
Tautu Pažanga
(PAULIAUS VI ENCIKLIKOS TĘSINYS)

Sov. Rusijos Gėda 
tas, tai Sovietų ąjunga ne 
tik nešoko savo klusnaus 
klapčiuko gelbėti, bet drau
ge su visais . jos prakeiktai
siais kapitalistais balsavo už 
rezoliuciją, tuojau pat sus
tabdyti visus karo veiksmus. 
Be abejo, toks Rusijos balsa
vimas buvo vieninteliai iš
mintingas elgesys. Tačiau 
arabai visai teisingai pasiju
to jos išduo i, apgauti ir pa
likti išvirtą košę vieni pa ys 
išvalgyti.

Bando sovietai kaip nors 
atsigerinti. Tie ir jų satelitai 
nutraukė diplomatinius san
tykius su ’zraeliu, sušaukė 
visų komunistinių kraštų vy
riausybių galvas' pasitarti ir 
tada siekte prisiekė rem i 
arabus vi omis priemonėmis, 
iki Izraelis su visais kapi'a- 
listais būsią* sutriuškintas!

- ".’■styti kitą į karą, žadėti 
-.'v i:eriopq paramą ir pasKa» 

elgtis priešingai, kai mato, 
jog jo sukurstytasis prakiša 
- tai irgi veidmainiškumo ir 
begėdiškumo gėd-a. Bet, žino
ma, komunistams viskas ga
lima, viskas garbinga, ką jie 
daro. Tačiau ar to ir dabar 
dar nesupras ir nenorės su- 
p asti laisvojo pasaulio poli
tikas ir visi sovie.ų simpa- 
tikai?

Galimas dalykas, kad’šitaip 
prieš vi«ą arabų pasaulį ap
sijuokusi Sovietų Rusija steng 
sis dabar atsigriebti ir vėl 
siųs savo ginklų, ir vėl ra
gins juos toliau kovoti, gal 
siųs ir savo «savanorių», ne 
todėl, kad jiems būtų gaila 
arabų, bet todėl, kad arabų 
kraštuose kvepia žibalo šal
tiniai, kad čia bilijoniniai tur 
tai taip pat vilioja komunis
tus, kaip jie viliojo ir tebevi- 
lioja vakarų kapitalistus. Ko- 

• miinistiuis kapitalizmas nė 
kiek ne doresnis, nė kiek ne 
žmoniškesnis už kolonialistų 
kapitalizmą, o tarp jų tiek 
mūsų, tiek žydų, tiek arabų 
tautos turi kentėti. Ir iki di
dieji politikai nekreips dė
mesio J nuoširdžius Šv. Tėvo 
m ai .avimus sukurti teisingu
mu ir meile pagrįstą taiką, 
tol mažesioms tautoms ir vi
sam pasauliui ramybės ir 
laisvės nebus.

Birželis- Dviguba
Svarbūs pasaulio įvykiai 

rieda daug greičiau už M. L. 
ratus pas skaitytojus. Stam
biausiomis raidėmis paskuti
niame numeryje pranešėme; 
«KARAS PALEST NO JE . Bet 
kai Burner s pateko Į daugu
mos rankas jis jau buvo pa
sibaigęs. Džiaugiamės, kad 
pasibaigė skerdynės, bet ne
galim džiaugtis mūsų pašto 
mizeriokišku patarnavimu.

Karas pasibaigė per savai
tę» jei galima laikyti pabaiga 
tiktai paliaubas. Bet šito ara- 
bų-žydų karo proga vėl pasi
rodė visoje savo šlykštybėje 
Sov. usijos veidmainišku
mas. Birželio mėnesį galima 
laikyti s «vietų negarbės mė
nesiu. Birželio mėnesį Sovie
tų Rusijos «pažangiausieji, 
ku tūringiausieji vi»ų prislėg
tųjų tautų ūžta ėjai ir globė
jai surengė mūsų bejėgei 
tautai didžiausias skerdym. s 
ir trėmimus. Tas faktas įėjo 
pasaulie storijon kaip ju >- 
džiausią sovietų dėmė, kurios 
neišplaus jokie jų išsisukinė
jimai. Tiktai barbariškos są- 

> žinės ir žvėriška galvosena 
gali sugalvoti tokius planus, 
kokius parengė ir įvykdė So
vietų Rusijos diktatoriai aną 
birželio mėnesį, kai tūkstan
čiai lietuvių, nieku nenusikal
tusių Rusijai, jokių su ja su
tarčių nesulaužiusių, nė vie
no šūvio į juos nepaleidusių. 
buvo tartum galvijai išvaryti 
į Sibiro šaltas platybes, kur 
šimtai jų didžiausiam varge, 
be jokios medžiaginės ir dva 
sinės pagalbos paguldė savo 
galvas! Už ką? Kad norėjo 
savame krašte būti sau žmo
nės, laisvai tvarkytis, kaip 
jiems patiko, mylėti savo 
kraštą, tikėti Dievą ir jam 
tarnauti. Kiekvienas nors kiek 
žmoniškumo jausmo tebeturįs 
žmogus tokį sovietų pasielgi
mą su Pabalčio tautomis lai
kė ir visada laikys didžiau
sia žmoniškumo gėda ir ne
garbe.

ANTROJI SOVIETŲ GĖDA

Kas sekė radiją, teas skai
tė spaudą, pastebėjo, kaip 
Sovietų Rusija šie birželio 
pradžioje kurstė arabus «duo 
ti žydams j kailį», kaip ji ža
dėjo arabams visokeriopą pa
ramą. Taip padrąsintas Nas- 
seris ir užkūrė izraelitams 
karštą pirk'. Bet kai vargšas 
Egipto diktatorius toje savo 
sukurtoje pirtyje pradėjo svil
ti, užtrokšti, kai pažadėjęs 
per 24 valandas susidoroti su 
Izraeliu, pats buvo sudoro-

TAIP VYSTĖSI KARAS

Prasidėjo pirmadienį, birže
lio 5 d. Kas pradėjo, žydai 
ar arabai? Iki šiol nesužino
ta ir vargiai kada tikrai ži
nosime. Bet kai Nasseris už
darė vienintelį žydų uostą į 

Afriką ir Aziją tai buvo tar
tum peilio įrėroimas i jų šir
dį. Ir kadangi Nasseris visą 
laiką skelbėsi, jog atėjo lai
kas sunaikinti Izraelį, tai ar 
negalima tada sakyti, jog pa
tys arabai iššaukė išprovoka
vo žy us pulti — juk reikėjo 
jo ginti savo laisvę ir gyvy
bę?

Antrąją karo dieną Nasse
ris uždarė visų kraštų lai
vams Suezo kanalą, o Sovie
tų Rusija iškilmingai pasiža
dėjo visomis jėgomis remti 
arabus, jei žydai tučtuojau ne 
nustos kovoti ir neatsitrauks 
j senas pozicijas.

Tačiau tą pačią antrą karo 
dieną sovietus ir visą pasau
lį ištiko staigmena po staig
menos. Izraelio karo jėgos 
davė arabams smūgį po smū
gio laimėjo mūšį po mūšio ir 
taip greit varėsi Egipto žemėn, 
kad atsidūrė netoli Suezo kana 
lo, tos Egipto gyvybinės gyslos 
Nasseris užd; ir<2t?nalą vi- 
cTcins vclJle. -jo» lūv uore- 
jo išprovokuoti smarkią so
vietų reakciją ir įtraukti juos 
į karą.

Rusai įsivelti į karą nesis
kubino, bet mėtė pėdas kiek 
galėjo, ir, pagaliau, kartu f u 
Amerika balsavo už nutrauki 
mą karo veiksmų visuose 
frontuose be jokių sąiygų, 
nors pirmą dieną reisalavo, 
kad ugnį sustabdžius Izraelis 
atsitraukiu į savo ribas, kaip 
prieš karui prasidedant.

Izraelis sutiko sustoti ka
riauti, jei ir arabai sutiks. 
Nasseris nesutiko. Žydai ver
žėsi toliau.

Trečią karo dieną Saugu
mo Taryba nustatė net valan
dą, kada arabai su žydais pri 
valo nustoti kariavę. Rusai 
grasino imt s visų priemonių 
žydams nubausti, jei nepa
klausys. Mūšiai ėjo toliau, o 
rusai jokių priemonių nesi- 
griebė, tik nutraukė diploma
tinius santykius su Izraeliu.

Pagaliau Jordanijos kara
lius Hussein ir žydai nustojo 
muštis.

