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Minės'birželio ’ dienas
I

Brazilijos Lietuvių Bendruo 
menės Tarybos posėdyje ge
gužės 14 d. sudarytas birže
lio tragiškųjų įvykių minėji
mų tvarkaraštis, suderintas ir 
su latvių bei estų planais.

São Paulyje birželio mėne
sį užpildys keturi įvykiai:

Birželio 13 dienąi, sekma
dienį. pamaldos Suž Lietuvos 
kankinius Vila Zelinoje 11 
vaJ. ryto ir šv. Kazimiero pa 
rapijos koplyčioje 5 vai. po
piet, su atatinkamais pamoks 
lais ir maldomis.

Birželio 19 d., šeštadienį, 
19 vai. Baltijos tautų minėji
mas portugalų kalba S Ben
to salėje dalyvaujant ir kvies 
tiems brazilams Kiekvienai 
trijų tautybių skirsimą 25 mi
nutės meninės dalies — cho 
rams, tautiniams šokiams ir 
t t. Bus ir oficialioji progra 
mos dalis.

Birželio 20 d., sekmadienį, 
jungtinė išvyka į savivaldy
bės stovyklavimo centrą, pra 
sidėsianti vėliavos pakėlimu 
ir Mišiomis, pasibaigsianti tii 
jų tautų laužu su dainomis, 
šūkiais ir pasi odymais.

Birželio 23 Praça Roosevelt 
Baltijos kraštų parodus atida 
rymas Salão Portinari. Paro
da tęsis nuo 23 iki 29> dienos, 
ji bus atdara nuo 13 iki 22 
valandos o eksponatai bus 
renkami iš tautiečių.

Parodos savaitė bus pas
kelbta Baltų kraštų savaitė ir 
prie Praça Roosevelt plevė
suos visos trys vėliavos. Mies 
to turizmo įstaiga te ks reika 
lingą apsaugą ir dalį dekora
cijų. Išlaidas padengs Baltie- 
čių komitetas, kuriam šiais

Sąjungą Plačiai Veikia
Kaip buvo paskelbta «Mūsų 

Lietuvoje», Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje (Aliança) ruošia 
gegužės mėn. 30 d. pietus. 
Šie Dr. V. Kudirkes rūmuose, 
rua Lituania, 67, ruošiami 
pietūs — tai BIČIULIŲ KE
TOS, rengiami beveik kas mė 
nesį. Jie padeda Sąjungos na 
riams ir kitiems tautiečiams 
susibičiuliuoti, susidraugauti 
savitarpyje. Po pietų, mat, 
dauguma dar pasilieka pasi
šnekučiuoti, dainuoti, šokti, 
pabendrauti. Pietūs, pačių na
rių taupiai paruošiami, duoda 
ir gražaus pelno. 1 uo pačiu 
tikslu kiekvienos savaitės tre 
čiadienį po valdytos posė
džio yra arbatėlė, kavutė su 
užkandžiais. į jas susirenka 
15 25.

G pinigų reikia daug svar

metais vadovauja latviai. BLB 
tarybos pirmininkas ir lietu
vių ryšininkas su komitetu J. 
Čiuvinskas pranešė, kad bus 
taip pat atspausdinta tūkstan
čiai lapelių apie Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą į parodą atsi
lankantiems išdalinti.

Rengėjai kreipiasi į lietu
vių visuomenę parodos rengi 
mą remti ir birželio sukak
čių minėjimuose dalyvauti. 
Pranešta, kad liaudies meno 
ir kiti parodai eksponatai ga
li būti pristatomi į abi klebo- 
nija«. Jie bus parodos metu 
policijos saugojami ir po pa
rodos grąžinami.

Parodos rengimo lietuvių 
komisijos nariai yra Z, Bače- 
lis, J. Čiuvinskas, O. Matelio 
nytė, A. Petraitis, A. Saulai- 
tis, P. Šimonis ir M. Vinkšnai 
tienė. Gegužės 18 jie kartu 
su latviais ir estais apžiūrėjo 
250 kvadratinių metrų talpos 
salę, susitardami dėl parodos 
temos ir išstatymo.

Parodai bus reikalingi ir 
lietuviai bei lietuvės, kurie 
lankytojams paaiškintų kas 
reikalinga ir atsakytų j klau
simus.

Birželiio mėnesį viso pa
saulio lietuviai mini 1940 me
tų birželio 15 d. įvykusią so
vietinę okupaciją, 1941 birže
lio 13-14 trėmimus, 1941 bir
želio 22 d. sukilimą, kuris įs
teigė laikiną vyriausybę vi 
sas laisvės kovas, kurios tę
sėsi net po -'talininio laiko
tarpio, visus ištremtus lietu
vius ir tautos kankinius. Lie
tuvių religinių švenčių kalen
doriuje birže 15 minima kaip 
«Tautos išsklaidymo diena,»

biajam Sąjungos tikslui - iš
laikyti aiieičiai lietuvių moky
klų pastatų. Daug išleista Dr. 
V. Kudirkos namams išdažy
ti, pataisyti, naujai įrengti, 
pvz., 155 kėdės kainavo 2 000 
kr., 34 staliukai — 480 kr., 
bufetas — 3.0u0 kr , telefo
no įsitaisymas — 2 000 kr. O 
kur virtuvė su visais būtinais 
dalykais, naujos lietuviško 
rašto užuolaidos salės lan 
gams, moterų seklyčia irt.t.2

Praeitais metais Vytauto 
Didžiojo rūmų \ ila Beloje iš 
dažymas, lietaus vandeniui 
vamzdžiui įtaisymas ir kita 
kainavo apie 2 006 kr. Daug 
lietuvių juose mėgsta kelti 
savo vestuvines puotas. Be 
to, reikia nemaža ir įvairiems 
mokesčiams sumokėti

Birželio mėnesi Sąjunga u

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvvdo biblioteka

tvarkys Dr. Kudirkos rūmų 
kiemą. Vien išliedinti medžią 
ga kainuos apie 2.000 kr. 
Greitu laiku Sąjunga yra už 
simojusi iš pagrindų atnaujin
ti šių rūmų iSeinamawas ir 
kitus dalykus. Visa tai pada
ro šiuos senus pastatus v/s 
gražesnis, patogesnius, jau
kesnius.

Sąjungos narės mėgsta Dr- 
Kudirkos Rūmų Moterų Se
klyčioje dažnokai susirinkti 
ir darbuotis. Taip jos prieš 
porą metų yra surinkusios ir 
pertvarkiusios daug rūbų (apie 
10.000 kr. vertės' sušelpti Ca 
raguatatubos nukentėjusioms 
gyventojams. Pereitais meiais 
pertvarkė dėvėtų ir pasiuvo 
naujų rūbų <vien suknelių 590 
mergaitėms 1 — 14 metų am- 
žirtusj bei pasiuntė jų 9 dide
lius maišus Nordeste nuo saus 
ros nukentėjusioms šeimoms. 
Gavo jos iš Recife valdžios 
gražų padėkos raštą. Taip 
jos garsina ir ten Lietuvos 
vardą.

