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Lietuviu Šeimos ir Švietimo Metai

Šio «M.L.» Numerio Leidėjas yra

São Paulo Lietuviu Rezolųicijos
Rezoliucijos, priimtos São Paulo lietuvi^ visuomenės su

sirinkime 1969 metais, balandžio 20 dieną, Dr. Vinco Kudir
kos Rūmuose, Rua Lituania, 67, Mooca.

ATS5ŽVELGIANT, į tai, kad lietuviai Tėvai Jėzuitai, vyk 
dydami teismo sprendimą, išsikelia iš lietuviškų Dr. Vinco 
Kudirkos vardo namų, mes, čia susirinkę São Paulo lietu
viai, apgailestaujame, kad Lietuvių Sąjungos Brazilijoje Val
dyba sutrukdė ir nutraukė õia vykusį šakotą lietuvišką 
darbą. —

KONSTATUOJAME, kad šiuo aktu ii lietuviškų namų 
išmetami ne tik Tėvai Jėzuitai, bet taip pat ir «Aušros» cho
ras, ir lietuviška mokykla, ir Brazilijos Lietuvių Bendruome
nė, ir «Mūsų Lietuvos» Redakcija ir asmeninė Šv. Kazimie
ro lietuvių parapija.

SMERKIAME tą apgaulingą kelią, kuriuo eidami Sąjun
gos žmonės laimėjo bylą. Smerkiame ir šmeižtus, tų pačių 
žmonių paskelbtus Sąjungos biuleteniuose ir kaikuriuose už
sienių lietuvių laikraščiuose.

LIUDIJAME, kad šis Sąjungos žmonių elgesys niekuo
met nesutapo su daugumos lietuvių nuomone ir tuo pačiu 
jiems neatstovavo.

DŽIAUGIAMĖS, kad Tėvai Jėzuitai, nežiūrint visų pa
tirtų nemalonumų, ryžtasi ir toliau tęsti savo krikščionišką 
lietuvišką misiją Šv. Povilo mieste.

TIKIMĖS, kad Sąjungos žmonės išpirks savo lietuviškų 
reikalų išdavimo kaltę gausia lietuviška veikla -kurią išvys
tys šiuose ištuštintuose rūmuose. Kitaip, istorija pasmerks, 
juos, kaip smerkia kiekvieną Išdavimą.

Šią rezoliuciją pasirašyti susirinkimas vienbalsiai įgalio 
ja visuomenės atstovus ir lietuviškų vienetų pirmininkus:

1. Klebonas kun. Juozas Šeškevičius, Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės Tarybos pirmininkas

2. Juozas Tijūnėlis, Liet. Bendruomenės Valdybos pirm.
3. Jonas Bružikas, S. J., Šv. Kazimiero asmeninės lietu 

vių parapijos klebonas
4. Juozas Matelionis, Šv. Juozapo Vyrų Brolijos pirm.
5. Marcelė Stankevičienė, Maldos Apaštalavimo pirm.
6. Leokadija Aleknavičiūtė, «Žilvičio» vadovė
7. Magdalena Vinkšnaitienė, mokytoja
8. Jieva < Katkienė
9. Mirna Braslauskaitė
10. Kap. Juozas Õiuvinskas
11. Inž. Zenonas Bačelis
12. Jurgis Sliesorakis
13. Junaa Jodelis
14. Jonas Bajorinas, «Aušros* choro pirmininkas

5. Petras Šimonis.

PLAČIAJAME PASAULYJE
Sov. Rusija pagaliau nuša

lino A. Dubčeką nuo Čekos
lovakijos komunistų partijos 
pirmininko kėdės, nušlavė ir 
jo rėmėjus iš visų atsakingų 
vietų tiek partijoje, tiek val
džioje. Tuo tarpu DubSekas 
dar paliktas partijos prezidiu
mo nariu, bet ar ilgam? Tai 
parodė tiems, kurie nebijo 
matyti tiesos, kaip komunisti
nė Rusija «nesikiša» į kitų 
kraštų vidaus reikalus, kokią 
laisvę ji palieka patiems žmo
nėms apsispręsti, kokios ,val 
džlos ir kokios krašto tvar
kos jie pageidauja. Ne, ne 
kaip tauta nori, o kaip nori 
Rusijos komunistų partijos 
audonieji carai, taip turi būti.

ČEKOSLOVAKIJOS
JAUNIM S NERIMSTA

Nepaisant griežčiausių nau
jų partijos ir valdžios patvar
kymų, jog niekam nevalia 
rengti jokių demonstracijų 
nei prieš Sov. Rusiją, nei 
p ieš čekų komunistų partiją, 
keleto universitetų studentai 
demonstruoja pačiose moky
klų patalpose ir teritorijose. 
Jaunimas smerkia Dubčeko 
nušalinimą ir grįžimą į žiau
riuosius Stalino režimo laikus.
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KOM. KINIJA
Sov. Rusija oficialiai pasiū 

lė kom, Kinijai tartis dėl jų 
valstybių rubežių. Kinija į tą 
raštą dar nieko neatsakė, bet 
paleido didelę propagandą 
prieš Rusiją, rodydama nau
jai pagamintus filmus, kaip 
rusai puola Kinijos teritoriją, 
kaip žūva jų kariai. Atrodo, 
jog kiniečiai komunistai nė 
kiek nėra linkę derėtis su 
savo «draugais» rusais.

