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PLAČIAJAME PASAULYJE
Hrazlllja
SUNKIAUSIA JAU PRAĖJO

Praeitą pirmadienį, gegužio 
26 d., Brazilijos Pramonės 
Konfederacija suruošė Rlo de 
Janeiro mieste pietus pagerb
ti respublikos prezidentui Cos 
ta e Silva Pramonės Dienos 
proga. Pietuose dalyvavo vi
sa eilė ministrų, aukštų val
džios ir kariuomenės pareigu 
nų ir virš 700 verslininkų.

Per pietus kalbėdamas Pra
monės ir Prekybos ministras 
konstatavęs, kad šiais metais 
kovo mėnesį buvo užregis
truota dvigubai daugiau nau
jų įmonių ir firmų, negu pra
eitų metų kovo mėnesį, pa
reiškė:

— Finansinio atsinaujinimo 
pats sunkiausias laikas jau 
praėjo Privatus sektorius jau 
č.a po tiek metų, kad Vyriau
sybės veikla viską rikiuoja 
sustiprinimui Brazilijos pra
monininkų kūrybinio, gamybi
nio pajėgumo.

Tai pripažino ir Brazilija s 
Pramonės Konfederacijos pir 
mininkas Tomas ompeu de 
Souza Brasil prezidento svei
kinimo kalboje; «Šiandie Bra 
zilija po tiek krizės metų at
sikvepia grynu oru dėl esmi
nio infliacijos sumažinimo ir 
grįžime į stipraus išsivysty
mo kelią. Tai laikotarpis, ku
riame nusmaigstytos jau galu 
tinai gairės pažangos ir ger
būvio keliui»...
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NAUJASIS PREFEKTAS

IR MOOCA

Praeitą pirmadienį, gegužio 
26 d., naujasis S. Paulo pre
fektas Paulo Maluf sudarė kon 
traktus naujų darbų vykdy
mui už 14 milijonų naujų kru 
zeirų. Tai viešųjų darbų pro
gramos vykdymas, kaip nau
jų gatvių grindimas, naujų 
mokyklų statymas, «enųjų pa 
talpų praplėtimas ir kita. Net 
Mooca į’laimėjo — prefektas 
sudarė sutartį pastatyti via- 
duktą-pervažą Siqueira Bue
no, kuris sujungs Belem ir 
Ubirajara aikštes.

E '

NORMALÉJA POLITINIS 
GYVENIMAS

Prezidentui Costa e Silva 
išleidus Komplementarinį Ak
tą Nr. 54, pradeda normalėti 
Brazilijos politinis gyvenimas. 
Politikai patenkinti. Jie tikisi, 
kad šių metų gale ar naujųjų 

pradžioje vėl bus atidarytas 
Brazilijos parlamentas, valsti
jų seimai ir miestų tarybos.

Valdžios partijos ARENA lai 
kinasis pirmininkas senato
rius Filinto Muller 28 d. gegu 
žio tarėsi Brazdlijos sostinėje 
su kitais partijos parlamenta
rais. Gi opozicijos partijos 
MDB pirmininkas senatorius 
Oscar Passos deda pastangų 
pravesti savo partijos orga
nų rinkimus miestuose, rajo
nuose ir valstijose dekreto 
nustatytu laiku ir sąlygomis. 
Tikimasi1, kad taip partijos 
pačios ir jų veikla bus la
biau demokratiškos. 
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AFRIKA
KAIRI NAUJOJI SUDANO 

VALDŽIA

Sekmadienio naktį, gegužio 
25 d., buvo sukilimas toje cen 
tralinės Afrikos valstybėje. 
Kariškiai nuvertė jau 5 me
tus valdžiusią civilinę valdžią 
ir sudarė naują. Ją sudaro 
Revoliucinės Tarybos nariai 
su generolu Mohamed Monei- 
ri priešakyje. Pareiškime ji 
jau pasisakė nacionalizuosian 
ti didžiąsias privačias įmones, 
sumažinsianti paskolas iš už
sienio ir visom jėgom stosian 
ti prieš Izraelį. Tai aiškiai 
kairi ir Egipto diktatoriui 
Nasseriui labai palanki val
džia. »
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ARGENTINA
GRĮŽTA RAMYBĖ

Praeitom savaitėm buvo di
delės studentų manifestacijos 
Rosario, Cordoba, Mar del 
Plata ir Buenos Aires miestuo 
se. Studentai buvo policijos 
stipriai apmušti, buvo net žu 
vusių. Prie jų prisidėjo ir 
darbininkų sindikatai.

Tačiau šios savaitės pra
džioje generolo Ongania Vy
riausybė pradėjo rodyti susi- 
taikimo ieškojimo ženklų. Pir
madienį buvo paleistas Ge
neralinės Darbini kų Konfe
deracijos sekretorius Raimun 
do Ongaro, kuris buvo nuvy
kęs į Cordoba organizuoti dar 
bininkų generalinio streiko 
Taip pat buvo paleisti visi 
areštuotieji demonstracijose 
dalyvavę studentai, kuriems 
dar nebuvo sudaryta kaltini
mo byla. Be to, prezidentas 
Ongania antradienį priėmė 
Tekstilės Darbininkų Asosia- 
cijos, o vėliau ir Argentinos 
Šviesos ir Elektros Darbinin
kų Federacijos atstovus. Tai 
apramino darbininkus ir Siu 
denius. 1 kraštą grįžta ramybė.

tZ-h.k-
KELIONĖ 1 MĖNULIO

ORBITĄ

Amerikiečių astronautu Sta 
ford Cernan ir Young aštuo- 
nias dienas užtrukusi kelionė 
j Mėnulį puikiai pasisekė. Jie 
nuskrido beveik du milijonus 
kilometrų, apsuko 61 kartą 
Mėnulį ir prisiartino prie jo 
15 kilometrų atstume. Tiek 
Apolo 10, tiek Mėnulin nusi- 
sileisti lėktuvas gerai veikė, 
Grįžo taip pat laimingai į ,že 
mę praeitą pirmadienį nusta
tytu laiku ir nustatytoje die
toje. Po šio bandomojo skry
džio beveik tikra, kad ameri
kiečiai astronautai skris į pa 
tį Mėnulį liepos 20 d. 
n—ii 
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J. A. V. IR PIETŲ AMERIKA

Šios savaitės pradžioje Nik 
šono Vyriausybė pristatė Kon 
gresui patvirtinti Užsienio pa
galbos biudže^ ateinantiems 
metams (1969-70) sumoje 2.600 
milijonų dolerių. Toje sumoje 
yra 436 milijonai dolerių, pra 
šomi techninei asistencijai, 
kurios vykdymui vienas ket
virtis skiriamas Jungtinėn Tau 
tom. Pramatyta 676 milijonai 
doleriu ūkinės pagalbos pa
skoloms, grąžintinoms per 30 
metų. Pietų Amerikos kraštų 
pagalbai, vykdomai per Pa
žangos Sąjungą, pramatoma 
400 milijonų uolerių.
n—ui 
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PER TRUMPAS LAIKAS

Kiek žinoma, prez. Nikso- 
nas siekia, kad biudžetas Už
sienio Pagalbai nūtų patvirti
namas vis uviems metams. Ta 
čiau Kongresas vis tam prie
šinasi, nors JAV Internaciona 
line Pagalbos Agencia visiem 
aiškina, amerikiečių teikiama 
pagalba Pietų Amerikoje ne
neša tiek vaisių, kiek galėtų 
dėl planavimo trūkumo ir lai
ko trumpumo. Tai ypatingai 
jaučiama žemės ūkyje, kur 
gamybos patobulinimas ir pa
didinimas labai priklauso nuo 
kredito gavimo tikrumo. o- 
dėl Niksono Vyriausybė sie
kia, kad JAV įsipareigotų pa 
dėti per 3-5 metus, lechninę 
asistenciją nori vykdyti per 
universitetus. Tai sunaudotų 
mažiau lėšų personalo išlai
kymui.
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PER DAUG GIMIMŲ?!

Dėl lėto išsivystimo ritmo 
ir ūkinės pažangos Pietų Ame 
rikos kraštų Pagalbos Agen- 
«•ija kaltina savo pranešime 
Kongresui ir didelį gyventojų
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NUOLATINIS ML LEIDĖJAS

inžinierius KAZIMIERAS AUDENIS
Nedidelė savo skaičiumi RI0 DE JANEIRO lietuvių ko

lonija viršija proporcingai visas kitas lietuviškas kolonijas 
ir ML skaitytojais ir laikraščio leidėjais. Kasmet vis atsiran 
da 6-7 leidėjai. Iš jų keletas — nuolatiniai.

Mūsų spaudos mylėtojas ir didelis patrijotas inž. Kazi
mieras Audenis kasmet net neprašomas ateina į pagalbą 
«Mūsų Lietuvai», išleisdamas vieną numerį.

Štai ir šis ML numeris jo apmokamas.
Labai dėkinga ML Administracija.

didėjimą. Gimimų nuošimtis 
Pietų Amerikoje yra di
džiausias pasaulyje.

Per pirmuosius 7 Sąjungos 
Pažangai veikimo metus P. 
Amerikos 18 valstybių gamy
ba (bruto) kasmet kilo 4,5%- 
Tačiau^pajamos kiekvienai gal 
vai tepakilo vos pusę nuošim 
čio, nes vis didėja gyventojų 
skaičius.