Sąjunga taip pit remia ir 
prisideda prie ,v tiriu lietuvis 
kų parengimų. Sąjungiečiai 
pasižadėjo paremti aukomis 
ir neseniai susidariusio ietu- 
vių tautinių šokių ratelio na
rių Jono Lukoševičiaus ir Re 
ginos Bagdžiutės kel.onę -į 
JAV-bes dalyvauti tautinių šo 
kiti mokytojų kursuose lie
pos mėnesį.

Baigiant tenka tik palinkė
ti Sąjungai sėkmės jos dar
buose ir išeiti į dar plates
nius lietu viškosios kultūros 
oarbo barus. 
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ŽAIDŽIA L ETUVAITĖS

Sovietų Sąjungos rinktinė
je, atsiųstoje į moterų krep
šinio pasaulines va žytines, 
žaidžia dvi lietuvaitės — Ane
lė Jankūnaitė, • > metų, ir La 
riša Vinčait-ė 23 metų. Kieri 
matosi iš laimėtų žaidim’ų, 
lietuvaitės yra. vienos iš ge
riausių žaidėjų. Komanda ap
sistojusi viešbutyje, São Pau
lyje, žaidimai vyksta ibiia- 
pueroje.

Nors spauda visas žaidė
jas, įskaitant kartu žaidž an- 
čii latvaitę, vadina «rusėmis» 
ar «sovietémis», kadangi jos 
savo kraštų vardu negali žaiis 
t!, jųi paskyrimas konkursiniu 
būdu parodo sporto lygi Lie
tuvoje. Sąjungos vyrų krepši
nio rinktinėje yra trys lietu
viai, jų tarpe Modestas Pa - 
lauskas. Dviejų lygių bokso 
čempionai taip pat lietuviai, 
iš sovietų Sąjungos kitur iš 
vykę žaisti buvo lietuvių ir
kluotojų komanda ir kiti. <Žal 
iris neseniai *» skvoje n i- 

gaiėjo Sovietų armijos klubo 
rinktinę krepšinio žaidynėse.

Šio M.L nr. GARBĖS LEIDĖJAS
MEČYS PELECKIS

kuris su žmona ir visa šeima mielai prisideda prie lietuviš
kų darbų, vaikus lietuviškai auklėja, talkina lituanistinėje 
mokykloje, nors ir darbas reikalauja dažnai toli iškeliauti- 
Administracija dėkoja už nuolatinę paramą.

Brazilijos lietuviai kunigai svarsto rūpimuosius klausi
mus São Paulyje savo konferencijoje gegi žės 4—5 dieno
mis. iš kairės į dešinę: J. Kidykas, SJ, Pr. Gavėnas, SDB, 
dr. A. Milius, mons Z. Ignatavičius, P Daugintis, SJ, prel. 
A. Arminas, M. Gaidys, SDi>, v. Pupinis, SJ (nuotrauka kun. 
St. Šileikos). Dalyvavo dar 4 kunųai ir 2 seselės.
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PLAČIAJAME PASAULYJE
SOVIETU VIZITAS 

PAS SADAT
KAIRAS Egipto preziden

tas toliau stiprina savo val
džią. Pašalino daug aukštų 
valdžios partijos ir kanuome 
nės pareigūnų, kurie buvo pri 
aidėję prie rengiamo pervers 
mo prieš jį Daug simpatijų 
susilaukė iš liaudies, atstaty- 
oamas demokratines laisves, 
nuimdamas spaudos cenzūrą 
ir t. t.

Gegužės 25 jį aplankė Sov 
Rusijos prezidentas Nikolai 
Podgorny draug su valdžios, 
Kompartijos ir kariuomenės 
atstovai. Nors oficialiai vizi
tas reiškė pasitarimą apie 
santykius su zraeliu, tačiau 
sovietams rūpėjo patikrinti 
jo ištikimumą pov Rusijai, 
ypač po atsilankymo JAV Už
sienio ReiKaių sekretoriaus 
Rogeis ir ru of lo viceprezi
dento Ali Sabry pašalinimo iš 
valdžios. Po igorny aovykti 
pakviestas paties prezidento 
Sadat.

TERORISTAI VEIKIA
KONS ANTINOPOLIS. Pra

eitą šeštadienį, gegužės 22, 
Tu kijos teroristai revoliucio 
n?eriai nužudė Izraelio gene
ralinį konsulą Konstantinopo
lyje Ephraim Elrom. 'oli ija 
jį rado vos 500 metrus nuo 
konsulato apleistame aparta
mente KonsuliS buvo iškil
mingai palaidotas Tel-Aviv, 
Izraelyje. Turkija deda labai 
daug pastangų surasti jo nu 
žudytojus. Konsulo nužudy
mas sukėlė pasipiktinimo ban 
gą visame laisvajame pasau
lyje.
ĮigU—!■ II

ROSARIO, Argentina. Gegu
žės 23 teroristai pagrobė An- 

giijos konsulą Stanley Syl
vester, kuris buvo ir didžiu
lės skerdyklos Armour direk
torius Ji pagrobė 4 trockis 
tai ir perdavė va d mama ja ui 
«revoliuciniam liaudies teis
mui.»
II——BU 
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MONTEVIDEO Urugvajaus 
valdžia surado tupamarų pla
nus sukelti didelius Deramu- 
mus visame krašte. Tur bū , 
su tuo buvo surištas ir Sov. 
Rusijos ambasadoriaus pakvie 
timas pas prez Pacheco Are 
co. Dienraščiai rašo, buk j;s 
griežtai oerspėjęs ambasado
rių nesikišti j Urugvajaus rei 
kalus, neskatinti revoliucio
nierių veiklos. Valužia .švys 
tė dar platesnę akciją piieš 
tupamatus po to, kai bu*o jų 
pagrobtas buvęs Gyvu, n u 
kystės ministras Davie.

ALLENDE ĮGYVEN
DINS SOCIALIZMĄ
SANTIAGO DO CHlLb. Vis 

rašoma Čilės ir užsienio spau 
doje apie Allende kalbą Či
lės seimo ir senato oendrame 
posėdyje. Dar nėra aiškių pa 
sisakymų. Kairieji gina pre
zidento pareikštą autokritiką. 
Kiti joje pastebi prit-ipažinu- 
sį nepasisekusia poiitiKa.

Tačiau kalba parodo, kad 
Allende yra pasiryžęs pra
vesti socialistinę sankritą 
visose gyvenimo srityse Jei 
parlamentas jo norimoms ne
pritartų, tai jis šauksis ple
biscito, visos liaudies pasisa
kymo tuo klausimu balsuo
jant Kariuomenei būtų . nepa 
togu priešintis.