AIRI J A

Šiaurinėje Airijos dalyje, 
kuri nepriklauso Airijos res
publikai, paskutinį savaitgalį 
įvyko didelės riaušės ir ko
vos katalikų mažumos su pro 
testantų dauguma, Katalikai 
ten yra slegiami, ujami. Jie 
negali gauti nei geresnių dar
bų, nei užimti svarbesnių vie 
tų valdžioje, jų vaikams sun
kiau patekti į geras mokyklas 
ir tt. Katalikų kantrybė išsi
sėmė, ir jau kuris laikas, kaip 
Jie pradėjo protestuoti. Susi
organizavo slapta tartum par- 
t'zanų katalikų armija. Jie 
griebiasi net ginklo savo tei
sėms gimti. Gaila, kad Kris
taus išpažintojai turi imtis 
ginklo savo teisėms ginti. Ir 
taip pat gaila, kad krikščio
nys protestantai varžo savo 
brolių airių laisvę. Bet ais
tros yra aklos, ir nežiūri tei
sybės.
litą— ii 
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AUKSO KARŠTLIGĖ

Ceará valstijoje plečiasi auk 
so karštligė. Ja susiigusieji 
viską meta ir bėga auk o jieš 
koti ir kasti. Nors valdžia įs
pėja žmones, kad aukso ne
sama, bet kas tau paisys, ką 
valdžia skelbia. Aukso sako 
randama IPU, RERIUTABA, 
CARíRÊ ir kitose apylinkėse. 
Trūksta patyrusių geologų že 
mei ištirti. Todėl aukso jieš- 
kojimas yra labai primityvusi 
pavojingas. Stoka vandens ir 
nevaisinga žemė apsunkina 
aukso jieškotojų išsimaitini
mą. Pasitaiko ir žmogžudys
čių dėl vieno kito rasto gaba
10 aukso.
II—II
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Pirmadienį susirinko sosti
nėje Brazilijoje penkių respu 
blikų užsienių reikalų minis
terial: Brazilijos, Argentinos, 
Urugvajaus, Paragvajaus ir 
Bolivijos, Jie svarstys vi
siems 5,tiems kraštams ben
drus ekonominius reikalus 4

S. PAT’LO. Daugelyje mies
to gatvių varomi pageriamo 
ir praplatinimo darbai, etato-

P. KAZYS GAULIA
iš Bio de Janeiro. Jam jau ne pirmą kartą taip mielai pare

miančiam mūsų laikraštį nuoširdi padėka!
Administracija

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’ 

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

mi nauji tiltai, kasami pože
miui tuneliai. Vietomis dar
bai eina 24 valandas per pa
rą. Miestas regimai mudernė- 
ja. Ypatingai pasikeis vaiz
das Pedro H aikštėje, kur su
plaukia daugybė autobusų ir 
automobilių, kai bus baigti iš
keltieji keliai-pravažiavimai. 
Tada pasibaigs ir visi tie ma 
šinų susikimšimai, kurie da
bar gaišina laiką ir gadina 
motoristų nervus.
n mb—n 
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Planuojami dideli pašto įs
taigų pagerinimai, laiškų pri
statymo pagreitinimas. Tikė
kimės, jog nebe per toliausia 
ta diena, kai mūsų paštas iš
siris iš savo primityvių vai
ko amžiaus vystyklų.
n——n 
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Ibirapuera salėse vyksta 
Anglijus ir Italijos pramonių 
parodos. Rodomi tų kraštų ga 
miniai, ypač mašinerijos. Daug 
lankytojų, 
u—n 
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LIETUVOS GELEŽINKELIAI

Nedidelis «Raudonųjų vėlia 
vų> autoritetas Lietuvoj. Per
nai ir užpernai, kai tik lai
kraščiai paskelbė, kad perei
namąją garbės «Raudonąją vė 
liavą» kažkas Maskvoj pasky. 
rė Lietuvos prekiautojams, 
tuose pačiuose laikraščiuose 
ėmė rodytis iš įvairių vieto
vių žinutės, kuriose pasakojo 
ma apie netvarką, apsileidi 
mą ir kitokius negražius trū 
kumus prekyboje. Iš to siūlė
si išvada, Kad arba tos vėlia
vos buvo duotos < nepelnytai, 
arba gal kitur — Rusijoj — 
su prekyba dar blogiau...

Dabar panašus dalykas kar 
tojasi ir su geležinkeliais. Ko 
vo 26-d. TIESOJ vilnietis iš 
skaičiavimo mašinų gamyklos 
rašė:

«TIESOJE š.m. vasario 14 
dietą buvo išspausdinta žinu

tė «Geležinkelininkams — Rau 
dono.ji vėliava», kurioje sako • 
ma, kad Pabaltijo geležinke
lio Vilniaus apygardos dar
buotojai viršum plano pakro
vė ir parvežė tūkstančius to
nų krovinių, davė viršplaninį 
pelną. Tai labai gerai; liau
dies ūkis laiku gavo planuo
tus krovinius. Tačiau čia ne
užsiminta apie keleivių per. 
vežimą. Gal ši «smulkmena» 
neįeina į pagrindinius socia
listinio lenktyniavimo rodi
klius!»

čia prasideda ištisas sąra
šas atvejų, rodančių, kaip vė
luoja Vilniaus priemiestiniai 
traukiniai, kiek tūkstančių dar 
bo vsalandų dėl (įto praranda
ma, kiek sugadinama žmo
nėms nervų ir sveikatos Žo
džiu, ištisa eilė pavyzdžių, kai 
bančių visiškai priešingai, ne. 
gu dažnas «partijos ir vyriau
sybės» šlovinimas už «rūpes
tį visų pirma žmogui»...

Štai kaip, anot to laiško, at 
rodo Vilniaus - sostinės! —- 
geležinkelių stoty:

«Durys iš perono beveik 
pastoviai užrakintos. Centri. 
niame įėjime iš stoties atida
ryta tik viena siaurų durų pu 
sė, pro kurią pastoviai ten 
įr atgal grūdasi žmonės.