Pasiekimui užsibrėžto tiks 
lo — pakėlimui pajamų 2,5% 
kasmet reiktų p. Amerikos 
valstybėse pakelti gamybą 
kasmet po 5,5%. Tai praktiš
kai beveik neįmanoma Net 
taip techniškai ir finansiškai 
stiprios JAV tepasiekia 5,1% 
per metus. Šios valstybės tu
rinčias todėl sustiprinti gimi-* 
mų kontrolę, nors ta’ ir ne
populiaru.
n a™—n 
iisšnoKii

KALTI IR AMERIKIEČIAI

Prieš porą savaičių Vina 
del Mar, Čilėje, buvo susirin
kę 20 Pietų Amerikos valsty
bių užsienio ir finansų minis
trai. Jie nurodė ir kitų svar
bių per lėto gerėjimo prie, 
žąselių.

Jų Ekonominė Komisija Lo 
tynų A m r i k a i statis
tikos daviniais nustatė, kad 
tokiais .967 m. privatūs JAV 
pramoninkai ir biznieriai ga
vo iš savo iuvestacijų Lot. 
Amerikoje 1.194 mik dolerių 
gryno pelno, iš jų panaudojo 
172 mil. dolerių savo įmonių 
praplėtimui ir naujai investa
vo 191 milijoną dolerių Tai
gi, išsigabeno 831 milijoną 
dolerių. Taip pat pakėlė kiek 
ir nuošimtį už paskolas, nors 
Punta d®) Este konferencijoj 
buvo susitarę nekelti.

Reikia tuos nuošimčius už

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS 
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS

Mums dabar gyvenantiems tenka nepasikartojanti 
privilegija įamžinti Lietuvos vardą ir jos kankinių atmi
nimą lietuviška koplyčia šv. Petro bazilikoje, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau nedaug beliko.
Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų vardus 

Lietuvos Kankinių koplyčios kūrėjų tarpe.
Aukas siųsti adresu: LITHUANIAN MARTYRS’ 

OHAPEL FUND.'

2701, W. 68th Sth. Chicago, Ill. 60629.

mokėti ir kasmet dalį tiekprf 
vačių, tiek oficialių paskolų 
grąžinti. Tokia Brazilija turė
jo praeitais metais tris ket
virčius visų gautų iš užsie
nio paskolų sunaudoti anų 
nuošimčių mokėjimui ir pas
kolų kvotos grąžinimui.

Be to, iš tų suteiktų pinigi
nių paskolų reikia pirkti ma
šinų ir kitokių prekių iš JAV- 
bių. 1966 metais tai siekė net 
90% visoQ per Pagalbos Agen 
ciją (AID) gautos paskolos. Ir 
svarbiausia priežastis: Pietų 
Amerikos kraštai gauna už 
savo parduodamas žaliavas 
ir žemės ūkio produktus i a 
bai žemas kainas 
tiek JAV, tiek Europoje, pa
lyginus su kainom iš ten įve
žamų pramonės produktų.

ROCKEFELLERIO VIZITAI

Trečiadienį, gegužio 28 d., 
atvyko į Kolumbijos sostinę 
Bogota Nelson Rockefeller, 
New Yorko gubernatorius su 
24 specialistais. Jis yra ypa
tingas JAV prez’dento Nikso’ 
no pasiuntinys Lotynų Amerj 
kos kraštams vietoje ištirti, 
pažinti tuos klausimus, išgirs 
ti prašymus ir 
pasiūlymus. Po Kolumbijos 
jis dar vizituos Boliviją, Tri
nidad-Tobago, Venezuelą, o 
vėliau ir kitas valstybes. ’Jau 
anksčiau vizitavo Centro Ame 
rjkos kraštus. Rockefeilerio 
vizitai — tai naujosios Nikso
no Vyriausybės pastangos iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pusės padėčiai pagerinti nau
jom, sėkmingesnėm ir geres
nėm formom.
iiaaonam
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Lietuvos nacionalinė 
M. M a ž vyt l o b i b 1 i o teka
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Kas nors vėl kiltins ML 

redaktorių, kad jis šmeižia ko 
munist1 prievartaujamos Lie
tuvos gyvenimą. «Ten viskas 
yra taip gera, kad lietuviai 
nieko kito nebetrokšta», liūdi 
jo neseniai ten apsilankęs vie 
nas komunizmo garbintojas. 
O štai kaip L etuvos gerą gy 
venimą aprašo pačios Lietu
vos laikraščiai, kurie yra tik 
komunistų redaguojant ir ku 
rių raštai yra atidžiai patikri
nami ir komunistinės cenzū
ros, prieš atiduodant juos 
spaustuvei.

Su darbininkais kalbasi 
«Valstiečių Laikraščio" ben
dradarbis F. Pažūsis, Balėnų 
kolchozo, Mažeikių rajono 
parduotuvėje:

SU ONA MILEŠKIENE;

— Matau, jūs ką tik iš par
duotuvės. Ką norėjot nusi
pirkti?

— Norėjau gauti duonos, 
kokio nors pyrago, bulkučių, 
silkių.

— Ar negavote?
— Ne, negavau Po pietų 

duonos gal atveš, bet aš jau 
neturėsiu laiko ateiti.

— Sakykite, ko dar negau
nate savo parduotuvėje?

— Atėjo ru tuo. Prasidės )au 
kuose šlapumas. Mums mote
rims reikia mažesnio numerio 
avalynės. Deja, pa duotuvėse 
tokių batų negausi.

SU DOMINIKA ŽUBAVIČ E-
NE, KIAULIŲ ŠĖRIKE;

— Kokių produktų jūs ne
gaunate?

— Dešros pas mus nebūna’ 
Žuvies retokai atveža. Silkių 
jei ir būna, tai tik vienos rū
šies ir brangios ..

SU KIAULIŲ FERMOS (Ú K1O) 
VEDĖJA B/?. PERUŠKIENE:

— Sakykite, ar jus patenki
na parduotuvės darbo laikas?

— Ne. Būtų gerai, kad par
duotuvė dirbtų nors iki aštuo 
nių vakaro. Tada žmogus ga
lėtų po darbo užsukti. O ben
drai mūsų parduotuvė būna 
uždaryta. Tai daugiausiai ir 
piktina. Ateini pirkti, o randi 
raštelį ant durų, kad užda
ryta.

— O kai atidara, ar randa
te, ko norite?

— Kur tau! Man, pavyz
džiui, reik'a 37 numerio išei
ginių batelių. Su žiburiu ne
rasi. Anksčiau buvo geriau. 
Būdavo ir bulkų visokių, <r 
pyrago, ir duonos atveža. O 
dabar lentynos vis skurdes
nės. —

«AKMENINIS KIRVUKAS
IR PEILIS»

O štai bene dar keistesni 
dalykai aprašyti komunistinė
je «Šluotoje*. Reikia žinoti, 
jog «Šluota» yra neva juokų 
ir satyros laikraštukas, skir
tas gerai kailį išvanoti, ar įs
kundinėti Lietuvos gyvenime 
pastebimas negeroves. Mes 
nesidžiaugiame tenai esančio 
mis negerovėmis, kaip nesi
džiaugiamo jomis ir S. 'aulo 
gyvenime. Bet broli ii lietu, 
viai gėrisi pavergtos Lietuvos

didžiausia laime ir viską te
nai tik giria, tai mes atvėr
ėjam ir kitą lapo pusę, prira 
šytą pačių komunistų ir pri
mename, kad raudonajame 
rojuje «ne viskas auksas, kas 
auksu žiba». Tai va, kaip ta 
•Šluote» aprašo Kauno miesto 
valgyklas. Ne vieną kurią, 
labai apsileidusią, o keletą.

«Gera buvo žmonėms, kai 
kiekvienas už juosmens ne
šiojo akmeninį kirvuką. Pokš
telėjo jaučiui į tarpuragę, tas 
keberiokšt ir pietauk į svei
katą. Laimingi buvo žmonės!

Dabar, atomo amžiuje, taip 
greit neturi akmens kirvuko- 
O Kauno valgyklose «Astro
je» ar «Ramunėje» be jo pra
puolęs. Mat, nusipirkęs mė
sos gabalą ir apsiginklavęs 
pietų stalo įrankiais, pasigen 
di peilio.

Valgykloje Nr. 4 kiek praš 
čiau. Nueini prie virtuvės lan 
gelio ir kaulini;

— Gal peiliuką galima? A!
— O savo neturi? — išgirs

ti atšaunant.
Bet prieš akis vis vien su

blizga išlankstytas, išpjausti
nėtas, išrakinėtas peilis. Net 
nežinai, kuriuo galu pjauti.

«Astroje» kiek painiau. Pei
liai čia taip paslėpti, jog kol 
surasi, tai ir noras pietauti 
praeis.

