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Štai jie: Juzė Taleikienė, Povilas Urbonas, Antanas Ku
činskas, Mykolas Lisauskas, Juozas Vingrys, Algirdas Tamaliūnas, N. N. ir Josė Victor Waldier, mirusio «Mūsų Lietu
vos" platintojo Kazimiero Taleikio dukters Olgos sužadėtinis.
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PLAČIAJAME PASAULYJE
LAIMĖJO BALAGUER
IR DEMOKRATIJA
S. DOMINGOS. Praeitą šeš
tadienį, gegužio 16 d., įvyku
sius rinkimus Centro Ameri
kos, Karibų salos Šv. Dominiko respublikoje rinkimus į
prezidentus ląimėjo Joaquim
Balaguer, Reformų Partijos ir
Tautinio x Jaunimo Sąjūdžio
kandidatas. Jis gavo 665.705
balsus; gavo tiek, kiek visi
kiti 4 kandidatai drauge, įs
kaitant ir respublikos vice
prezidentą Fr. Lora, kuris at
siskyręs nuo Reformų parti
jos, sudarė savą Demokrati
nės Integracijos Sąjūdį. Balaguer rėmusios anos dvi par
tijos gavo taip pat balsų dau
gumą seime ir senate.

jis įves «Liaudies diktatūrą,
padedant masėms».

Pats perrinktasis São Dornin
Balaguer
go prezidentas J
savo laimėjimą priskaito mo
terų balsams, kaimiečių pri
tarimui ir jo valdžios įkvėp
tam pasitikėjimui žmonėse».

traukimo iš Cambodže terito
rijos. Jie reikalavo tuoj pat
sušaukti Tarptautinę Kontro
lės Komisija. Tačiau tam yra
priešinga Sovietų Rusija ir
kiti komunistiniai kraštai.

Labai malonu, kad Moinho Velho (Ipiranga) lietuvių gru
pė, dabartinio «Mūsų Lietuvos» įgaliotinio Antano Kučinsko
paskatinti, pasiryžo išleisti vieną lietuviško laikraščio nume
rį. Tai gražus lietuviško susipratimo ir solidarumo pareiš
kimas.
Nuoširdžiai dėkinga
«Mūsų Lietuvos» Redakcija ir
Administracija

SOVIETŲ RUSIJA IR

KINIJA NESUTARĖ
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Ir iš tikro, Balaguer suvie
nijo visus geros valios, de VIS NESIBAIGIA PROTESTAI
mokratija pasitikinčius žmo,
W ŠINGTONAS. Dar ir da
nes, panaikino ginkluotųjų pa bar JAV se nesibaigia protes
jėgų nesutarimus ir pristabdė tai prieš prezidentą Niksoną
ūkinę krizę bei bedarbę. Tam dėl pasiuntimo amerikiečių
tikslui jis gavo iš JAV apie karinių dahnių į Cambodža
350 milijonų dolerių pasko prieš Šiaurės Vietnamo ir
los. Su Balaguer laimėjimu Vietkongo karinius dalinius,
laimėjo demokratija São Do kurie buvo įsistiprinę ten ir
mingo respublikoje ir gal vi jau buvo užėmę svarbiuosiussoje Centro Amerikoje. Jei strateginius Cambodžos punk
jis nebūtų laimėjęs, kažin ar tus.
nebūtų e istrokomunistai su
Proiestuo a studentai, hi
B<
sch
mėginę
paimti
valdžią
pi i, taip pat ir senatoriai bePRALAIMĖJO CASTROrevoliucijos keliu? Tur būt, aistovai. Šie paskutiniai pro
KOMUNISTAI
nebuvo paprastas supuolimas testuoja, Kam prezidentas
Rinkiminė kampanija buvo kad tuo laiku i Karibų salas Niksoouf. pasiuntė karius, ne
buvo atvykę Sovietų Rusijos atsiklausęs parlamento. Da
labai stipri, aštri, su priešin
gų partijų ir grupių kruvinais kariniai laivai, taip manoma. bar jie nori pravesti įstaty
mą, sumažinantį lėšas, skir
susirėmimais. Juose žuvo a- II B—I»
iiaUMBÍi
tas kariuomenei, jei iki 30 d.
pie 6 žmonių, Mat, priešingos
birželio visi amerikiečių kari
grupės, ypač kairiosios bei
'••.■t JA
niai
dalia ai nebus atitraukti
castrokomunistų grupės, bu
BUS NAUJI RINKIMAI
iš Cambodžos.
vo prieš jį nusistačiusios, Ko
Tačiau yra ir daug palan
ANGLJOJE
munistų teroristinės grupės
kių
žmonių Niksonui Gallup
padarė visą eilę teroristinių
Anglijos ministrų pirminin apklausinėjimas parodė kad
veiksmų. Anksčiau jos bandė
kas Harold Wilson paskelbė virš 50% remia šį Niksono
net patį Balaguer nužudyti. naujus rinkimus į Anglijos
žygį. J e supranta, kad ki
Joms visoms nepatiko tvirta, parlamentą birželio 18 d. Tai
taip jau visa Cambodža prak
tvarką palaikant Balaguer ran beveik vieneri metai prieš pa
tiškai būtų komunistų ranko
ka, jo valdžios palaikymas sibaigiant dabartinio parla
se kad ir po komunistams
gerų santykių su JAV ir Ba mento laikui Wilson nori pa
palankaus kunigaikščio Siha
laguer ryžtas vėl būti kandi
sinaudoti dabartiniu Darbie- nouk priedanga. Jie jam būk
datų į prezidentus. Jis, mat, čių Partijos populiarumu, esą
padedą atgauti valdžią ir at
jau buvo prezidentas nuo 1966 mu gerbūviu ir taip laimėti
statyti Cambodžos neutral u
metų.
prieš opozicijos partiją - kon mą. O juk patys Šiaurės Viet
Balaguer turėjo didelį pa servatorius Daug vilčių jis namo komunistai pažeidė ją,
lankumą plačiųjų, konservaty sudeda į jaunuosius rinkikus. laikydami Cambodžos valsty
vių masių. Dėl to prokomu Jiems jis iškovojo teisę bal bėje apie 40.000 savo karių.
nistinės Revoliucinės Parti suoti sulaukus 18 metų. Pir
jos vadas Juan Bosch pasis ma buvo tik po 21 metų. Dvi
kelbė nedalyvausiąs rinkimuo jaunimo kartos baisuosiauSTIPRŪS MŪŠIAI
se. Jis ragino savo partijos čios už jo partiją.- a kuri
ir kitus žmones edalyvauti balsavo 1966 metais ir oabar
SAIGON. Šiaurės Vietnamo
rinkimuose. Dėl tų visų prie priaugusiųjų.
i? Vietkongo kariniai daliniai
žasčių apie trečdalis galinčių »—n
buvo apsupę Kompong Cham,
balsuoti nedalyvavo rinkimuo ÜBHSHMÜ
trečią savo didumu Cambo
se, ypač didesniuose miestuo AR CAMBODZAS ATI džos miestą. Cambodžos .jtrys
se, išskyrus sostinę.
kariuomenės batalijonai sun
TEKS KOMUNISTAMS? kiai gynėsi. Paskui jiems a ė
DĖL KO LAIMĖJO?
JAKARTA Indonezijos sos ju talkon Pietų Vietnamo ka
Patys rinkimai buvo gana tinėje Jakarta praeitą savai riai ir amerikiečių lėktuvairamūs. Kariuomenės daliniai tę vyko 11 Pietų Azijos vals Prie to miesto vyko kruvinos
visur garantavo tvarką. Žmo tybių konferencija. Svarbiau grumtynės ir bombardavimai.
nių daugjtuna balsavo už Ba sias klausimas buvo, kaip iš
Šis mietas yra tik 35 kilo
laguer, nes jis vienas gale o gelbėti
neutraliąją Cambo- metrai nuo Pietų Vietnamo
garantuoti tvarką ir ramumą džos valstybę, kaip išlaikyti sienos. Mūšiai dėl šio miešto
per ateinančius 4 metus. Žmo jos nepriklausomybę?
rodo, jog komunistai yra dar
nės nenorėjo kad vėl pasi
Nors Pietų Vietnamo ir stiprūs Cambodžos valstybė
kartotų 1955 metų pilietinis Cambodže atstovai prašė gin je. Jei tik amerikiečiai ir
karas ar vėl Cam no Deno klų ir ekonominės pagalbos, Pietų Vietnamo kariai pasi
šalininkai mėgintų įvesti ko tačiau dauguma narių reika trauks, o Šiaurės Vietnamo
munistinę santvarką kaip 1965 lavo tiek komunistų, tiek ki- ne
tai kažin ar Cambodža
sietais. O Bosch skelbė, kad £■ svetimų kariuomenių ati neatiteks komunistams
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