Ketvirtąją karo dieną Nas
seris visą laiką šaukęs, jog 
kovosiąs ibi paskutinio kario 
bet nepasiduosiąs, pagaliau 
pasiuntėjtelegramą Jungtinėms 
Tautų Saugumo Tarybai, jog 
sutinkąs su paliau
boms, jei Izraelis sutinka. Be
liko neaišku, ką toliau darys 
Sirija. Taip bedelsiant besita
riant žydai veržėsi gilyn į 
Egiptą. Užėmė kone visą Si
najaus pusiausalį, rytinį Sue
zo kanalo kran ą ir Suezo 
miestą, paėmė tūkstančius 
Nasserio karių nelaisvėn, su
naikino šimtus taukų, lėktuvų.

RAS riš KUM AS

35. Žmonių ekonóminis pa
kilimas priklauso núo sociali
nės pažangos Šitai pasiekti 
reikalingas bent pagrindinis 
žmonių išsiauklėjimas, kurio 
ir siekiama išvystymo planu. 
Iš tiesų, mokslo alkis nema
žiau slegia už badą. Neraš
tingas žmogus yra dvasiškas 
išbadėjėlis. Mokėjimas skaity 
ti bei rašyti, išsilavinimas sa
voje profesijoje įgalina žmo
gų atgauti pasitikėjimą savi
mi ir patirti, kad ’ir jis gali 
tik pat pažangiuoti, kaip ir 
kiti. 1965 m. UNESCO kongre
sui Teherane pasakėme; jog 
raštingumas žmogui yra «pats 
pirmas žingsnis į socialini su- 
silyginimą, nemažesnės reikš
mės už asmenišką praturtėji
mą bendruomenei, pirmos rū
šies instrumentas ekonominei 
pažangai bei išsivystymui». 
Todėl mes džiaugiamės dide
liais toje srityje jau atliktais 
darbais tiek privačios inicia
tyvos, tiek vyriausybių, tiek 
tarptautinių organizacijų. Tai 
yra pirmieji pažangos pada
rai, įgalinantieji žmogų pa
čiam save pagerinti.

ŠEIMA
o . c* <

k ’8 žmogus tiktai savo socia
linėje aplinkoje. Joje pirminę 
vietą užima šeima. Kartais 
šeimos įtaka buvo pernelyg 
didelė, nustelbdama pagrindi
nes asmens laisves. Bet vis- 
tiek dar kurį laiką reikia pa
laikyti senuo ius socialinius 
rėmus išsivystymo laikotarpį 
tebegyvenančiuose kraštuose, 
nors tie rėmai ir būtų per
daug sustingę, nekaip suor

Nasseris paskelbė atsistaty
dinąs iš prezidento ir visų 
kitų valdžios pareigų. Atsis
tatydino ir viceprezidentas, 
kuris turėjo užimti Nasserio 
vietą. Bet po keleto valandų 
Nasseris, apsigalvojęs, pas
kelbė liksiąs p ezidentu, nes 
visa tauta to reikalaujanti. O 
kad labiau į Kiršintų visus 
arabus paskelbė, jog ne žy
dai sumušę arabus, o ameri
kiečių ir anglų lėktuvai taį 
padarę, sunaikindami Egipto 
aerodromus ir daug lėktuvų. 
Deja Nasseris neturėjo paro
dyti nė vieno amerikiečių bei 
anglu numušto lėktuvo, kurie 
griežtai paneigė kaltinimus.

Kaltindami vieni kitus, ara
bai vis traukėsi. Izraelis pra
dėjo veržtis į Siriją. Rusijos 
laivynas, visą laiką stovėjęs 
Viduržemio jūrose netoli mū
šio laukų, nepajudėjo arabams 
padėti. Pagaliau kapituliavo 
ir Nasseris ir Sirija.

Taika?

Savaitės gale prasidėjo ko- 
munis ų ir kitų kraštų konfe
rencijos taikos deryboms or
ganizuoti. Rusija su savo 

ganizuoti ir tik palaipsniui 
reikia atsipalaiduoti iš jų per 
dėtų suvaržymų. Bet turi pa
silikti natūralioji vieno vyro 
su viena moterimi šeima pa
tvari, kokią suplanavo die
viškoji santvarka ir kokią 
krikščionybė pašventino. Ji 
yra tas taškas, kuriame susi
eina įvairios kartos, viena 
kitai padeda pasiekti pilnes
nės išminties, suderinti vienų 
su kitais asmenų socialinio 
gyvenimo reikalavimus.

ŽMONiŲ KIEKYBĖ

37. Daugeliu atvejų pagrei- 
tėjęs žmonių prieauglis padi
dina pažangos p; oblemas. Gy 
ventojų skaičius auga grei
čiau negu po ranka jesantieji 
ištekliai, ir atrodo, jog esa
me patekę į akligatvį ne išė
jimo. Tada kyla pagunda 
suvaržyti žmonių dauginimą
si. Be abejo, savo kompeten
cijos ribose vyriausybės gali 
įsikišti, pravesdamos reikalin 
gą propagandą ir imdamosios 
atitinkamų priemonių, kurios 
derinasi su dorovės įstatymu 
bei respektuoja teisėtą vedu
siųjų laisvę. Nėra žmoniško 
orumo, jei nėra prioažįstama 
neliečiama teisė tuoktis ir 
gimdyti. Viską išanalizavus y- ra tikra, jog hil iciau..^ - 
nai suprantantiems tėvams 
priklauso apsipręsti, kiek vai
kų turėti ir prisiimti savo at
sakomybę Dievui, savo pa
gimdytiesiems vaikams ir sa
vo priklausomai bendruome
nei, atsižvelgiant į savo pa- 
gi 1 Dievo įst tymus kaip rei
kiant suformuotą sąžinę, pa
laikomą pasitikėjimo Juomi.

(Bus daugiau)

draugais reikalauja, kad žy
dai atsitrauktų į prieškarines 
ribas, jei to nepadarytų, ža
da imtis griežtų priemonių ir 
tuo būdu kiršina arabus to
liau kovoti. Bet tie, sykį rusų 

. apvilti, kelia dideles prieško. 
munistines manifestacijas jvai 
riuose kraštuose ir miestuo
se, vadindami rusus išdavi
kais.

Izraelio prezidentas ir karo 
ministeris paskelbė, jog jie 
dėl taikos nori derėtis tik su 
pačiais arabais ir nepriimsią 
jokių, kad ir Jungtinių Tautų 
tarpininkų, kad pasilaikysią 
visą Jeruzalės miestą, kurs 
iki šio karo buvo tartum Ber
lynas, pusiau padalytas, kad 
jie pasiliksią ir Tirano są
siaurio tvirtovėje laisvam lai
vų susisiekimui garantuoti.

Kuo visa tai baigsis niekas 
dar negali pasakyti. Viena 
yra tikra: mažytė Izraelio 
valstybė savo geiais gink
lais, tobula organizacija, di
deliu narsumu supliekė de
šimtis kartų skaitlingesnį sa
vo priešą ir dabar galės, kaip 
nugalėtojas, diktuc ti savo tai
kos sąlygas. Tik kad jos bū
tų išmintingos!
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ČIKAGA. Pro lietuviikąją 
Čikagą «praūžė lyg viesulas» 
operos «Gražina» pestatytaas. 
Minių minios plaukė į operos 
rūmus ir «kiek daug po»ų ir 
kokie gražūs >... Mes jau nu
rungtam amerikiečių publiką 
savo ištaigingumu. Taip atro
dė publika.

Scenoj nemegėjiškai pasiro
dė visas pastatymas. Muzika 
buvo mums artima ir graži. 
Tiesa, viskam vertinti mes tu
rim du mastu, objektyviai gra
žu ir gera, ir jie tai yra dar 
lietuviška.

Pastatymas praėjo gerai, 
nors Karanavičius (operos au
torius) nėra nei Verdi, nei Mo- 
zartas. bet mūsų ribose imant 
tikrai buvo šventė,

Irena Kairytė

VOKIETIJA. Bad Godesber 
ge bal. 21 — 24 dienomis įvy
ko lietuvių evangelikų liute
ronų Bažnyčios sinodas išei
vijoje. Amerikoje ir Kanado
je evangelikai turi 14 parapi
jų. Yra jų ir Australijoje ir 
Vokietijoje, šrinkta 21 as
mens taryba evangelikų baž
nyčios reikalavus

PHIlaDj bPHlA (JAV). Ge 
gūžės 6 ir 7 d. jvyko Litua
nistikos Instituto suvaž avi
mas. Dalyvavo 's 50 tikrųjų 
narių 26 ir 27 svečiai. Pirmi 
ninkavo iš eilės prof. K. Avi
žonis, prof. A. Kučas ir prof. 
A. „Salys, Instituto Tarybos 
posėdžiui - dr J. Balys.