1
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JAUNYSTĖS AIDAS
Jau 27 metus Nekaltai P a- 

dėtosios Marijos seserys Put- 
r ame ir dabar naujoje stovy
klavietėje «Neringa» ruošia 
mergaitėms stovyklas Šiais 
metais jos ruošia stovyklą ir 
berniukams liepos 25-31 die
nomis .Amžius — nuo 7 iki 
14 metų. Toje pačioje etovy- 
k avietėje žaliame slėny tarp 
kalnų, prie tyro vandens tven 
kinio, vyks mergaičių 4 savai 
čių stovyk a, kita stovykla 
Worcesterio šv.Kazimiero «Al 
toriaus berniukams» ir moks
leivių ateitininkų rytų pakraš 
čio stovykla. Lietuviškos dva 
sios bet tik angliškai kalban
tiems berniukams ir mergai
tėms skiriama savaitė vasa
ros oabaigoje.

• Igimantas P. Muliobs apo 
nauju «Jaunimo Žygio už Ti
kėjimo Laisvę» pii mininku, 
pasitraukus ilgamečiui vado 
vui Ringui Laniauskui. Komite 
tas išleido Lietuvių Kunigų 
Statistiką, paruošė paskaitas 
apie religinę padėt) Lietuve 
je, prave lė piniginį vajų. Jau 
nimo stovykloms bei organi
zacijoms teikiama pagalba, 
kad oūtų disku uojama religi
nė laisvė ir Lietuvos padėtis.
naa—ii 
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Vasario 16 gimnazijoje iro 
kytojauja iš JAV atvykusi Al
dona Rygelytė ir mokosi trys 
mokiniai iš Amerikos. Atei 
nąnčių metų mokslas praside 
da rugsėjo 5, ir j iu apie 10 
šeimų iš užjūrio domisi savo 
vaikus gimnazijon pasiųsti. 
Lietuvių kalba dėstoma per 
9 gimnazijos metus, per savai 

tę 44 lietuvių kalbos pamo
kos. Kartu, aišku, mokomasi 
literatūros, istorijos ir geogra 
fijos. Net ir vaikai, įstoję į 
šią vienintelę lietuvių gimna
ziją pasaulyje nemokėdami 
liemviškai, ją baigią tautiniai 
susipratę ir gražiai lietuv š 
kai kalbėdami. Naujasis ben
drabutis statomas v;so pasau
lio lietuvių pastangomis.
n gemam 
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Violeta Nešukaitytė, jau pen 
kis kartus laimėjusi Kanado
je moterų stalo teniso pirme 
nybes, kartu su Elena Saba
liauskaite atstovavo kanadb - 
čių komandą britų bendruo 
menės varžybose Naujoje Ze 
landijoje. Nugalėjo Zelandiją, 
bet pralaimėjo Anglijai.

KANTRYBE, LAIKAS 
IR SAVIGARBA

(RAŠŲ JŪRATĖ JASAITYJE, 
19 M. AMŽIAUS «DRAUGE»’

Turime apsispręsti.- ar pa
siliekame lietuviais, ar išeina 
me iš savo tautos ir įsijungia 
me į aplinkos masę, kad ir 
bespalvę, bet daugumą turin
čią. Pasiiiekančiams verta 
svastyti apsisprenaimo reikš 
mę. Kartu riekia apsispręsti 
ir savo, kaip asmens, naudin
gumo klausimą.

Jau lieji turėkime kantry
bės su vyresniaisiais susikal 
bėti ir susitarti, išsiaiškinti 
ir susiprasti.

Teisinimasis ir vengimas lie 
tuviškos veiklos dėl laiko sto 
kos neturi rimto pamato. Gal 
geriau teisintis nenoru, nesa

kyčiau tingėjimu, o tik nemi
nu įsijautimu į lietuvišką į 
reikalą Turėdami platų ir 
nuogirdų įsijungimą bei supra 
timą, rasime ir laUo.

Tautinė veikla ugdo tautinę 
savigarbą Gyvendami kitų 
tautų žmoriių tarpe, galime 
būti įdomūs ir patrauklūs tik 
savo tautiniu pasireiškimu, 
bet ne išnykimu aplinkos ma 
sėje.

Nenustebinsime šio krašto 
gyventojo italištai išdainuoto
mis operos arijomis bet nus
tebinsime ir būsime įdomūs 
savos dainos saambumu, mu
zikos instrumentų retumu, tau 
tinių rūbų gražumu ir savo 
kalbos skambumu

Reikia suvokti, kas brangu 
ir mieli. kas oerduodama iš 
širdies, kas pataiko į .kitą šir 
dj ir kitus širjies mielai pri
imama.»
iwagFaanii

UNiVERSITE E STUDIJOS

Nuo birželio 21 iki rugpjū
čio 6 New loik» Fordhamo 
universitete vyksta lietuvių 
kalbos, kalbotyros, literatūros 
tautosakos, istorijos ir peda
gogikos’kursai °rofetorių yra 
daug jų tarpe lietuvių tarpe 
gerai pažįstamų; A. Salys, A. 
Vasys, Si Ba zdukas, • . Bra
zaitis, K, Ustrausiias, V. Ma
ciūnas, L. Andriekus, A, Šie- 
ptetytė, L Purinas, a. Kučas, 
A, Masionis ir V. Čižiūnas

Finansiniai remia Bendruo 
menės Švietimo valdyba ir 
New Yorko Motėm Klubas. 
Dalyvių skaičius turėtų siek
ti 20 mokinių.
iiaoEfflnii u
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ATSIMENA JAUNYSTE

Lietuvoje jau nuo 1915 me

tu žinoma « 'ušros gimnazija 
Kaune įsteigta m rusų leidi
mu. 1922 metais ji įgavo sa 
vo vardą, kuriuo pagerbia
mas 19-to šimtmečio tautinio 
atgimimo laikra&tis «Aušra? 
Tokiu būdu, švenčiamas gim
nazijos 50 metų amž us.

Jai vadovavo Pranas Dovy
daitis, Mykolas Biržiška, mo
kytojavo Paulius Galaunė ir 
kiti žymūs lietuviai. Tar pa
sižymėjusių mokinių yra Jo
nas Aistis. Algirdas Jakševi- 
čius, Antanas Miškinis. Pulgis 

ndriušis, Marija Gimbutienė 
Bronė Jameikienė, oadvyga 
Paukštienė.