«Laiptai tuneliuose susidė
vėję. Todėl ėmonės dažnai 
griūva, nučiuožia. Tuneliuose 
trūksta švaros. Iki šiol stoty 
nepakankama informacija. Ke 
liaiviai bėgioja ieškodami sa
vo traukinio... Apie grubumą 
geležinkelyje jau daug buvo 
rašoma, tačiau keleivių ap
tarnavimas beveik nepasikei
tė».

Baigdamas, laiško autorius 
aiškinasi:

•Rašydamas laišką, tik vie
no noriu, paaiškinkite skaity
tojams, Kada pagaliau mūsų 
geležinkelininkai, apdovanoti 
perinamąja Raudonąja vė
liava, pradės gerbti keleivius!

TIESA laišką įdėjo, bet pra 
šomo paJškinimo nepridėjo...

(ELTA)
iip—n
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Lietuviu Gyvenime
J. GLIAUDĄ — « RAUGO* 

ROMANO KONKURSO LAI
MĖTOJAS. S-.usio 5 d. Detroi
te 18-jo «Draugo» romano kon 
kurso jury komisija paskel
bė balsavimo duomenis — 
naujuoju «Draugo* romano 
konkurso laimėtoju yra žino
mas rašytojas, Jurgis Gliaudą, 
gyvenantis Los Angeles, Ca
lif. Laimėtojo romanas — 
•Liepsnos ir apmaudo ąsočiai* 
Tai jau penktasis J. Gliaudos 
laimėjimas «Draugo* konkur
suose. r remijos mecenatas 
yra kun. Benediktas Sugin
tas. Premijai 1.000 dol. auką 
paskyrė kun. Sugintas, minė
damas savo kunigystės 50 me 
tų sukaktį. Premija buvo įteik 
ta š.m. kovo 22 d. Detroite, 
Mlch.
II—II 
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MIKĖ PREL. M. KEMEŽIS. 
Sausio 3. mirė prelatas My
kolas Kemežis, Šv. Petro ir 
Povilo parapijos k ebonas Eli 
zabeth, N. J. Velionis buvo gi 
męs 1907 m. Newarke, N. J. 
Kunigu įšventintas 1933 me
tais. A.a. prelatas Kemežis 
aktyviai reiškėsi lietuvių vei
kloje, buvo dosnus labdary
bei, išleido jubiliejinę Marijo
nų vienuolijos veiklos apžval 
ginę knygą.

MIRĖ PROF. VLADAS STAN 
KA. Prof. Vladas Stanka (Stan 
kevičius) m.rė staiga Kalėdų 
dieną Washingtone. Velionis 
gimęs 1884 metais Biržuose. 
Buvo baudžiamosios teisės 
profesoriumi Kauno ir Vil
niaus universitetuose. Jis bu
vo ne tik teisininkas, bet ir 

filosofas. Nuliūdime liko žmo 
na ir vaikai.

MIRĖ ADELĖ SADpNIENĖ. 
Sausio 4 diena Chicagpjįe štai 
ga mirė Adelė Sad^nienė, 
agronono J. Sadūno ir Mari
jonų bendradarbių Sąjungos 
Chicagos apskrities vicepirmi 
ninko, žmona. Velionės duk
tė yra poetė Danguolė Sea
ly Mielam bendradarbiui ir 
jo šeimai reiškiame gilios 
užuojautos.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE.

Gauta žinia iš Lietuvos, kad 
1968 metais gruodžio 24 die
na staiga mirė kan. Jonas 
Kriščiūnas, 74 metų, Vyžuonų 
klebonas. Velionis anksčiau 
buvo 'Utenos dekanu, vėliau 
Panevėžio vyskupo ir Vilniaus 
arkivyskupijt s valdytojo vysk
K. Paltaroko sekretorius bei 
kancleris, «uvo numatytas vys 
kupu, bet dėl buvusių ap'in- 
kybių nebuvo konsekruotas.

SOFIJA SMETONIENĖ, bu
vusi prezidento Antano Sme
tonos našlė, mirė Clevelande, 
Ohio, gruodžio 28 diena, su
laukusi 85 metų amžiaus.

PERSEKIOJIMAS LIETUVO 
JE DiDĖJA. Rašoma iš oku
puotos Lietuvos, kad praei
tais metais Šiluvos atlaiduo
se rugsėjo mėnesį dalyvavo 
žmonių minios. Tačiau pasie
kė vėliau íkita liūdna žinia,

Vr *ST ’ D-TI'VA

kad tik keturitms kunigams 
komunistinės valdžios buvo 
leista atvykti j atlaidus ir tie 
patys negalėjo klausyti išpa
žinčių. Tai vis didėjantis per
sekiojimas, nors prieš visą 
pasaulį komunistai giriasi, 
kad ten yra religijos laisvė.
II—II