«Ramunėje» peilių reikia 
eiti ieškoti pagal specialų tu 
rištinį žemėlapį. Pirmiausia i 
virtuvę. Paskui pasuki kai
rėn paskui dešinėn, peržen
gi durų slenkstį, užlipi ant 
vienos kitos lentynos ir... o 
varge! Peiliai išsibaigė. Kaip 
barščiai! O vienam peilio ieš 
kot< jui nutiko taip: jis netu
rėjo žemėlapio. Bemaklinėda- 

mas po valgyklą netyčia pa
puolė į sandėlį. O ten jį pa
laikė vagimi ir nutempė į 
miliciją.,

Ir jei kur nors pietaujant 
tau pavyko kokią geležę nu 
tverti, tai laikyk save „laimin
gu., tada tu papietavai kaip 
bočiai senovėje — be jokio 
rūpės ė io». (A. Štuopytė. įl969 
m. liepos (??) <Šlucta»).
11—11 
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BIRUTĖLĖ PALIUDIJO

Atvažiavo iš Lietuvos savo 
mamytės aplankyti p. Birutė
je. Jei per pirmąsias viešna
gės dieneles mamytė pati vi
rė kepė ir dukrelę vaišino, 
tai šiai ilgiau užsibuvus, ji 
leido ir savo viešnelei virti 
kepti, savo sugebėjimus paro 
dyti. bet kai Birutėlė pasiro
dė nemokanti tai to. tai ko 
kito, mamytė jau net susier
zinusi pasakė: «Kas tu per 
moteriška, kad nė virti kepti 
nemoki?»

Dukrelė taip pasiteisino; 
«Ar tu, mama, žinai, kad Lie 
tuvoje už jokius pinigus ne 
gali gauti krautuvėse nusi
pirkti miltų? Per ištisus me
tus. Gali gauti pirkti kažko
kios tešlos, duonos, bulkučių, 
pyrago, bet ne miltų. Miltus 
parduoda tik du kartu per 
metus: prieš Naujus Metus ir 
Spalio revoliucijai paminėti. 
Tada galima pirkti du kilo
gramus. ir tai ne visi, o tik 
tie gali pirkti, kurie gauna sa 
vo darbo įstaigos direktoriaus 
liudijimą, kad yra vertas gau
ti. Tai kaip aš galėjau išmok 
ti virti, kepti, tai nėra iš ko 
kepti?»

Toks dukrelės atsakymas 
mamytei (kuri yra labai karš
ta komunistų garbintoja) la

bai nepatiko. Bet Birutėlė sa
ko, jog tai esanti šventa tiesa:

Jei Birutėlė sumelavo, tai 
aš tik jos melą pakartoju, 
nes negaliu nueiti į Lietuvos 
krautuves ir pats patikrinti, 
kaip A. Šuopytė Kauno valgy 
klose peilius.

J. Vėtra.
n—n ii——a ii

URUGVAJUS.
Balandžio paskutinį sekma

dienį Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugija turėjo sa
vo labai gražią šventę. Buvo 
daug svečių. Nors salė gero
kai padidinta, bet pasirodė, 
kad ji jau per maža, svečiai 
joje netilpo.

Visų akis į save atkreipė 
Vynuogių Šventės Karalienė 
ELENA Pirmoji, Jievos ir An
tano Kaluzevičių duktė, uni
versiteto studentė, 20 metų 
jaunuolė. Jai labai tiko kara
lienės vainikas, prie jos aukš 
to liekno liemens gražiai de
rinosi karalienės apsiaustas, 
jos paprasta, kukli bet kara
liška laikysena, kas labiausiai 
visus sužavėjo, tai, kad ji 
taip laisvai ir gražiai kalba 
lietuviškai, tartum būtų dabar 
iš Lietuvos atvažiavusi. Gar
bė tėvams už tokią dukrą, 
kad sugebėjo įskiepyti jai sa
vo tautos ir kalbos meilės.

Bet ir liūdna darėsi žiūrint 
į tą žavią Kara'ienę Eleną. 
Kam teks jos širdis ir ranka? 
Greičiausiai kokiam kitatau
čiui. Mūsų vaikinai legvai su 
sižavi kitatautėmis mergaitė
mis. Vėliau gailisi, bet po lai 
ko. Kada bus mūsų jaunimas 
gudresnis? Kada išmoks žavė 
tis tuo kas yra sava, tikrai 
vertinga ir gražu?

(«Žinios» geg. 4 d)

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI

(tęsinys)

PASITVIRTINA SPĖLIO
JIMAI

Metęs visa kita į šalį, dar 
kartą įsigilinau į turimą me
džiagą. O jos būta apsčiai, ir 
ji patvirtino mano ankstes
nius spėliojimus dėl Klešdins 
kio. Po ano 1925 metų mano 
čia jau minėto pranešimo, 
gen. Kleščinskis buvo seka
mas. Tai tęsėsi porą mėne
sių ir buvo nustatyta, kad 
pensininkas generolas labai 
pamėgo meškerioti. Regulia
riai kas savaitę, ketvirtadie
niais, jis samdydavo valtį, daž 
niausiai Neries upėje, prisiir- 
davo iki tam tikros seklumos 
ir ten užmesdavo meškerę. 
Kai kada toje pat vietoje jau 
būdavo su savo valtele kitas 
toks pat mėgėjas, o kai kada 
tas sportininkas atsirasdavo 
tik kiek vėliau. Bendrų po
mėgių metu jie prabildavo į 
viens kitą, ir, matyti tų paš
nekesių tema juos taip pa
gaudavo, kad užmiršdavo sa
vo plūdes. Laike nuo laiko 
pavaišindavo vienas kitą pa
pirosais, •— o gal tai buvo 

kas kita, — stebėtojai iš kran 
to, nors antram pasimatymui 
ir turėjo su savim žiūronus, 
negalėjo tikrai nustatyti. Vie
na tikrai nustatyta, — kad 
generolo naujas draugas grį
žo į butą Laisvės Alėjoje, 
kurs buvo žinomas kaip so
vietų pas untinybės špionažo 
skyrius.

KODĖL NEČIUPO?

Nustatytų faktų pilnai už 
teko užkirsti Kelią generolui 
toliau konkti kraštui, kuris jį 
priglaudė. Bet... deja, viskas 
liko po senovei, nepasirūpin
ta vesti bylos iki galo. Gerai 
dar, kad medžiaga išsaugota 
archyve, ir, laimė, bent iš 
bylos ir Kleščinskio dabarti
nio elgesio, nesirodė, kad ge 
nerolas buvo tada pajutęs 
esąs sekamas. «

Pakviečiau pirmo (politinio) 
skyriaus viršininką B. V.. Jį 
jau seniai pažinojau kaip 
darbštų, pareigingą ir ilgų 
metų tarnyboje prityrusį pa
reigūną. Man malonu buvo jį 
turėti savo artimiausių ben
dradarbių tarpe. Tokiame dar 
be neįmanoma sėkmingai dirb 

ti be padėjėjų, kuriais gali, 
ma pilnai pasitikėti,

Klausiu, kas čia per miste
rija: tiek davinių, ir toks svar 
bus reikalas, ir nei iš šio, nei 
iš to byla nutraukta, o Kleš- 
činskis, spėju, ir toliau varo 
savo darbą.

— R-s (tuometinis viršinin
kas) pats vedė tą bylą, bet 
vėliau, kaip žinote, buvo pa
šalintas. Naujasis P-čius apie 
mūsų darbą nieko nesuprato, 
išvaikė prityrusius pareigū
nus Apskritai, ką čia daug 
kalbėti, žinote, kas buvo iki 
gruodžio perversmo. —

Tai, aš žinojau, kas buvo. 
To kas buvo rezultatas — vi
sa slaptoji priešų sekimo įs
taiga buvo terorizuota, demo
ralizuota, ir teks labai pasis
tengti, kad valdininkai galėtų 
vėl pasitikėti savimi, būti dar 
bingi ir kad įstaigos autori
tetas pakiltų visuomenės aky 
se.

MINISTRĄ PERKŪNAS 
TRENKĖ

Vakare susiskambinau su 
krašto apsaugos ministru A 
Merkiu, ir paklausiau, kada 
galėtume nekliudomai ilgiau 
pasikalbėti. Paskirtą valandą 
radau jį belaukiantį ir išdės

čiau, ką žinojau. Jis labai su 
sjjaudino.

— Žinai, Jonai, perkūno 
trenksmas mane mažiau būtų 
paveikęs, negu tavo žinia. 
Aš neleisiu to svo... per savo 
slenkstį Tai ru. .1

— Nieko panašaus tu nepa
darysi; tu susivaidysi ir malo 
niai šypsosies. Kitaip tik jam 
patarnautum. Tavo rolė svar
bi jam nuplėšti kaukę, ir pri
valai, kad ir kaip tas tau bus 
nemalonu, tęsti iki galo.

— Ilgai aš negalėsiu, - ma 
no žvilgsnis ar šiaip išspru
kęs žodis mane išduos.

— Tikėkime, kad ilgai ne- 
teksvaidinti, bet turi ištesėti- 
Per daug svarbus reikalas.

— Ar jau sakei Voldemarui, 
ar savo ministrui?

— Tuo tarpu ne. Pranešiu 
gal rytoj.

Laimė, tą vakarą Kleščins- 
kis neatėjo. Kitaip abejoju^ 
ar Merkys būtų paaankamai 
gerai savo vaidmenį suvaidi
nęs.

GIRNOS TOLIAU MALA

Sekančią dieną jau gavau 
iš A. N-nos pirmą raportą a- 
pie tai, «kaip gyvena ir dir
ba» generolas. Tuo tarpu nie

ko įdomaus, bet jau buvo ra
miau, nes dabar visi jo ry
šiai bus išaiškinti.

Išorinio sekimo vedėjas bu
vo jaunas, bet jau kelerių me 
tų prityrimo turįs ir mėgstąs 
savo darbą A. N-a. Be savo 
tarnybinių pareigų, jis dar 
lankė universitetą. Pastebėjęs 
kad jo judrios akys bandė įs
pėti, kaip tas jo oirmas ra
portas bus priimtas naujo di
rektoriaus, pagyriau jį už grei 
tą sekimo nustatymą ir įspė
jau, kad tik tinkamiausius įkin 
kytų į tą darbą, ir kad pats 
vedėjas (daviau suprasti, kad 
jo sugebėjimais aš neabejoju; 
kuo dažniau tikrintų seklius. 
Visi turi pasitempti ir supras
ti šios paskirties svarbą.