Gimnazijos buvę mokiniai 
ir mokytojai džiaugiasi talen
tais, kurie iškilo iš jų tarpo, 
ir didžiuotis «Aušros» studen
tais, kurie žuvo už tėvynę ar 
tebedirba, kiek sąlygos lei
džia, savo tautos naudai.
nnBKL’wn 
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KELIONĖ EUROPON

Čikagos skautai ir skautės 
jau ruošiasi iepos pradžioje 
skristi pas savo brolius ir se 
sės Europoje. Prisidės savu 
lėktuvu ir Kanados jaunimas, 
švenčiąs kartu 25 metus skau 
tijos atkūrimo tremtyje, daly
vausiąs Vokietijos bei Angli
jos lietuvhų skautų-čių stovy
kloje. Kartu iš Toronto vyks 
tautinių šokių grupė «Ginta
ras», kuris koncertuos įvai
riausiuose miestuose, kol ke
liautojai apžiūrės Italiją Švei 
cariją, Prancūziją, Vokietiją 
ir Angliją, tovykla vyks lie
pos 19 - 31 netoli Vasario 16 
gimnazijos Vokietijoje.
IIBMMįįBBBII 
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Hamiltone. Kanadoje, vei
kia mergaičių choras, vado
vaujamas sol. V. Verikaičio.

Alisa Lampsatytė,-A Nak 
fortepiono studijos mokinė, 
Jaunimo Centre Čikagoje da
vė rečitalį, spaudoje teigia
mai įvertinta, kaip daug ža
danti muzikė.
nnaaEgaaii 
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Vasario 16 gimnazija Vokle 
tijoje mini savo 20 metų su
kaktį. Joje mokėsi 500 mo
kinių.

ÜKS3SÜMÜ

KONGRESAS ARTĖJA

1972 metais liepos mėnesį 
JAV-bėse ir Kanadoje įvyks 
autasis Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo Kongresas. Rengimo ko 
misija, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės remiama, nori kvie 
sti lietuvių jaunimo iš kitų 
kraštų

Reikės ir Brazilijos lietu
viams pasiųsti savo atstovus, 
kao jie galėtų susipažinti su 
jaunimu iš 15 ar 20 pasaulio 
kraštų, pareikšti savo nuomo 
ne, papasakoti apie mus čia 
Brazilijoje.

Dar liko tik metai — ne
daug laiko, Reikės sukelti ne 
tik lėšų; bet ir rinkti kandi
datus į atstovus;tai nėra leng 
vi uždaviniai. Neužilgo ir Bra 
žili joje susidarys J K komite
tas, kreipsis į organizacija-i 
ir visuomenę paramos. Yra 
dar irglaiko būsimiems atsto
vams tobulinti savo lietuvių 
kalba, kad galėtų gerai susi- 
k Ibėti. Reikia gi ir susipažin 
ti geriau su įvairiais klausi
mais, kurie ten bus aptariami.

Būtina iš anksto susitikti 
Argentinos, Urugvajaus ir bra 
zilijos jaunimu — gal per va 
saros atostogas. Europos ir 
Kanados jaunimas jau už ke
lių mėnesių tokius susitiki
mus ruošia.

— Tai viskas tvarkoj, ir man patinka, kad, 
dėde, moki būti laimingas, esi jaunos stelos, jau 
true gamtos grožybėms. Už tai tave mylėjau ir 
myliu. Tai reta Dievo dovana To niekas juk ši 
paties nei nori nei gali atimti Kaip buvo iki 
šiol, bus tas pats ir toliau, bus kaip buvę.

— Kaip buvę! Tie berazumiai tuojau apsi- 
tvers, suskaldys žemę lopais. Bus kaip ubago 
kelnės, ir j svetimą žemę neįeisi. Galas viskam.

— Aš niekad nenorėčiau gyventi viensėdi
joj, — įsiterpė Jane, — labai liūdna. Pripratau 
miestely.

— Po pietų Jane nusivedė Andrių į šalį.
— Dabar galime pakalbėti rimčiau. Apie 

merginas. Nemanyk, kad čia užkampis Tu nūs 
tebsi, kokių gražuolių čia turime. Apsižrynusios, 
atrodo kaip iš miesto, moka gražiai rengtis. Apie 
Stefą aš esu tau daug rašiusi. Nepažintum dabaj* 
jos. Ne tik išgražėjo, bet ir tols mus visas pra
lenkė. Pirmoji mergina ne vien miestely, bet ir 
visoj apylinkėj. Ne tik gražiausia, bet ir geriau
sia dainininkė, šokėja, artistė. Kas turi aštriau 
šią liežuvį, moka žodį rasti, pajuokauti, suorga
nizuoti — vis bus Sirumyių Stefa. Vyrai dėl jos 
varžosi kaip niekad dėl kitos nėra buvę. Kartais 
iki kvailumo, Galvas daužo. Nesvarbu, kad ji bo 
belio duktė, ne ūkininkaitė.

— Nemanyk, kad aš dėl jos stosiu į ringą,

varžysimos su kitais arba ieškosiu jos pa anku- 
mo. Po daugelio metų ją sutikti tačiau būtų ma
lonu. '

— Ji žino, kad tu at ažiuosi Nei jos nei 
ieškoti, pati prisistatys. Kviečiau. Mudvi šiokios 
tokios draugės.

— Ką ji veikia?
— Mokslas jai nelipo ir mažai rūpėjo. Jį 

svajojo būti artiste. Dabar pramoko siūti. Laukia 
arba dvarininkaičio, arba iš miesto valdininko. 
Jos motina tai smarki. 
Jei ne ji, ten durys nuo vyrų neužsidarytų. Mo
tina tvarko judėjimą Bet tau ne tik durys, bet 
ir sienos bus atdaros, Aš žinau, ką sakau.

- Geriausia ten dabar jos tėvui. Visi kvie
čia, kaip niekai stogų dengti, kaminų taisyti ar 
vinį sieną įkalti. Vaišina, gerinasi.'Jis nekvailas 
— iš visų priima vaišes, žada Stefą, juos vadina 
žentais. Jei neturi ką veikti, sėdi ma.ūne. Ten 
visada randa kelis žentus. Paskui plavinėja, kol 
žmona atranda ir namo parsivaro išsipagirioti.

ŽiniosCapie Andriaus atsiradimą miestely ap 
lėkė anksčiau nei jis pats atsirado. Kas čia ilgai 
auks — dar tą pačią popietę vienas kitas kai

mynas ir ne kaimynas ar ne kaimynė atskubėjo 
svečio pamatyti. Visi tuoj prisiminė, kaip jis ma 
žas buvo. Tada jau jie sakė, jog jis dideliu žmo 
gum būsiąs. Svarbiausia, kiekvienas turėjo savo 
bėdų ir norėjo patenkinamų atsakymų. Daugiau
sia bylinėjimosi reikalais Lyg pas nemokamą 
advokatą...