SUŽEISTAS KUN. ST. MA
TULIS, MIC. Gruodžio 21 d 
eismo nelaimėje Anglijoje bu 
vo sunkiai sužeistas kun. Ste
ponas Matulis, M C, «Šaltinio* 
redaktorius.
II—H
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KUN. K. MATULAITIS, MIC, 
dabar besidarbuojąs Anglijo
je, išvertė į lietuvių kalbą 
vilniečio kuo. J. Hermoaovi- 
čiaus, MIC, parašytus atsimi
nimus «Raudonųjų stovyklo
se*. Juose autorius plačiai 
ap-rašr, ką pats patyrė Sibi
ro kalėjimuose ir vergų sto 
vykiose 1948-B955 metais. Ši 
knyga jau spausdinama. Tu
rės apie 350 puslapių ir kai
nuos 5 dol.
uacRnBii 
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LIETUVIAI KUNIGAI RO
MOJE. I vyskupo Pauliaus 
Marcinkaus konsekracijos iš
kilmes iš Chicagos buvo iš
vykę.- Šv. Kryžiaus parapijos 
klebonas kun. Edvardas Abro 
maltis, Šv. Antano parapijos 
(Cicero; klebonas kun.J.Stan 
kevičiaus, kuo. V. /likolaitis 
kun. J. Kuzinskas, kun. An
drius Karobl s iš Wisconsin 
Rapids ir kun. F. Auksorius 
su savo giminaite kazimierie 
te sesele M. Edviną.
n—r> 
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IŠLEISTAS LITLRGINIS 
MALDYNAS. Praeitų metų pa

baigoje okupuotoje Lietuvoje 
išleista 590 puslapių apimties 
maldaknygė. Spaudai paruo
šė speciali Liturginė komisi
ja, kurių sudarė: monu Česlo 
vas Krivaitis (pirmininkas) re 
daktorius kun. J. Paliukas ir 
nariai: kun. V. Aliulis, prel.
L. Pratkelis, kan. J. MintauČ- 
kis, kun. P. Tamulevičius, 
bendradarbiaujant kun.K. Am 
brasui ir kitiems. Maldynas 
atspausdintas «Vaizdo* spaus
tuvėje Vilniuje. Kiek žinoma 
sunkus buvo kelias šiai kny
gelei atspausdinti, ir dar nė
ra aišku, kaip plačiai šis mal 
dynas galės paplisti Lietuvoj, 
n—n 
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KUN. ROMAS KASPON18, 
baigęs kunigo mokslus Romo 
je ir 1964 m. įšventintas kuoi 
gu, dabar yra paskirtas vika
ru Los Angeles, Šv. Kazimie
ro parapijoje. 
HMP—II ŪBsnuū

PREL. L. MENDELIS, Balti- 
morės, šv. Alfonso lietuvių pa 
rapijos klebonas, paskutiniu 
laiku raupsuotųjų misijom vėl 
paaukojo jo parapijoj surink
tus 25,000 dol. Šią žinią pra
nešdamas; Baltimorės laikraš
tis The Catholic Review pa
stebi, kad prel. L. Mendelis 
I960 buvo apdovanotas spe
cialiu Damien Dutton organi
zacijos medaliu už per pasku
tinį dešimtmetį surinktas au
kas — virš 1 milijono dol. 
Nuo tos datos iki dabar prel, 
L, Mendelis misijom lyra vėl 
surinkęs 1,024,662.90 (tol. Tai
gi, mažiau negu per 20 metų 
prelatas misijom yra surin
kęs virš dviejų milijonų do. 
lerių. 
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1369 m balandžio 25 d

KAIP AUGA LIETUVOS
MIESTAI

Šalia Lietuvoj jau esamų 5 
«didmiesčių», ugdomi dar 5; 
Alytus, Marijampolė (vadina
ma Kapsuku), Jurbarkas, Ute
na ir Plungė. Alytuj jau da
bar skaičiuojama 25,000 gy
ventojų, Marijampolėj*^ 000.

Visi tie penki mieltei pri
pažinti «regioniniais èèhtrais», 
ir jiems ateity lemiama tapti 
maždaug šimtatūkstantinio 
masto miestais.

Praėjusių metų Mokslo ir 
Technikos žurnale 9 nr. inž. 
Leonas Rinkūnas kritikavo 
Plungės pakėlimą į tokį laips 
nį, Tuo esą nepagrįstai nu-‘ 
skriausti Telšiai, natūralioji 
Žemaitijos sostinė, kuri vis- 
tiek auganti, nesiskaitydama 
su iš viršūnių nustatytais pla
nais... Esą, 1959 metais Tel
šiuose buvo pusketuriolikos 
tūkstančių gyventojų, o da
bar jau beveik devyniolika!

Autorius išdėstė planą, pa
gal kurį Telšiai turį pagrin
do išaugti iki 50,000 gyvento
jų masto. Žurnalo redakcija 
prie straipsnio deda kvietimą 
plačiau pasisakyti tuo klausi
mu ir nuo savęs pareiškia:

Graži Eelšių gamta, istori
nių- revoliucinių kovų tradici
jomis turtinga praeitis, per 
šimtmečius čia sukaupta savi 
ta krašto kultūra ir pagaliau 
straipsnio autoriaus keliamos 
įdomios apvandeninimo idėjos 
verčia dar kartą pasvarstyti, 
ar negalima Žemaitijos regio
no centro grąžinti į Telšius 
— senąją Žemaičių sostinę?»

Bet gal ir pervėlu, nes Mas 
kva jau pasisakė...

(ELTA)
n—n
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Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO

(tęsinys)

Ar ne keista, Lietuvos ka
ro ministeris Žukov buvo prie 
šaky tų naivių. Jis kone kas
dien po tarnybos lankėsi pas 
Akselrodą. Jo pavyzdžiu pra
dėjo lankytis ir kiti vyr. šta
bo karininkai. Vodkos ir už
kandžių nebuvo gailėta, ir 
pradžioje Akselrodos apsi
džiaugė ta reiškiama draugys 
te. Ta rolė jam patiko. Lietu 
viai taip tikėjo, jog Maskvos 
ir Kauno interesai dėl Lenki
jos yra tie patys, jog viską, 
ką žinojo, dalydavosi su juo. 
Bet ir Akselrodui nusibodo 
naivios «politikų» kalbos ir 
įkyrėjo tie dažni vizitai; lyg 
jis neturėtų kitų pareigų; Jį, 
pav., daugiau domino Vokie
tijos atstovas. Tad Akselro- 
das mandagiai nutraukė tuos 
vizitus ir kviesdavo juos tik 
retkarčiais. Vieną kartą minis 
tras Žukov skambino Aksel
rodui telefonu ir susinervinęs 
sako: '.v :

— Tik ką gautos žinios, kad 
lenkai ruošiasi pulti mus.