MASKVA. Sovietų Rusijos
Komunistų Partijos oficialia,
me dienraštyje «Pravda» ge
gužio 18 d. pasirodė aštrus
straipsnis prieš Komunistinę
Kiniją. Jame kaltina Kiniją
už sovietų šmeižimą, tarptau
tinio komunizmo suskaldymą.
Kinijos liaudies priespaudą ir
negalėjimą
bendradarbiauti
prieš JAV karinę akciją Cam
uodžoje ir kitur. Tai pirmas
toks užpuolimas po tOj kaį
buvo Tadėtos Sovietų Rusi
jos ir Kinijos derybos dėl rubežiaus .nustatymo.
UgaBaaaii
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KIEK STIPRŪS KOMUNISTAI

PIETŲ VIETNAME?
SAIGON Aš Neseniai Pietų
Vietnamo prezidentas Thieu,
pasiremdamas
pacifikacijos
(krašto prie taikios būklės pri
taikymo tyrinėjimo daviniais
paskelbė, kad Saigono val
džia kontroliuoja 17,5 milijo
no krašto gyventojų arba 93
procentus. Apie 1 milijoną te
bėra ginčijamose srityse ir
apie pusę milijono komunis
tų užimtose, i ačiau, Vietkongas ir S. Vietnamo kariniai
daliniai tebėra pajėgūs pulti
kai kurias Saigono kontro
liuojamas sritis.

nis Kinen atogiafijos Festiva
lis. Tame festivalyje laimėjo
brazilo Nelson Pereira dos
Santos filmas «O Alienista»
premiją «Luis Bunuel». Tai
ispanų kinematografistų įs
teigta tarptautinė premija, ji
suteikta dėl to, kad savo po
būdžiu ideologiniu atvirumu
ir grožiniu naujumu puikiai
pavaizduoja savo šalies ti
krovę
Šio festivalio «Grande Prix«
šiais metais gavo amerikie
čio filmas «Mash».
Brazilo filmas «O Alienista> vaizduoja, kaip vienas as
muo sukiša visus vieno raies- <
telio gyventojus j beprotnanamį kaip, kvailius. Tik pa
lengva, vėliau pastebi, kad iš
tikrųjų jis pats yra protiškai
nesveikas ir netekęs pilno
prote. Todėl paleidžia visus
iš beprotnamio ir pats vienas
jame užsidaro.
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BRAZILO FiLMAS LAIMĖ.
JO TARPT. PREMIJĄ. Šiomis
savaitėmis vyko Prancūzijo
je, Canes mieste tarptautinis
SA T KU NŲ
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PADIDĖJO

Brazilijos valstybės produk
cija arba taip vadinamoji pro
dukcija brutito, kurią pada
rė visos Brazilijos pramonė,
žemės ūkis ir prekyba 1969
metais, palyginus su 1968 nae
tais. Tai pareiškė Pažangos
Sąjungos (Aliança para o Pro
gresso) Tarpamerikinės Ko
misijos pirmininkas Carlos
Sanz de Santamaria, atidary
damas šio komiteto konferen
ciją
Wašingtone. Tai yra
aukščiausias padidėjimas že
mės ūkio ir prekybos visoje
Lotynų Amerikoje ir vienas
iš geriausių visame pasauly
je vienerių metų laikotar
piu.

ŠEIMAI,

jų giminėms ir artimiesiems,
tragiškai žuvus
. ,
A f A. JUZEI 3ATKÚNIÉNEI

reiškia nuoširdžiausią užuojautą
Lietuvių t-ąjungos

Inž.

PRANUI

alIANÇX

Valdyba.

ŠUKIUI,

jo giminėms ir artimiesiems,
A.fA. motinai JULIJAI ŠUKIENEI
sesutei LlUCiJėl ŠUKYlEi
ir močiutei JULIJAI RUDMIb ifcNEl
tragiškai žuvus
reiškia nuoširdžiausią užuojautą,
Lietuvių Sąjungos ALIANÇA Valdyba
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50 metų muzikinio darbo ir
35 metus vedybinio gyveni
mo. Buvo vaišės ir turininga
meniška programa šio, gegu
žio mėnesio gale ruošiamas
muz. O. Metrikienės muzikos
kurinių vakaras.