A. N-a išklausė atidžiai, ir 
mačiau, kad juo galiu pilnai 
pasitikėti.

Vakare Merkys paskambino 
ir prašė užeiti. Kai nuvykau 
pas jį naktį, jis parodė man 
storą aplanką su tą pat dieną 
Kleščinskio jam patiektu pro
jektu — apsaugos priemonė
mis ir akcija bet kokiam per 
versmo mėginimui atremti.

(B. D.)
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Koks Baisus Nusikaltimas!!!
«Per 24 valandas susijieškokite kito, civilinio darbo. Jei 

to nepadarysite teks važiuoti į darbo koncentracijos sto
vyklą».

— Kas taip pasakė? — Maskva.
— Kam? Nagi kunigams Tamulevičiui ir Zdepskiui.
- Už ką?
Jie žino, kaip labai trūksta Lietuvos katalikams aptar

nauti kunigų. Jie taip pat žino, jog yra gana jaunų vyrukų, 
norinčių stoti j kunigų seminarijas ir būti kunigais. Bet ko
munistinė valdžia neleidžia. Tik 40 klierikų gali būti vienin
telėje visai Lietuvai skirtoje seminarijoje, ir kasmet įšven
tinti leidžia tik penkis naujus kunigus, kai net iki 30 jų iš
miršta Tai žinodami tie kunigai parašė Maskvon, taigi ne 
Vilniun savo valdžiai, o Maskvon, okupantams, prašymą, kad 
leistų šventinti daugiau kunigų. įsidėmėkime, jie nerašė pro 
testo Jie nereikalavo, Jie nužemintai prašė, PRAŠĖ leistii 
šventinti. Matyt Vilniaus bažnytinių reikalų komisaras p. Ru 
gienius tokių leidimų negali duoti, nors Lietuva skelbiama 
esanti nepriklausoma. Taigi PRAŠĖ MASKVOS PONŲ. Ir tie 
davė. Davė leidimą, ne, ĮSAKYMĄ per 24 valandas mesti 
kunigo darbą ir eiti šunims šėko pjauti! Lietuvoje, o jei čia 
tokio darbelio negaus, tai išpašovonys į prievartos darbų 
stovyklas kur nors plačioje motinėlėje Rusijoje. Tai tokia, 
yra Lietuvos katalikų laisvė, tokia jos Nepriklausomybė. Net 
už prašymą gali gauti sunkiųjų darbų kalėjimą!

Senas klausimas
PETRAS PAKALNIS

Kai krikščionių demokratų 
valdžia ryžosi Lietuvoje pra
vesti žemės reformą ir išda
linti ponų žemes savanoriams, 
kaikam atrodė, kad toks už
simojimas yra nedoras. Tuo
kart kun. Mykolas Krupavi
čius su reformos šalininkais 
užėjo pas vyskupą P. Kare
vičių ir paklausė jo nuomo
nės. Vyskupas jiems atsakė, 
kad pagal vokiečio jėzuito 
Lehmkul pažiūrą suvalstybin
ti privačią nuosavybę yra leis 
tina, žinoma, duodant savinin
kui teisingą kompensaciją. Da 
bar tuo klausimu niekas nea
bejoja, nors dažnai paliesti 
žmonės ginčijasi dėl kompen
sacijos dydžio.

NUSAVINIMAI KITUR

Neseniai toks ginčas iškilo 
tarp JAV ir Peru vyriausy
bės. Norėdama pasirodyti, kad 
ji moka ginti tautos intere
sus, vos nuvertus! prezidentą 
Belaunde, karinė Peru vyriau 
sybė suvalstybino amerikie
čiams priklausančius alyvos 
šaltinius ir tarėsi atlikusi pa
triotinį darbą. Tiesa, panašių 
alykų pasitaikė ir kitur. Bet 

kai 1962 m, João Goulart su
valstybino Brazilijoje 2 ame 
rikiečių bendroves, tuokart 
JAV kongresas išleido įstaty
mą, kuriuo JAV vyriausybė 
įpareigojama imtis sankcijų 
prieš nedraugišką kraštą, jei 
jis per 6 mėnesius neatlygins 
nukentėjusioms bendrovėms. 
Nuo to laiko suvalstybinimo 
manija aprimo. Kokių priemo 
nių imsis dabar JAV vyriau
sybė prieš Peru valdžią?

JAV vyriausybė gali spaus
ti Peru valdžią dviem būdais; 
neduoti prižadėtos $30.000.000 
paramos ir nepirkti Peru cu
kraus. Negalėdama parduoti 
cukraus, Peru valstybė pra. 
rastų S60.000.000 pajamų ir 
paverstų apie 350,000 darbi
ninkų bedarbiais. Generolas 
Velasco Alvarado, naujosios 
vyriausybės galva, gerai tai 
žino ir pradėjo su JAV dery
bas. Tačiau jis pasiūlė tokią 
mažą kompensaciją, kad ame 
rikiečiai negali jos priimti.

NUSAVINIMAS IR 
PASITIKĖJIMAS

Suvalstybinimas svetimos 
nuosavybės yra senas ir skau

t MŪSŲ LIETUVA

dus klausimas, nes jis palie
čia daug gilesnį reikalą, bū
tent pasitikėjimo klausimą. 
Jei šiandien yra suvalstybi
nami alyvos šaltiniai, rytoj 
gali būti suvalstybinti ir kiti 
dalykai. Kas norės investuoti 
savo kapitalą į tokj kraštą, 
kuris neduoda jokios garan
tijos? Suvalstybinimo aktas 
pradžioje gali atrodyti labai 
patriotinis darbas, bet laikui 
bėgant jis gali atnešti dau
giau žalos negu naudos. Atsi
likusios valstybės be svetimo 
kapitalo neišsiverčia, ir jei 
jos nustoja pasitikėjimo, pra
deda skursti. JAV bendrovės 
mielai investuoja kapitalą 
Pietų Amerikoje, nes ten už
dirba beveik 2%, kai tuo tar 
pu Europoje gauna 8%, o sa
vo krašte kartais tik 4%.

KUR, KIEK INVESTUOTA?
Seniau JAV bendrovės in

vestuodavo kapitalą į kasy
klas, o dabar beveik į visas 
pramonės šakas ir į žemės 
ūkį. Daugiausiai JAV pinigų 
yra investuota Venecueloje 
(virš 2 bilijonų dolerių). An
trą vietą užima Meksika, tre
čią vietą Brazilija su 1326 
tūkstančiais dolerių. Europo
je JAV bendrovės turi inves
tavusios apie 8 bilijonus do
lerių, o Pietų Amerikoje virš 
10 bilijonų.

PASITIKĖJIMAS IR
I

BENDRADARBIAVIMAS

Kad neatrodytų, jog Pietų 
Amerikos valstybės yra tarsi 
JAV kapitalo kolonijos, Ame
rikos biznieriai mielai įsilei
džia į savo bendroves ir vie
tos žmones, pavesdami jiems 
rūpintis ne tik gamybos eiga, 
bet ir pačių įmonių vadovy
be. Tas glaudus bendradarbia 
vimas išeina į naudą abiejom 
pusėm, nes Pietų Amerikos 
žmonės susipažįsta su moder 
niškos gamybos procesu, o 
JAV biznieriai su pietiečių 
dvasia. Bet kur neapdairūs 
politikai iškelia praeityje pa
darytas klaidas arba šaukiasi 
pigaus patriotizmo, ten su
griaunamas pasitikėjimas ir 
nutraukiamas bendradarbia
vimas. Jungiant JAV kapitalą 
su plačiom Pietų Amerikos 
darbininkų masėm galima su
kurti tokią pramonę ir preky 
bą, kokios Pietų Amerikos 
žmonės dar (nėra matę. Ta
čiau trumparegis noras pasi
pelnyti kitų sąskaiton ir vai 
džios nepastovumas yra dvi 
kliūtys, kurios pinigų inves
tavimą Įdaro rizikingą. Jei 
Niksonas nusileis Peru vyriau 
sybei ir netaikys sankcijų, 
jis praras savųjų pasitikėji
mą. Jei jis spaus Peru val
džią, galimas u alkilas, kad iš
šauks ir kitose Pietų Ameri
kos valstybėse neptlankią re 
akciją. Ar šiais, ar taip bus 
labai įdomu stebėti, kaip riša 
mas senas k'ausmąs naujoje 
aplinkybėse.

Kaip Tampama Laimingais Žmonėmis?
(Tęsinys)

Kaip praeitą sykį rašėme, 
pagal prof. Maslow ilgame
čius tyrinėjimus laimingais 
besijaučią žmonės yra savęs 
realizuotojai. Jiems visiems 
didesniame ar mažesniame 
laipsny yra būdingi kai kurie 
nusiteikimai. Jau aprašėme 
vieną tų nusiteikimų — dide 
lj atsidavimą dabui. Šį ker
tą apie du kitus jų nusiteiki
mas.

JIE YRA REALISTAI.

