon
certas gruodžio 28. Deklama 
cijos dainos, šokiai pianinas 
akordeonas, gitara 18 daly 
vių ir pranešėja.

CHORŲ KONCERTAS ir tau 
tinių šokių festival s gruodžio 
29. Dalyvavo 5 chorai 3 tau 
tinių šokių. Ne tik atskiri ra 
teliai sušoko savo šokius, bet 
ir visi drauge, palydimi jung 
tinio choro kuriam dirigavo 
V. Kavaliauskas ir V. Šimkus. 
Šokiams grojo p. A. Piūko su 
darytas o kestras.

KETVIRTOJ DAINŲ ŠVEN
TĖ gruodžio 30. Šeši chorai, 
be to dar vyrų ir moterų cho 
rai atskirai

PAROPOS Dailės parodoje 
savo kūrinius išstatė dailiu n 
kai J Bistrickas, V, Joman 
tas. E Kubbos, J Pocienė, 
V. Ratas, H. Šalkauskas, A. 
Šimkūnas, L. Urbonas a Vei 
čaitis.

Buvo ir paštų ženklų bei 
num.zmatikos, foto darbų ir 
spaudos parodos

SKAUTŲ SRITINĖ STOVY
KLA, kurioje dalyvavo 132 
stovyklautojai

NAUJŲJŲ METŲ BALIUS 
gruodžio 31

Australijos lietuvių koloni 
ja vargiai yra didesnė už Bra 
zilijos. O va. kokią turiningą 
programą įstengia surengti

Pačių australiečių lietuvių 
laikraštis «Mūsų Pastogė» taip 

šias lietuvių meno dienas ver 
tino:

«Su šiomis dienomis buvo 
padar ta daug daugiau, negu 
vien suvažiavimai ir meni 
niai parengimai.

Jau vien tik drausmingu 
mas visos Australijos Lietu 
vių Bendruomenės ir iš' visų 
pakraščių šiose dienose, daly 
vavimas, ar tai su atitinkamo 
mis pareigomis, ar tik šiaip 
pabuvojimas ir pasisvečiavi 
mas liudija kad šitoji idėja 
— bent kartą per dvejus me 
tus metus masiškai suskristi 
ir pasirodyti, ką mes per tą 
laiką esame vertingo paren 
gę — yra mums visiems gy
vybiška Prieš kelioliką metų 
mes apie tokius sąskrydžius 
net ir nesapnavome Kaip bū 
davo sunku sušaukti vien tik 
Krašto Tarybą kurioje papras 
tai dalyvaudavo vos pusė 
rinktų Tarybos atstovų, Šian 
dien jų susirenka visas šim 
tas procentų ir retas iš jų ke 
lia klausimą apmokėti kelio 
nės išlaidas iš bendruomeni 
nio iždo O ką jau bekalbėti 
apie tokius chorus tautinių 
šokių grupes ir kitus meninių 
parengimų dalyvius Tokie 
s skrydžiai yra ne tik mūsų 
taktinio ga vališkumo apraiš 
ka. bet ir mūsų visų atsigai 
vinimas (I 9. 1 nr)

Š AMERIKA

Čia yra tiek daug visokių 
suvažiavimų, parengimų, mi
nėjimų kad visus suminėti 
^įmanoma.'

GYVAI JUDA P. B Ben 
druomenė. Gegužės 6—7 d. 
jvyko rinkimai Krašto Tary 
bon Kovo 12 Čikagos apy 
gardos suvažiavimas gausus 
ir gyvas. Kovo 18 — 19 dd. bu 
vo JAV rytinio pakraščio sri 
tinis Bendruomenės apygar 
dų. apylikių atstovų ir Tary 
bos nar.ų suvažiavimas, kur 
ypač gvildenti 50 metų Lietu 
vos Nepriklausomybės minė 
jimo reikalai. Clevelando p kr 
moji apylinkė sukėlė ir išmo 
kėjo 1388 dolerius. Iš tos su

mos skirta lie uviškos kalbos 
mokyklai, lietuvių fondui, jau 
nimo kongresui, dainų šven
tei, spaudai, Dainavos stovy 
klai. vargšų globai ir kt

ŠEŠI KONCERTAI PER 
VIENĄ MĖNESI

Ir tai buvo sausio mėn, 
Amerikoje. 1 Solistė Danutė 
Stankaitytė su smuikininku 
Povilu Matiuku kone rtavo Ci 
kagoje; 2 Solis ė Nerija Lirn 
kevičiūtė Klevelande; 3 So 
listas Stasys Baras su Toron 
to Aido choru Hartforde; 4 
Solistė Adelė Drutkenytė San 
Franciske; 5 Solistas St. Ba 
ras ir Šv Petro parapijos 
choras Bostone; ir 6 Kleve 
lindo vyrų orkestras De
troite .

NAUJORKE Fordham (Tėvų 
Jėzuitų) universitetas jau de 
šimtas metas organizuoja še 
šių savaičių lituanistikos kur 
sus, dėstoma lietuvių kalba, 
literatūra, istorija. Šią vasa- 
rą turės du kursu: vieną pra
dedantiems, kitą jau pažengu. 
siems.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija. Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 15 de Novembro. 244

Tel. 31 2548 4.0 - Sala 19- Tel. 37 0324
•>o 14,00 ik? 18,00 va

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

JUNGTINĖSE TAUTOSE

Balandžio 5 Costa Ricos de 
legate p. Emilija Barish kal
bėjo komitete, kurs turi nūs 
tatyti, ką laikyti tarptautinėje 
plotmėje užpuoliku. Ji nuro
dė kad Sov. Sąjunga nepaisy 
dama nei tarptautinių, nei su 
Baltijos valstybėmis sudarytų 
nepuolimo sutarčių, susitarė 
su Hitleriu ir okupavo Balti
jos valstybės 1940 metais. Po 
to jį tą patį pakartojo 1940 
m. Tai buvo agresijos aktai, 
juo labiau- kad Sev Sąjunga 
inkorporavo tas valstybes į 
savo valstybės ribas.

Sov. Sąjungos delegatas Eu 
genijus N Narimovski atsilie 
pė kitą dieną sakydamas jog 
p Barish esanti perjauna, 
kad galėtų apie tuos įvykius 
ką žinoti...

Bal. 19 p. Barish jam išdės 
tė, ką Stalinąs su Hitleriu su 
tarė 1939 metais

Už tokį puikų ir nuoširdų 
Pabalčio tautų pavergimo iš
kėlimą bei rusams į akis pa- 
sakymą VLIKas pasiuntė jai 
nuoširdžios padėkos laišką,

(E)

Konsulo Patirtis Brazilijoje
DR. PETRAS ivl ČIUt. s.