Institutas įkurtas 1952 me
tais. Turi šiuos skyrius: lie
tuvių kalbos, lietuvių litera

tūros, lietuvių tautotyros ir 
etnografijos, liatavių spaudos 
istorijos ir bibliografijos, Lie
tuvos istorijos, Lietuvos že
mės mokslų ir Lietuvos tei
sės bei socialinių mokslų.

Prof. A. Salys skaitė pas
kaitą apie Lietuvos vardo 
kilmę; T. dr. Viktoras Gidžiū
nas apie «Žemaičių bylą Kons
tancos susirinkime»; dr. K. 
R. Jurgėla «Naujoji literatūra 
apie 1863 metų sukilimą*; dr. 
T. Remeikis «Tautos sąvoka 
dabartinėje sovietų filosofijo
je ir sociologijoje»; V. Trum
pa «Amerikos interesai Balti
jos jūroje XIX amžiaus pra
džioje».

ČIKAGA. Dienraštis «Drau
gas» praneša, kad Tėvai Jė
zuitai Čikagoje suorganizavę 
Lietuviškų Informacijų Cen
trą, kurio «siela yra Tėvas 
Gintautas Sabataitis, S.J.» Pir
mas to informacijų Centro 
žingsnis buvo suorganizuotas 
seminaras (specialios studi
jos) kokios turi būti informa
cijos bei ryšiai »u visuome
ne. Paskaitas patarimus davė

• zJ Li ~ jZKVJllUJV ULUVl Ililt/Clūl 
informacijų profesionalai;

John L. Van Zant, Zant tíf- 
mos prezidentas. isuomeni- 
nių ryšių bendrovės atstovas 
William R. Cahill nurodė, 
kaip suorganizuoti informaci
jų programą; «Chicago Daily 
News* reuakto ins “Ko lau- 
k a laikraščio redaktorius“. 
Chicago Tribune religinio 
skyriaus redaktorius Richard 
Philbrick dėstė, kaip paruoš
ti informacijas.

Seminaras buvo rūpestingai

MUSU 11ETUVA
parucStas. Dalyvių tarpe ma
tėsi geras būrys jaunimo, 
ypač sekmadienį.

ARGENTINA

Misijonierius T. Jonas Bru- 
žikas, S. J. pravedė devynio
se vietovėse lietuviams 9 sa
vaites misijų. Visur žmonės 
uoliai ir gausiai lankės’, nes 
prieš misinierius aplankė vi
sus galimus pasiekti žmones, 
pasikalbėjo, kvietė, ragino da
lyvauti. Kaikuriose vietose 
lietuviai pirmą kartą vėl iš
girdo lietuvišką Dievo žodį 
nuo to laiko, kaip išvyko iš 
Lietuvos. Daugelis po dauge
lio metų vėl priėmė šv. Sa
kramentus.

Š. AMERIKA

Gegužės 26 posėdžiavo Vil
ko taryba. Pirmininkas dr. J, 
K. Valiūnas papasakojo savo 
patyrimus lankantis Europoje* 
Kanadoje ir įvairiose JAV 
vietovėse.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
KOMUNISTINĖ IR 

BAŽNYTINĖ KULTŪRA.

Prie kultūros namų kabo 
senas, išblukęs, bet dar gan 
puikus skelbimas:

«Visus, kas jaučia norą šok
ti, dainuoti ir vaidinti, visus, 
kas myli meną ir saviveiklą... 
Kviečiame pas mus!»

Ir per du mėnesius jis ne- 
suviliojo-r’eko. Tada kultū
ros da: o^otojai patys ėmė 
lankyti įstaigas ir įmones, kol 
šiaip surinko pakenčiamą es
ti zrastų būrelį...

,ein ir aš. Mane pas-tinka 
194 5 metai ir nudaužyti kori
doriaus kampai, išbraižytos 
sienos, apte ėjusios ir nusižė- 
rusiOb lubos, iš apačioje 
esančios valyklos kylantieji 
ne visai malonūs kvapaj 
Ankšta ir trošku.

Šalia buvusios parapijinės 
salės stovi bažnyčia. Ten gau 
džia vargonai. Neiškenčiu ne
užėjęs. Šviesu švaru, aplin

kui gėlės. Nuo lubų iki že
mės kabo vanikai. Ir visa tai 
ne vien tik religinis opiumas. 
Tai ir šimtmečiais puoselėtos 
vidinės kultūros įtaka. 
Kažkoks vidinis poreikis siek
ti tobulumo, noras pailsėti. Juk 
ir tai atvesdavo čia žmones.

Puikiausia akustika — kelių 
bobelių balsai plaukia į dan
gų... Bet mes tai sugribvem 
— jáunimo čia nėra».

=• Su kunigu kalbėjefė? — 
klausia kultūros namo vedė
jas. — Malonus žmogelis. Mes 
pergalės dieną ruošėm ka
puose mitingą ir programai 
sugalvojom padeklamuoti R- 
Rožestvenskio «Requie» prita
riant vargonams. Kunigas lei
do mums bažnyčioje įrašyti 
muziką į magnetofono juostą.

— Na, ir kaip?
— Didžiausias įspūdis. Žmo

nės verkė...
«O kultūros namuose šian

dien pustuštėje salėje šokiai, 
užmaskuoti skelbime atrakci
jomis ir žaidimais...»

Tai ne ML išgalvotas Lie
tuvos šmeižtas. Tai yra Vil
niuje V. Petkevičiaus spalio 
mėn. «Kultūros Barai» žurna
le aprašyti dalykai. Petkevi
čius aimanuoja, kad jaunimas 
nelanko kultūros namų. Kas 
kaltas? Komunistinės kultūros 
nekultūringumas, kurį simbo

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip Įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
mentu atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darnai

rezidencija Raštinė
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Tel. 31 2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37 i?24
no 14,00 ik’ 18,00 va -

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — ViLA alPINA
Turi {vairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 

tų, indų bei da^bo jrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I
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lizuoja jo aprašomoji salė, 
jis gerai įvertina šalia esan
čios įjbažnyčios šimtmečiais 
darytą įtaką Lietuvos žmo
nėms. Savo bažnyčiose lietu
viai pajuto grožį, meną, pail
sėjo, susimąstė. Ir autorius 
prideda: «Mes tai jau sugrio- 
vėm», ir jaunimui savo kultū
ros namuose nieko kultūrin
go neduoda!

Tai dėdami į ML mes nesi
džiaugiame koihunistiniais ne 
pasisekimais ktįltūrinti jauni
mą. Bet mums tikrai malonu 
rasti kultūros žurnale tokią 
aštrią save pasius smerkian
čią kritiką ir nurodymą, kad 
bažnyčia nebuvo opiumas, o 
davė žmonėms kultūrą ir šian
dien ją tebeduoda! Kitaip ir 
negali būti. Kultūra yra žmo
gaus dvasios reikalas ir vai
sius. Kai nepripažįstama dva
sia nepripažįstama siela, reli
gija, tai galima žmogų išdre
siruoti, suciviliauoti, bet ne 
tikros kultūros jam duoti. O 
tos žmogaus siela ilgisi ir vi
sada ilgėsis. Todėl toje be
dieviškoje Rusijoje net po 49 
metų prievartinio brukimo 
bedievystės raugo, vis dau
giau jaunimo jieško religijos 
ir ją randa.

Konsulo Patirtis Brazilijoje
DR. PETRAS M .ČlULiS

(Tęsinys)

DAUGELIS I^UÉJO PA 
KOMUNISTUS

Šis reikalas B. Aires gerai 
išsisprendė, tačiau kitoj La 
Pla.a upės pusėje, Urugvaju
je nebuvo nei Lietuvos kon
sulato, nei lietuvio kunigo, 
kol po daugelio metų tenai 
nuvyko Tėvai Jėzuitai. Pasta
rieji ne tik suorganizavo lie
tuvių katalikų bendruomenę, 
bet ir pastatydino bažnyčią.

Prabėgomis tenka pasakyti, 
kad tokiame Montevideo prie
miesty Cero lietuvių galėjo 
būti arti 10.009, kurių nevie
nas šimtas nusekė paskui bol 
ševikų agentėlius... Kad ko
munistai daugeliui žmonių ap 
suko galvas, netenka stebė
tis, nes tie žmonės iš tikrųjų 
buvo palikti kaip sakoma 
‘Dievo valiai»...

Gerai, kad mūsų vyriausy

bė 1926 m. atidarė konsulatą 
B. Aires, bet dar geriau būtų 
buvę atidarius ir Montevideo, 
nors Argentinoje lietuvių bu
vo dvigubai daugiau negu 
Urugvajuje; Didelio reikalo 
verčiami, lietuviai raštu kreip 
davosi į B. Aires, bet ir čia 
atsirasdavo euhkumu, nes do
kumentų vertimai U ugvajuje 
nebuvo laikomi oficialiais.