— Ar tai patikrintos žinios?
— Taip. Aš pranešu jums, 

mielai padėsiu.
— Atleiskite mano drąsą, 

pagalvokite ir apie save. Ar 
ne geriau būti Amerikoje? 
Ten, sako, jūsų tautiečių daug. 
Ką jūs vienas čia padary
site?

— Ne. Tai mūsų kova ir 
ne dėl vietų ar pinigo. Tie 
naivieji išimtis. Nepamirškite, 
kad tai vienšališka sovietinė 
versija.

VYRAS i R MOTERIS IŠ

MASKVOS

Laukiami iš pasiuntinybės 
Maskvoje du LL (Lach. i- 
Lip..) atvyko. Kaune, jau sto
ty jie atsisveikino ir persis
kyrė — kiekvienas sau. Ne
žiūrint keleto metų bendros 
tarnybos Maskvoje, o gal kaip 
tik dėl tos tarnybos, jų atsis 
veikinime nebuvo nuoširdu
mo — jis buvo sausas, forma 
lūs. Vyras Lip..., apie 46-47 
metų, vidurinio ūgio, dėvėjo 
keista man nematyta pilkos 
spalvos uniforma, su karinin
ko antpečiais trimis žvaigždu 
temis (kapitonas), raudonu kry 
žiumi, avėjo auliniais batais 
ir... su pentinais Tą opereti
nę formą, kaip vėliau paty
riau, jis sugalvojo pats ir dė-

Babuvęs sa

ATSIMINIMAI

manydamas, kad jūs nesėdė
site ramiai sudėjęs rankas.

— O ne, kai tik jūs būsite 
užpulti, mes žygiuosime į Tali 
ną i'Eetijos sostinę) o gal su
skubsime ir toliau... — ne vi
sai diplomatiškai atsakė Ak- 
selrodas savo «draugui».

— Taigi, Kolia, kaip rusas 
rusui, sakau; neleisk šaknų 
čia ir nerišk savo ateities su 
ta naivia valdžia...

Roždestve -.skis išsiėmė sa
vo sidabrinį portsigarą, pasiū 
lė man papirosą ir sako;

— Man jo Sibire nereikės 
— duodu tau atminimui, *•

— Ivan Ivanovič — N e vê* 
kis kreipėsi į mane — atkrėip 
kite dėmesį j Zoją. Jei to ne 
padarysite — Sovietų žvalgy
ba tai padarys.

- Nusišypsojau. Ačiū, bet 
nesirūpinkite...

— Aš taip ir maniau,
— ir Paryžiuje gali pasitąi 

kyti kas įdomaus man. Para, 
šykite, o jei reikės pradžiai 
mano pagalbos, nesidrovėki- * 
te. Nedaug galiu, bet jums; vėjo Maskvoje.

vaitę Kaune ja atsikratė. Sto 
ty jį pasitiko pora žmonių ir 
nuvyko į senąjį miestą pas 
gimines.

Dvidešimties poros metų 
«gailestingoji sesuo» Lach..,» 
nedėvėjo (Uniformos, dairėsi 
stoty, nežinodama nuo ko pra 
dėti. Iš grupės žiopsotojų sto
ty prie jos priėjo tokių pat 
metų jauna, inteligentiškos iš 
vaizdos mergaitė ir paklau
sė; «Ar jus ne duktė fabri
kanto La h., Vilni je?» Atvy
kusieji patvirtino ir regimai 
apsidžiaugė, Trumpai pasikal 
bėjusios abi merginos vežiku 
nuvyko į miestą.

Pentinuotasis «kapitonas* bu 
vo palydėtas mūsų seklių, O 
kaip su «gailestingąja sese
rim»? Kas ją pasitiko?

Trumpai prieš atvykstant 
Lach, duosiu jai vardą Alice, 
ateina pas mane sutartoje 
vietoje <sandarb ninké» (infor 
matore), dirbus vardu Sonia, 
tik ką išėjusi iš ligoninės. J* 
dar nebuvo pasitaisius, išblyš 
kušiu veidu, suliesėjusi ir 
įtartinai kosėdama. Ji dirbo 
jau daugiau kaip metus ko
munistų tarpe. Skaičiau jos 
raportus. Buvo labai vertingi, 
realūs, objektingi, rodė dide
lį pastabumą ir in inteligenci

ją. Antro kurso universiteto 
studentė.

— Ponas viršininke, atėjau 
atsisveikinti ir padėkoti jums 
už jūsų žmoniškumą — pagal 
bą mano ligos metu. Aš du 
mėnesiu neteikiau jums jokių 
pranešimų, tačiau mano «pus
seserė» kas dvi savaitės lan
kė mane ir diskrečiai perduo 
davo pilną man atlyginimą — 
oi, kaip pravartu buvo tie pi- 
nigail Ir «pusseserei» prašiau 
padėkoti, tai tikrai simpatin
ga ir taktinga mergaitė.

— Jūs, Sonia, savo pirmykš 
čiu darbu užsitarnavote to
kios mūsų globos bėdoj. Kaip 
jūsų sveikata, kokie planai 
ateičiai? Gal atsisveikinate 
dėl to, kad laikinai negalite 
dirbti?