Ne tik pirmą dieną, bet kokią porą savai
čių ėjo žmonės visko klausinėti, naujienų iš 
miesto išgirsti. Klausinėjo ir tokių dalykų; ar žy 
dai turi sielą, ar tikrai yra toks amžinas žydas? 
Jeigu yra, tai ar ateis pas mus ir kaip jį pažin
ti? Ar yra tokių žmonių, kurie žino kas dėsis

galo. Toliau buvo nuolaidus šlaitas, pievos ir vin 
giavo juona vandens juosta Š<arkė. Už slėnio lei
dosi saulė. .

danguje po metų ir net šimto? Andrius susidomė 
jo tuo pačiu klausimu. Jam paaiškino:

— Ogi šimtamečiai kalendoriai. Juos rašo 
ne Dievas, a žmonės. Ten surašyta, kada, ka
riais metais bus koks oras. Dėl oro jie dar su
klysta, bet niekad nesuklysta, net valandą ir mi
nutę pasako, kada užtema saulė ar mėnulis.

Vakare, kai saulė buvo prte laidos, dėdė 
Andrių jėga a išskyrė nuo susirinkusių kaimynų 
ir nusivedė, kaip jis sako, parodyti nuolat besi
kartojančio vasaros stebuklo.

Nusitempė iki sodybos gaio, iki tvoros. To
liau buv© nuolaidus šlaitas, pievos ir visai apa
čioje raitėsi juoda vandens juosta Šarkė Abu 
krantai iki pat vandens prižėlę krūmų. Iš vir
šaus viršaus visa tai atrodė kaip divi dvi nesibai 
giančios vainikų eilės. Už slėnio, laukų ir toli
mųjų Tiškynės miškų leidosi saulė, virš vandene 
rinkosi melsvi rūkai, lengvos miglos.

(Bus daugiau)
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Laikraštis be laiko
«Mūsų Lietuvos* skaitvtojai pastebi, kad kai kurios ži

nutės, mūsų savaitraščio puslapiuose atspausdintos, yra «se
nos» — jie turėjo galimybių apie įvykius jau anksčiau iš ki
tų šaltinių sužinoti. Mera paslaptis, kad redakcija dažnai ne
deda įvykių datos norėdama tik pabrėžti lietuvių gyvenimo 
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Tokiu būdu, «Mūsų Lietuva», kad ir išeina kas savaitę, 
tampa lyg žurnalu, o ne LAIK-raščiu. Laiko tarpas tary įvy
kio ir skaitytojo būna didesnis, negu teletipu perduodamos 
ir kasdien spausdinamos žinios, būdingos Brazilijos dien
raščiams.

Mūsų šaltiniai labai įvairūs Pastoviausieji yra ELTOS 
biuletenis, kuris kas savtitę oro paštu (per aštuoaias dienas) 
ateina iš New Yorko: čia sužinoma daug apie Lietuvą ir Lie 
tuvos reikalų bylą visame pasaulyje. Privatūs asmens ateiun 
čia ir iškarpas iš lietuviškų laikraščių, ypatingai -Draugo» 
ir «Darbininko.»

Patys lietuviški laikraščiai ir žurnalai atplaukia laivu 
per du mėnesius. Tokiu būou žinios iš Australijos, Europos» 
Šiaurės Amerikos ir kitur jau būna trijų mėnesių senumo.

Žinių surenkama ir grynai asmeniniu būdu — iš laiškų, 
pokalbių, keliautojų, kad tik to L skaitytojai kuo greičiau su 
žonotų apie tai, kas juos domina ir kas jiems rūpi.

Pasitaiko savaičių, kada neatskrenda ir nea p aukia lie
tuviškų žinių šaltiniai. O kartais, aAiū Dievui, yra daugybė 
įdomių žinių, tiek tolimų, tiek vietinių, kad net netelpa į mū 
sų keturis puslapius.

Redakcija dėkoja tiems, kurie mielai leidžia pasinaudo
ti jų surinktomis žiniomis lietuvių kituose laikraščiuose ir 
leidiniuose; privatiems asmenims, kurie talkina straipsniais 
ir iškarpomis; Brazilijos lietuviams, kurie telefonu, žodžiu 
ar raštu aprašo kokį nors įvykį, kad per ML galėtų informuo 
ti daugiau tautiečių.

Pereitą savaitę pirmajame puslapyje buvo paskelbta ML 
1970 metų apyskaita. Galima džiaugtis, kad darbšti admims 
tracija ir jos talkininkai, skaitytojai ir rėmėjai ML išlaikė ir 
net paliko kraitį šiems metams.

Net nereikėtų pažymėti prie apyskaitos, kad visas re
dakcinis ir administracinis dalbas, įskaitant laikraščio eks
pediciją, nėra apmokamas, o paaukotas «Mūsų Lietuvai» iš
laikyti.

Jeigu šiais 1971 metais atsirastų daugiau skaitytojų ir 
daugiau benoradarbių, «Mūsų Lietuva pasieks ne tik 25-ris, 
bet gal ir 50-tį gyvavimo metų

A. S.

P. L. B. Gyvenime
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės valdyba savo paskuti
niame posėdyje kreipėsi į vi
sų kraštų LB valdybas, kad 
ruoštųsi Pasaulio lietuvių Jau 
nimo Kongresui. Taip pat rū
pinosi, kad atskiruose kraš
tuose esąs kultūrinis lietuvių 
turtas būtų renkamas- į ar
chyvus.

'NOSSA LITUANIA”
Rua Juatmdiba, 20
Caixa Postal 4421
Sao Paulo, E.S.P.

Tel.: 273-03-38

1973 metais šaukiamas ket- 
virtasis PLB seimas, kuris 
naujam penkmečiui rinks vai 
dybą. 1972 ieji metai busskel 
biami ypatingais metais ry
šium su įvyksiančiu Jaunimo 
Kongresu.

PLB valdybos pirmininkas 
Stasys Barzdukas švenčia 65

MŪSŲ LIETUVA

metų amžių. Nuo 1928 metų 
reiškiasi kaip lituanistas, mo 
kytojas, pedagogas, gimnazi
jos direktorius.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
antrojo kongreso rengiamasis 
komitetas ragina įvairių kraš 
tų jaunimą rengti prieškongre 
sinius suvažiavimus.

JAV L. BENDRUOMENĖ

JAV LB taryba savo suva
žiavime nutarė stengtis dary
ti sąlygas, kad artimiau ben
dradarbiautų lietuviai moksli
ninkai ir kūrėjai.

JAV LB jaunimo reikalų ko 
misija nutarė apylinkėse įs 
teigti jaunimo sekcijas, ragi
no valdybas įtraukti jaunes
nius narius, remti Siaurės 
Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjungą, kreipti dėmesį į spor 
tą lietuvių tarpe, pa aikyti ar 
timesnius ryšius su jaunimo 
ideologinėmis organizacijo
mis, įtraukti ir nestudijuojan
tį jaunimą į LB veiklą, ruošti 
studijų dienas, sudaryti skra
jojantį meno vienetą, įsteigti 
bent vieną stipendiją ir tal
kinti PLB valdybai ruošti Jau 
nimo Kongresą.