Visi nustebome, kad vyriau 
sybė atidarė generalinį kon
sulatą Rio de Janeiro mies
te, kur gal iš viso tebuvo po
ra šimtų lietuvių. Blogiausia, 
kad po metų geūer. konsula
tas Rio buvo uždarytas, o 
buv. gener. konsulatas perkel 
tas į B. Aires kaip Charge d' 
Affaires...

Buvo padarytas be jokios 
prasmės ir reikalo brazilams 
didelis akriookštas. Genera i- 
nį konsulatą, atrodo, lengviau 
šia buvo galima pakelt} atsto
vybės rangą, tą patį gen. kon 

sulatą pakeliant į Change d. 
Affaires laipsnį. Kai po dve
jų metų tas pats atstovas pa
siūlė mūsų vyriausybei kon
sulatą S. Pa lyje pakelti j ge 
neialiiiius, vyriausybė buvo 
kurčia, nieko neatsakė.

DARBININKU DRAUDIMAS 
BRAZILIJOJ

Jei neklystu, berods, 1916 
m. Brazilija bu vo išleidusi įs
tatymą darbo apsaugos bei 
darbininkų šeimoms mokėti
nos kompensacijos nelaimei 
įvykus darbo metu. Tas įsta
tymas 1930 — 1935 m., deja, 
jau buvo gerokai pasenęs, tu 
tint galvoje brazilų valiutos 
nusmukimą. Taip pvz., darbi
ninkui žuvus darbo metu, jo 
šeimai būdavo išmokama 7000 
milreisų. Kai tas įstatymas 
buvo svarstomas ir priimtas, 
tai vienkartinė kompensacija 
atrodė pakankama, tik ne 
1930-35 metais, kai už dole
rį jau reikėjo mokėti oiicia- 
liai 9,2 milreiso. Blogiausia, 
kad kompensacijos įstatyme 

buvo spraga — pastaba: jei 
žuvusiojo darbininko šeima 
žuvimo metu negyveno Brazj 
iijoje, tai ir tos menkos kom
pensacijos ji negalėjo gauti.

Visą šį reikalą išdėstęs, pra 
šiau vyriausybę per mūsų pa 
siuntinybę Paryžiuje tą klau
simą su Brazilijos ambasado
riumi taip patvarkyti, kad tas 
nuostatas būtų pakeistas ir 
kad žuvusio darbininko še*- 
ma gautų kompensaciją kur 
ji begyventų.

Po kokio pusmečio buvo 
gautas iš centro atsakymas, 
esą Brazilijos ambasada Pary
žiuje pareiškusi, kad šiuo me
tu Brazilijoje veikia darbo 
apsaugos įstatymas ir kad 
nieko naujo negalima pada
ryti?!

Reikėtų labai abejoti, ar 
Tautų Sąjungos Darbo Depar
tamentas būtų sutinęs su to
kia Brazilijos ambasados in
terpretacija. Ar bereikia sa
kyti, kad darbe žuvusio dar
bininko šeimai tuo buvo da
roma diskriminaeinė skriauda?

Kaip gaila, kad mūsų vy
riausybė nesiėmė tolimesnių 
žygių, o gal nejsigilino į tuos 
brazilų įstatymo pastraipos 
netikslumą, nes juk jis buvo 
išleistas tam, kad bent iš da
lies paremtų darbe žuvusio 
darbininko šeimą, o jos buvi- 

t mas tuo metu Brazilijos teri
torijoj ar kur kitur yra atsi
tiktinis momentas. Mano bu
vimo metu žuvusių darbinin
kų lietuvių šeimos neteko virš 
šimto tūkstančių milreisų 
kompensacijąs.Gaila.

PATARIMAS fRIUKŠMAŪTI

Išsikalbėjęs įvairiomis pro
gomis su kelių taisymo inži
nieriais, mūsų darbininkų ad
resu ne kartą girdėjau pagy
rimų, kad ger dori žmonės, 
Tik ir, čia, kaip kavos plan
tacijose, pasitaikydavo ne
sklandumų su darbdaviais.

Čia prisimenu vieną labai 
būdingą brazilams nuotykį. 
Kaip jau anksčiau minėjau, 
brazilai, nebelaukdami S. Pau
lo—Santos geležinkelio kon-
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NEGERAI!!!
Jei dar gyviems tebesant 

Lietuvos atstovams Brazilijoj 
būt b ivę pasirūpinta duoti 
jiems oficialius nadėjėjns, tai 
šiandien mes turėtumėm as
menis, kurių bent parašai po 
Įvairiais dokumentais Brazili
jos valdžios būtų pripažįsta
mi. Deja, tuo nepasirūpinta 
Mirtis nebeleido min. Meje- 
riui pristatyti p. J. Čiuvinsko 
užsienio reikalų ministeriui ir 
dabar visas reikalas pakibo 
ore.

Ątrodo, jog i> dabar dar 
būtų ga’ima BENDROM S IÈ- 
GO S reikalą užbaigti ir p. 
Õiuvinsku , kaip buvusiam 
konsulato sekretoriui bei min. 
Mejerio įgaliotiniui pripažini
mą gauti.

Dej , mūsų kolonijos kaiku- 
riems «veiksniams» p. Čiu- 
vinskas yra krislas akyse- 
Todėl jį ne tik boikotuojama’ 
bet ir pradėta prieš jį vary
ti propagan a. Norima pasta
tyti savo žmogų».

cesijos galo, pradėjo lygia
grečiai statyti antrą geležin
kelio ša ą ta pačia kryptimi 
S. Paulo Santo . Ten prie 
žemės darbų dirbo gana daug 
stipresnio amžiaus lietuvių. 
Kartą nustebau, kai jų koks 
pustuzinis atvyko pagalbos 
konsulatam girdi, jie išdirbo 
po dvi ar daugiau savaites, 
© bendrovė jiems algų vis 
neišmokanti, vis tolyn atidė-' 
liojanti. Vyrai atnęšė išdirb
tų valandų pažymėjimus, kur 
buvo nurodyta uždirbta suma, 
siekusi virš 18.000 milreisų. 
Ką daryti? Paprašęs vyrus 
valandėlę juktert, aš susisie
kiau telefonu su vienu žymių
jų teisininkų, didžiųjų bankų 
juriskonsultu, Būrį taikščiaus 
pasikviesti keuiulato juriskon 
sultu, paklausiau patarimo, ką 
tie vyrai turėtų toliau daryti. 
Jis davė patarimą, kurį čia 
pat pašauktiems vyrams pa
kartojau r

— Jūs nueikit visi kartu į 
savo bendrovės kontorą, pa
prašykite virfiininko jūsų rei
kalavimui išdėstyti ir čia pat 
jam pabrėžkite, kad jei už
dirbti pinigai tuojau nebus 
išmokėti, jūs per kelias mi
nutes iš tos kontoros pada
rysite jovalą. Iš viso laikyki

Mums nė kiek nesvarbų, 
kas būtų Itamarati pripažin
tas konsulato reikalų vedėju. 
Bet yra liūdna, skaudu ir gė
da, kad dėl asmeniškų ambi
cijų yra kliudomas jau įpusė
tas darbas ir kenkiama lie
tuviškam reikalui. Kaip atro
dys Brazilijos vyriausybei, 
kai ji oatirs mūsų pačių vai
kiškų kapryzų užsispyrimus 
ir nesantaiką? Ar tai paliu
dys mūsų politinį bei kultūri
nį subrendimą ir savo reika
lų supratimą? Tokioje sunkio
je padėtyje, kokioje dabar 
yra mūsų tautos reikalai, tu
rėtų užčiaupti bur
nas visi siauri egoizmai^ reik
lų žiūrėti tik bendro tautos 
labo

ATSIEIS B-cANGIAI

in. St. L zoraitis, mūsų 
diplomatijos šefus paskelbė, 
kad Urugvajau- konsulatas 
tvarkys Brazilijos lietuvių 

tės agresyviai, smarkaukite^, 
nebijokite jums nieko dėlto 
neatsitiks, bet pinigus gausi
te... ir ką gi? Gavo.

«COMMUNISTAS LiTUANCS»

Keliais būdingais faktais čia 
tenka prisiminti komunistinę 
propagandą lietuvių-darbinin- 
kų tarpe.