— Kiekvienos mergaįtės-s.ya 
jone ištekėti, turėti: šeimą. 
Mūsų žydų tautoje tai dar sti 
priau reiškiasi. Ir aš sutikau 
tokį gerą žmogų. Kai tik pa
sitaisysiu, planuoju susituokti-

(B. D.)
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Ginklavimosi lenktynės
PETRAS PAKALNIS

Aplankęs 5 Europos valstybes, JAV prezidentas Nikso
nas pareiškė norįs tartis ir su rusais įvairiais tarptautiniais 
klausimais Svarbiausieji klausimai yra šie: kruvinas žydų ir 
arabų konfliktas, Vietnamo karas ir JAV bei Sovietų ginkla
vimosi lenktynės. Iš tiesų, tiesų, toks pasitarimas tarp JAV 
ir Rusijos jau buvo ruošiamas praėjusiais metais, bet neti
kėta Čekoslovakijos okupacija pakeitė politinę padėtį ir su
gadino ruošiamų derybų nuotaiką. Bet dabar, susikirtus ru
sams su kinais, nuotaika pagerėjo ir-galimas daiktas, kad 
Niksonas susitiks su Kosyginu ateinančią vasarą.

BEPROTIŠKAS LENKTYNIAVIMAS

Padėję Vietnamo karą ir žydų bei arabų konfliktą į ša
lį, pasiriūrėkime į JAV ir Sovietų ginklavimosi lenktynes, ku 
rios kasmet praryja astronomiškas pinigų sumas, bet neišri- 
ša nei JAV, nei Rusijos saugumo klausimo. Mat, jei JAV pa
didina atominių bombų, rakeių ir povandeninių laivų skai
čių, to paties siekia ir Rusija ir po metų ar kitų abi galin
giausios valstybės vėl atsiduria ten, kur pradėjo ginklavimo
si lenktynes Jau savo laiku JAV krašto apsaugos ministeris 
McNamara yra pasakęs, kad tas lenktyniavimas yra bepro
tiškas. bet rusai nesuprato jo žodžių prasmės ir leido pini
gus ginklams, priversdami ir JAV taip daryti. Dabar rusai ga 
mina 25 megatonų raketas, nukreiptas, matyt, prieš JAV tarp 
kontinentalinių raketų bazes. Bet ir JAV turi tokią didelę a- 
tominių bombų atsargą, kad ji prilygtų 70.000 tonų dinami'.o 
kiekvienam šios žemės gyventojui.

SUSINAIKINTŲ ABU

Norėdama skirti daugiau pinigų ne ginklams, bet mies
tų pagerinimui, karui prieš neturtą ir panašiems reikalams, 
naujoji JAV vyriausybė nori įrodyti rusams, kad ji, gaminda 
ma įvairios rūšies raketas ir pan., nesikėsina jų pulti. To 
dėl svarstydamas šiomis dienomis JAV saugumo klausimą, 
prezidentas Niksonas pakeitė Johnsono planą ir nutarė staty 
ti apsaugos raketų bazes ne aplink svarbiausius JAV mies
tus, bet aplink larpkontinentalinių raketų bazes ir atominių 
bombonešių erodromus. Jei rusai paleistų savo raketas į JAV 
miestus, savaime aišku, kad jie būtų sunaikinti. Tačiau tuo 
atveju JAV išsaugotų savo raketų b zes, kuriose yra slepia 
mas didesnis atominių bombų skaičius, negu jų reikėtų Ru
sijos ar Kinijos sunaikinimui. Kitais žodžiais tariant, kilus 
atominiam karui Rusija ir JAV būtų visiškai sunaikintos. 
Toks atominis karas nematytų laimėtojų, nes abu būtų sude
ginti. Be to, JAV turi 41 povandeninį laivą, apginkluotą Po
laris raketomis. Tik pamišęs žmogus gali tokį karą išprovo
kuoti, kuris sunaikintų ne tik priešą, bet ir patį provokato
rių. Atominių ginklų svorį jau suprato net Kruščiovas, todėl 
iš komunistų tarpo jis pirmas pradėjo kalbėti apie kapktalis 
tidių i komunistinių kraštų koegzistenciją.

AR NUSILEIDŽU?

Atrodo, kai naujieji Rusijos valdovai praded-a suprasti 
ginklavimosi lenktynių pavojingumą ir visišką jų nenaudą 
kMšto saugumui. Todėl iš savo pusės jie mažina susidariu
sią tarptautinę įtampą. JAV pripažįstą, kad rusai yra prisi
dėję prie Paryžiete derybų pradžios. Taip pat yra žinoma 
kad Sovietai pilnfti pritarė De Gaulle pianui, jog 4 didžio
sios valstybės — JAV, Rusija, Anglija ir Prancūzija — turė
tų imtis iniciatyvos spręsti žydų arabų konfliktą. Šiomis die 
domis rusai sumažino savo Viduržemio jūros laivyną nuo 60 
lâívu iki 27. Tai yra geras ženklas. Tačiau, nepaisant tų ir 
kitų ženklų, pagrindinis klausimas dar neturi aiškaus atsaky 
*mo, būtent ar rusai nori išsižadėti savo imperializmo, seniau
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Prašymai nieko negelbėjo
PRIE JURBARKO STATYS NAFTOS APDIRBIMO ĮMONĘ

atsiliepė ir minėtojo memo- 
ranaumo aidas. Sako;

«Skaitytojas paklaus: o kam 
mums Lietuvoje naStos perdir 
bimo gąmykta?... Ar ne pigiau 
būtų, jeigu ji stovėtų Baškiri
joje ar, Totorijoje?.. Ten, kur 
trykšta naftos fontanai...»