Turi įsigyja įprotį žiūrėti į 
dalykus nei pro juodus aki
nius, nei viską matyti aukso 
spalvomis. Priima tikrovę to
kią, kokia ji yra, o ne pagal 
savo norus, svajas ar užgai
das. Tai puikiai išreiškė vie 
nas prekybininkas profesoriui 
Maslow:,

—• Žmonės nesiskundžia, 
kad vanduo yra šlapiąs, ak
menys kieti ir kad gabesnis 
konkurentas laimėjo konkur
są.

Kadangi priima žmones to
kius, kokie jie iš tikro yra. 
tai retai kada apsigauna ar 
nusivilia.

•— Kai tikėjau, jau žinojau, 
kad mano vyras yra labai 
įsimylėjęs savo darbą — pa
sakojo viena žmona. — Todėl 
visiškai nesijaučiu nepaten
kinta ar paniekinta, kai ma
no vyras vėlai grįžta iš dar
bo vakarienės, ar skuba išei
ti iš kurio parengimo, ar di
delę šeštadienio ir sekmadie- 
n.o dalį praleidžia savo dirb
tuvėje.

Tie realistai nėra abejingi 
aplink juos vykstančioms ne
teisybėms ir kitoms blogy
bėms. Tačiau žino, kad vien 
kalbomis, protestais, karščia
vimus! dalykų nepakeisi. Dau 
guma jų rimtai, apgalvotai, 
vaisingai stengiasi pagerinti 
padėtį ar visuomenę ir jau
čiasi laimingai pagelbėję ki. 
tiems.

PASITENKINIMAS

Kita jiems būdinga laikyse
na — tai pasitenkin mas savi
mi. Jie ramiai sutinka būti 
tuo, kuo gali pagal savo tu
rimus talentus, sugebėjimus, 
išsiauklėjimą, užimamą vietą 
ir aplinką. Lietuviai tai yra 
išreiškę sarkastišku priežo
džiu; «Aukščiau bambos ne
iššoksi!»

Todėl jie nei trokšta, nei 
siekia to, kam neturi sąlygų, 
gabumų, ar neturi jų pakan
kamame laipsnyje. Bet ką pa 
jėgia, tai atlieka puikiai, ir 
jaučia vidujinį pasitenkinimą.

Taip pat nepasisekime, s-kur 
de, nelaimėje jie susitaiko su 
gyvenimu, su įvykusiu, nebe
pakeičiamu faktu. Jie pajėgia 
a sikratyti nervus, sveikatą ir 
dvasią palaužiančius susirūpi
nimus, graužimas), liūdėjimą. 
Tai krikščioniškasis liaudies 
nusistatymas: «Tokia buvo 
Dievo valia» ar — «tebūnie 
Dievo valia!»
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Ta liaudis ir anie laimin
gieji savęs realizuotojai sa
vaime laikėsi nusistatymo, ku 
rio pataria laikytis visame 
pasaulyje žinomas amerikie
tis Dale Carnegie, surašęs ea 
vo ilgų metų studijas, patyri
mus ir sugebėjimus knygoje 
«Kaip atsikratyti susirūpini
mų», būtent, pirmiausia ra
miai priimti tą varginančią 
problemą savo valia, nors 
jausmai ir priešintųsi, nerim
tų ; pagalvoti, kokios galėtų 
būti blogiausios, skaudžiau
sios pasėkos ir jas valia irgi 
ramiai priimti. Antra, šaltai 
apgalvoti, kas dabar galima 
būtų padaryti padėčiai page
rinti, pakeisti, net pasitariant 
su prityrusiais. Trečia, tai 
bandyti daryti, vykdyti, pa
čiam sąmoningai nebekeliant 
ano klausimo ar įvykio prisi
minimo; prisiminimams grį
žus, irgi ramiai nukreipti dė
mesį į darbą, kitus klausimus 
ar prisiminimus.

Tie savimi patenkintieji — 
gal nė nežinodami - turi 
krikščioniško nuolankumo nu
sistatymą, įpratimu tapusią 
nuolankumo dorybę .Jie, mat, 
nevaidina nei pries Dievą} 
nei prieš žmones esą dau
giau verti, daugiau žiną ar 
pajėgią, kaip iš tikro yra ar 
sugeba. Jie nė nesvajoja, ne
sikremta, kuo būt galėję būti 
praeityje, ar ką būtų galėję 
padaryti.

Tas ramus pasitenkinimas 
savimi padeda jiems ir sens
tant jaustis laimingais. Jie 
nebando vaidinti prieš kitus 
ar save, kad jie galį viską 
atlikti, kad yra būtini, dar ne 
pamainomi. Neslepia savo jė. 
gų sumažėjimo ir kitų senat
vės žymių. Tokios moterys 
nemano, kad jos yra amžinai 
jaunos ir gražios. Visi jie gy 
vena ir džiaugiasi gyvenimu 
pagal savo turimus gabumus, 
pomėgius ir juos supančių ap 
liuką.

paruošė P. Daugintis

iiSHOBKlii

PASAULIO LIETUVIŲ 
SOSTINĖJE ČIKAGOJE

Praėjo «Danos» opera. Ji 
priminė tremtinių praėjusias 
dienas ir išgyvenimus. Buvo 
4 spektakliai išparduoti. Ypač 
graži operos pabaiga, kai nu
sišovus Danai choras baigia 
galinga malda «Tėve mūsų», 
kuri yra parafrazuotas Kris
taus maldos turinys.

Šeštadienį džiaugėmės «Jū
ratės ir Kastyčio» baletu, ja
me sujungti išraiškos šokis, 
muzika, daina, deklamacijos-

Birželio 15 turėsim Dievo 
palaimintą die. ą. Čikagoje 
pirmąsias mišias atnašaus 7. 
A. Saulakis ir T. Degutis, o 
St. Louis mieste šventins vys
kupą A. Deksnį. Progoms dar 
labiau padidinti BALFAS tą 
pačią dieną rengia gegužinę. 
Matot, koks derlingas šis mū 
sų pavasaris! O kur dar kiti 
posėdžiai susirinkimai ir me
no parodos?

Irena Kairytė
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

EILĖS MARIJAI IŠ LIETUVOS 
(Skaitomos gegužinėse pamaldose) 

Linksmybės Priežastie
Tu Linksmybės Priežastie, — mes gegužy 

giedam,
Tu prasmė ir džiaugsmas mūs visų dienų. 
Kaip žiedai į saulę kelia galvas pievoj. 
Taip ir aš, Marija, j Tave einu.

Kai širdis nuliūsta, ją džiaugsmu paguodi.
Kai suklumpa kojos — prikelt mane.
Tai todėl gegužy žydi žemės sodai 
Ir bangelė virpa mūsų Nemune.

Kai žiedai į saulę kelia galvas pievoj, 
Taip ir aš, Marija, i Tave einu.
Tu Linksmybės "’riežastie, vesk mane pas

Dievą, 
Kai skausme didžiajam be vilties klumpu.

Tegul jie patys išsinaikina!
(Laiškų Lietuviams jaunimo konkurse antrąją 

premiją laimėjęs rašinys)

Labai seniai, kai Mindaugas pasmerkė vel
nią pragaran, velnias, kerštu virdamas, pažadėjo 
Mindaugui: «Aš sugriausiu tavo tautą, nors man 
ir tūkstantį metų užtruktų!»

Bandė velnias vienaip, bandė kitaip. Siuntė 
kryžiuočius, rusus, santūriai lenkus maišė, bol
ševikus. Išsklaidė lietuvius po visą pasaulį, bet. 
lietuvybė vis klestėjo, augo, stiprėjo.

Vos liko man du šimtai metų, — neseniai 
pagalvojo velnias, — o dar ta prakeikta tauta 
vis gyva!

SUPÍUD5NTI JAUNIMĄ

Tada jam atėjo puiki mintis
«Tegul jie patys išsinaikina (sumano kuklia 

pagalba aišku). Pirmiausia reikią Įrodyti skau
tams ir ateitininkams, lietuvių didžiausiom orga
nizacijom, kad jų principai yra griežtai skirtingi 
ir priešingi. Įrodysiu, kad šūkiai «Dievui, Tėvy
nei ir Artimui» ir «Visa atnaujinti Kristuje», nau 
dojantis tautiškumo, šeimyniškume, visuomeniš
kumo, krikščioniškumo ir inteligentiškumo prin 
cipais, visiškai nieko neturi bendro vienas su ki 
tu. (Tuo pačiu atsikeršysiu ponui Dievui už tą 
lietuviu fanatišką religingumą). Tuo pačiu laiku 
nustatysiu neolituanus prieš ateitininkus ir skau
tus — ir atvirkščiai, ir dar priedo — santarie- 
ėiu8 prieš visus ir visus prieš juos.

— Neblogai, — velnias pagalvojo. — Turė
tų veikti. Tie lietuviai tokie nepaprastai akli, kad 
jie netikėtų, jei kas nors pasakytų, kad tokie 
dalykai darosi jų bendruomenėje.

NEBELIKO JOMS JĖGŲ
— Oi vei! užmiršau Pasaulio Lietuvių Ben

druomenę. Jie turi visus jungti. Nu, šiuo metu 
jie baisiai gerai veikia — tie visi seimai, jų pa

ruošimai, būna pergrūsti žmonių... Ot! Sugalvo 
jau! — (ir jis pradeda iš džiaugsmo šokinėti).— 
Ivelsiu juos į smulkmeniškumus posėdžiuose ir į 
«partijas» ir suskaldysiu nesantaika mažesnėse 
vietovėse. Tada, pagrindui suirus, nams sugrius.