JAV LB Taryba savo šių 
metų pirmojoje sesijoje ban
dė išspręsti jau rų lėšų klau
simą, kadangi t-eniau Vasario 
16 proga suaukoti pinigai ei
davo Amerikos ue uvių Ta
rybai, o dabar siūloma, kad 
kiekvienas lietu vis, duodamas 
auką, galėtų pažymėti, kuriam 
iš centrinių veiksnių - VLL 
Ko, ALTos LBi-uės — reika
lams j s savo pinigus skiria. 
Kadangi LB rea^a aukas ne 
tik sau, bet pagal vietovės 
reikalavimus įvairiems reika
lams, nutarta, kad pirma rei
kia kreiptis į JAV LB centro 
valdybą. Suvažiavimą sveiki
no JAV viceprezidentas ir jis 
buvo aprašytas ėh.iadelphijos 
spaudoje, kurioje įvyko.

JAV LB centro valdyba pa
sirūpino, kad visų darbininkų 
unijų įstaiga pasiųstų Simo- 
kalė ų reikalu laišką, smer
kiantį Sovietų tąjungą.

KANADOS LB

Kanados LB kultūros komi
sija sudarė kilnojamą lietuvių 
liaudies meno parodą, bausio 
mėnesį pravedė spaudos ir 
knygos mėnesį.

AUSTRALIJA

PLB valdybos narė jauni
mui M. Lenkauskienė lankėsi 
Australijoje ir Naujojoje Ze
landijoje tartis Jaunimo Kon
greso reikalais.

Adelaidės, Australijoje, LB 
apyliokės vaidyba ruošia spe 
cialią akademiją mirusiam 
rašytojui Pulgiui Andriušiui 
minėti ir paminklui statyti.

Australijos LB suvažiav.m 
dalyvavo 85 rinkti atstovai. 
Daug diskusijų iškėlė veiklių 

LB-nės narių pasitraukimas 
dėl nesantaikos’Bendruomenė 
je, surištos su jų laikraščio 
«Mūsų Pastogės» turiniu, pra 
neša «Tėviškės Aliai.» Nau
joji valdyba išrinkta Adelaidė 
je, Nariais nutarta priimti ir 
nelietuvius mišrių šeimų na
rius, dalyvaujančius veikioje 
— jų nemaža dalis pramoks 
ta ir lietuviškai.

Australijos LB Kultūros Ta 
ryba paruošė dvi pusvalandi 
nes radijo programas, pe^duo 
damas Sibiro lietuviams per 
Manilos radiją.

VOKIETIJA

Vokietijos Lietuvių Bendruo 
menės valdyba ėmėsi rūpin
tis Simokaičių reikalu, kreip 
damasi į Vakarų Vokietijos 
vyriausybę ir į Jungtinės Eu 
ropos Tarybą, kuri nusiuntė 
laišką Kosyginui.

Vokietijos LB valdyba su 
ruošė a.a Myko o Krupavi 
čiaus minėjimą.

ARGENTINA

Argentinos LB žiniose ap
rašomas Vasario 16 minėji
mas, kuriame dalyvavo ALOST 
SLA ir Lietuvių Centro veikė 
jai bei nariai. Plačiai aprašy
ta spaudoje, radijoje ir tele
vizijoje.

Šeimos Sugyven mo Menas
DR. A. ŠIDLAUSKAITE

Prasiveržimas pirmyn pro- 
fesi oje, šeimos pragyvenimas 
yra vyro rankose. Namų šilu
ma, skonis, valgis, gera nuo
taika yra moters menas, jo. 
sios išskirtinė kūrybingumo 
sritis Tačiau joje bet kuri 
moteris gali pasireikšti. Šei
mos sugyvenimas labai pri
klauso nuo pažinimo biologi
nių, gyvybinių vyro ir mo
ters savybių.

VYRO ŽVILGSNIAI

Dirbdamas kad ir su nepa- 
orastai gerais žmonėmis, jau
ti, kad kiekvienas tampa drau 
ga, pasitiki tavimi įstaigoje 
tačiau pradeda tverti tavyje 
šiokių tokių skauduliukų. <\ė- 
ra dviejų žmonių, kurie gaiė 
tų išgyventi 365 dienas be 
įtampos, l o iėi nėra ir šei. 
mos be dūmų.

Kiekvienoje šeimoje tie įtam 
pos momentai verčia pagal
voti «dėl ko?» Daugelis mote
rų negali dovanoti vyrui, ku
rie. grįžęs namo, pagiria ar
ba valgyklos arba kitos šei
mininkės padarytą valgį. Ne
duok Dieve, jeigu papasakos, 
kad jo patarnautoja ar sekre 
tore tikrai miela mergaitė. 
Moteriai darosi kažkaip ne
jauku.

Kiekviena žmona gali rai
nai pastebėti, kad jos vyro 
žvilgsnis kartais pasuka j ki
ras. Labai normalu! Dėl to, 
kad VYRAS YRA PATINAS. 
Vyras negali nepažiūrėti ki
ton moterių nepagalvojęs; 
«Žiūrėk, kokia daili, kokia 
graži». Moteris juk sutverta 
pasigėrėti, patraukti.

Kiek daug kartų, dirbdama

197Į m. gegužės 28 d 

PRANCŪZIJA

Prancūzijoje Vasario išemi
nėj ime dalyvavo A. Martin- 
kaitės tautinių šokių grupė, 
Lietuvos diplomatijos šefas 
St. Lozoraitis. Du svečiai pran 
cūzai kalbėjo apie Lietuvą.

ŠVEICARIJA

Šveicarijos LB įvykdė savo 
metinį suvažiavimą Vasario 
16 proga, Pasiryžo Vasario 16 
gimnazijoje įrengti kambarį 
(5.900 kruzeirų vertės). Išrin
ko atstovę į Europos lietuvių 
katalikų tarybą, sudaromą prie 
vysk. A Deksnio.

VENEZUELA

Venecuelos LB sparčiai ruo 
šiasi 100 asmenų vienetui, ku 
ris atvyksta 150-čiai nepri
klausomybės sukakčiai minė
ti. Ciuriion ioansamblis atsi
veža kanklininkus ir šokėjus

BRAZLIJA

Bvazil jos LB nusiuntė sa
vo metinį veiklos plat»ą PLB 
valdybai, prašydama davinių 
apie ge^ai paruoštą ir sėk
mingai vykstančią "Genocido 
parodą.» Gegužės ir birželio 
mėnesiais visos jėgos nu
kreiptos į birželio įvykių mi
nėjimus ir lietuvių parodą, 
vykstančią kartu su kita s 
baltais — latviais ir estais.

su šeimomis, bandau tiesiog 
paklausti; < r jo kaltė, ar .ta 
vo?» Moteris atsako; «Aš nie
kur neinu, niekad širdies ne
užduoda.. bet kam jis taip 
daro?»