-J.A.V.LIETUVIAI KALIFORNIJOJE
SANTA MONIKA Lietuvių
Bendruomenės Apylinkės val
dyba išvystė labai plačią vei
klą Vasario 16 proga, infor
muodama amerikiečius apie
Lietuvą.

LIETUVIŲ KREDITO KO
OPERATYVAS, praeitais me
tais gavęs 17 499 dolerių elno. š jų beveik 14.01)0 išmo
kėta dividendams.

LIETUVIŲ PO PULTA R OŠ
MUZIKOS vakare programą
išpildė vietinės jėgos, ynač
dar niekada nepasirodę jau
ni dainininkai.

ĮĮtž.'L.TlLjS-SII
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KALIFOR UOS L ETUVIŲ
RADIJO VALANDĖLEI šie
met suėjo vieneri metai. Ją
suorganizavo Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenė. Jos vado
vavinaui ir išlaikymui yra su
darytas Radijo Klubas. Paau
kojęs radijo reikalams nema
žiau 5 dolerių, yra to klubo
narys, ir turi sprendžiamąjį
balsą visuose klubo reika
luose.

iiaassaii

FORTEP1ONO REČITALYJE
atliktame Raimondos Apeiky
tės kovo 14 d Los Angeles
visuomenei, dalyvavo virš 300
klasinės muzikos mėgėjų,
Tarp žymiųjų klasikų kūri
nių, ji skambino ir muziko
Juozo Gruodžio Variaciją BDur, pasižyminčia harmonin
gu stiliumi ir prasimušančia
gražia liaudies dainos meliodija.

PAGERBĖ MUZIKĘ O SKIRIUTĘ-METRIKIENE Los An
geles lietuviai specialiu vaka
ru, kovo 15 dieną, minint jos
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ČIKAGA

MARKAIČIO ORATORIJA
LOJOLOS UNIVERSITETO
KOPLYČIOJE

Šis didžiausias Čikagos uni
versitetas, turjs 14,509 fūuden
tus, neseniai išleidęs 70 mili
jonų dolerių savo 11 naujų
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VAIŽGANTAS

Neseniai paminėta didžiojo mūsų rašy
tojo VAIŽGANTO — prel. Juozo Tumo —
šimtasis gimtadienis. Ta proga M. L. įsidės
keletą jo parašytų perliukų.
Red.

Džiova buvo neregėta; nė vakaro prieblan
da revėsino, Žmonės ir gyvuliai vaikščiojo vos
gyvi, Tik vieni žiogai berodė savo gyvybę; ro
dėsi, net ji didėjo džiovai didėjant. Ir kas juos
aprūpino tokiais prietaisais žmonių ausims kaip
aštriomis ylomis varinėti! Skaudu tačiau nuo tų
vabzdžio «ylų* nebuvo. Žiogelių čirškimas tik tar
turn svaigino ir vasaros ilgesį žadino. Deja, sva
joti nebuvo laiko: buvo pats darbymetis.
— Kad tie, mardvos, nė nesudžiūsta... —bambėjo mūsų bernas, įeidamas į vartus ir pa
keldamas kepurę.prieš aukštą kryžių. Jį gaubė
tankus putino krūmas, ir kaip tik iš to krūmo
rodės žiogeliai, beerziną vargšus darbininkus.
Gryčioje jau buvo tamsu. Vasaros metu, ka
da tokios ilgos dienos ir tokios trumpos naktys,
žiburys žiebti buvo lyg nepadoru. Pavalgyti gali
ir sutemoje, ir žiburio šviesa netrikdo snaudulio
go slopumo, kurs apima perdėm išvargusį ir ga
na menkai gaivinamą kūną. Pavalgę vos ranką
bepakelia persižegnoti, ir lyg šmėklos dūlina j
savo blusynes negyvai užmigtų,
Trejetas ašvienių, liūdnai galvas panarinę,
stovėjo pririšti prie žilvičio, pačiame kiemo vi
duryje. Buvo tuščiais vėdarais; tai -reiškia jų sto
vynė, kur nesimatė jokių pėdsakų jų sotumo. Ar

rūmų statybai, šiemet mini
100 metų gyvavimo sukaktį
Ta proga pastatė liet, kompo
zitoriaus, jėzuito Br. Markai’
čio oratoriją 1100 saulių». Į
koncertą kovo mėnesio pra
džioje priėjo pilna universite
to koplyčia. Tuoj visų dėme
sį patraukė dailininko A. Valeškos sukurta moderniška
SAULIŲ IR PAUKŠČ U kelio
mozaika. Ji simbolizavo uni
versiteto — šviesos nešėjo
šimtmetį.
iukscswii
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kienė ir apšvietimą tvarkė Č.
Rukuiža. Jos šokiu išreiškė
maldą — čia pagarbiai ran
kas tiesdamos į dangų, čia
nusižemino sunykime prisilenkdamos ir ištjĮsdaroos prie
žemės.
Visa tai ir turininga oratori
jos muzika užbūrė, pagavo
klausytojus. Paskutiniems gar
earns nutylus, ilgai tęsėsi plo
jimai.
Š’S didingas lietuvio kom
pozitoriaus-dirigento, lietuvių
solistų, choristų ir dailininkų
kultūrinis prasiveržimas yra
lietuviams didelės vertės lai
mojimas.

m gegužės 22 d

šioje naujoje profesijoje dir
ba jau 7 metus ir taip išsispecializavo, kad yra žinomas
visoje Venėcueloje. Orchidė
ja yra venecueliečių tautinė
gėlė, ir kas metai ten yra
ruošiamos orchidėjų parodos.
Jonas Viltrakis jose yra lai
mėjęs pačias vertingiausias
premijas ir aukščiausius me
dalius.
ŪKEB£Ūii