— «Partijos», ypatingai grynai lokalinės, tu 
rėtų gerai apgriauti Lietuvių Bendruomenę. Jos 
taip įsikarščiuos (mano draugų vedamos), kad 
net užmirš, jog Lietuvių Bendruomenė nėra «po
litinė» organizacija. Jie taip pradės kovoti tarp 
savęs «už Lietuvos laisvę», kad nebeliks jėgų 
ir laiko rūpintis pačia visuomene, lietuvybe, jos 
kultūra ir Lietuvos tikru laisvinimu

SUK1RŠINT JAUNIMĄ IR SENIMĄ

Bet, aišku, to neužteks, — velnias sau prita 
rė. — Reikia dar vidinės nesantaikos visose ki
tose organizacijose. Su tuo neturėčiau turėti var 
go, nes čia man gerai patarnaus lietuvių užsis
pyrimas, išdidumas ir nenusileidimas Sugundy- 
siu jaunimą aklai ir užsispyrusiai nepriimti nie
ko, kas vyresniųjų sakoma apie tautos praeitį, 
kultūrą, grožį ir organizacinius idealus. Kad ne
siklausytų pavojingų lietuvybės paskaitų stovy
klose, jiems parodysiu smagesnį gyvenimą. Nors 
tos paskaitos dažnai būna tokios baisios ir nuo
bodžios (čia jis nusijuokia), kad padėtų mano 
darbui, pačios atstumdamos jaunimą, bet tyra ir 
tokių, kurios savo teisingom ir stipriom mintim 
sugadintų mano darbą. Nustatysiu jaunimą 'prieš 
organizacinius suėjimus, kuriuose jie galėtų per
daug pavojingų žinių sužinoti ir grįžti prie tau
tiškumo. Nustatysiu prieš visokius žaidimus ir 
paraginimus, išskyrus šokius ir balius, kad jie 
gerai prikvailiotų, tuo paremdami ir patvirtinda 
mi mano sukurtą vyresniųjų neapykantą ir nepa 
sitikėjimą jais. Studentai gali suprasti mano pla 
ną... Bet ne, nebus bėdos nei su jais. Studentai 
seimuose jie tiek prisipumpuos alučio, r ir vynu- 
čio, ir «tyros» meilės, kad tikrai nenueis į pasi
kalbėjimus, kuriuose mano priešai griauna ma
no planus (jų vis tiek per mažai ką nors padary 
ti). Tų, kurių negalėsiu sužlugdyti, įklampinsiu į 
«politiką», kuri, jiems nė nepastebint, tinkamai 
juos pribaigs.

— Vyresniuosius nustatysiu prieš jaunimą, 
bet ir su tuo bus mažai darbo. Vyresnieji patys 
galvoja visa taip žiną, kad neklauso man pavo
jingų jaunimo minčių. Jaunimas gi nepriims vy
resniųjų šimtą kartų kartotų archaiškų minčių- 
Tai vyresniuosius taip sukiršins, kad jie net ne
žiūrės į jaunimo pusę. Vyresnieji patys sunai
kins ir man pavojinguosius vyresniuosius, galvo 
darni, kad jie griauna jų tautos iliuziją. Kadangi 
jaunučiai bus taip prieš visus vyresniuosius nu
sistatę, tai jie neklausys nei man pavojingų vy
resniųjų. Valio! Bravo, koks aš "bajavas»!

— Na, ir spauda jn^n padės. Savo išdidu
mu ji neatspausdins nieko, kas padėtų jaunimui 
ar man pavojingiesiems.

— Oi! — (plyšta velnias juoku). — Tie lie
tuvininkai! Jie net nematys mano gudrumu pas
lėptų galimybių pasprukti. Jie nematys, kad atei 
tininkų ir skautų organizacijų principai visai ne 
sikryžiuoja, bet viens kitam gali padėti ir viens 
kitą papildyti. Niekad jie nesuruoš tarporganiza- 
cinių sambūrių, kad galėtų stiprėti kartu. Jauni
mas niekad nesužinos, kad yra daug protingų vy 
resniųjų, o vyresnieji niekad nenusileis jaunie
siems. Niekas neišklausys vienas kito susirinki
muose ar sambūriuose i? vis pešis savitarpy. Nie

_____________  1969 m gegužio 30 d
kad vyresniųjų išdidumas ne 
leis jiems pamatyti realybės, 
kad jaunimas nėra tokiam an 
gėliškam stovy, kokį t jie įsi
vaizduoja, o nepamatę nesis
tengs naujais būdais i kreiptis 
į jaunimą. Niekad jaunimas 
nenusileis ir nepramatys lie
tuvybės gilios vertės «Parti
jų» politikieriai taip peši* 
tarp savęs, kad daugiau va
duos savo «partijas», o ne 
Lietuvą

— Niekad lietuviai Ameri
koj nematys, kokia nauda 
yra iš tų lietuvių, kurie čia 
yrą atvykę iš Lietuvos, Nie
kad nežinos, kaip šie lietu
viai gali ugdyti juose meilę 

Lietuvai. Niekad lietuviai nepramatys, ka> juos 
skaldo, kas jų tautą naikina ir kas juos galėtų 
jungti. Niekad jie nepersiorientuos. Jie greitai 
mirs.

Jau lietuviai puikiai skaidosi. Tikrai nepri
ima mūsų priešų pranašų. Jaunimas tikrai ak
las, senimas smulkmeniškas ir užsisispyręs. Atro 
do, kad velnio paskutinis planas gerai veikia. 
Reikės jį pasveikinti už tobulai atliktą darbą už 
kelerių metų, kai jau bus ’lietuvius sunaikinęs, 
nors kartais man jų gala.

Velnio prietelis
(Aldona Rygelytė)

Studijų Dienos Jaunimui
Didžiai Gerbiamieji!
Atsižvelgdami į daugelio pageidavimus, nu

tarėme surengti jaunimui studijų savaitę 1970 me 
tais, vasario 9-15 dienomis!

Tam tikllui parinkome didelę ir puikiai 
įrengtą skautų stovyklavietę, tik kokie 20 klm. 
nuo Montevideo.

Urugvajus pergyvena sunkią ekonominę kri 
zę, todėl mums neįmanoma padaryti tas studijų 
dienas visiems nemokamas, nors ir labai norėtu
me. Greičiausiai kiekvienam dalyviui teks užsi
mokėti už pragyvenimą apie pusantro dolerio už 
dieną. Stengsimės kiek galėdami tą kainą suma
žinti.

Pageidaujame, kad visi norintieji dalyvauti 
mums apie tai praneštų bent iki šių metų lapkri 
čio mėnesio pabaigos ir drauge atsiųstų įprasti
nes asmens žinias.

Norėtume, kad studijų dalyviai iš anksto pa 
siruoštų laužų ir literatūros vakarams talentų pa 
sirodymams ir kitiems parengimams. Bendrai, bū 
tų malonu, kad kiekvienas iš anksto pareikštų 
savo pageidavimus.

Būtume dėkingi ir už sugestijas pačiai Stu
dijų Dienų programai bei už visus kitus patari
mus ir nurodymus, pav. kokios diskusijų temos 
būtų pageidautinos ir kas būtų tinkamas jas pra
vesti.

Norėtume, kad dalyvausiantieji atvežtų 
daug jaunatviško ent”ziazmo, didelės kantrybės, 
šviesų optimšzmą ir gerve valios...

Iš viso, būtume dėkingi, jeigu Jūs mums, il
gai nelaukdami, praneštute ar iš viso atsiras i§ 
Jūsų krašto ar apylinkės kas tokiomis studijų 
dienomis domėtųsi ir norėtų jose dalyvauti.!

Linkiu Jums ir visiems Jūsų apylinkės jau
nuoliams kuo geriausios sėkmės!

Edmundas Andriuškevičius
P. L. B. Urugvajuje Jaunimo 

Sekcijos Pirmininkas 
Casilla 2313 — Cerro 

Montevideo, Uruguay, S. Am.

4



U»9 m. gegužio 30 d MŪSŲ LIETUVA. pusi. •

Šventkelionė
Ir šiais metais mūsų Tėvynė ir mūsų broliai nėra 

mažiau reikalingi pagalbos ir maldų, kaip ankstyves
niais metais. Ir šiais metais Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
organizuoja šventkelionę į Dievo Motinos N. S. Apare
cida do Norte Šventovę.

Giedos lietuvių choras. Visi kviečiami į šią švent 
kelionę. Draugijos kviečiamos dalyvauti su savo vėlia
vomis.

Tai bus Birželio 22 dieną. Autobusai išvyks iš Vila 
Zelinos ir Casa Verde (tiksli valanda bus paskelbta bi
lietuose). Bilietai gaunami pas šiuos asmenis:

Vila Zelinoje pas Juozą Baužį, Igną Verbicką, Vy
tautą Zaikauską, Kazimierą Rimkevičių, Kazimierą Triū 
bą ir Izabelę Seliokienę. Vila Prudentėje pas Motiejų 
Tamaliūną Casa Verde pas Andrių Stankūną ir Brolius 
Matelionius Tel. 51-4011

Globėju Būrelio Veikla
Žinodamas, kad Dr. J. Basa 

navičlaus Vardo Mokyklos 
Globėjų Ratelis nesenai minė 
jo savo gyvavimo 20 metų su 
kaktį, Jūsų korespondentas ap 
atlankė Lapoję pas veiklų il
gametį Būrelio pirmininką Pe 
trą Žarkauską. Jis užklausė 
pirmininką;

— Kada ir kodėl įsisteigė 
šis Globėjų Būrelis?