Jau pirmo susitikimo metu 
su lietuviais per taip vadina
mą «sus-itikímo vakarienę» 
vienas kitas savo prakalbose 
puse lūpų prasitarė, kas jis 
yra. Komunistuojančių, tiesa, 
tuomet nedaug buvo, bet veikė 
užsispyrusiai: ruošė vakarė- 
liut-sueigas jaunimui, skaitė 
marksistines paskaitas, dali
no iš kitur atsigabentą komu
nistinę spaudą bei šiaip jau 
brošiūras ir komunistinių su
kakčių proga vienur kitur ant 
elektros laidų stulpų kabinė
davo raudonas vėliavėles.

Vieną dieną konsulatan at
silankė jų židinio (celės) se
kretorius su paruoštu man 
«garbės bilietu-kvietimu» at
silankyti jų ruošiaman vaka
rėlio... Ką gi, padėkojau už 
dėmesį ir čia pat pareiškiau 
jam, kad, deja, jų vakarėly 
negalėsiu dalyvauti.

MÓSU TUVA

Nuo žemės nutolusio mėnulio pusės fotografija oaimta 
Orbiter 3, 19 vasaario, yra viena iš geriausiųjų iki šiol gau
tų. Ji paimta 1.400 kilometrų atstume ir apima i.lOO kilomet
rų plotą. Viduje matosi 240 kilometrų dijametri1 krateris.

konsulatinius reikalus. Koks 
tai keblus, nesaugus ir br n- 
giai kainuojąs kelias. Pav., 
kas norės, kad Urugvajaus 
konsulatas paliudytų kokį 
nors dokumentą, sudarytume 
trikus ir i.t., visų pirma yra 
pavojus, kad siunčiami doku
mentai a Ii dingti ke
lyje./ ’ntra, žims keletą sa
vaičių laiko. Trečia, Urugva
jaus konsulo ar ministério 
parašą turi dar patvirtinti 
Brazilijos konsulatas Montevi- 
dejuje ir visas as «mal nu
mas kainuos kol kas 11 (vie
nuolika) amerikietiškų dol - 
rių.

Praktiškiausias patar mas 
visiems, kurie yra 
Lietuvoje apsivedę, nieko ne
laukiant užsiregistruoti Bra
zilijos civilinėje sutuoktuvių 
metrikacijoje. Ją padaryti

— Kodėl gi? - paklausė 
nustebęs kvietėjas, — mes 
manėm, kad jūs negalėsite 
dalyvauti kaip konsulas, to
dėl ir kvietimą specialiai pa. 
rašėm jūsų vardu asmeniškai 
ir kviečiame tik kaip Ma
čiulį...

Žinoma, ilgokai teko jam 
aiškinti, kad su mano asme
niu kartu rišasi ir tos pa
reigos, kurias apsiėmiau čia 
vyk yti. Nenorinčio, aišku, 
neįtikinsi, ir nuo to karto ne 
tiktai manęs į savo parengi
mus nebekvietė, bet ir savo 
taktiką iš «neutralios , kaip 
anksčiau sakėsi, pakeitė į 
agresyvią. Ką gi, lengviau ko
voti, kai žinai kas priešas, 
nors kaip konsulas gyniau 
kiekvieną lietuvį vietos admi
nistracijos apkaltintą komu
nizmu, ir šiandien didžiuojuos 
tuo, kad daugelį tokių suimtų 
ir jau ruošiamų deportacijai 
išgelbėjau, iš apie pusantro 
šimto tariamų «comunistas li- 
tuanos», brazilai tik 14 nuga
beno į Klaipėdą, bet ir tiems 
lietuviškus pasus atsisakiau 
vizuoti, kol atitinkamas teis
mas, bet ne poiici.a įrodys jų 
tariamai subversyvinę veiklą.

(Bus daugiau) 

yra labai lengva. O toks ve’ 
dvbinis liudijimas anksčiau ar 
vėliau kiekvienai šeimai bus 
reikalingas kad ir tvarkant 
palikimo reikalus. Gauti tokį 
vedybų liudijimą ar jų patvir 
tinimą per Urugvajaus kon
sulatą yru kurkas sunkiau ir 
kebliau.

Dar Apie Rinkimus

Šiemet ir JAV lietuviai ren
ka ° LB Taryba. Apie tuos 
rinkimus Dra-ge (š.m. ge
gužės 3) raš> Bendruomenės 
vicep rmininkas St. Barzdu- 
kas. Kadangi ir razilijos lie
tu via greitu laiku bus kvie
čiami tokiu- rinkimus pra
vesti ir kadangi o. Barzduko 
iškepamos mintys yra ir čia 
aktualios, ta persispausdina
me eilę ištraukų iš jo straips 
ni i. Jos mums ga i būti nau
dingos žinoti ir padėti išveng
ti kaikurių klaidų

Renkam jau penktą JAV LB 
tarybą. (Brazilijoje rinksim 
antrą. Red.). Turim tai, ko 
nebuvo prieš pirmos tarybos 
rinkimus 1955 metais: rinki
mų pripažinimą, nusistojusią 
tvarką, daugiau įgudimo. Da
bar savaime vyksta ai, dėl 
ko prieš dvyliKą metų reikė
jo kovoti. Pamatėm, kad vy
riausiąją Bendruomenės va
dovybę visuotinių rinkimų bū
du sudaryti yra ne tik natū
ralu, bet ir demokratiškai 
sveika, tad nutilo balsai, kilę 
erzelį prieš pačius rinkimus. 
Bend uomenė čia aiškiai lai
mėjo. (Gaira, mes viso to dar 
neturim. Teaka pradėti iš 
pradžios. Red,)

Dabar nuotaikos jau kryps
ta kirą linkae: siekiama rin
kimų laimėjimo. Skaitome kan 
didatų pasisakymus spaudoje 
(kaip jie darouosis išrinkti, 
Bendruomenės labui) daug 
kur plat narni lapeliai, balsuo
tojų palanktmo jieškoma as
meniniais ryšiais — telefonu, 
atsilankymu į namus, pasikal
bėjimas. Toks interesas yra 
nepalyginamai svarbesnis už 
maurais užžėlusią balą: abe
jingumas, sustingimas, inicia 
tyvos ir polėkio stoką. Taip 
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Taip yra kiekvienoj svotk-’ 
visuomenėj, ir už -jos judini
mą bei gyvenimą taip pat tu
rim būti Bendruomenei dė
kingi.

Toliau p. Barzdukas prime
na jog nemažiau svarbu yra, 
kaip ta rinkimų agitacija pra
vedama ir kokie bus jos vai
siai. Todėl jis pasisako: Už 
kultūringą ir tolerantingą ak
ciją. Tokią akciją praveda 
tik kuliūringi ir tolerantingi 
žmonės. Ir tada jis nurodo: 
“Nė viena visuomenė neapsi
eina ir be kraštutinių žmonių. 
Tai diktatorinių režimų a>rū- 
gos. Nesvarbu, kaip jie vadi
nasi — nacizmas ar komuniz
mas, bet jų metodai tie patys; 
arba koncentracijos stovyklos, 
arba dvasinis savo priešinin
kų sunaikinimas. Siam tikslui 
geros visos priemonės. Ir bė
da ta, kad demokratinėj san
tvarkoj nėra būdų
nuo jų gintis — iki jų lygio 
nusileisti neleidžia žmogiška 
savigarba, o jie, juo daugiau 
ką juodina, juo labiau gar- 
džiuojasi.

Šiandien jų yra visur, nuo
stabu būtų, jei ligūstai ekstre 
mistinių žmonių net retume ir- 
savo tarpe. Kaip kitur, ir mū
sų gyvenime jie veržias į pa
viršių. Ir ten, kur jiems tai 
pavyksta, visa verčias aukš
tyn kojom. Deja, ir Bendruo
menės gyvenime jie ima kel 
ti galvas, nors, kaip teisingai 
pastebi Aidai, tokiu fanatišku 
nacionalizmu lietuviškoji ben
druomenė ne kuriama, o 
griaunama.

Šiai kodėl mums negai ne
rūpėti Bendruoju nės rinkimų 
Vaniai. Netikiu, kad mūsų 
ekstremistai jau būtų . ajėgūs 
į savo raukas paimti Bendru - 
menę. Bet erzelio sukelti jie 
gali daugiau, nei patys yra 
verti, lai nebūtų niekam nau
dinga. Neapykanta nieko ne- 
sukurtume, tik pakenktume.

Toliau p. Barzdukas pata
ria pasipriešinti visiems to
kiems karštakošiams kraštu- 
tiniems žmonėms, į Bendruo
menės Tarybą rinkti jau iš
bandytus bendruomeninio dar 
bo žmones. Tiek iš senimo, 
tiek iš jaunimo.