PAVERGTOJE LIETUVOJE

MOKINIŲ SKAIČIUS
LIETUVOS MOKYKLOSE

CHORAS, ORKESTRAS IR
MELODEKLAMACIJĄ. Chorui
Visų pradinių, aštuonmečių
susidedančiam iš 100 studen
ir pilnų vidurinių mokyklų da
tų ir simfoniniam 50 muzikan
. bartinėje Lietuvoje yra 3.957.
tų orkestrui dirigavo pats
Mokinių jose yra 496 000. Iš
kompozitorius T. Bruno Mar- VENECUELOJ
tų mokyklų 143 yra mišrios,
kaiti?. Galingai skambėjo oi«VENECUELOS LIETUVIS» būtent, 63-se yra -lietuviškos
kescras. Galinga choro gies — tai neseniai išleistas tri ir rusiškos klasės, 20 — lie
mė keitėsi su melodeklamaci mestrinis lietuvių biuletenis. tuviškos ir lenkiškos, o 26-se
ja — menišku oratorijos žo Geras popieris. daug nunirau — tik rusiškos ir lenkiškos...
džių skaitymu, atliktu paties kų. Šalia ilgesnių straipsnių Visos kitos mokyklos yra vien
kūrėjo poeto jėzuito B. Akers- yra ir daug kronikos iš lietu kalbės, būtent': 3.501 lietuviš
kos, 113 rusiškų ir 200 len
vių gyvenimo.
narna»!!
ÜK22E££3ãÍÍ
kiškų,
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Iš 496.000 mokinių lietuviš
NONETAS, KVARTETAS, ŠO iiõãasaii
kai
mokosi 83 procentai, ru
KÉJÜS. I Choro ir orkestro
ŠV. KAZIMIERO VARDO siškai 13% 0 lenkiškai 4%.
muziką įsijungė ir studenčių LIETUVIŲ NAMAI praeitais
nonetas, paruoštas lietuvės met-:is buvo galutinai užbaig Kadangi tai mokinius, kurių
muzikės Alice Stephens. Tarp ti lietuvių kapeliono salezie daugumas įeina į privalomojo
mokymosi grupę, tai būtų ga
tų 9, 3 lietuvaitės.
čio kun. Antano Perkumo rū įima spręsti, kad ir gyvento
Įsijungė ir solistų kvarte pesčiu. Jie yra Caracas mies jų pasiskirstymas tautybėmis
tas, sudarytas vien iš lietu te, Las Vegas.
turėtų būti maždaug tokios
vių.- sopr. D. Stankaitytčs, me
pat proporcijos... Pastebėtina,
zosopr. R. Masienės, baritono ÍÍMQBGC ÍÍ
kad lietuviškai besimokančių
Alg. Brazio ir amerik. tenoro
V PIETŲ AMERIKOS LIET. mokinių nuošimtis per 12 me
Wahrnan, kuris turėjo pava KONGRESAS bus Venecuelo- tų pas liko pastovus — 83 pro
duoti dėl ligos pavėlavusį grįž je šių metų gale ar ateinan centai.
ti iš Australijos solistą Stasį čių pradžioje. Jį organizuoja
-LIETUVOJE LENKŲ šiuo
Barą. Jie giedojo, kad gyve Venecuelos L etuvių Bendruo
metu gali būti apie 200.000.
nimas yr žibėjimas, bet drau menė. Jos pirmininkų suva
Taip teigia lenkų dienraštis
ge ir audra bei kančia.
žiavimas vienbalsiai perrinko «Czerwony Sztandar». Jis tu
Buvo ir religinis šokis, at inž. Vladą Venckų,
ri apie 30 000 skaitytojų, ku
mannii
liktas Illinois baleto bendro iiiiiiSBBmMii
rių nemažas skaičius yra ne
vės bailarinų. Jų tarpe buvo
Lietuvoje, bet Lenkijoje.
GARSĖJA ORCHIDĖJŲ au
ir keletas lietuvaičių. Joms
kostiumus tvarkė Br. Jame!' gintojas Jonas Viltrakis. Jis
HBgSBggajĮ

s

kliši snaudė, nesulaukdami, kad kas juos išves
tų gan v k lo n.
-■ Ėgi. nugi,
tiK dabar susigriebė šeimi
ninkas, mano tėvelis; — kas gi dabar arklius ’švės laukan?
Jam pačiam buvo nepatogu — jis šeiminin
kas, turįs visą dešimtį šeimos. Moterys jau bu
vo smuktelėjusios katra savo klėtin ir ten užsi
šovusios.
Vyresnysis brolis tylėjo. Jis rodės pagalam
darbo įveiktas, nors dar suko cigarėlį, pakeliai
į guoli sprysko suolan dribtelėjęs:
Susiprato bernas samdinys.
— Žinoma, Ūke man, kam gi daugiau. Vars
tą nuvesk, varstą pereik, tai ir vidurnaktis. Ò
kelkis ketvirtą, saulei vos patekėjus, ir dirbk
penkiolika valandų. Iš kur ištesėjimo?
Ir ėmė kišti ranką į plono žiponėlio ranko
vę, nors tokiame šiltyje jo visai nereikėjo.
— Kaip sau išmanai, gaspaaoriau, taip vers
kis; o vasaros darbymečiu aš atsisakau arklius
doroti.
Teisybė. Tiek panaudoti samdinio nebuvo
galima. Tėvelis tylėjo, iT, matės, pats, ryžtas jo
ti nakties.
Aš tebesnaudžiau spryske nugulęs, nors ir
mane marino miegas ir vaikiškas nuovargis. Man
vis buvo gražu žiogelių klausytis, vargšij darbi
ninkų žiūrėti ir juos visa širdim užjausti.
— Tėveli, leisk mane bent kartą nakties iš
joti Aš paskui iki pusryčių pamiegosiu..
Aš numaniau, kad manęs tėvelis neleis. Ma
nęs uė dieną neleido ganytų. Aš buvau mažasis,

tai mane lepino ir tyčia samdė piemenę, kad
man nereiktų gyvulių varinėti
Aš jau ėjau dešimtus ar vienuoliktus metus,
Buvau greitas kaip pipiras, bet mažas ir menkas
kaip svirplys. Ant arklio aš jau užsirisd'avau, kai
buvau basas. Tam buvau reikalingas nuogo ir
nesužaloto kairės kojos nykščio. Juo pasispirdavau arklio kelio, kur lyg tyčia buvo kaulas išsi '
šovęs, ir negailestingai raudamas karčius, paga
liau užsirisdavau. Ramus gyvulėlis kentė kan
triai ir paskui klausė tokio jojiko, net ir tada,
kai mušdamas verčiau jį apsimesti iš viso vie
ko šokant zovado.Tas seno kuino «zovadas» be
veik panašėjo į senės šokį, ne bėgio sportą; bet
man to pakako, aš didžiavaus zovado jojęs, bu
vau tuo pakankamai sujaudintas.
Tėvelis pagalvojo, gerokai patraukė nosin
tabokos, pažiūrėjo per petį į savo pipirą ir ne
mažu patenkinimu tarė;
— Nu, jok tū nakties. O kuo tu ne naktiganis. Supančiot supančiosi, apynasrius numaut nu
mausi. O naktį vis tiek yra arkliganis kerdžius.
Rytą sudoroti kure vyresnysis padės.
Aš striktelėjau džiaugsmu ir rimtai kaip di
delis pritariau:

— Nugi, bra, nesupančiojęs, nenumovęs...
Ir parjosiu kaip reikiant...
Pradžiugo visi trys vyrai, kad jiems paleng
vės gyvenimas. Tad bernas pesimistas Ūmai pa
virto prietelingu mūsų namams ir šoko arklių
atrištų.
(Bus daugiau)
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1978 m. gegužės 22 d

taip
juokauti; «Jei kas ir panaudojo jos elektrą, de pročiais, kurių daugelis yr*
nors gali sugesti tai būk ti guonį, maistą ir raketą. įTre- beprotiški kriminalistai.
kras, kad ir suges». Šiais lai tysis astronautas pasiliko ko
Rusijoje slaptai leidžiamas
kais, labai ištobulinus medžią mandos kapsulėje ir buvo laikraštis «Dabartinių įvykių
gas bei apskaičiavimus, tas viskuo aprūpintas per tunelį kronika» aprašo sužinojęs,
posakis beveik jau buvo pa iš mėnulio kapsulės. Dabar kad gydytojai įšvirkščia to
mirštas, ir, tik ištikus laimin bekko tik vienas labai svar kiems prieštaraujantiems ge
LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
gai Apolono Tryliktojo nelai bus klausimas, būtent ar rokai didelę porciją «amina
me , jis pasidarė vėl aktua veiks mėnulio kapsulės rake zino* ir «sulfazino». Tiedu
Diretor responsável Dr. José Ferreira Car? ato
lus.
Modernios mašinos yra ta. Norėdamas sutaupyti elek «vaistai» (drogai) labai numu
Redator: JONAS KIDYKAS
labai sudėtingos, ir, sugedus tros jėgą, vandenį ir deguo ša žmogaus nuotaiką, jį su
Administr.: JONAS BRUŽIKAS
mažai dalelytei, visas planas nį, astronautas Swigert pa krečia ir sugadina fizinę kū
prašė raketos skridimo kon no sveikatą. Ligoninių patar
PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.$ 20,00 visoje P. gali nueiti niekais.
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.J 100 00
Apolono Tryliktojo skridi trolės leidimo uždegti mėnu nautojai, paprastai baltai ap
Paskiro Nr. Kaina Cr.$@.4O
mas į mėnulį buvo toks tobu lio kapsulės raketą dar esant sirengę slaptosios policijos
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. $ 40,00 paskutiniajame las. kad vienas Italijos lai geroKai toli nuo mėnulio.
valdininkai, nusilpnina kali
NCr$ 20,00 viduriniuose puslapiuose NCr.15.00
kraštis rašė, jog publika pra
Planuodami Apolono Tryiik nių atsparumą įšvirkšdamj
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida.
dėjo nuobodžiauti. Bet štai» tojo kelionę į mėnulį, JAV «sodijo aminatą». Tas vaistas
raketai atlikus beveik tris technikai nustatė, kad menu nuteikia žmogų prie visko pri
ketvirtadalius kelionės į mė lio kapsulės raketa turi būti sipažinti, nors ir nieko nege
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso pertvarko savo nuo
nulį, astronautas Pwigert taip uždegta tada, kai ji atsidurs ro nebūtų padaręs.
žiūra. Nenaudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasira
šūktelėjo į mikrofoną: «Ei už mėnulio. Tačiau pagalvo
Bepročių ligoninėn uždary.
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėju nuomonę. Už ske’mes turime čia problemą» ję porą valandų jie apskai dama prieštarautojus ir kri
bimų turinį redakcija neatsako.
Paaiškinęs, kad raketoje pra čiavo, kad astronauto Swi tikus, komunistų valdžia iš
dėjo mažėti elektros srovė, gert prašymas yra labai tei vengia sau nemalonių ir ne
jis pridėjo, jog girdėjęs kokį singas, Gavę leidimą, astro patogių teismų.
tai sprogimą, iš tiesų, rakė nautai uždegė mėnulio kaušu
tos sandėliuose sprogo vie lės raketą ir lengvai a sidūDAROMA ŠITAIP
nas deguonies tankas, reika so. Ji veikė tobulai.
Areštuotas politinis priešas
Pažvelkime kad ir į tokią visuotinio pobūdžio galimy lingas gaminti elektros jėgą
Raketai apskriejus aplink pirma siunčiamas profesoriui
bę. Ansamblio vadovas ruošia repertuarą. Prieš akis planu, ir vandenį. Dabar buvo aišku mėnulį, dar liko vienas klau
Įsipareigojimą daug. Vieni prašo pasirodyti minėjime, kiti kad Apolonas Tryliktasis ne simas; kuriame vandenyn ga D. R. Luncs Serbskio metitu
dainą šventėje, treti laukia koncerto. Jei pasiruošimas pri galės atlikti savo uždavinio lės nusileisti astronautai Ap tan. Tas, bendradarbiauda
klausytą nuo gaidą, pianino, laisvalaikio ar kūrinių. kuriuos ir kad reikės gelbėti astro svarsčius visas galimybes, mas su valdžia, nustato kad
vadovas noriai skiria ansambliui, viskas būtą tvarkoj. Bet nautus iš netikėtos avarijos- buvo parinktas Ramusis van areštuotasis yra protinis ligo
nis Tada šie tuojau nugabe
ruoša tikrovėje priklauso nu žmonių, laisvai dalyvaujančių Bet kaip ir kokiu būdu?
denynas. Uždegę da ■ tris kar namas i bepročių namus ne
sambūryje, — nuo jų užsiangažavimo laikysenos, drausmės,
Apolono raketa, skriejanti tus mėnulio kapsulės raketą,
pritarimo. O labiaus ai nuo neišmatuojamo žmogiško jautru į mėnuli, susidėjo iš trijų da astronautai padidino jos grei ribotam laikui.
mo. Šita čia ansamblinė užuomina, lygiai tinka, kalba praple lių: iš mėnulio kapsulės, ko tį ir sutrumpino skridimo laiUŽ KĄ P TEKO?
čiant į scenos darbuotoją veiklą, i operų bei kantatą pasta mandos kapsu ės ir mašinų ką dešimčia valandų Tuo bū
tymus, į meno parodas bei literatūros vakarus, solistų kon bei tankų kapsulės. Du astro du buvo sutaupyta elektros
Ką Sovietų Rusijos komu
certus ir aplamai j gana įvairių mūsų kultūrinių organiza?i nautai, išlindę per tunelį iš jėga, deguonis ir kt. Galų ga nistai laiko pamišėliais? N. ’.
jų veiklą.
komandos kapsulės į mėnu le jie atsipalaidavo nuo ma Samsonovas 1956 64 metais
lio
kapsulę, t rėjo atsipalai šinų bei tankų kapsulės ir padarė klaidą, parašydamas
Jautrumas yra teigiamas, dinamiškas variklis. Būtų gali
ma daug nuveikti, jei žmonės jautrumą mokėtų panaudoti duoti nuo komandos ir maši pastebėjo, kad sprogimas bu Komunistų partijos centri
sveikam entuziazmui. Bet, įsižeidę dėl mažmožio, kai kurie nų bei tankų kapsulių ir nu vo išnešęs jos šoną. Jie nufo niam komitetui ir iškritikuo