(Tęsinys)

SLEGIANTIS ĮSPŪDIS

Buenos Aires uoste mus pa 
sitiko konsulas J. Skinkis su 
žmona ir dukra ir čia taksiu 
ku pasileidome ilgiausia mies 
to Rivadavia gatve mūsų kon 
sulato link Pasiekę Anchore 
nos skersgatvyje 28 numerį 
statmenais laiptais tiesiog iš 
gatvės p kilome į antrą augš 
tą. Peržengę konsulato patal
pų slenkstį, nelabai nudžiu- 
gom patekę apytamsėn patai 
pon prieškambario, iš kurio 
vienos durys dešinėje vedė j 
konsulato raštinę, o kairėje 
— į konsulo butą, taip pat 
menkai teapšviestą tik iš de 
iinės pusės langais. Pirmas 
įspūdis buvo nekoks. Patal
pos man neatrodė tinkamos 
konsulato įstaigai Nors k" S, 
Paulo mūsų namas nebuvo iš 
didžiųjų, bet kur kas geres 

nės išvaizdos, nuošalus, be 
jokių auto remonto i dirbtuvių 
kieme. Perdegusio benzino 
kvapai D nuolatinis bandomų 
motorų ūžimas nedrumstė ra 
mybės kaip čia Matė tuos 
trūkumus ir J Skinkis, bet 
skundėsi sunkiai suran lamais 
pigiais butais, nors praktiškai 
jo niekas nevaržė parinkti 
įstaigai kad ir brangesnį 
butą

Džiaugiamiesi mūsų atvyki
mu Skinkiai gražiai priėmė ir 
nedelsdami mums pasiūlė ap 
sistoti jų bute, kadangi jis su 
šeįma jau buvo pasiruošęs iš 
vykti atostogų J. Skinkis per 
paskutinius ketverius metus 
nuo išvykimo iš Kauno rodė 
tikrai gerokai apsenęs, dva 
siškai pavargęs, gal Ir kiek 
nusivylęs dėl puoselėtų sva 
jonių, kurios, deja, retai teiš 
sipildo. Išvykdami jie užleido 
mums savo butą šešiom savai 

tėm gyventi, bet tos tel.egra 
moję suminėtos savaitės nusi 
tęsė ligi liepos 12 dienos!

Buenos Aires mūsų konsu 
lato reikalai ta;p susiklostė 
kad po atostogų Skinkis bu 
vo perkeltas į centrą o nau 
jo k. neulo parinkimas ir pas 
kyrimas bei atvykimas iš Kau 
no nusitęsė pusmetį. Taip at 
sitiko todėl, kad centras ne 
turėjo piano, kaip patvarkyti 
mūsų užsienio tarnybą Po ke 
lių metų pamšiai atsitiko ir 
su manim, kai man išvyks
tant iš S Paulo kitas mano 
vieton net nebuvo paskirtas.

PAVADUOTOJO KĖDĖJE

Kad ir pavaduojant kitą pa 
reigūną reikėjo nejučiomis 
susipažinti ir įsitraukti j lie 
tuviiškos kolonijos bei konsu 
lato reikalus Buenos Aires 
Paaiškėjo, kad Skinkio turėta 
iniciatyvos įkurti lietuviams 
kultūrinį centrą, jau buvo 
priemiestyje užpirkęs net du 
sklypu namams pastatyti, ku 

riems ir gražus d1-, 'on > Ba
sanavičiaus vardas buv<> pa 
rinktas, tik visa bėda kad jis 
vaistininkas iš profesijas V4 
kavišky turėjęs nuosavą ir 
pelningą vaistinę ją išnuomo 
jo, kai jam toptelėjo galvon 
mintis pakonsulauti Žinoma, 
neišvengė net pagrindinių 
klaidų šioje srityje, nes pa- 
būti tris mėnesius ministerijo 
je naujokui dar nieko neduo 
da, o į konsulo postą jis pa 
teko per pašalinių žmonių 
protekciją

Nors konsulato įstaigai ne
tiko nei vieta, nei pati patal
pa bet pavaduotojas į tuos 
dalykus negali kišus: palikau 
naujam konsului spręsti. Tik 
dėl vieno dalyko nesiklausiau 
nei leidimo, nei patarimo, bū 
tent, dėl lietuvio kunigo apsi
gyvenimo B. Aires mieste 
Prisiklausęs įvairių žmonių 
pasakojimų apie visokius «pas 
tores transeuntes», parašiau 
Tėvų Marijonų generolui vys
kupui P. Bučiui, prašydamas 
kad jis atsiųstų į B. Aires ma 

rij nūs mistjomerius kadangi 
mūsų geri žmonės čia ir Uru 
gvajaus Montevideo jau kelin 
ti metai gyveno be dvasinio 
atsigaivinimo, o tuo tarpu ko
munistų agentai griaužė jų 
paskutines nuotaikas, tarsi ko 
kios sparos jsigraužusios į me 
dį. Vyskupo atsakymas mūsų 
nenudžiugino, nes del ište
klių stokos tuo tarpu negalįs 
mūsų prašymo patenkinti. 
Liūdna pasidarė, bet nebuvo 
kas daro.

ATVYKSTA KUN JANILIONIS

Apie vidurgavėnį gavau ži
nią, kad iš P. Afrikos uosto 
japonų laivu Bingo-Maru į B. 
Aires atvyksta kunigas Juo
zas Janilionis Lengviau atsi
dusom. Lietuvoje kun. Jani- 
lionio nepažinau, bet mūsų 
pirmoji pažintis B, Aires iš
kart padarė gerą įspūdį. Sa
kėsi, būnant Romoje kažkas 
jį paskatinęs aplankyti P. Af
rikos Johanisbnrge lietuvius. 
Tai jis ir atlikęs, tačiau nepa 
silikęs tenai, nes katalikų lie
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Stalinaité Kalba
NEW YORK - Naujai išė

jusiame birželio mėn «A lan 
tie» žurnale išspaudintas Svet 
lanos Allilujevos, Stalino dūk 
terš pabėgusios nuo komu 
nizmo, straipsnis, kurį ji pa 
rašė Šveicarijoj paskaičiusi 
Pasternako knygą «Dr. Živa- 
go» anie kurią buvo girdėju 
si, tačiau nebuvo skaičiusi. 
Knyga jai padarė nepaprastą 
įspūdį ir ji sakosi kad r jos 
gyvenimas panašus j romano 
veikėjų Savo straipsnyje ji 
šaukia: ‘Dieve. Tu man da 
vei žodžius kurių aš n žino
jau prieš tai Tu man pave
dei kalbėti tiesą žmonėms, 
viso pasaulio žmonėms taip, 
kad mano draugai usijoje 
pabustų iš ilgo miego ir pa
šoktų kaip šūvio pake ti, kad 
pradėtų galvoti kur y a žmo 
gaus ken ėjimo ribos». Ji sa

tuvių tenai tebuvo vos treje 
tas šimtų, o žydų kilusių iš 
Lietu os - keliolika tūkstan 
čių. Cap Towne tuo u etų bu 
vo įsteigtas mūsų generaii 
nis konsulatas nors vargu pa 
teisinamai auo J Janilionių 
turėdamas daugiau ir tiksles 
nių žinių apie mūsų žmones 
Argentinoje, atvyko čia kape 
lionauti