Prie tų p. Barzduko žodžių 
norisi mūsų reikalui pridėti 
tik tiek: į būsimos Tarybos 
narių kandidatus statykime 
tokius vyrus ir moteris, kurie 
iš prityrimo žinome, sugeba 
su kitais bendradarbiauti, o 
ne nuolat kivirčytis; kuriems 
lietuviški reikalai tikrai yra 
prie širdies, o ne proga save 
pareklamuoti; kurie savose 
organizacijose ir mūsų kolo
nijos gyvenime jau yra pasi
rodę savo nuoširdžiu darbš
tumu, nors gal ir ne iškal- 
biu-gumu; kurie nors ir ne di
plomuoti inteligentai, bet ku
rie turi jautrią širdį lietuviš
kiems reikalams; kurie turi 
aiškų pareigos jausmą išti
kimai atlikti savo prigimtas 
pareigas. Galima tik džiaug
tis, kad tokių darbščių bite
lių mūsų kolonijoje netrūks
ta. Jos užtikrins Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenei švie
sią ateitį.

/
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

BAISIOJO BIRŽELIO TEMOMIS

’IR H AMTŠKĖJE

Fondas Į LAISVE išleido Mykolo Vilties po
ezijos rinkinį NEPARAŠYTI LAIŠKAI. Poezija 
slaptais keliais atsiųsta iš Lietuvos. Minint bai
siojo birželio mūsų brolių aukas, dedame keleą 
tremtinių ir partizanų karštu kraujų sūrašy ą 
meilė tautai ir tėvynei. Nejaugi ji nerastų atga - 
šio tavo, Brazilijos lietuvių jaunime, širdyse?

KRITUSIŲ PARTiZANŲ TESTAMENTAI

MES nespėjome išmokti
Savo dar negimusioms vaikams
Jaunų, neišpasakytų troškia ų st raėyti...

Tik mūsų jaunas kraujas 
Sunkias pro merdinčią žemę 
Per kartų kartų kartas

gimus as ir gimsiančias širdis.

NEPARASYT] LAIŠKAI

KRAUJAS rašo šiuo» nebylius laiškus, 
Neparašytus laiškus
Iš pamiškių juodų, iš liūnų,
Kraujas iš kalėjimo tortūrų kambarių,
Iš prekyvečių, kur mūsų kūnai tjso iškankinti, 
Kraujas iš Arktikos, iš S biro žiaurių pakraščių. 
Ne poetiškai, o gyvu krauju mes rašome, 
Mūsų liūdnus, neparašytus laikaus jums, 
O mūsų mylimiausi, laisvieji broliai!

Pasislė ę mūsų namai skarotose eglėse, 
Tankūs eglynai gieda jiems p sakas amžinas, 
ūpės teka vės os per mano eglynus, 
Leipsta man širdis iš graudulio baisaus.

Grdėjau, už eg'yno esą nuostabūs pasauliai, 
Bet aš palikau čia, kaip eglės paliko, 
Ka«p mano dienos po skarotomis eglėmis. 
Upėms vėsiai tekant, aš vis ilgėjausi...
Saldu tik, kad likau amžiams po sava skarota egle.

MERGAITEI

Iš požemių sunkių,
Iš pačio gylio nevilties
Matau Tave, kaip amžinąją saulę 
Begydant vaitojančių laukų žaizdas 
Bučiuojant vystančius rudens lapus.

t.

Rudenėjančio dangaus skliautai.

•*Tik sekundei skausmingai, 
Tik šviesiam pralėkimui 
Tavo lūpų džiaugsmą menu.

f Pro vielas, pro užmarintą širdį 
Sunkiasi sielon Tavo glamonėjantis balsas.

Kokia tada neapsakoma laimė
Panemunių pievos žydi ir glosto Tavo basas kojas, 
Kaip saulė, kaip didelė saulė
Tavo šypsena sudrasko drėgnų požemių tamsą, 
Tik sekundė kaitri tarp milijonų mirusių valandų...

ŽUVUSIAM KOVŲ DRAUGU *

Pro sunertus mano pirštus gožiasi kraujas, 
Tavo jaunas kraujas į rugienos vagą...
Verkia amžinomis rekvijomis

Kad galėčiau į pamiškę aušroje 
Ton vagon išlašinti savo kraują, 
Kad ir žiemos staugiančią naktį,
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niaus paimti neįstengė. Jogai
la ir Skirgaila narsiai jį gy
nė, o kryžiusčių kariai buvo 
jau nuvargę ii pritrūkę mais
to. Jie turėjo grįžti atgal 
Prūsus, Trakus palikę saugo
ti nedideliam kryžiuočių bū
reliui. Kai paskui jlams nie
kas nepadėjo, tai po šešių 
savaičių Skirgaila atsiėmė ir 
Trakus. Visas šis žygis nuėjo 
vėjais. Kryžiuočiai, žinoma, 
buvo ir tuo patenkinti, bet 
Vytautas nieko nelaimėjo. Jis 
turėjo grįžti į priešų šalį, kur 
viešėti buvo taip nemalonu.

(Bag daugiau)

Vytautas pas Kryžiuočius 

SIMAS SUŽIEDĖLIS

Negavęs pagalbas iš gi
minių savo žemėms iš Jo
gailos atsiimti, Vytautas nu
vyko pas kryžiuočius ir, nu- 
keotęs nemaža jų pažemi
nimų, laimėjo rašomą pa
galbą ir 1388 m. rudenį žy
giavo su jais Lietuvon.

Taip jie atvyko iki Trakų 
ir apsiautė abi pilis. Vytau
tas, kitados jų valdovas ir 
kunigaikštis, dabar stovėjo 
Galvos ežero Krante kaip 
koks priešas. Pilys smarkaus 
kryžiuočių puolimo neišlaikė 
ir asidavė. Čia gyvenąs 
Skirgaila paspruko į Vilnių 
pas Jogailą. Vytautas vėl ga
lėjo nuvykti į ram ą Frakų 
ežero salą ir atsimia i malo
nias ir nerūpestingas praei
ties valandas, gyventas su 
gavo tėvais Kęstučiu ir Biru
te. Tėvai jau nebegyveno, o 
naujas Frakų šeimininkas, 
Skirgaila, buvo daug ką čia 
pakeitęs pilną pili buvo 
gudų priveisęs. Pirmą bartą 
Trakų pilis turėjo įsileisti 
taip pat ir kryžiuoč us, kurie 
dabar dėjosi jos šeimininkais. 
Lig šiol jie peržengdavo j s 
slenkstį tik kaip belaisviai ar 
svečiai. Tokių netikėtų atmai 
nų buvo įvykę po Kęstučio 
mirties!

Vytautas paliko čia 60 kry
žiuočių, o pats su magistru 
ir visa kita kariuomene nužy
giavo j Vilnių. Tačiau Vil-

Kad tik savon žemelėn!

$er Só
ROSELY GERVINI

É não ter na vida quem 
nos espere, que ao nos vêr, 
nos estenda a mão, e adivi
nhando algum problema nos
so, procure suavizá-lo; é não 
ter quem fale nosso nome, 
com carinho, e se mostse fe
liz se aparecermos em seu 
caminh ; e pensar que quan
do desaparecermos dêste 
mundo, ninguém chorará a 
angústia da saudade...

Quando entardece e tudo 
fala, sentir vazias e inúteis, 
as lágrimas que rolarem, e 
quando a noite vem, sentir 
nessa vida deserta, o cora
ção despedaçado em sua so
lidão.

O DINHEIRO

Há os que buscam pa<ra 
gastá-lo e outros para guar
dá-lo. Em ambos é certo a 
presença de ganância, vil e 
terrena. Em uns que são os 
gast dores, ainda se espande 
em benefícios, que fazem es
quecer um pouco a sua vio
lência. Em outros que são 
avarentos, ele cai em uma 
baixeza que ė repugnante e 
odiosa. Não há nada, sob o 
sol, tão insuportável que um 
avarento. Nada. É gente que 
jamais verá a face de Deus. 
Jamais.

Tarsi, rodos, net ir žemė atpažintų,
Tarsi, rodos, net ir žemė apraudotų, 
Tarsi, rodos, net ir žemė neapleistų, 
Tarsi, rodos, net ir žemė prisimintų, 
Nenoriu šaltos šacbtos gelmėje mirti!

. DEBESIMS VIRŠ TĖVIŠKĖS LAUKŲ

Kai guliu virbuliuojančių pievų platybėje, 
Žiūriu j jus, debesys, laisyi,
I jūsų mėlynas bedugnes, S ,
I jūsų nesuprantamas gelmes.

I šiuos grubius laukus jūs atkeliaujate, 
Gal, suvilgę panemunės pievų rasomis, 
Man atuešate pabučiavimus gimtų laukų, 
Lietum gavinate laisvės sapną...