Į šiuos klausimus tuoj pa
teikiamas ir «atsakymas». Esą 
"Ekonomistai paskaičiavo: 
mum benzino, dizelinio kuro, 
mazuto atsivežimas iš kitur 
— brangiau kainuoja. Naftos 
perdirbimas vietoje — mūsų 
respublikai bus naudingas».,.

Bet tai tik nebent vaikams 
toks atsakymas, Įmonė numa
tyta ne Lietuvos reikalams, o 
eksportui perdirbinėti naftą- 
Jos pajėgumas numatytas - 
12 milijonų tonų per metus. 
Prieš pat tą «paaiškinimą» įsak 
miai pasakyta, kad iš Jurbar
ko naftos gaminiai bus ne po 
Lietuvą skirstomi, o «vėl ke
liaus j Klaipėdą», kur — «at
plaukę laivai savi) sirenomis 
sveikins ne tik uostą, bet ir 
Jurbarką». Atseit laivai at
plauks pasiimti Jurbarko įmo
nės gaminių.

Iš to. aišku ir, koki ekono
mistai kalba, esą, «mums ben. 
z.uo atsivežimas iš kitur bran 
giau kainuoja». Tai kalba 
maskviniai ekonomistai - naf 
tos eksportininkai. Tai jiems 
brangiau kainuoja iš Baškiri
jos gabenti benziną j Klaipė
dą, negu juodą naftą atitekln- 
ti ir čia, prie uosto, perdirbi 
nėti.

Memorandumo rašytojai a- 
pie tai jau buvo gana taikliai 
pasisakę. Jie rašė, - jeigu 
reikia naftos produktus eks
portuoti, tai statykite tą įmo
nę kur nors ties Murmansku, 
kur nėra ko pagadinti Bet 
maskviniai «ekonomistai» ir
gi, matyt, «paskaičiavo»; Mur
manske šalta, nejauku kurdin 
tis. Kas kita Lietuvoj Čia bus 
patraukliau plaukti «komjauai 
mo pasiuntiniams", kurių tųr 
būt, trauks traukinys po trau 
kinio, kai tik prasidės statyba 
Jurbarke, — trauks kaip jau 
dabar traukia į Alytų.

(ELT A)

atsisveikinimas
naa Kidykas, S. J,, kurs čia 
prieš penke ą metų iš kita
taučių išvaduotose ir savo 
rankomis atnaujintose patal
pose atlaikė pirmąsias šv. 
Mišias. Šias miš.as jis skyrė 
padėkoti Dievo Apvaizdai už 
visas per praėjusį penkmetį 
lietuviam katalikams suteik- 
tas malones, už visus Tėvi] 
Jėzuitų geradarius rėmėjus ir 
jų reikalus. Savo pamokslui 

Arčiau prie valdžios plūdu
riuojantieji veikėjai bei spe
cialistai Lietuvoj neretai ban
do paveikti vietinės ir mask- 
vinės valdžios viršūnes, kad 
tos pakreiptų savo planus dau 
giau Lietuvos labili, ar bent 
atsisakytų tokių planų, kurie 
.prašytojams atrodo Lietuvai 
nereikalingi ar net žalingi. 
Gal būt, kai kada toki Lietu 
vos reikalų gynėjai šį ar tą 
laimi, bet daugeliu atvejų 
jiems tenka ir nusivilti, ka
dangi atsitinka, kad Maskvoj 
jų balsui tepaskiria reikšmės 
ne daugiau, kaip, anot priežo 
džio, «šuns lojimui į mėnulį».

Taip atsitiko ir su 22-jų 
mokslininkų bei kultūrininkų 
memorandumu dėl plano sta
tyti Jurbarke naftos'perdirbi
mo įmonę. Memorandume, ra 
šytame 1966 metų kovo 22 d. 
ir pasirašytame, tarp kitų, 
netgi tada Vilniuje «vicepre
zidentu* buvusio rašytojo Juo 
zo Baltušio, žinovai smulkme 
niškai įrodinėjo, kad tokia 
įmonė Lietuvoj ne tik nerei
kalinga, bet ir pavojinga Lie
tuvos gyvūnijai, augmenijai ir 
ūkiui. Apskaičiuota, kad . tos 
įmonės ūkinė nauda negalės 
atsverti kitoms ūkio šakoms 
gresiančios žalos. Tas balsas, 
tačiau, liko neiš klausytu s. 
Nors vadinamoji «Lietuvos» 
komunistų partija ir įrodinė
ja, kad Lietuva niekad nebu
vusi tokia nepriklausoma kaip 
dabar, bet š uo ' atveju, kaip 
ir daugeliu kitų, pasitvirtino, 
kad Lietuvai tenka klausyti 
dėsnio, sekančio «Maskva nu 
sprendė — byla baigta». Ip 
štai, minėtojo memorandumo 
rašytojai dabar skaito VALS
TIEČIŲ LAIKRAŠTYJE (1969 
sausio 1):

«Kaip jau žinome, Jurbarke 
iškils naftos perdirbimo ga
mykla, Broliškos respublikos 
tieks mums «juodąjį auksą».. 
Jurbarką pasieks naftotiekis. 
Gamyklą jungs nuolatos pul- 
su-ojanii arterija su Lietuvos 
uostamiesčiu. Pe'dirbti naftos 
produktai vėl keliaus į Klai
pėdą vamzdžiais».

Toliau šiame- papasakojime

Taip praėjo
Į paskutines pamaldas Dr. 