— Jo pradžia siekia, galima 
sakyti, net anuos laikus, kai 
Lietuvą užėmė sovietai. Ne- 
begaudama lėšų iš Lietuvos, 
Dr. J. Basanavičiaus Vardo 
mokykla Vila Anastacio užsi
darė. Ją administravęs Tėvu 
Komitetas pakriko. Vėliau ga 
vę žinią iš mokyt. Bakšio, 
kad ši ir kitos mokyklos ruo
šiamasi parduoti, aš ir geraj 
išsilavinęs Ribikauskas nuvy
kome į Bom Retiro. Ten vy
ko rua Bandeirantes lietuvių 
mokykloje Sąjungos posėdis, 
kuriame dalyvavo ir brazilas 
mokyklų inspektorius

— Mudu aiškinome, kad Vi

la Anastacio mokykla yra vie 
nintelėR patalpos visoje apy
linkėje, todėl labai reikalin. 
gos lietuviams, didele dalim 
pačių vietos lietuviu ir pini
gais pastatytos Be to, esant 
jai toli užmiestyje, pardavus 
tas patalpas, Sąjunga mažai 
pinigų tegaus atleistųjų moky 
tojų kompensacijoms išmokė
ti. Mes apsiėmėme ją išlai
kyti.

— Pagaliau konsulas Poli- 
šaitis ir S-gos pirmininkas Va 
siliauskas sutiko. Susidarė gru 
pelė tėvų ir kitų tautiečių, ku 
rie rūpinosi mokyklos patal
pom. Ji rinkdavo aukas, ruoš 
davo vakarėlius, pobūvius. Vė 
liau su Sąjunga buvo sudary
ta formali sutartis, kuria Bū
relis pasižadėjo mokėti jai 
kas mėnesį 3.060 krz. nuo
mos. Tačiau jos niekada ne
mokėjome, nes juos ir dau
giau išleisdavome įvairiem mo 
kykfos remontams ir įrengi
mams Sąjunga būdavo visą 
laiką skolinga Būreliui.

— Ponas Žarkauskai, kurie 
buvo gražiausi Būrelio gyva
vimo metai?.]

— Gražiausi metai buvo tuoj 
po mok.. Stasio Kubiliūno at
vykimo J mokyklą. Jį surado 
konsulo Polišaičio sesuo: Jam 
vadovaujant, buvo vėl suorga 
nizuota lietuviška mokykla; 

’mokydavo du kartu per sa
vaitę lietuviškai. Jo dėka su- 
ruošdavome vakarėlius su vai 
dinimais, įdomia programa. 
Ateidavo į tuos parengimus 
po pora šimtų tautiečiu. Būre 
lio nariai ir kiti lietuviai mie 
lai prisidėdavo savo aukomis. 
Taip mes galėjome ne tik iš
laikyti mokyklos patalpas, bet 
vis turėti kokią šeštadienio 
mokyklėlę, pagrąžinti patal
pas, išmūryti tvorą, išgrįsdin- 
ti gatvę. Beveik visus tuos ir 
kitus darbus atliko veltui pa
tys Būrelio nariai šeštadie
niais ir sekmadieniais. Kiti 
net savo medžiagos atgaben
davo.

— Kas daugiausia prisidėjo 
per tuos ilgus metus prie pa
talpų išlaikymo, neįbrendbnt 
nei į skolas, aei išnuomuojant 
jas svetimtaučiams?

— Gi Būrelio nariai ir jų 
skatinami kiti tautiečiai! Jų 
yra daug. Nemažai jau yra 
mirusių. Sunku net pavardes 
prisiminti. Pradžioje daug dir 
bo Ant. Tamošauskas (miręs), 
Juozas Špakauskas (miręs)» 
aš, Krogertas, Rimša. Vėliau 
ilgametės Būrelio valdybos ir 
kiti nariai, kaip V. Bartkus, 
P. Karaikevičius, V. Patins- 
kas, A. Šimbelis, J. Vėlutis, 
aš ir kiti; taip pat ir ilgame
tis mokyklos reikalų v dejas 
ir parengimų programos pa
rengėjas mok. St. Kubiliūnas, 
kuris ir gyvena mokyklos pa
talpose. Ypač pažymėtinas V. 
Bartkus Jis nepavargdamas, 
metus iš metų vis eina rink

damas aukas, įnašus, platin
damas įvairių parengimų bi- 
ietus.

— Daug savo darbu ir do
vanojamais produktais prisi
dėjo ir dar vis prisideda mo
terys: Marcelė Adulienė, Iza
belė Aglinskienė, Marija Ja- 
kiūnienė, Genė Kubiliūnienė, 
Jadzė Lossaeo, Vanda Meš
kauskienė, Ksavera Putvins- 
kienė, O. Patinskienė, O. Pau 
lukaitienė, Stasė Valutienė, 
Lidija Vancevičienė, Adelė 
Žarkauskienė ir kitos, kurių 
pavardės dabar neateina į 
galvą.

- Kaip dabar gyvuoja Glo 
bėjų Būrelis?

— Gyvuoja neblogai. Ta
čiau vis mažėja narių ir au
kotojų skaičius. Daug jų iš
miršta. Kiti — nors gryno 
kraujo lietuviai ir Lietuvoje 
augę — ištautėja. Tuo labiau 
jaunimas. Man toks greitas 
lietuvių nutautėjimas nesu
prantamas. Betgi kol mūsų bū 
rys dar gyvas, mes pasiryžę 
Dr. J. Basanavičiaus Vardo 
Mokyklos patalpas išlaikyti 
lietuviams.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESA 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažiųs- 
kas, Tel. 63-5975.

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

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Jua- 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
— Tel. 92-2283

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rus 
Gen. Fonseca Teles, 608 
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, JORGE GARÊ 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DtPOSlTO PARATODOS
Avenida Sanopemba, 5761, V. Guarani

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
no 14,00 iki 18,00 vai.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

«MUSŲ LIETUVOS. RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠiUO AuREsU

GAIXA POSTAL 4421,
S. P kULO, BRASIL.

S K U r Y K M E Í h 
PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI <M 0 A
LIETUVA.

PIGI 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, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

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

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Lieti 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadk 
niais 8 00 ir 17,00 vai.. Darbi 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbt 
atskirai susitarus dėl laiką 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 19 vai 
V. Carolina 15 vai., 
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai 
Bom Retire, 10 vai 
Dtinga 16,30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 valų
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 16,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30vai.į
Vila Bonilha 11,15 vai.
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėh 

‘A voz da Lituania» yra tran» 
liuojama KETVIRTADIENIAI! ' 
18 vai. 40 min.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

WMA€)J CARKIEKi „„
Lindoya vanduo yra d<mdi žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.uia į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno. 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

A O PAULOCaixa Postai 3967 -- S
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ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

«Aušros» choras yra pak
viestas giedoti lietuviškas mi 
šias sekmadienį, birželio 15 
dieną 18 valandą São Sento 
kolegijos bažnyčioje, minint 
baisiojo birželio išvežimus. 
Visi choristai prašomi lanky
tis choro repeticijose, kad 
būtų galima darniai susigie
doti. Repeticijos vyksta kas 
•šeštadienio vakarą 19 valan
dą, Tėvų Jėzuitų vienuolyne, 
Rua fuatindiba, 20, Parque 
Moóca.

«AUŠROS» CHORO IŠVYKA

Pagaliau įvyko «Aušros» 
choro išvyka, senai lauktoji. 
Prie jos įvykimo šv. Kazimie 
ro parapijos klebonas prisi
dėjo nemaža auka, kadangi 
šis cho as aaug prisideda prie 
paiapijos iškilmių ir kitų įvai 
nų parengimų.

iškyla vyko sekminėse į 
Vila tíertioga, dar toli už 
Santos. Diana pasitaikė neko
kia. Dažnai lietus lašnojo. Bet 
ekskursantai, kurių daugumą 
sudarė jaunimas pilni geros 
nuotaikos nelabai jo paisė,

Iki Santos vyko autobusu. 
Teu, įsėdę į gražų nedidelį 
laivą, nuplaukė per keletą va 
lanoų iki Bertiogos, ku mū
sų kolonijos žymus veikėjas 
ir patriotas inž. Jurgis SL1E- 
SOK.AIT1S su žmona laukė 
atvykstančios ekskursijos. Čia 
buvo gėlimų ir valgių, kiek 
kas norėjo. Už tai ponams 
Siiesoraič4ams choristų nuo
širdus lietuviškas ačiū!

Taip pat. p. Sliesoraičių gra 
žioje viloje pirmą kartą T. J. 
Bružikas atlaikė lietuviškai 
šv. Mišias ir Sekminių šven
tės dvasioje pasakė pritaikin
tą pamokslą. Už tai p. šeimi
ninkai buvo labai dėkingi 
drauge su keliauninkais.

Grįžtant atgal Santose dar 

D R ANTONIO S I A U L Y S
C. R. M. 10.647 

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

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

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

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

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNaS—SPINA

praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, nejudomo turto administravimą,

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.0 andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

buvome užėję trumpai r e žiū 
rėti įdomių žuvų. Paskui pil
ni naujos dvasius, dainuoda. 
mi grįžome į. S Paulo. Cho. 
ristai reiškia nuoširdžią pade 
ką choro pirmininkui už su
ruoštą ekskursiją ir T. Bruži- 
kui už piniginę pagalbą savo 
gimtadienio proga.