jautruoliai lengvai įpuola j dvasinio rūgimo tarpsnį. Tada sileisti ant mėnulio. Tretys’s tografavo tą sužalotą vietą damas Stalino teorijas.
jautrumas pasidaro stabdžiu. Būna taip, kad vieno ar kito už astronautas turėjo pasilikti kad inžinieriams būtų leng
Viktoras Fainbergas djso
mojo vadovas, susirūpinęs dėl repeticijų nelankymo ar dėl komandos kapsulėje ir skrie viau ištirti sprogimo priežas protestuoti prieš rusų įsikiš
pasitaikančio nedrausmingumo, išdrįsta pasakyti kietesni žo ti aplink mėnulį. Pabuvę ant tį. Išbuvę erdvėje 142 valan mą į Čekoslovakijos vidaus
dį, - žiūrėk, nuo to sąstatas viena kita galva sumažėja. Pa mėnulio virš 30 valandų, pir das ir 39 minutes, astronau reikalus,
sitaiko, kad po repeticijos maestro ar kas nors kitas užmirš mieji du astronautai turėjo tai laimingai nusileido tik 500
G. Forpostovo beprotystė
ta nusišypsoti jautresnei mimozai, — aure, sekantį penkta pakilti nuo mėnulio ir susi metrų nuo apskaičiuotos vie
buvo,
kad jis bandė paspruk
dienį viena svarbi kėlė lieka tuščia. O po kokio nors spek jungti su komandos bei maši tos. Juos sutiko JAV prezL
taklio simpoziumo ar festivalio jų laikraštiniuose aprašuose, nų ir tankų kapsulėmis. Ta dentas Honolulu saloje ir taip ti iš Rusijos Lenkijon.
Generolas majoras Piotr
Korektoriui neapsiž orėjus, tegu tik būna praleista kuri nors da, perkrovę mėnulio akme jiems pasakė; «Jūs nepasie
nis
ir
kai
kuriuos
aparatus
Grigorenko
reikalavo nepa
kėte mėnulio, bet savo dar
pavardė, tuoj «nukentėjęs» grasina pasitraukti iš visos lietu
vijos, lyg su tuo jo žygiu būtų lemtingai surištas visos tau iš menulio kapsulės į koman bais palietėte širdis milijonų žeisti pilietinių žmonių tei
tos likimas. Būna ir juokingų priekaištų iš jautrių moralistų dos kapsulę, jie turėjo atpa žmonių», iš tiesų, gal už nie sių. Du kartus už tai areš
pusės, kam vadovas mėginąs užsidirbti pragyvenimą ir ne laiduoti mėnulio kapsulę nuo ką kitą nebuvo taip karštai tuotas ir pasiųstas bepročių
melstasi, kaip už tuts tris ligoninėn.
sekąs viduramžių asketų ar romantikos menininkų pavyz kitų dviejų
kapsulių
ir
leisti
jai
drąsius vyrus, kuriems teko
džiu. Aplamai su priekaištais ir visokiais jautrumo niuan
Natalija Gorbnavskaja ap
nukristi
ant
mėnulio.
Uždegę
pergyventi laimingą nelaimę. kaltinta, kad apšmeižusi so
sais prieinama iki keturkampio apskritimo, t.y. iki nesą
mašinų bei tankų kapsulės Jei raketa būtų sprogusi as vietinę valstybę ir jos so da
monės.
raketą, jie būtų išėję iš mė tronautams esant ant mėnu linę santvarką. Dabar uždary
Tuo tarpu tie, kurie egzodo sąlygose vadovauja meno nulio orbitos ir grįžę į že
lio, kažin koks būtų buvęs ta bepročių namuose, kad ją
sambūriams, ar šiaip naujoms kūrybos kryptims, atrodo, jau mę. Pasiekę nustatytą nuoto
Apolono Tryliktojo likimas.
daktarai da prieš teismą iš
trumui progų galėtų turėti žymiai daugiau, negu eilinis daly lį nuo žemės, jie būtų atsipa
tirtų,
ar visi jos galvos šriu
Paskutinėmis
žiniomis
Apo
vis, negu dailininkas ar rašytojas, dirbąs vien uždaroje sa laidavę nuo mašinų bei tau
vo vienatvėje. Juk ne vieną pastatymo vadovą po skystai kų raketos, kuri, patekusi į lono Tryliktojo avariją iššau behai tvarkoje Tat Rusijoje,
lankomos repeticijos, ypač koncertui artėjant, kamuoja pri atmosferą, būtų sudegusi. As kė dažnai pasitaikantis daly ir jos okupuotoje Lietuvoje,
klos klausimas; kodėl tie, kurie galėjo ateiti, neatėjo, ir ar tronautai turėjo nusileisti ant kas, būtent trumpas elektros arba šimtu procentų pritark
jie teiksis ateiti kitą kartą. Ar nuo tokių abejonių nekyla vandenyno tik komandos kap sujungimas. Jei iš tiesų tik viskam, ką partija ir valdžia
ir jam pagunda irgi atsiriboti ir užsidaryti ankštame ke šulėje. Ji turi nedegamą sky toks buvo tos 300 milijonų daro ir susiriesdamas tai
vale? Būkite ramūs. Tikri, prityrę menininkai gyvena ne pa dą ir atlaiko didelį karštį. dolerių kaštavusios raketos girk, arba, jei išdrįsi pakri
gundomis, ne atsiribojimais, ne rankų grąžymais, o darbu. Be to, ji turi tris didelius pa trūkumas, tai JAV inžinieriai tikuoti - keliauk į bepročių
Kūryba ir dar sykį aarbu. Toks jų likimas. Per anksti pasen rašytus kurie sulėtina puo gali pilnai savo technika di namus Kaip yra lengva ir
paprasta gauti nemokamą bū
džiuotis,
ti jiems nėra lemta O tiesiog gaila, kai neretai vos tik pra limo greitį.
tą, valgį ir priežiūrą!
deda jan vaikščioja su pavargusių senių jautrumu.
limo—an
Galima sakyti, kad pirmoje iiiansiHii
’JSSESSS!!
Todėl padėkime vieniems ir kitiems, įvertinkime jauna vietoje astron jutų gyvybę iš
ííkmrSÍí
tvišką jų ryžtą ne jubiliejiniais banketais, ne liaupsinimą s, gelbėjo tas žmogus, kuris su NEPRITARK, PASIPRIE
PHILADELPHIA; Dvasinių
bet pritarimu, bendradarbiavimu ir stoišku atlaidumu. To pa manė daryti mėnulio kapsu ŠINK - BŪSI BEPROTIS
ties reikalaudami ir iš jų. Palikime mimozišką jautrumą šil lę visiškai nepriklausomą nuo
pašaukimų skaičius Philade^
tadaržiuose ii prieangiuose.
Komunistinė Rusija išrado ph'jos arkivyskupijoje JAV-se
kitų dviejų kapsulių. Mėnulio
Pr. V.
kapsulė buvo aprūpinta savo moderniausią būdą nusikraty 1969 metais pakilo net 25 pro
centais, i įvairius vienuoly
elektros jėga, deguonie tan ti politinių priešų ir nepatiki
nus
ir kunigų seminarijas per
kus, vandeniu, maistu ir ra mų asmenų. Kaip? Nagi pa
nai įstojo 188 teologijos kan
keta. Todėl negalėdami pas ■ prastų paprasčiausiai — suki
PETRAS PAKALNIS
didates.
Tuo pat metu konsnaudoti sugedusia mašinų ir ša juos į bepročių namue.
Bepročių namuose partijai pa tuota žymiai mažesnis pro
Prieš keliasdešimt metų JAV inžinieriai bu v® tokios tankų kapsule, du astronau sipriešinti išdrįsę nariai už centas dvasinių pašaukimų į
prastos nuomonės apie savo techniką, kad mėgdavo tai perėjo į mėnulio kapsulę daromi drauge bu tikrais be moterų vienuolynus.
"NOSSA LITUANIA”
Rua Jiiatindiba, 20
Caixa Postai 442,1
Sao Paulo, E.S.P.
Tel.: 273-03-38