Pirmas jo rūpestis buvo su 
sirasti čia tokį kleboną, ku
ris sutiktų jį priimti ir sek 
maclieniais leistų savo bažny 
čioje laiky.i lietuviams pamal 
das. Jau buvo po pusiaugavė 
nio, tad reikėjo galvoti apie 
velykines pamaldas, joms de 
ramai, pagal mūsų krašto pa 
pročius pasiruošti. Sugaišęs 
net porą savaičių, toki klebo 
no geradario surasti visame 
mieste nesi ekė, tad pradėjo 
dairytis priemiesčiuose ir at 
sitiktinai gavo leidimą pamal 
das laikyti lietuviams Velykų 
pirmą dieną prancūzų vienuo 
lių bažnyčioje, nors labai ne 
patogioj susisiekimo atžvilgiu

Nieko nelaukdamas kun Ja 
nilionis per savaitinį biulete
ni ir kitais būdais kvietė ton 
bažnyčion atvykti į velykines 
pamaldas 11 vai. ryto Bažny 
čia buvo didesnė už Karmeli 
tų Kaune, bet, kadangi ji bu 
vo gana toli ir sunkiai pasie 
kiama autobusais iš įvairių 
miestų, pakraščių, žmonių su 
sirinko gal apie porą šimtų, 

kosi kad Dievas nedavė jai 
tos liimės gyventi čia vien 
tik dėl to kad ji džiaugtųsi 
Vakarų pasaulio patogumais 
ji čia pašaukta liudyti bolše
vikinę tironiją

LENINO ORDINAS SOVIETŲ
RAŠYTOJŲ SĄJUNGAI

įvykusio Sovietų Sąjungos 
rašytojų suvažiavimo proga, 
kuriame dalyvavo ir lietuvių 
rašytojų atstovai. Sovietų Są 
jungos aukščiausias prezidiu. 
mas Sovietų Rašytojų sąjun 
gą apdova.iojo Lenino ordinu 
už pasidarbavimą komparti
jai Ta proga kompartijos cen 
tro komitetas savo žody tarp 
kitko pasakė

«Galinga partinės Įtakos ii 
teratūros vystymosi procesui 
priemonė, rimta jėga estėti 

nors lietuv ų tuomet B Aires 
mieste buvo keli tūkstančiai.

STA US ° ĮSIKALBĖJIMAS 
KURIJOJ K

Prieš šventes mudu su ku
nigu lankėmės ir arkivysku
po kurijoje. Tarp manęs ir 
generalvikaro kuris kalbėjo 
itališkai įvyko toks dialogas:

Generalvikaras: Kam jums 
reikalinga bažnyčia ir lietu
viškos pamaldos. Juk jūs sa 
kotės esate katalikai, tad ga 
lite melstis ir mūsų bažny 
čiose!

Aš Melstis žmogus visur 
gali, tbčiau atlikti išpažintį, 
ispanų kalbos nemokant, ne 
įmanoma; daugelis mūsų žmo 
nių jau kuris metas čia gyve 
na be savo kunigo be sakra 
mentų ,.

Gi didelio daikto! Kai iš 
moks ispaniškai tuomet ga 
lės išpažinti atlikti..

Nustebęs dėl tokio ataaky 
mo patraukiau pečiais ir pra 
sitariau:

— Kito kelio nebeturime- 
teks apeliuoti į Romą!

Či generalvikaras jau pa 
keltu balsu stačiokiškai atrė
žė: «Faccia pure!» (darykite).

PAS NUNCJŲ

Velykų pirmą dieną 17 vai 
sudarę iš konsulato žmonių 
penkių asmenų delegaciją, nu 
vykome pasveikinti popie'

nio darbo žmonių auklėjimo 
srityje yra marksistinė meno 
kritika» okia kritika gali ti
kėtis autoriteto ir menininko 
bei plačiojo skaitytojo pagar
bos

Partija teisia didelę reikš
mę T RS rašytojų sąjungos, 
jungiančios visus daugianacio 
nalinės tarybinė« literatūros 
būrius veiklai Jei teks ir to 
liau p adė i idėjiškai grūdinti 
rašytoju', formuoti jų mark
sistinę ienminę asaulėžiūrą 
skirint ypatingą dėmesį litera 
tūriniam jaunimui

Rašytoju organizacija turi 
ir toliau veikt kaip kūrybinė 
sąjunga teikianti kovotojus 
už tarybinės literatūros par 
tiškumą liaudiškumą, jos idė 
ji nių pagrindų tvirtumą».

Žodžiu aiškiai pasakyta kad 
partijos kontro ė ir toliau bus 
uždėt1 ant rašytojų ir toliau

žiaus n ncijaus lietuvių kr lo 
nijos vardu Kristaus Prisikė
limo šventės proga.

Gaila neb-prisimenu minei 
jaus pavardės lis gražiai 
mus priėmė ir išklausęs mano 
sveikinimo, pasakyto jam i a 
liškai delegacijos vardu, pasi 
teiravo ar daug ramų čia žmo 
nių Argentinoje kaip jie įsi 
kūrė. Suminėjęs skaičių pri 
miniau jam, kad mūsų nie 
kas nenori įsileisti savon baž 
nyčion, kurioje galėtume pa 
gal savo krašto papročius su 
sirinkt; pamaldoms. Aš ir 
kiti delegacijos nariai atsi 
sveikinom su nuncijum.

Rytojaus dieną mūsų kuni
gui išvykus Mišių atsilaikyti, 
o man į miesto centrą su rei 
kalais, nuo pat dešimtos va 
landos prasidėjo iš kurijos 
jieškojimas telefonu 1 e 
tuvio kunigo arba konsulo — 
skambino net t is kartus Aha 
mūsų delegaoijos vizitas nūn 
cijui buvo laiku padarytas! 
dar tą pačią dieną kun J 
Janilionis gavo kurijoje adre 
są tos bažnyčios ir klebono, 
kuris jam davė kambarį, vi
są išlaikymą ir 200 pezų mė
nesinės (vikaro) algos ir, su 
prantama, lietnvių pamal 
doms sekmadieniais bažnyčią 
nuo 11 vai rym. Ačiū Dievui- 
pasakėm visi.