SIBIRE MIRŠTANČIO
PARTIZANO ATODŪSIAI

Sudiev, neišdainuotos dainos,
Sudiev, kvapni ir tolima panemunių žemele, 
Mūsų meilė Tau niekuomet nemirs: 
Pergiliai jon įsisunkęs mūsų kraujas...
Sudiev: iš kankinančių tolių
Aš sugrįžtu amžiams į Amžinas Panemunes.
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Su Tėvu Bružiku
PO KORDOBOS KALNUS.

Baigęs Kordoboje misijas, 
(geg. 7) išsiskubinau pas mie
lus lietuvius, kurie gyvena 
išsimėtę prie ež^rų, de los 
Molinos Kordobos kalnų pa
pėdėje.

Koks tenai gamtos gražu
mėlis. Autobusas lekia dary
damas vingių vingius gražaus 
ežero pakrantėmis. Tai pa
kyla iki kalnų viršūnes, tai 
vėl nusileidžia iki vandenio, 
tai pralekia padarytu iltu 
per ežero raiKovę. rimeaa 
Genevos ežerą tarp Alpių 
kalnų Šveicarijoj.

čia nepasijunti žmogus, kai 
pradedi galingas ir gražus 
gamtos Kūrėjas — Dievas, 
nuo Kurio viskas priklauso 
ir šviesioji saulė, kuri atsi
spindi krikštoliniame ežero 
paviršiuje, ir žuvelė, nardanti 

ežero gilumoje, ir tos lauki
nės antys, jieškančios maisto 
pasrnerdamos ežero pakraš
čiuose.

Taip ’egalvodamas prisiar
tinau nrie villa del Dique 
miestelio, kur T. . Marijonai 
liet viai turi pp. Sadauskų 
dovanotą namą ir tenai lietu
viška jaunimas dažnai suva
žiuoja iš Bs. * iręs ir iš kitų 
vie ovių praleisti .savo vasa
ros atostogas ir pasimaudyti 
krištolinio vandens bangose.

Tėvelis Vitas Šimanskis jau 
žinojo, kad atvyksiu, nes bu
vo nut rta pravesti Villa Di
que ir V. Rumipal lietuviams 
savaitės misijas. Nedaug čia 
tų lietuvių, vos po keletą 
šeimų abejose vilose. Sunku 
juos sušaukti į krūvą. Tai nu
tarėme 3 dienas sakyti pa
mokslus Villa del Dique ir 3 
dienas /ilia Rumipal, o pas-

MTSŲ LIETUVA

kutinj sekmadienį visus su
kviesti j vieną vietą ir už
baigti misijas visiems kartu 
Sekminių sekmadienį. Taip 
ir padarėme.

Misijos puikiai pasisekė. Iš 
tųjų 6 — 7 šeimų Kiekvienoje 
viloje dalyvavo nemažas bū
rys tikinčiųjų. Giedojo lietu
viškas giesmes, atsakinėjo 
lietuviškai laikomoms šv. Mi
šioms. Daugelis priėjo išpa
žinties, o per Sekmines visi 
susirinko į TT. Marijonų i ko
plyčią Villa del Dique. Ko
plyčia persipildė tikinčiai
siais. Išganytojas įžengė šv. 
Komunijoj į paruoštas šir
dis.

Po šv. Mišių gavę visuoti
nius atlaidus, sujungtus su
jungtus su Krikšto įžadų at
naujinimu, skirstėsi visi labai 
patenkinti.

Iš karto galvojame, kad to
kiose mažose kolonijose ' ne
verta duoti misijas. Bet prak
tikoj pasirodė visai priešin
gai. O kad jr vienas žmogus 
pasinaudotų Dievo malonė
mis ir tai yra didelis džiaugs 
mas, gi čia apie 25 širdys 
p.akė ugningais jausmais ar- 
tindamosios prie Dievo Stalo.

Šv. Mišios buvo laikomas 
už gyvas ir mirusias moti
nas. Ne vienas giliai atsidu
so, galvodamas, kad jo moti
nėlė jau seniai ilsisi Lietuvo
je ar čia kuriame kalnelyje. 
Tik Dievo Teisme galėsime 
visi vėl susitikti ir pasima
tyti.

Dar reikalinga paminėti 
vieną įspūdį. Tai Rumipal 
Marijos Fatimos bažnyčioje, 
kai buvo švenčiama 50 metų 
Jubiliejus gegužės 13 d., kaj 
da šv. Tėvas Fatimoj su 2 
milijonais maldininkų, o mes 
su įvairių tautų atstovais mel 
dėmės prie Dievo Motinos 

Marijos. Buvo plačiai’ pagar
sinta po visą miestelį ir var
pais paskambinta. Prisirinko 
daug žmonių atsiliko išpažin
tį ir priėjo šv. Komunijos. 
Čia buvo lietuvių, vokiečių, 
lenkų, argentiniečių, arabų ir 
kitų tautų mišinys. Visi gar
bino Dievą ir Jo Motinėlę 
Mariją. Kun. V. Šimanskis, 
MIC grojo vargonais, o lietu
viai pamainomis giedojo lie
tuviškas giesmes. P. Kazimie
ras Matulaitis savo automo
biliu atvfežė giesmininkus ir 
iš ViRa dei Dique. Jis tai pa
darė ne tik. šią dieną, bet ir 
kitomis dienomis. Ačiū jam.

Misijų metu* teki išplaukti 
laiveliu į ežerą ir pagaudyti 
tikrų žuvų. Čia ypač daug 
randasi taip vadinamų pijer- 
rey. Šios žuvys skanios ir 
žmonių mėgiamos.

Pakeliui į Bs. viręs dar te
ko aplankyti kun. Vincą Leš
činską, Sau Bartolomé Kordo
bos provincijos miestelyje. 
Ten jis klebonauja jau penki 
metai ūkininkų parapijoj. Jis 
yra paskutinio karo pabėgėlis 
ir teko su juo susipažinti Vo
kietijoj.

ĮSIDĖMETIN- ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY. MONTEVIDEO;

p. inatol Grišonas. Ciudad 
de Paris 5836, ei 50 2180. 
' ei ia kasdien prieš piet

LIETUVIU BAŽNYČIA VILA 
ZEL NA.- Rua 'nacio ir Av 
Zelina. Mons. Pio Ragažins 
kas. Tel. 63-5975

šv Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51-4011,

pusi. 5

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- 
uania, 67, Mooka — Teli 

92-2263 -
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA

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

Iždininkas p, JORGEGARŠ 
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 kasdle 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lieto 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 17.00 vai Darbo 
dienomis 7 r 7 30 vai., arbs 
atskirai susit rus dėl laikot 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios,

išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias.

i-uirt menesio sekmadienį 
‘arque das ações 10 vali

j’asa Verde 17^5 vai.
Antrą

Jaçana klieriku kopi. 8,15 va! 
’•on1 Retire f o vai. 
Utin^a 8 ■■ n vai .

r e č i a
Agua Rasa k,15 vai,,
Moinho Velho 11 vai.,
.apa lt vai.,

8HAZH. j() tJĖTl IÇ Ž MAI

Lietuvos diplomatijos šefas p t Lozoraitis prane
ša, kad mirus Įgal otam imsteriui Dr Fiikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsularini s patarnavimus (pasai, 

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

uegacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiirnas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms  ̂

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

‘as k u ti n į:
Vila Anastacio i 30 vai.: 
Vila Bonilha 10,30 vai. 
v. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

” /© n j a **
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 d a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro -------- 

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^ 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų;

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

/ teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE IR 

PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMERįKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ ‘ 

LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IIIPMACM CARRIERI
Lindoya vanduo yra deaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veixim? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

’ Z “ etOí**™*#**?^^ šį::::: ® ‘ h :;;;
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V.Ze I i ii a
RIFA - LOTERIJA

Prelato Kazimiero Miliaus
ko ligoninės išlaidoms apmo 
keti.

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 nuperkaat 
leidžiamos lote ijos bilietą. 
Pirkėjas galės laimėti naują, 
amerkonišką barzdai skusti 
mašinėlę ir elektrinį naują 
pečių. Loterijos bilietų gali
ma gaut’ klebonijoje ir pas 
organizacijų valdybas Bilieto 
kaina penki nauji kruzoirai.

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 «Mü 
sų Lietuvos» redakcijoje

DAUGIAU DĖMESIO 
LIET. KALBOS A MOKOMS

Žilvitiečių ir nežilvitiečių 
tėvams primename, kad dau
giau dėmesio kreiptų į vaikų 
lankymąsi į lietuvių kalbos 
pamokas, kurios Vila Zelino- 
je būna šeštadieniais šia tvar 
ka: 15,30 vai. dainavimas. Dai 
nų moko muzikos mokytoja 
I. Šukyto. Po dainavimo — 
skaitymo, rašymo ir tautinių 
ėokių pratimai. Moko L. Alek
navičiūtė. Jaunimui lietuvių 
kalbos pamokos šeštadieniais 
būna 17 vai.