Gfâl būtų gerai kad tu išei
tum, pasirodytum, ir gal kas 
kitas tavin pasižiūrės, gal ir 
vyrui bus problema Kitos sa 
ko: «Aš uždaryta su vaikais, 
aš neturiu progos».

Aš nenoriu pasakyti kad mo 
terys turi išeiti ir flirtuoti. 
Aš norėčiau tik atkreipei dė 
mesį, jog negalima kaitinti 
vyro už pažiūrėjimus. Jeigu 
jis nebūtų žirėjęs j tave, jo 
nebūtum gavus. Labai papras 
tas, normalus dalykas, kad tas 
pats vyras ir toliau taip el
giasi.

MOTERS SAVIMEILĖ

— Ką tokiu atveju daryti?
Reikėtų pagalvoti apie tai, 

kad moteris, prižiūrėuama na 
mus, žiūrėtų, kad jie būtų jau 
kūs vyrui, vaikams. Jeigu grjž 
tantį vyrą pasveikini vien uk 
nuovargiu, sunkumų pasakoji
mu, jis nenorės namo grįžt .

M eteris veikia ne tik ins 
tinktyviai, bet ir galvoja, kad 
pasaulis yra geras, kad ji vis 
ką daro, ką gali .. todėl visi 
jai turi patarnauti. Toks labai 
subjektyvus moters nusiteiki
mas į pasauli yra visai ne
realus.

Koks geras bebūtum, kai
mynai oeateis nei tavęs pa
gerbti nei tau padėti, jeigu 
tu prie jų neisi ir pirma jiems 
rankos neištiesi. Gali būti 
kiek nori gabus, bet jeigu tu 

(nukelta į 4 pusi.)
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Gegužės 23 diena Vila 7e- 
Lnos parapijos bažnyčioj vy
ko sutvirtinimas, kurį suteikė 
S. Paulo regioninis vikaras, 
Pe. Francisco Vieira. Buvo 
sutvirtinti apie 160 vaikų ir 
keli suaugusieji.

ii—ntmii

Gegužės 24 — Marijos 
Krikščionių 'agalbininkės — 
ypatingos saleziečių kongre
gacijos globėjos šventė. Lie
tuviai saleziečiai, dar negalė
dami savo Globėją atšvęsti 
Vila Žolinoje, buvo pakviesi 
j S Paulo centrinį saleziečių 
institutą, Liceu Sagrano Co
ração. Ten, sporto aikštėj, 
laikė iškilno’ngas pamaldas 
Šv. Sosto Nuncijus Brazilijai, 
arkiv. Robertas Mozzoni, da
lyvaujant apie 2000 mokslei 
vių su saleziečiais bei moky
tojais. Savo homilijoj nunci
jus prisiminė, kad ir pats pa
žino ir pamilo Mariją KriKŠ- 
čionų Pagelbininkę kaip tik 
Don Bos o namuose, būda
mas saleziečių auklėtiniu pir
miau Argentinoj, paskui Ita
lijoj.

šeimyniškų vaišių metu nūn 
cijus viešai paskelbė, kad 
Šv. Tėvas vieną šios provin
cijos salezietį, kun. Antaną 
Sarto (provincijos ekonomą) 
teikėsi pakeiti į vyskupus ir 
paskyrė Porto Velho .Rondô
nia) vyskupu koadjutorium su 
paveldėjimo teisėm. 
IIESlHaEEIl 
H——mii

Birželio 27 ruošiama šven
tė orei. Pijui Ragažinskui pa
gerbti 40 metų kunigystės ir 
35 metų klebonavimo proga- 
Numatomos šv. Hšios, akade 
mija su menine programa ir 
parapijos naujojo klebono 
įvesdinimas; 
«—■n 
iia&Kaūii

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VíLA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių"daik- 

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

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

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

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças —MoleD<:as de Senhoras 

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

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

ŠOKS NAUJA GRUPĖ

Pirmąjį savo pasirodomą 
vyresniųjų tautiniu šokių ra
telis skirs paremti savo 2 na
riams, kuu’e vyksta j tautinių 
šokių mokytojų kursus netoli 
Čikagos.

Pasirodymas įvyks liepos 4 
d , sekmadienį. Vieta ir lai
kas bus pranešti vėliau. Se
kančią dieną J. Lukoševičius 
ir R. Bagdžiūtė mėnesiui iš 
skren a į JAV. Būrelis renka 
si repeticijoms sekmadieniais 
3 vai. Jaunimo Namuose.
H—MII
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Už STASĮ LAŠENI 30 tos 
dienos mišios bus 3 d. birže 
lio 7 vai, ryto Vila Zelinoje. 
Giminės ir pažįstami kviečia 
mi pamaldose dalyvauti
ĮĮBOnHKĮĮ
ÜflBOT—!li

Dr Ei. Draugelio ateitinin 
kų kuopelė įrengia Lietuvos 
partizanų paminėjimą birže
lio 13 d. 16 vai. Vila Zelino
je, Jaunimo Namuose. 
11 liÊKsmwíi

Juostų audimo kursų visos 
kursantės yra prašomos susi 
rinkti šį sekmadienį 4 vai 
po pietų į pasitarimą dėl ruo 
šiamos lietuvių liaudies me 
no parodos.

IŠVYKA Į MuNTE VE IDE

"Aušros" choras organizuo 
ja š. m. birželio 13 d., sekma 
dienį. ekskursiją gražiojon 
Monte Verde vasarvietėn, Mi
nas Gerais, apie 120 km. nuo 
S. Paulo. Choras mielai kvie 
čia norinčius prisidėti, Bilie
tus galima gauti pas Mirną 
Braslauskaitę.

Pasinaudokite gera proga 
gražiai praleisti sekmadienį.

TALKA PARODAI
Lietuviai kviečiami ir raginami liaudies meno pa

rodai paskolinti kryželius, audinius, mezginius, margu
čius, gintaro išdirbinius ir kitus dalykus. Paroda ruošia 
ma kartu su latviais ir estais birželio 23--29 dienomis 
Praça Roosevelt.

Skolinamus eksponatus galima įteikti parodos ko 
misijos nariams, kurie mielai telefonu ar asmeniniai a* 
sakys j klausimus. IW. Vinkšnaitienė <5274 1671 rytais), 
Juozas Čiuvinskas (63-1269), Zercnes Ba- 
frelis (256 6181), A. Petraitis (65 3286), A. Saulaitis 
(273 ('338). P. Šimonis (63 4938). Vi i psskolinti daiktai 
bus pakvituojami ir numeruojami, iki parodos ir paro 
doje budinčiųjų bei policijos saugojami, tinkanti pritai 
syti ar uždengti permatoma plastika, po parodos gra 
žinami.