(Bus daugiau)

ti laivais amuniciją j frontą 
Nors tą dienų, lijo, bet Be ir 
jo draugai būtinai norėjo at
likti jiems skirtą uždavinį,

16 vai jie paniekė Cai Eeo 
kanalą Kien Phong provinci
joje. Bet čia išti o juos nelai 
mė. Budintis amfibinis ameri 
kiečių laivas pilnas JAV ir 
Pietų Vietnamo kareivių, juos 
pastebėjo ir pradėjo šaudyti. 
Žuvo visi Be draugai o jis 
pats pateko į nelaisvę

Amerikiečiai ir P. Vietna
mo kareiviai jį apklausinėje, 
kaip yra įprasta su visais ka 
r-> belaisviais Jie užsirašė jo 
vardą ir pavardę tėvų ir bro 
lių vardus bei adre.-a. Paskui 
jie paprašė, kad jiems paro 
dytų Kaip veikia S Vietna
mo minos

Be buvo ne tik drąsus, bet 
ir gudrus berniokas Paėmęs 
vieną mažą m ną ją atsar 
giai susprogdino. Paskui, pa 
siriukęs lūžiausią miną, 
trenkė ją j apstojusių karei
vių būr( ir žuvo kartu su 57 
P. Vietnamo ir 12 JAV karei 
vių

Sužinoję apie to didvyrio 
darnų, S Vietnamo komunis 
tai ouvu taip sužavėti, kad jį 
isn.eie į padanges Jie išgaisi 
no jo garbę po visą kraštą. 
Jo paveikslas ir didvyriškas 
darbas buvo įdėti į pirmąjį 
Hanojaus laikraščių puslapį 
ir nevienas Šiaurės Vietnamo 
miestas pasipuošė jo statula 
mis. Visų moki klų vaikai bu 
vo supažindinti su to hero 
jaus daroais ir nevieno jau 
nuolio širdyje suliepsnojo pa 
našus pasiryžimas

.-. menkiečiai veda labai 
smulkią kovu ir nuostolių sta 
tististiką Sužinoję iš Hano
jaus laikraščių ir radio ap.e 
tą neįprastą herojų jie pra 
dėjo įtarinėti, kad čia bus ga 
na riebus komunistų propa 
gandos kepsn s, Nors Be pa 
vardžių yra daug bet iš tėvų 
ir brolių vardu bei adreso ne 
sunku buvo atspėti, kur iš 
tiesų yra tas didvyris. Pati 
krinę belaisvių sąrašus, jie 
nustatė, kad tas taviamas did 
vyris sėdi kalėjime, Apie tai 
jie pranešė ne tik Be tėvams 
bet ir š Vietnamo komunis
tams

Nenorėdami apsijuokinti sa 
vo pačių tarpe k< munistai įs 
linko į to didvyrio kaimą ir, 
sutikę jo motiną, paklausė, 
kur yra sūnus. S paprasta

(pabaiga 4 pusi.)

vyks prievarta, kurią mini 
«Atlantic» žurnale Svetlana 
Allilujeva

SIBIRO PANČIAI TIKROS 
LAISVĖS SIEKIANČIAM 

RAŠYTOJUI

Svetlana Stalinaité «Atlan 
tie» žurnale šaukia: «O rusų 
literatūros kankiniai». Esą nie 
kas nepasikeitė nuo caro lai 
kų, kada žandaras buvo pir 
mas rašytojo kūrinio kritikas, 
Nei Gogolis. nei kiti nebuvo 
tremiami ir teisiami už savo 
satyras iš Rusijos gyvenime 
absurdų «Dabar šaukia 
Svetlana. — «gali te sti už 
metaforą siųsti į koncentra 
cijos stovyklas už literatūri
nius įvaiždži-us- Prisiminusi 
nuteistąjį rašytoją Andrei Si 
niavskį, S-etlana rašo: «Aš 
matau avė, Andriukai, mano 
vargšas kenčiantis drauge, 
stovintį basą su kibiru šalto 
vandens rankose tavo plan 
kai nešukuoti ir :avo d abu- 
žiai suplyšę». Ir toliau Svet
lana rašo: Tu nieko daug ne 
turėja pasakyti apie save, An 
driukai nebuvai tu ma oniau 
sias vyr s pasaulyje, tačiau 
buvai tiek atkasius Pūti išti
kimas sau ir teisingas savo 
sąžinei» Svetlana pabrėžia, 
kad tas ištikimumas savo są
žinei ir Dievui ' neleido jam 
spausd nti kūrinių ir juos 
skelbti.

avellana džiaugiasi mėlyna 
ke Šveicarija ir šaukia: «O, 
Dieve, koks puikus Tavo pa 
sauks* o savo artimiesiems 
sako kad «Reikia tikėti neiš
vengiamai perga e ir gyveni 
mo atgimimu».

Sovietų rašytojų sąjungos 
suvažiavimo proga gal nieko 
nebuvo reikšmingesnio, kaip 
šita Svetlanos rašto išspaus
dinimas. gimęs iš jausmo, ku 
rį sukėlė tremties knyga 
• Daktaras Zivago».

Gyvas Didvyris

Nguyen van Be yra kokių 
16 metų berniokas ir pagal 
Šiaurės Vietnamo spaudą jis 
tapo didvyriu Štai kokie to 
nepaprasto herojaus žygiai.

1965 m. balandžio mėnesį 
Nguyen van Be įstojo j ko
munistų jaunimo sąjungąą ir 
uoliai joje dirbo. Pratjus vie 
nerems me-tamš dvi tos sąjun 
gos grupės gavo įsakymą vež
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— Kaip matyti iš Jūsų pas! 
sakymų, reiškiatės gana pla 
čiai ypač žurnalistinėje srity 

je, Ar esate profesinių organi 
zacijų nerys?

— Buvau narys prancūziš 
kosios žurnalistų sąjungos, ku 
ri vadinasi «Union Canadien- 
ne des Journalistea de Lan
gue Francais®», nuo 1951 iki 
1966 m. buvau vienas jos di. 
rektorių,

— Dar liko nesuminėta fil
mų sritis, kuria, rodos, taip 
pat domitės. Ar tenka joje 
dirbti?

- Filmų sritis man yra ar
tima 1965 m. vaidinau filme
«Pas des vacances pour les

O que pensam os rapazes do namoro?
— Julga certo, que seus o 

deixem ou tenham deixado 
namoras dos 12 aos 16 anos?

— Não está certo, porque 
dos 12 aos 16 anos a pessoa 
e muito nova e a maioria dos 
adolescentes não sabe o que 
faz. (Resposta de um rapaz 
de 14 anos)

— Não, porque devemos 
pensar nisto aos 19 ou 20 
anos quando já tivermos for
mação e caráter (16 anos)

— Não, pois, quando temos 
10 a 16 anos somos, arnda 
uns moleques e o namoro es 
traga muito a vida, porque, 
indo a escola ficamos pen- 
sando na namorada (14 anos).

Não. porque se o pai dei 
xar o filho namorar desde 
pequeno, ele estraga o filho, 
que não mais estuda fica 
sempre a pensar na namora 
da; está sempre aéreo, só 
pensando nela. Falo isso por 
que já aconteceu comigo, pois 
comecei a namorar com 8 
anos, (15 anos)

Vytautas Didysis pas Kryžiuočius
SIMAS šUŽ EDÉLIS

Paskutin kartą aprašyta kaip Vytautas pateko
pas kryžiuočius ir kaip 
priėmė. Dabar toliau S

Patekęs į tokį širšyną, Vy
tautas iš pradžių turėjo kęsti 
niekinamas ir užgauliojamas

(pabaiga iš 3 pusi) 

ūkininkė atsakė, kad sūnus 
yra tokiame ir tokiame kalė 
jime. Tuokart atsirado du ki 
ti komunistų didvyriai, kurie 
nutarė pasiduoti amerikie
čiams ntetoli Be kalėjimo. Jie 
tikėjosi patęsti į tą patį ka 
įėjimą ir, atsiradus progai, 
nužudyti tą virš debesų iškel 
tą herojų.