Jautrumas ir atsiribojimas

Laiminga nelaimė

LIETUVOS NACIONALINĖ
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PADĖKA
Visiems mūsų šeimų didžios nelaimės valandą pareiškusiems užuojautą, da.yvavueiems mylimos motinos,
sesers, močiutės ir Juzės Satkūuienės. šermenyse bei
septintos dienos mišiose bei aukojusius už jas mišių
aukas tariame nuoširdų ačiū!

Pranas Šukys ir Pranas Satkūnas
su šeima.

«&
W

Vuteiina
É ®

PAGERBTUVlŲ VAKARIE
NĖ gerb. Zeiinos Klebonui pre
latui Pijui Ragažinkui bus šį
šeštadieni, gegužio 23 dieną,
20 valandą Jaunimo namuose.
Vakarienę rengia katalikiš
kosios Zeiinos or anizacijos.
Anksčiau įsigytieji pakvieti
mai galioja šiam vakarui. Da
lyvaukim ko Skaitlingiausiai.

Rengėjai.
iigBggsaaiif
üã^ii

Lietuvių Sąjunga ALIANÇA
praneša visuomenės žiniai,
jėg jos ruoštasis VAK RASKONCERTAS 30 d. gegužės
neįvyks. Šis parengimas, ge
dulo ženklaa, atidėtas vėles
niam laikui, ir nauja databus
paske bta vėliau
Lietuvių Sąjungos
ALIANÇa Valdyba.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Sąjunga ALIANÇA
praneša visuomenės žiniai,
jog 30-tos dienos mišios už
tragiškai žuvusius auto nelai
mėje
A.+A. JULIJĄ ŠUKIENE
LIUCIJĄ ŠUKYTE
JULIJĄ RUDMINIENE
JUZE SATKÚNIENE
įvyks 10 d. birželio (Junho)
mėn. 20 vai. VILA ZELINOS
bažnyčioje, ir kviečia visus
gausiai dalyvauti.

broliai labai reikalingi dangaus pagalbos. Todėl Su. Juo
zapo Vyrų Brolija ir šiemet
organizuoja šventkelionę prie
Dievo Motinos į N i S. Apare
cida do Norte.
Bus tenai šv. mišios. Gie
dos lietuvių choras. Kviečia
me tautiečius katalikus ko
gausiau dalyvauti Organiza
cijos malonėkit atsivežti sa
vo vėliavas.
. Šventkelionė bus birželio
21 d. sekmadienį.
Autobusai išeis iš Vila Ze
linos ir Casa Verde, išvyki
mo data pažymėta autobusų
bilietuose. Bilietai gi gauna
mi pas šius asmenis.Zelinoje: pas Juozą Baužį,
ir Kazimierą Rimkevičių. Pru
dentėje pas Motiejų Tamaliū
ną (telef. 274 07 84.) Casa
Verdėje pas Juozą Tijūnėlį,
telef. 266 03-46; pas Jurgį Ma
telionį ir Andrių Stankūną.

Daugiau informacijų gali
ma pas Vyrų Brolijos vaidy
bos narius.
ŠV. Juozapo Vyrų
’Brolija

BENDRUOMENENÊS TARY
BOS PO ĖDIS

bus paskutinį šio mėnesio šeš
tadienj, gegužės 30 dieną Ze
linoje, Jaunimo namuose, 15
valandą

darbininkai dirba iš
įrengimo
darbų, bet ir «Aušros» choras
srengiasi išmokti naujų gra
žių dainų atidarymo iškilmių
koncertui. Salės ir Tėvų Jė
zuitų vienuolyno pašventimas
ir oficialus atidarymas prasi
dės šv. Mišių auka. Jas gie
dos Aušros choras. Po mišių
bus atidarymo aktas ir choro
koncertas. Po koncerto vai
šės su šokiais prie lietuviš
kos muzikos. Tikimasi įvykį

Ne

Tiek LIUCIJOS ŠUKYTĖS
SU iOČIUTE. tiek p. JULI
JOS ŠUKIENĖS laidotuvėse
ir septintos dienos mišiose da
lyvavo abai daug žmonių.
Tas įvykis sukrėtė daugelio
tautiečių širdis.