Dalyvis.
ntagaan 
iimwãu

KVIEČIAME Į TALKĄ

Tėvai Jėzuitai teismo keliu 
buvo priversti apleisti Dr. V. 
Kudirkos’ rūmus. Tos erdvios 
patalpos buvo patogios ir tu
rėjo daug vietos ir parengi 
maras, ir mokyklėlei, ir cho
rui ir vi-kam susidėti. Naujo 
je vietoje, Rua Juatindiba, 20, 
Parque da Mooca, to visko 
trūksta,

Dėl to šiuo raštu kreipiuosi 
į mielus geraširdžius lietu
vius, prašydamas ateiti į pa- 
galoą — kas pinigais, kas kuo 
gali padėti įsirengti naujoje 
vietoje. Greitomis ir dovanai 
dirbančių patriotų Prano Bras 
lausko ir Jono Dimšos dėka 
jau statoma pastogė įvairiem 
daiktam susidėti, kad nesuly
tų. tačiau jau vien medžiaga 
kainavo apie milijoną senųjų 
kruzeirų. Gi reikia galvoti 
apie salę ir koplyčią. Žemės 
pakaktų, bet trūksta lėšų. 
Šiuo laiku išsisėmė visi ište
kliai.

Būsime labai dėkingi ir už 
mažiausią auką

Šv. Kazimiero parapijos ku 
nigų varau

Klebonas Jonas Bružikas.
HBsaaanii 
j i BEZESK Ü

OPEROJA AKI.

«Mūsų Lietuvos» redaktorius 
tėv. Jonas Kidykas dar turės 
vieną akies operaciją garsio
joje akių klinikoje Campinas, 
Prašo maldų, kad akies gydy 
mas šį kartą pasisektų. Ten 
ir reikės sumokėti šimtus tūks 
tančių senųjų kruzeirų.

J. Bružikas, S. J.

KAS NORI PIGIAI PIRKTI GERŲ DAIKTŲ?

Kreipkitės j p. VINCĄ ZARAKAUSKĄ
Avenida Miriam. 385, Carapicuiba, Ėst. S. Paulo.
Jis turi parduoti 25 avilius, naujus ir vartotus. Tu

ri dar 5 aviliams paruošta medžiagą, bereikia tik sukalti.
Parduoda 13 kg. gryno bičių vaško, vieną aparatą 

viščiukams perinti (‘šokadeira») ir vieną nedidelį plūgą.

Pa inaudokite gera progai

RUOŠKIMĖS BAISIŲJŲ ĮVYKIU MINĖJIMUI

1941 m. 14 birželio baisiųjų įvykių, t.y. lietuviu masm ų 
deportacijų minėjimas šiais metais įvyks birželio 15 d., sek
madienį, šia tvarka:

Iškilmingos iv. Mišios São Bento koplyčioje 18 vai. Per 
jas gieda «Aušros» choras. Oficialus minėjimas tuoj po Mi
šių 19 vai. São Bento vienuolyno salėje, bendrai dalyvaujant 
lietuviams, latviams ir estams su savo folklorinėmis progra 
momis, pritaikintomis tai liūdnai dienai.

Prašome visus tautiečius dalyvauti šiame minėjime, nes 
tai yra mūsų tautos ir visų mūsų gedulo diena, Todėl 
kiekvieno lietuvio pareiga yra tą dieną atsiminti savo išvež 
tuosius kankinius brolius ir seseris, už juos kartu pasimels 
ti, drauge minėti jų kančias ir nelaimes.

Daugelis jų prarado ir savo gyvybę vien dėl to, kad bu 
vo lietuviai patriotai, mylėjo savo tėvų šalį ir jos žemę, sa
vo ir jų prakaitu bei krauju aplaistytą. Žiaurus okupantas iš 
jo paveržė ją. o jį patį, kaip belaisvį senovės laikais, pas
merkė sunkiesiems darbams, kentėjimams ir mirčiai šalto ir 
žvarbaus Sibiro taigose ar kalėjimuo e.

VESTUVĖS. Šį šeštadienį 
gegužio 31 d. 18 vai. 30 rain., 
priims Moterystės Sakramen
tą Albinas Seliokas ir Elena 
Pranuškevičiutė. Jiedu abudu 
yra Liet. Ka . Bendruomenės 
choro dainininkai
nasEraraii 
ŪBKKail

ŠV. MIŠIOS už Marijonos 
Petkevičienės vėlę (metinės) 
bus šį penktadionį, gegužio 
30 d. 19 vai.

Šv. Mišios su egzekvijom 
už Kunigundą Vyšniauskienę 
ir Petrą Vyšniauską bus bir
želio 3 d., antradienį, 7 vai. 
n—ii 
iiaaaaanii

SUEIGA Birželio 4 d. tre
čiadienį, 19 vai. 30 min. bus 
Vila Zelinos Šv. Juozapo pa
rapijos ^organizacijų valdybų 
posėdis klebonijoje.
IIBKOrail
ÜM—Mli

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Aldona Medziukevičius 20 
ncr. po 15 ncr. Simas Balvo- 
čius, Jurgis Vaičiulionis My
kolas Krutulis. Adelė Liusa- 
vičius )0 ncr.
n—MMBII
IÍK3BBBÜ

Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijos

VEIKLOS KALENDORIUS.

Birželio 22 d. šventkelionė 
į Aparecida do Norte pasi
melsti už Tėvynę Lietuvą ir 
žuvusius brolius,

Rugpjūčio 9 d. Tradicinis 
Spaudos Balius — «Mūsų Lie 
tuvos» bičiulių sueiga.

Spalių 19 d. piknikas į Ju- 
rubatuba.

Lapkričio 16 d. Piknikas į 
Praia Grande, Santos.
IIBOgaBHII 
liHBEaii

JIEŠKOME LIETUVĖS MO
TERS, kuri mokėtų kiek vir
ti ir galėtų atlikti namų ruo
šos darbus, bei norėtų atva
žiuoti į Šiaurės Ameriką užsi

dirbti pinigų. -Mes sudarytu
mėm visus reikalingus imigra 
cijai dokumentus ir užmokė
tume kelionės išlaidas. Jinai 
gyventų pas mus, gautų algą 
ir pilną išlaikymą, ir turėtų 
visą globą.

Mano žmona yra medicinos 
daktarė. Mano dėdė buvo Po
vilas Žadeikis, Lietuvos įga
liotas ministras Washingione, 
D.C. Turime du nebe mažus 
vaikus. Jie eina į mokyklą. 
Ta patikima moteris mums 
abiems išėjus į darbą prižiū
rėtų namus, priimtų vaikus iš 
mokyklos, kuri yra už dviejų 
gatvių,s utvarkytų namus ir 
pagamintų valgį. Ji gautų pa 
Rankamai laiko savo asme
niškiems reikalams.

Ta vieta suinteresuotos mo
terys ar merginos malonėki
te kreiptis į «Mūsų Lietuvos» 
redakciją telefonu 92-2263 ar
ba užeiti į 2?ua Juatindiba. 2® 
Parque da Mooca.
11 taramcB 11 
,:wBŪnaii

ŠVČ. TREJYBĖS ŠVENTĖJE

— Atnaujiname Kristaus ap 
reikštą savo tikėjimą j vieną 
Dievą, bet trijuose asmenyse: 
visagalį Tėvą ir Dievo Sūnų, 
Jo Žodį, amžiais gimstantį iš 
Tėvo, ir Švenč. Dvasią, kylan 
čią iš Tėvo ir Sūnaus abiejų 
gyvąją Meilę.

— Garbiname Dievą Tėvą 
visatos ir mūsų Kūrėją. Esa
me juk Jo mylimi vaikai ir 
bendradarbiai Jo tėviškos va
lios planų. Aukojame Jam sa
vo būtį ir darbus per Jo Sū
nų, Jėzų Kristų, Vyriausiąjį 
Kunigą.

— Garbiname Dieno Sūnų, 
žmogum tapusį Jėzų Kristų. 
Jis juk yra mūsų Išganytojas 
ir gerasis Valdovas, kurio gy 
venimo pavyzdžiu sekame, 
dieviškąjį mokslą priimame 
ir tikėjimu bei šventais sa
kramentais esame įjungiami 
į Jį - dieviškąjį Vynmedį, Jo 
p * slaptingą jį Kūną ir Jo au
kojamą Kryžiaus auką bei iš 
rinktųjų Dievo vaikų šeimą 
— Jo karalystę.

— Garbiname Šventąją Dva 
šią, mūsų, sielose gyvenančią 
Meilę padarančią ją Dievo 
šventykla. Šv. Dvasios meilė, 
je mylime Dievą ir per Jėzų, 
Dievo Sūnų aukojame gyriaus 
ir padėkos aukas Dievui Té 
vui. Bendraujame su Josios 
malonėm ir dovanom mūsų 
pašventinimo darbe — išug. 
dyme mūsų būties, gyvenimo 
ir darbų įgKristaus panašumą1

Atende-se cora hora marcada
DRe JONAS NICIFORCIUKAS

Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo

RAIOS X
Consultorio:. Rua Cap7 Pacheco Chaves, 1206į

Vila Prudente, Tel. 63-5352

Dr. Victor Pedro Šauly tis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo 

C. R. O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX — 

Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia), 

Taisomi kanalai ir kreivi dantys. 
Rua França Carvalho, 121, Moóca, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

HBBtnun
iiOHBMaii
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