Bet ir amerikiečiai buvo ne 
pėsti. Numatydami kad komu 
nistai norės žūt būt prieiti 
prie savo didvyrio, jie atski- 
rė jį nuo ki ų kalinių ir ne 
paleido jo iš akių, škvotę ge 
rai anuos du pasidavusius ko 
munistus, jie sužinojo visą 
tiesą. Tada Pietų Vietnamo 
valdžia nugabeno tą gyvąjį 
didvyrį pas jo tėvus ir bro
lius ir pakvietė savo ir užsie 
nio korespondentus patikrin 
ti faktus.

Faktai, žinoma atidengė

— Bem, eu tenho 13 anos 
e esta não é idade para na
morar. Seria ridícul > um me
nino de 14 anos de braço da 
do com uma menina de 12

Não, porque com essa ida
de não é possível ter uma 
mentalidade bem desenvolví 
da para encarar o namoro o 
mo deve ser encarado na 
realidade (15 anos).

De proposito multipliquei 
desta vez os tes emunhos, 
porque os achei necessários

Muitos pais não dão ao as
sunto a importância que me 
rece e nem avaba <> al 
que podem fazer a seus fi 
Ihos deixando os namorar 
mesmo que seja brincando 
de namoro» — nessa idade

Sabem os pais que o namô 
ro deve ter um único oojeu 
vo; o casamento Não. S o, 
pois lícitas brincadeiras ou 
passatempos di nte de uma 
finalidade tão séria..

Pe Hípó ito Ma tines O' 
Família Cristã Junho de 1967.

jie išdidžiai ir užgauliai jį 
S rašo;

Bet jis buvo kantrus ir ramus 
Giliai paslėpęs pyktį ir panie 
ką. jis mokėjęs nusišypsoti ir 

komunistų melą Kad nebūtų 
jokios abejonės amerikiečiai 
nufotografavo tą gyvą didvy
rį laikantį rankoje, Hanojaus 
laikraštį kuriame buvo apra 
šyti jo herojiškas darbas ir 
garbinga mirtis Atspausdinę 
šimtus tūkstančių Jų fotogrjfi 
jų jie paskleidė jas po visus 
Šiaurės Vietnamo miestus. 
Nors Šiaurės Vietnamo komu 
nistai gynėsi, kaip įmanė, bet 
pats Nguyen van Be taip sa
kė susirinkusiems žurnalis
tams.- «Tai. ką komunistai 
skelbė apie mane, skamba 
kaip mano mirties Sprendi 
mas. Bet aš nenoriu mirti 
Aš trokšti, kad visi žinotų 
jog komunistų paskleista ži’ 
nia yra neteisinga. Aš esu gy 
vas ir nori i toliau gyventi».

Pietų Vietnamo valdžią, ži 
noma, dabar saugoja ne tik 

gyvą «d dvyrį», bet ir jo 
tėvus, brolius ir gimines nuo 
komunistų keršto, 

net maloniai pasišnekėti. Kry
žiuočiai dėl to pamažu atly
žo, o kaikurie iš jų, arčiau 
Vysautą pažinę, Įsitikino, jog 
jo gabumai toli juos pranoks 
ta. raskui jie net viešai skel 
besi niekada neturėję pas sa 
ve išmintingesnio ir gudres 
nio vyro, kaip Vytautas.

iš tikro, Marijenburge jis 
nesėdėj rankas sudėjęs ir 
negaišo laiko riterių žaidi 
muose Naudodamasis kryžiuo 
čių viešnage, t y autas stebė 
jo jų karius tyrinėjo jų pilis, 
domėjosi ju valstybės santvar 
ka ai p jis kiaurai pažino 
kryžiuočių gyvenimą jų ap- 
gau.es r nedorus įgeidžius 
Be to, draugaudamasis su ki 
tų kraštų riteriais — ir iš jų 
nemaža pasimokė Visa tai 
paskui jam padėjo geriau vai 
dyti Lietuvą ir lengviau grum 
tis su savo priešais.

Tačiau jis buvo atvykęs j 
Prūsus ne m >kytis, o rengtis 
į karą su Jogaila. Kryžiuo
čiai iš pradžių mėgino juodu 
sutaikyti ir ramiu oūdu išside 
rėti daugiau žemių Lietuvoje. 
Bet Jogaila, smarkiai supy 
kęs, kad jie remia Vytautą, 
nutarė atsiimti ir dovanoms
Žemaičius < isi žemaičiai»
— rašė jis į VIa ijenburgą,
— «pasidavė mums ir mūsų 
mielam broliui Skirgailai». 
Vokiečiai paskelbė jam už 
tai karą Tuo būdu pirmą bu 
vę geri bičiuliai ir draugai 
kovoję su Kęstučiu ir vytau 
tu, dabar jau su.-ivaidijo

Vytautas to ir uuke. Drau 
ge su kryžiuočiais jis išvyko 
į Lietuvą 1383 metų rudenį. 
Nelengva jam buvo s>u sveti 
ma kariuomene žygiuoti tėvy
nės miškais! Tiek daug kartų 
kryžiuočiai buvo ją kamavę 
ir skriaudę.

(bus daugiau)

Peggy Fleming 17 metų iš Colorado Springs U. S. A. laimėjo aukso medalių tarpvalsty 
binėse pačiūžų varžybose Šveicarijoje. Davos vietovėje. Čiuožti ji pradėjo būdama 9 metų 

Artur Ashe yra vienas iš geriausių teniso lošėjų U. S, A. Roy Emerson, australietis 
lauko teniso žvaigždės buvo Ashe nugalėtas.

Bob Stagren, 19 metų nugalėjo visus savo priešininkus šokime į aukštį su kartimi
— Jo pasiektas rekordas yra 5,23 metrų.

Lietuvis žurnalistas pran 

euziskoj visuomenėj
Pasikalbėjimas su Aloyzu 

Stankevičium — Alain Stanke

Montrealyje garsėja Aloyzas 
Stankevičius kaip žurnalistas, 
radijo bei televizijos komen 
talerius ir fi mininkas Jis ga 
na plačiai žinomas Kanados 
pran- ūzų visuomenėje, bet ga 
na mažai — lietuvių Norėda
mi plačiau supažindinti lietu 
vių visuomenę su tautiečiu 
žurnalistu kreipėmės į jį su 
ke įais klau-imais, į kuriuos 
jis mielai atsake

— '.edaug kas š ietuvių 
žino apie Jūsų atsiradimą Ka 
nadoje. Kur gi prasidėjo Jū 
sų gyvenimo elias?