ŠVENTKELIONĖ
APARECIDON
Tėvynė Lietuva

ir

mūsų

lik

KAINA 0,40

kas. Yra da»g gilių šulinių
iškasęs lietuviams, Paskuti
niu laiku jis gyveno provin
cijoje. Velionis buvo kilęs iš
Kupiškio į,valsčiaus, Panevė
žio apskrities, ku>r buvo likę
jo du vaikai ir žmona.

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS

NUKELIAMAS

Kadangi nebuvo galima gauti salės birželio 14 die
nai, tai Tragiškojo Birželio visų trijų tautų: latvių, es
tų ir lietuvių — bendras minėjimas nukeliamas į birže
lio 21 dieną. Jis bus o. Bento salėje lygiai 16 valandą.
Birželio 14 d. pasimelsime savose bažnyčiose.
Rengimo komisijos pirmininkas
kap; Juozas Ciuvlnskas

nufilmuoti. Ateikite į iškil
mes, ir Jūs tada įsiamžinsite
filme ir po daugelio metų dar
būsite gyvas matomas jaunų
jų kartui

GAVO VIZĄ
V ‘ .
■
Jėzuitas Tėvas Antanas Sau
laitis pagaliau gavo vizą at
vykti Brazilijon ir jau rengia
si kelionėn. Kadangi pake
liui turi aplankyti lietuvių ko
lonijas ir kaikurias jėzuitų
misijų stotis, tai S. Paulį pa
sieks ar birželio gale, ai tik
liepos pradžioje.

(25), Antanas Sejunas (27),
inž. A. Idika (29).

MELIONAI KELIONĖJE

Išvyko gegužio 5 d. ilgon
kelionėn stambus S. Paulo lie
tuvjų kolonijos pramoninin
kas-prekybininkas Stasys Me
liūnas^ Jis turi dėžučių fabr*
ką (Estamel Embalagens) ir
draug su sūnumi Stasiu Volks
wagen pardavimo bei taisy
mo įstaigą, Estamel Veiculos,
Ltda., Vila Frudentėje, rua
Ibitirama 1235-69.

KRIKŠTAS
Praeitą savaitę kun. P. Dau
gintis šv, Vincento Pauliečio
bažnyčioje Moinho Velho pa
krikštijo Juozą Liudviką Buit
vydą. Tai lietuvių Algirdo
Buitvydo ir Marijos EI. Ku
činskaitės trečiasis vaikas.
Sveikiname laiminguosius tė
vus ir senelius Buitvydus ir
Kučinskus!

ATSILIEPKITE!
Kas žino, kur gyvena Vladzė Cesonienė Stankevičiūtė?
Jai atėjo laiškas apie gimines
Lietuvoje. Sužinoti ML re
akcijoje.

SI
VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS
KALENDORIUS

Birželio 21 d. šventkelionė
Jis išvyko keletai mėnesių į Aparecioa do Norte.
draug su žmona Elena pasil
Rugsėjo 13 d. spaudos bi
B
sėti bei apžiūreti^jvairias dirb
čiulių subuvimas balius.
tu ves ir miestus. Aplankys
ML SKAITYTOJAI
Spalio 11 žaidimai JurubaJAV-es, bus Londone, Kope
tubos
parke pas p. Vladą JaSt. Meilūnas sūnus 50 kr. nhagoje JAmsterdame, įvairino
Moinho Velho lietuviai 100 se Vokietijos miestuose, Ita siulionj. ’
kr. Po 20 kr : Liudas Bailo lijoje, Graikijoje, net tolima
Lapkričio 8 ar 15 piknikas
me
Konstant
nopo
io
mieste,
kas, Anatolis Jakutis, Albinas
Praia Grande.
Budrevičius, Elena Vidmantie Barcelonoje, Lisabone... Linki
Juozas Baužys, pirm.
nė, -J na -liumoienė, Uršulė me jiems nuotaikingos, lai
Joteiktienė (apmokėjo jos dūk mingos kelionės!
tė Ona, Amerikoje) ir Kle
mensas Dragūnas 40 kr.
MOINHO VELHO.

sijuosę prie salės

DR.

ANTONIO SI ADLYS
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
JoMultorio e Residência RUA DOS TRILHOS. 1576
Moocaj Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada
DRt JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAJOS X
ConsaltorJo: Rua Cap? Pacheco Chaves, 1206
Vila Prudente, Tel. 63-5352

Po Europą ir Ameriką ke
liauja pp J. Paleckis (kurs
užsuks ir Afrikon) ir A. Šle
petys. Laimingos kelionės!

GIMTADIENIAI
Stasė Tumėnaitė (18), Mirna Braslauskaitė (19), Jonas
Bružikas, S.J (20), Salome Na
rusienė (2)), Vitas Žalkauskas (23), Robertas Antanas
V džiūnas (24). Jonas Makusevičius (25), Vitas Tijūnėlis

PR S1MINÉ A. A. PETRĄ
GELDUTį. Moinho Velho lie
tuviai parodė kietą lietuviš
ką savo dvasią. Viena jų gru
pė išleido šį «Mūsų
ietuvos numerį Kita grupė užpra
šė šv. Mišias už a. a. Petro
Gildučio vėlę ir dalyvavo to
se lietuviškose Mišiose praei
tą sekmadienį.

A, A. Petras Gildytės mirė
staiga, grįždamas namo ba
landžio mėnesio vidury, turė
damas apie 70 metų am
žiaus. Buvo stiprus darb nin-

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ «M. LIETUVĄ’

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios
aikštės. Pasinaudokite!

ADVOKATĖ IRENA GR1TÉNAS — SPINĄ

praneša tautiečiams, kád daro inventarus, iškraustymus,
skyrybas, nejudomo turto administravimą,
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

JUOKAI
TRUMPOS DISKUSIJOS
Po aštrių ginčų žmona šau
kia savo vyrui;

— Turėjai vesti žmoną,
kvailesnę ūž manei
— Tai ne mano kaltė —
mandagiai atsako vyras, —
tokios neradau.

PATARIMAS

Pacientas. — Daktare, pa
dariau kaip patarei: miego
jau prie atviro lango.

— Daktaras klausia;

Ir g’ripas dingo?

O pacientas
sako:

daktaras

— Gripas tai ne, bet
no piniginė taip...

at
ma

J