Šį sekmadienį 11 vai. Vila 
Zelinoj šv. mišios bus laiko
mos už žuvusius ir dar te- 
bekovojančius už Lietuvos 

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Rua Coelho Barradas, 104, V. Zelina 
Vendas por atacado ę ą_yąrejo.

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 19 metų 
turguose (com a barraea de cereais).

Prekės pristatomos į namus V. Bela, V, Zelina ir 
V. Alpina Bepakeliant 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 horas 

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

laisvę. Užprašė Lietuvių Są
jungos Brazilijoj valdyba.

Jardim Paulistano ir apylin 
kės lietuvių jaunimui lietuvių 
kalbos pamokos būna' Sąjun
gos pirmininko Al. Bamblio 
rezidencijoje trečiadieniais 20 
vai. Moko mokytoja EI. Buit- 
vydaitė —Šaltėnienė. Ir kitų 
apylinkių jaunimas gali pasi
naudoti šiomis pamokomis.

Izabelė Seliokienė surinko 
250 naujų kruzeirų Prel. K- 
Miliausko ligoninės apmokė
jimui. Nuo ateinančio mėne
sio, kas mėnuo reikės mokė
ti 345 nauji kruzeirų. Aukų 
rinkėjams ir aukotojams ligo
nio vardu dėkoja klebonas P, 
Ragažinskas.

ALDONA NORBUTAITÉ, bu
vusi uoli Liet. Kat. Bendruo
menės - boro choristė, šį šeš- 
dienj sukurs naują lietuviš
kos šeimos židinį. Šliūbas 
bus New Yorke, Maspethe 
lietuvių parapijoj. Jauniesiems 
linkime saulėtų gyvenimo 
dienų.

Birželio mėn. 4 d. buvo per 
rinkta Moksleivių Ateitininkų 
valdyba, kurion išrinko: O. 
Pikūną, L. Aleknavičiūtę ir 
R. Guigą.

Liet. Kat. Moterų Draugija 
28 d. gegužės valdybon išrin
ko Iz. Seliokienę, M.Maželie- 
nę ir O. Strolienę.

Šį sekmadienį 13,30 vai. 
šaukiamas Vila Zelinoj °ietų 
Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Studijų Dienų bei stovyklos 
organizavimo komiteto susi
rinkimas svarbiems reikalams 
aptarti.

Gremio S. Miguel Vila Ze
linoj krepšininkai praėjusį 
sekmadienį tapo nugalėtojais 
Light suruoštų krepšinio žai
dynių, viso 12 komandų. Pas
kutinės žaidynės buvo su

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 (hiena Programa bus 
pritaikyta tai dienai. Visos S. Paulo lietuvių organiząci 
jos ir pavieni lietuviai kviečiami kuo skaitlingiausiai de 
lyvauti šių liūdnų sukaktuvių minėjime. ?

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

Liet. Sąjungos Brazilijoje
Valdyba.

A. A. AIDAI KLIMEIKIENEI,
Mirus, Jos liūdinčiam vyrui Vincui su šeima reiškia 

nuoširdžią užuojautą.
Juozas ir Jurgis Matelioniai

LIEPOS 8 DIENĄ VISI Į V. ANASTAZIJĄ
Š. m. liepos mėn. 8 dieną 20 vai. V. Anastazijos Lietu
vių—Brazilų Jaunimas «Libra» ir Dr. J. Basanavičiaus 

vardo mokyklos Globėjai ruošia linksmą
VAKARĄ

su trumpa, bet įdomia programa. Pelnas bus skiriamas 
Dr. J. Basanavičiaus rūmų reformai. Kviečiame visus 

prisidėti prie šio kilnaus darbo.
Rengėjai

Light komanda, kurią nugalė
ti reikėjo gerokai prakaituoti. 
Daugiausia taškų surinko A. 
Grigonis ir R. Tijūnėlis. Vila- 
zeliniečiai šiuo metu yra ge
roj formoj.

Pirmą kartą Mookoje tuo 
pačiu metu vyko net tnys da
lykai: «Aušros» choras repe
tavo joninių programą, posė
džiavo Bendruomenės rinki
mams organizuoti komisija ir 
vyko jaunimo diskusijos -Ko
dėl S. Paulo lietuvių jauni, 
mas nemėgsta organizuotis. 
Tiesa, diskusijose dalyvavo 
maža jaunimo, bet Rimgaudo 
paruoštas referatas buvo ti
krai pasigėrėtinai geras. Jį 
dalimis persispaudins «Mūsų 
Lietuva».

DR. 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 Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

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

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

«Aušros» ccofas rengia Jo
nines birželio 25 dieną. 16 
valandą bus šv. Mišios, po 
jų suvaidins linksmą komedi
ją su vienu kitu priedu ir ta 
da seks vaišės ir pasilinksmi 
nimas. Dalyvantl gali kas tik 
nori

GERIAUSI LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS RĖMĖJAI yra tie, 
kurie laiku, metų pradžioje 
sumoka savo prenumeratą, 
jau praėjo kone pusmetis, o 
dar beveik pusė «Mūsų Lietu 
vos» ėmėjų neužsimokėjo Pri 
mename, jog užsimokėti gali 
ma: «M. L » Administracijoje, 
ua Lituania, 67, Mokoje, 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. S. 
Paulo 13, S. P. Prenumerata 
metams 7 naujieji kruzeirai.

ATSKIRO NUMERIO 
KAINA 0,15

PASKUTINĖ PROGA papi
gintai užsimokėti už «Laiškus 
Lietuviams», «Žvaigždę*, «Šv. 
Pranoilkaus Varpelį», «Aidus» 
ir «Eglutę» iki birželio mene 
šio g*lo. «Aidai» dabar 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!

KITOS JAUNIMO DISKU
SIJOS bus liepos mėn. 9 die
ną. Tema: «Ar modernioji šių 
dienų kultūra žmogų kelia ar 
žemina, laisvina, ar vergia?» 
Klausimą išdėstys T. J. Ki
dykas, S. J.

RINKIMAMS I BENDRUO
MENĖS TARYBĄ Valdybos 
rinkimams organizuoti posė
dis šaukiamas sekmadienį, 
birželio 25 dieną 15 valandą 
(punktualiai) Mokoje, R. Li
tuania, 67.

Jame privalo dalyvautĮ: Pra
nas Alionis, Inž. Z. Bačelis, 
J. Bajorinas, R Braslauskai- 
tė, P. Butrimavičius, St. Bu- 
trimavičius, Kap. J. Čiuvins- 
kas. T. J. Kidykas, S. J., iviok. 
St. Kubiliūnas, Adv. Aleksas 
Kalinauskas, J. Matelionis, A. 
Petraitis, J. Šermukšnis, P. 
Šimonis, E. Šimonytė, A. Ste
ponaitis, J. Tijūnėlis, Adv. V. 
Tūbelis, V. Tumas, Kun. J. 
Šeškevičius, Agr. Al. Vinkš- 
naitšs, P. Žarkauskas.

Susirinkimo tikslas; patvir
tinti sudarytą bendruomenės 
rinkimų proceso, projektą, 
kurį parengė tam tikslui skir
ta komisija. Nedalyvaujančio 
balsas bus įskaitomas už to 
projekto patvirtinimą.

Komisijos Nariai:
Jonas ^Bajorinas 
T. J. Giedrys, S. J. 
Arūnas Steponaitis 
Jonas Šermukšnis 
Juozas Tijūnėlis 
Vytas Tumas.

• <I.L.» PRENUMERATORIAI

10,00 cr.: Aug. Gogelis, Kun 
Kun. Feliksas Jakubauskas, 
Norbertas Stasiulionis.

8,00 cr.i Paulo Šarkis.
7,00 cr.: Pr. Alionis, Ona 

Šablevičienė, Jonas Kazlaus- 
kas, Jonas Budzilas.

Už 1966 m. Jonas Budzilas 
5,00 cr.-

Kadangi birželio 24—25 die 
nomis-daug kur rengiama Jo 
ninių= šventė, Vila Anastazi
jos jaunimas «Libra» nukėlė 
savo parengimą į liepos 8 
dieną. Kviečia visų, ypač jau 
nime jų parengime dalyvau
ti. Bus šokiai Jprie gero or
kestro. *

Anėlė Andrijauskienė gydo
si Brazilija ligoninėje, salė 
109.
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