— Gimiau Kaune 1934 m 
Mokiausi Lietuvoje ir Paryžių 
je. į Kanadą atvykau su tė 
vai* iš Prancūzijos 1951 m

odos esate parašęs ir 
knygų prancūzų kalba?

i'aip esu parašęs kele
tą kirygų apie narkotikus apie 
žumalis o nuotykius įvairius 
žymius žmones

Ar nebandėte savo suge 
bėjimų ii kitose ityse, pvz. 
radio ir televizijos?

O taip Nuo 1951 m dir 
bau CKvL radijofone kaip 
tekstų ir programų paruošė 
jas Nuo 1954 m. pradėjau 
dirbti kaip įvairių programų 
vedėjas ir reporteris 1955 m. 
įkė iau koją ir televizijos sri 
tie buvau vedėju ir pašne 
kovu šiose programose: «Car 
refour» -Les insolen es d’une 
camera» praneūzų kalba; 
«Ob-erver — anglų kalba. 
Šiuo metu rašau programų 
tekstus prancūziškajai CBC 
radijo programai «Les cou
ches tards» (Vėlyvas miegas). 

idoles» (Nėra atostogų sta
bams) Jis buvo gaminamas 
Montrealyje. Dabar ruošiu fil 
mą anglų ir prancūzų televi
zijoms, Be to esu pasižadė 
jęs paruošti televizijai anglų 
ir prancūzų kalbomis. Vėliau 
esu numatęs paruošti ilgą fil 
mą Kino teatsui Tuo reikalu 
teks važiuoti į Niujorką

Kuriuos įdomesnius asine 
nis prisimenate iš savo susiti 
kimų?

— Apie tai galėčiau para
šyti ištisą knygą Esu susiti 
kęs su Mon realio burmistru 
J. Drapeau buvusiu Kvebe 
ko provincijos premjeru J 
Lesage, J Diefenbakeriu. W, 
Gordonu ir daugybę kitų įžy
mybių

Ką galėtumėte pasakyti 
lietuvių jaunimui apie galimy 
bes dirbti Kanados radijo, te
levizijos ir spau os srityje?

— Kanadoje yra galimybių 
visose srityse tik reikia ne
tingėti

Teko patirti apie .’ūsų pa
stangas organizuoti lietuvišką 
programą per CBC radijo 
prancūziškąjį tinklą. Ar turė
jote sunkumų?

— Negalėčiau sakyti, kad 
turėjau sunkumų Reikia ini- 
oiatyvos bei domėjimosi iš iie 
tuvių pusės. Minėtoji radijo 
stotis žada duoti dar dvi va
landas liet programai balan
džio mėnesį

Baigus pasikalbėjimą beli
ko padėkoti, atsisveikinti ir 
palinkėti jaunam tautiečiui 
prasiveržti dar toliau ir kar
tu plačiau po skleisti lietuviš
kąją kultūrą.

V, Zubas 
«Tėviškės Žiburiai»*

IV. 27. 67,
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• «į' ' i-

Helikopteriai kasdieną daugiau yra vartojami U.S A.
Sunkiosiose statybose helikopteriai atlieka didelį uždavinį. Vedant elektros laidus per 

kalnus ir dykuigas, helikopteris irgi yra naudingas Helikopterių yra įvairiausio dydžio. Jie 
padeda statyti namus prefabrikuotus kainų viršūnėse, «ganyti» gyvulius, tręšti laukus, sėti 
medžių sėklas neprieinamuose vietose, gęsinti gaisrus ir t.t

Su Tėvu Bružiku
IŠ KORDOBOS PADANGĖS

Po 15 metų vėl pasirodė 
pas mus kordobiečius mielas 
misijonierius f Jonas Bruži 
kas, S J Prieš misijas jis ap 
lankė visus pláèiai išsimėčiu 
sius lietuvius Kur jis nepa 
siekė! Toli nuo Kordobos ir 
La Cumbre kur gyven Alek 
Sandras U nbražiūnas ir Hotel 
Anita Ėst. Teha taip pat apie 
10 šeimų Alta Gra ia. Paga 
liau neapleido neaplankęs bu 
vusio Buenos 'ires lietuv ų 
konsulo Jurgio Kučinsko ve 
dusio Dr Eliziejau Draugelio 
seserį Onutę 'augę is sakė: 
«To tai nepasieksi ir nerasi 
nes gyvena toli Kordobos kaj 
nuošė, kur joki susisiekimo 
nėra» Misijonierius dar la
biau užsispyrė Girdi eisiu. 
Ir nuėjo..

Palinkęs į priekį truputį 
Siūbtelėdamas, nes jo koja 

BRAZILIJOJ LIETUVIŲ Ž NIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p -t Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgal otam ninisteriui Dr Frikui Mejeriui, 
Brazilijos lieluviams konsulatinius patarnavimus (pasai, 

įvairūs liudijimai ir k ) laikinai atliks Lietuvos 
pasiuntinybė Urugvajuje Jos adresas yra:

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

••JCIFli J A’9
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 ------ -

sulaužyta S. Paulo mieste, T. 
Bru'ikas tik žengia, pakiuokšt 
pakiuokšt, daug kilometrų ne 
lygiu, akmenuotu *ordi bos 
kalnų ke iu ir maloniai nuste 
bindamas 87 metus beeinantį 
buvusį kons lą ir jo žmoną, 
j žengia į jo namus. Gauna 
pietums mėgiamu rūgščių ko 
pustų u (vairiais priedais pa 
deda atnaujinti «Laiko» prenu 
meratą r vėl šsiskubina nes 
bijo, kad nepavėluotų j vaka 
rinius lietuviams misijų pa 
mokslus 7 vai vakare

Taip pat jis papasakojo, 
kaip jam buvo sunku surasti 
a. a ?r K Graužinio ūkį. Vi 
sai ne tuo vardu informuotas, 
nuvy sra toli nuo Kordobos 
į laukus N radęs toj koloni 
joj nė pėdsakų netikėtai iš 
policijos sužino kad Milda 
Grausintitė gyvena visai ki
toj k o tijoj Jau naktis, o 
n isijonierius dar važiuoja ieš 

koti Tamsu, mėnulis nešvie 
čia susiranda namą. Pradeda 
belstis. Nė gyvos «dūšios*. Ne 
ra kur nakvoti Priėjęs barą, 
sustabdo vežimėlį su vienu 
arkliu. Pasiprašo kad pave 
žintų, Du jauni vyrukai pasi 
sodina misijonierių į vidurį. 
Nakties pagėla varsto sąna 
rius. 35 metų vyrukas apvel 
ka pakeleivį savo švarkeliu, 
o pats lieka v enuose marški 
niuose, «Aš jaunas - sakąs 
— man nešalta» Kulni, kulni, 
kumelaitė veža net 20 kilo 
metr Paga.iau pasiekia Kor 
dobos priemiestį, iš priemies 
čio jau galėjo paimti autobu 
są miestan. Bet vėl kliūtys. 
Nors aktus turėjo, bet aeati 
daro jėzuitų vienuolyno Sa 
crada Familia vartų Berne 
gindamas atidaryti, užlaužta 
prancūziškoj spynoj raktelį. 
Lauke šalta kur nakvoti? O 
jau pusė dvylikos nakties! 
Griebėsi belstis j duris iki 
pagaliau išgirdo sargas ir 
įleido.