IEŠKOMAS

Vladas Morkūnas, sūnus Be 
nenikto Morkūno, gyvenąs 
JAV, ieško savo dėdės ir 
krikšto tėvo Broniaus Grybo- 
kilusio iš Žemaitkiemio vale- 
čiaus netoli Ukmergės, išvy- 
kušio iš Lietuvos apie 1928- 
30 Pranešti redakcijai.

ilBm-ygąiii 
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GIM PADIENIS

Sekmadienį «Aušros» Cho 
ras ir Maldos Apaštalavimo 
draugija suruošė 74 to gimta 
dieniu šventę Tėvui Jon h Bru 
žikui. Apie 70 asmenų daly 
vavo šv. 'Mišiose 5 vai. po
piet, o po to vaišinosi pačių 
atsineštais valgiais. Didįjį pi- 
ragą praplovė rėvas Bruži- 
kas taikinamas Salomėjos Na 
rušienės, Mirnos Braslauskai- 
tės ir kun. a. Saulaičio, ku
rie taip pat švenčia gimtadie 
nius. Chcro pirmininkas Jo
nas Sajorioas pasveikino su
kaktuvininkus o Maldos Apaš 
taavimo vardu — Marcelė 
Stankevičiene Tėvas Bruži 
kas savi žodyje pasidžiaugė 
pradėjęs deimantinius 75-tuo 
sius savo amžiaus ir 50-tuo
sius kunigystės metus, pri
mindamas visiems pareigą pa 
laikyti lietuvišką parapiją. 
Šventėje dalyvavo nemažai 
šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos mokinių ir vyres
niųjų tautinių šokių grupės 
narių.

i I
Lietuvių Brazilijoje Sąjunga-Aliança ruošia ir kviečia 1 

visus dalyvauti
PIETUOSE

šių metų gegužės 30 d., sekmadienį, 13 vai. Sąjungos 
rūmuose, roa Lituania, 67, Mooca.a . B

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

« 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.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

MIRĖ

ONA KAL NAUSKIENÉ ge
gužės 24, sulaukusi 83 metų 
amžiaus Kilusi iš Rumšiškių 
paliko vieną dukterį ir 4 sū
nus, jų tarpe lie uvių visuo 
menėje žinomą advokatą Alek 
Sandrą, Velionė buvo lietuviš 
kojo darb i ir spaudos rėmė
ja, katalikiškų organizacijų 
veikėja. Po Mišių, kurias kun. 
Petras Daugintis atlaikė prie 
jos karsto, didelio būrio žmo
nių išlydėta į Quarta Parada 
kapines. Mūsų nuoširdi užuo
jauta artimiesiems ir glmi 
nėms.
liaSBEBMMII 
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RIO DE JANEIRO
Gegužės 16 mons. Z. Igna

tavičius atlaikė pamaldas Gra 
macho miestelyje (netoli Du
que de Caxias) Prano Dul
kaus namuose Dalyvavo ne
mažas būrelis lietuvių, kurie 
gražia: pagiedojo lietuviškas 
giesmes. Pranas Dutkus, nuo 
širdžiai savo žmonos slaugo 
mas, nuolat geriau jaučiasi 
Gero» sveikatos mielam p 
Pranui!, A

Gegužės 23 buvo pamaldi s 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
— katedros koplyčioje už a. 
a. Alfonso Pauiiukunio vėlę.

Gegužės 30, 17 vai bus pa 
maldos Duque de Caxias mies 
te ir apylinkėje gyvenantiems 
lietuviams Santa Teresinha 
bažnyčioje, kurias laikys mou

(atk
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.niekada 1 
nežinos, k 
Moterims t 
ko. Jos jaučiasi įžeistos, Jai- 
kosi pasyviai, ir vyras turi 
išrasti būdą joms patikti, pa
taikauti... Vienu žodžiu, pro
blemos išsprendimas yra jo 
reikalas, nes jis mane užga
vo, aš pirmoji nepradėsiu»...

Aš noriu pasakyti, kad vy
ras užgavo jus nenorėdama^. 
Užgavo todėl, kad jo tokia 
prigimtis. Ir geriausiam vyrui 
užgauti labai subjektyvią mo
terį. Moteris pamiršta, kad 
santykiuose su kitais ji yra 
DAUGIAU SAVIMEILĖ, negu 
galvoja. Ji dažnai mano, kad 
dėl jos grožio dėl jo geru
mo vis turi apie ją šokinėti, 
irisimena pirmą jų susitiki ' 
mą, įsimylėjimą... Kas aarė 
pastangas, ėjo ilgą kelią, bė
rė komplimentus? — Vyrasl

Vyras savo meilės santy
kiuose kol jis pagauna mote- 
rį, yra daug duosnesnis, būdo 
atžvilgiu netgi kilnesnis už 
moierį, Vyras, gavęs tokią 
moterį, elgiasi su ja kaip su 
daiktu Čia ir pasirodo §vyro 
neigiamas nepastovumo bruo
žas.

Moteris turėtų aiškiai žino
ti, kad savo subjektyvumu ir 
savimeile ji vedusio vyro ne
išlaikys. Čia ir yra antrasis 
moters karjeros lapas. Papras 
tai moteris tą lapą instinkty
viai atverčia, kai tampa mo
tina (Toliau daktarė įdomiai 
aiškina, kad vyrui reikia ne 
tik moters patelės, bei ir mo 
ters motinos, moters-draugės 
gi moteris trokšta vyro-tėvo 
vyro draugo. Žiūr. «Moteris» 
6/1970

(Bus daugiau)

signoras Z. Ignatavičius. Išpa 
žinčių bus klausoma prieš pa 
maldas. Po mišių bus rodo 
mos skaidrės — nauji spalvo
ti vaizdai iš Lietuvos ir Ro
mos, šv. Kazimiero ’kolegijos 
gyvenimo.

Rapolas Savickas buvo per 
sikėlęs į fe. Pedro de Aldeia 
miestely (netoli Cabo Frio) 
savo giminaičio kun Algirdo 
Ranušausko įsteigtą ir užlai
komą ligoninę intensyviai gy
dytis. Nuoširdžiai linkime 
greitai pasveikti!

Antanas Mikalajūnas ir jo 
žmona Kazimiera iš JAv nuo 
širdžiai sveikina Rio lietu
vius ir dėkoja už svetingą 
priėmimą.

Birželio 6 d. 11 vai., (PIR
MĄ MĖNESI J SEKMADIENI, 
KAIP VISADA) bus pamaldos 
visiems lietuviams Varoan re 
Ilginio ir tautinio solidarumo 
visi lietuviai kviečiami jose 
dalyvauti. Mišios bus atnašau 
jamos už a.a Marijonos Jure 
levičienės vėlę ir visą Jure- 
levičių šeimą.

Z. L
iimsūmii

ML PRENUMERATOS

Kazimieras Ambrozevičius 
100 kr., Valentinas Buivydas 
25 kr., Povilas Miškinis 25 

^kr., Ant. Lapienis 25 kr.
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