Šiuos dalykus misijonierh s 

PI G I IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, b86, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningasis 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga pard lodama ir išsimokėjimui

, teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

rašančiam papasakojo, o kiek 
dar jis turėtų papasakoti?!

Ačiū Dievui, jo sudėtos pas 
tangos nenuėjo niekais Dau 
gelis žmonių pasinaudojo mi 
sijomis, atsiliko gal nuo ilgų 
laikų išpažintį, susitvarkė ne 
viena moterystė, o užbaigda 
mas misijas gegužės 7 d. 10 
vai privargęs pamokslų skel 
bėjas džiaugėsi, kaip gražiai 
kordubiečiai lietuviai ir iš 
apylinkių šeimomis artinosi 
prie Dievo stalo.

Į užbaigą, atsilankė ir 3 se 
selės kaz'i-mierietės, kurios pa 
dėjo giedoti lietuviškas gies 
mes ir dalyvayo pietuose Su 
eivienijimo salėje, kur [įvyko 
parengimas su skaniais vai 
giais ir atsisveikinimo prakal 
bomis Sugiedota ilgiausių me 
tų kad misijonierius dar ga
lėtų pravesti aug misijų, 
nors jis jau nežadąs į Kordp 
bą atvykti. Girdi misijos tik 
per 10 metų, o jis to laiko ne 
sulauksiąs.

Linkime misijonieriui su 
laukti ir 100 metų, kad dar 
galėtų sugrįsti j išlaisvintą 
Lietuvą ir tenai pa.lsėti po 
gyvenimo vargų!

Kordobietis

«nF.RRXKRRy.nKKKRKMnnr.tiKKRR»

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

p Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, lei 50- 2180. 
Vei- ia kasdien prieš piet

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZEL NA.- Rua Inacio ir Av 
Zelina. Mons. Pio Ragazins 
kas, Tel. 63-5975.

Šv Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde. Tf 1. 51 4011

pusi. 5

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- 
uania, 67, Mooka — Tel. 

92-2263.
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA

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

Iždininkas p, JJRGEGARŠ 
KA Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Liete 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 17,00 vai . Darbo 
dienomis 7 ir 7.30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko) 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

sriud mėnesio sekmadienį 
°arque das Nações 1® vali 
Casa Vente 17.15 vai.
Antrą

Jaęana klierikų kopi. 8,1? vai 
3om Retire 10 vai;
Utinėm 18 00 vai.

Trečia
Agua Rasa -,15 vai..
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa IF vai..
ask utinį:

Vila Anastacio 8,30 vai,, 
Vila Bonilha 10,30 vai.
v Prudente 18 vai.

*. ■>. -v. J- J.. J, ,Jk. JC. A. A. A. A. .T. J. JT* A. .f, .r. A .|K „t, itį «Wi ? ««*•*«¥* -r . vir ’ «r’ -it "V ^« «v «I1 v A “ * í V "

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėle 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAI! 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IR

PLATINKITE VIE

NÍNTELI PIETŲ AMERIKOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IIIPMAOF ČAIŽIEM
Lindoya vanduo yra ajaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.mp į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: J51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO
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Baisiojo Birželio Paminėjimo Pamaldos Mokoje Si Sekmadieni 17 vai.

RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

RIFA - LOTERIJA

Prelato Kazimiero Miliaus 
ko ligoninės išlaidoms apmo 
kėti.

Jau ketvirti metai eina kai 
Prel. K. Miliauskas yra inter 
nuotas ligoninėje, Campinas 
mieste Kiekvieno mėnesio iš 
laidos siekia 225 naujus kru 
zeirus Prel P, Ragažinskas. 
kuris rūpinasi ligoniu, prašo 
tautiečių paremti apmokėjimą 
ligoninės išlaidų nuperkant 
leidžiamos lote i jos bilietą. 
Pirkėjas galės laimėti naują, 
amerikonišką barzdai skusti 
mašinėlę ir elektrinį naują 
pečių. Loterijos bilietų gali 
ma gaut* klebonijoje ir pas 
organizacijų valdybas Bilieto 
kaina penki nauji kruzairai.

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
šaukia narių susirinkimą atei 
nantį sekmadienį tuo au po 
sumos. Jaunim > Namuose

Visi zeliniečiai regite, kaip 
gražėja bažnyčios bokštas jo 
darbams užbaig i ir visą baž 
nyčios priekį sutvarkyti dar 
reikalinga pinigų Todėl visi 
parapijiečiai prašomi dosniai 
aukoti. Aukas priima parapi 
jos komitetas.

Jauna bevaikė lietuvių po 
ra, gerai gyvenanti Šiaurės 
Amerikoje mielai įsūnytų lie 
tuvių tėvų berniuką ar mer 
gaitę. ne vyresnius kaip 10 
metų amžiaus. įsūnytų ir du, 
jei tik būtų broliai Daugiau 
informacijų galima gauti «Mū 
sų Lietuvos» redakcijoje

Ponas Laupinaitis jieško vy 
resnio amžiaus moters, kuri 
turėtų prižiūrėti jo trijų metų 

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

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

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.

PETRAS 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 lg metų 
turguose (com a barraca de cereais)

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

Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723.

dukrelę ir su ja kalbėtis tik 
lietuviškai. Jo žmana yra bra 
žilė. Nois yra pranokusi lie 
tuviškai, bet nepakankamai 
gerai P. Laupinaitis žada tą 
moterį išlaikyti ir ja rūpintis 
kaip savo motina

Gegužės 27 d. Marijai (Ma 
linauskaitei) ir Pranciškui Sa 
kaloski gimė dukrelė. Pakrikš 
tyta Marjgos vardu. Jų sūnus 
Robertas ir duktė Vilma lan
ko Mókos lietuvių šeštadieni
nę mokyklą.

Praėjusį šeštadienį birže
lio 3 V Prudente bažnyč’oje 
susituokė Žanetė Pociūtė su 
Irineu Girardi Jaunoji yra 
Apolonijos ir Romano Pocių 
varesnioji duktė. Vaišės buvo 
jaunosios namuose Povestuvi 
n-i kelionei iš yko j Minas.

«/ušros cco as rengia jo
nines birželio 25 dieną 16 
valandą bus šv Mišios no 
ju suvaidins linksmą komedi
ją su vienu kitu priedu ir ta 
da seks vaišės ir pasilinksmi 
nimas alyvanti gali kas tik 
nor

Šį sekmadienį 15 va andą 
antrosios jaunimo dis
kusijos. Diskusijų tema: «Ko 
dėl mūsų jaunimas nemėgsta 
organizacijų». lą pristatys 
Rimgaudas Jūra. Laukiama 
ko daugiau jaunimo pasakyti 
savo nuomonę

Jei pastebėsite vieną kitą 
«Mū-i.ų Lietuvos» pagerinimą, 
tai buvo galima padaryti dė 
ka dosnių mūsų skaitytojų, 
naujoms raidėms suaukojusių 
520 naujųjų kruzeirų.Tos su 
mos nepakako pilnam spaus-

VILA BELĄ
LIETUVIŲ 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. \ isos S. Paulo lietuvių organizaci 
jos ir pavieni lietuviai kviečiami kuo skaitlingiausiai da 
lyvauti šių liūdnų sukaktuvių minėjime.

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

Liet. Sąjungos Brazilijoje
Valdyba.

tuvės raidynui nupirkti Isigi 
jome tiek, kiek buvo galima, 
ir pačių reikalingiausių rai. 
džių antgalviams Dėkojame 
visiems aukojusiems Jei to 
liau kas paaukotų, taivėldau 
giau raidžių ir ženklų pri 
pirksime

GERIAUSI LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS RĖMĖJAI yra tie, 
kurie laiku, metų pradžioje 
sumoka savo prenumeratą, 
au praėjo kone pusmetis, <> 

dar beveik pusė «.Mūsų Lietu 
vos» ėmėjų neužsimokėj Pri 
mename jog užsimokėti gali 
ma: «M. L » Administracijoje, 
rua Lituania 67, Mokote, pas 
B Šukevičių spaustuvėje pas 
J. Baužį ir pas kitus platinto 
jus Paštu čekį galima, siųsti 
užrašant arba redaktoriaus 
pavardę Jonas Kidykas arba 
administratoriaus J. Bružikas 
Adresas; rua Lituania 67 
Paulo 13, S P P enumerata 
metams 7 naujieji kruzeirai

PASKUTINĖ PFOGA papi 
gintai užsimokėti už > Laiškus 
Lietuviams» «Žvaigždę» «Šv 
Pranciškaus Varpelį», «Aidus» 
ir «Eglutę» iki birželio mene 
šio galo. «Aidai» dabir gauna 
mi už 10 naujųjų kruzeirų, 
kiti už 5 ncr., o «Eglutė» tik 
už 3 ncr Birželiui pasibaigus 
Aidai kainuos 19 ncr kiti 
po 10 ncr. Tat pasiskubinkite 
atsinaujinti savo prenumera 
tas!

Kas surinks žilvitiečių Eglu 

D R ANTONIO SIAULYS
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 Ad Ūtos 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

Atende-se com hora marcada 
Horário - das 14 as 20 horas 
Sabado das 9 tas 12 horai 

DR. JONAS N1CIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X . -«

Consultorlo: RuaCap' Pacheco Chaves, 1206, ló andar; 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352

tės prenumeratą už šiuos me 
tus? Anksčiau tai darydavo 
p M; Vinkšaaitienė Keletą 
metų ji iš savo kišenės užde 
davo prenumeratas Dabar ji 
to negali padaryti. Daug kas 
jai liko iki šiol skolingas Jų 
tarpe yra net turinčių po du 
automobiliu, bet nesukrapštan 
čių trijų kruzeirų Eglutės sko 
lai atiduoti

A. A. Jonas Aleknavičius
Birželio 4 dieną 59 metų su 

laukęs atsiskyrė iš šio pa 
šaulio
A A JONAS ALFKN WIÕIUS

Gimęs Šiaulių apskrityje, 
paliko labai liūdinčią žmoną 
Emiliją dukteris Elzę ir Ire
ną žentą João Antoniuk, ir 
anūkus Nilton ir Nelson; bro 
liūs Juozą ir Povilą bei tris 
seseris Eugeniją Mikšienę, 
Oną Kilčiauskienę ir Eleną 
Kraujalienę Palaidotas S. Cae 
tano kapinėse.

Septintos dienos mišios bus 
Vila Belą bažnyčioje, šešta 
dienį )9 valandą

S. Caetano kapinėse šešta 
dienį palaidotas ST-SYS MA

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 0,15

LECKAS, 61 metų. Kilęs iš 
Žiežmarių

Tą pačią dieną tragiškai žu 
vo JONAS LAŠINSKAS.

Gegužės 18 d. Jacareí ligo 
ninėje mirė ponia AIDA CA «1 
POS KLIMEIKIENÉ, 52 metų 
amžiaus

Velionė buvo partekusi aukš 
tesnio mokslo ir užėmė fede
ralinės valdžios valdininkės 
vietą. Ištekėjusi visą savo gy 
venimą pašventė šeimai, gra 
žiai išaugindama ir į aukštes 
nį mokslą išleisdama savo vai 
kus ir anūkus. Palaidota Ja 
care! kapinėse

Liko liūdįs vyras Vincas 
Kiimeika, vaikai ir anūkai.

VILA ANASTACIO.

Gegužės 28 Anastacio jau. 
nimas turėjo šaunų pikniką 
Paiol Velho Dalyvavo apie 
100 asmenų ir visi buvo pa
tenkinti > pač jaunimas

B L BENDRUOMENES 
RINK MAMS suorganizuoti ir 
pravesti praėjusį sekmadienį 
išrinkta ši komisija:

Jonas Šermukšnis Vytautas 
Tumas, Juozas Tijūnėlis Arū 
nas Steponaitis Jonas Bajo- 
rynas ir Tėvas J Giedrys SJ.

Šį sekmadienį 14 valandą 
ta komisija posėdžiaus Mo
kos lietuvių rūmuose ir suda
rys rinkimų p anus

«Libra» V, Anastacio jauni 
mas rengia Joninių šventę bir 
želio 24 d. ir kviečia visus 
dalyvauti.

NAUJOS KNYGOS

Kazys Bradūnas «Sonatos 
ir Fugos». (Susitikimai su 
Čiurlioniu). Eilėraščiai. Išlei
do Mykolas Morkūnas 1967 
m. Čikagoje Rinkinys sus 
kirstytas j šiuos skyrius: Pir 
masis pasimatymas, Saulės 
sonata. Pirmoji fuga, Pavasa
rio sonata Antroji fuga, Jū 
ros sonata, Atsisveikinant. 
Naujuos eilėraščiuos poetas 
mezga kūrybinį dialogą su 
Čiurlioniu ir jo pasauliu, lies
damas esmines būties ir lie
tuviškosios dvasios gelmių 
problemas.

Pati knyga yra liuksusinis, 
didelio formato leidinys, este 
tiškai įrištas^ drobės virše
lius ir papuoštas dviejų spal
vų aplanku, pieštu dailininko 
Vytauto O. Vitkau, kuris Čiur 
lionio paveikslų detalėmis yra 
padaręs ir iliustracines pusią 
pių kompozicijas. Dėl savo 
puošnaus išleidimo knyga yra 
puiki dovana įvairiomis pro
gomis

Leidinio tiražas 1000 egz. 
Knyga gaunama «Drauge» 
(4545 W. 63 rd St, Chicago, 
111. 60629). Kaina 5 dol.
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