V. Kudirks rūmuose priėjo pil
nos kėdės lietuvių iš įvairių 
S. Paulo rajonų ir dar- buvo 
stovinčių. Tikinčiųjų bendruo
menė darniai ir pakiliai gie
dojo tradicines mūsų giesmes; 
«Pulkim ant kelių», «Prieš tavo 
altorių», «Prieš taip didį Sa
kramentą», «Jėzau, pas mane 
ateiki, ir «Marija, Marija».

Mišių auką atnašavo T. Jo-

paremto Markso ideologija, o dabar ginklais, Didindami ato
minių raketų ir povandeninių laivų skaičių, rusui tikriausiai 
nori išlaikyti tai, ką turi. Antra vertus, Sovietai mato ir di- 
dėjan.j pa.ojų iš Kinijos pusės. Turėdami tai prkš akis, gal 
jie bus sukalbamesni su JAV prezidentu, kuris rūpestingai 
ruošiasi deryboms su rusais, nes tikrai nori sustabdyti bergž 
džias ginklavimosi lenktynes.

mintis ėmė iš Šv. Petro tą 
dieną skaitomo laiško: «Jis 
nepadarė nieko blogo — ra
šo šv. Petras apie Kristų, — 
ir ne a p gaud in ėję savo lūpo
mis. Plūstamas neplūdo; kan
kinamas negrasė, bet pasive 
dė -teisingajam Teisėjui». Jis 
pasakė, jog čia susirinkę lie
tuviai yra gyvi liudininkai, 
ar čia gyvenę ir dirbę lietu
viai k migai darė ką nors blo 
go, ar. gero. Primindamas E- 
vangdlijoje aprašytąjį Gerąjį 
Ganytoją žadėjo ir toliau, nau 
joje vietoje, stengtis daryti 
gera visiems lietuviams, ku
rie tik norės jų patarnavi
mais pasinaudoti. Prašė žmo
nių maldos ir paramos, kad 
galėtų būti ištikimi jiems pa
vestų Šv. Kazimiero parapi
jos žmonių ganytojai.

VISUOMENĖS SUSIRIN
KIMAS

Tuojau po Mišių aukos ku
nigas Juozas Šeškevičius pra 
bilo į susitelkusius žmones-. 
Savo kalba jis atskleidė žmo 
nių nuotaiką. Jis palakė, kad 
susirinkome čia ne teismo 
sprendimą pasmerkti, ne pro 
testuoti prieš teisėją. Mes pri 
valome priimti teismo spren
dimą, nors jis būtų ir labai 
skaudus, nemalonus. Bet mes 
susirinkome išreikšti savo pa
sipiktinimą ir pasmerkti tuos 
būdus ir priemones, kokiomis 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
Vaidyba vedė tą bylą. Ši die 
na yra ne tik man, bet ir di
džiulei daugumai lietuvių gi
laus skausmo ir gėdos diena. 
Mažiau teskaudėjo širdį, kai 
Vilniuje komunistai išmetė iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios mū
sų tautos Šventojo kaulus ir 
toje šventovėje įkūrė bedie
vybės muziejų iš religijos ty 
čiotis, nes tai padarė aršūs 
bedieviai, ...komunistai, rusai, 
mūsų tautos priešai ir jų pa
kalikai. Bet kad čia, laisvaja 
me pasaulyje, iš lietuvių ran
komis ir lietuvių prakaitu bei 
pinigais, lietuviškai veikla’ 
statytų patalpų yra išgujami 
lietuvišką, religinį darbą dir
bę žmonės, ir tai pačių lietu
vių, tai yra daug skaudžiau. 
Iš čia išvaromi nevien Tėvai 
Jėzuitai. Išvaromas ir "Auš
ros» choras, ir lituanistinė 
mokyklėlė ir Brazilijos Kraš
to Lietuvių Bendruomenė, ir 
«Mūsų Lietuvos» redakcija bei 
administracija, ir pagaliau, iš 
varoma asmeninė Šv. Kazi
miero lietuvių katalikų para
pija. Ta yra didžioji, šios die
nos musų gėda ir širrt.es 
skausmas. Daug nu ekės van
dens mūsų upeliais iki laikas 
tą mums padarytą žaizdą už
gydys. Tokį išdavikišką dar
bą padarę Sąjungos žmoi ės 
tik tada tegalės išpirkti ir sa_ 
ve nors kiek prieš mūsų tau
tos ir kolonjjos istoriją patei
sinti, jei jie tose patalpose iš 
vystjs didesnę ir šakotesnę 
veitfcį. Iki jie to nepadarys, 
jie bus įrašyti mūsų istorijon, 
kaip lietuviškų ir katalikiškų 
reikalų išdavikai.

Tokios bu\o pagrindinės 
Brazilijos Kramto Lietuvių Ben 
druomenės Tarybos pirmini! -

(pabaiga 4 pusi.)
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bendruomenės posėdis

Gegužio 6 d., 19 vai. 
šaukiamas

L. B. TARYBOS POSĖDIS
Tėvų Jėzuitų namuose, rua 

Juatindiba, 20, Parque da 
Moóca.

Bus svarstoma lietuvių šal
pos fondo steigimo reikalai.

Kviečiami posėdyje daly
vauti visi tuo suinteresuotieji.

Kun. J. Šeškevičius
L. B. Tarybos Prezidiumo 

Pirmininkas.
n—ii.ühhbhíí

Pas Tėvus Jėzuitus yra dar 
keletas lietuviškų mišiolų. Tai 
pirmas toks pilnas, kiekvienai 
d'enai skirtų mišių mišiolas 
lietuvių kalba. Visa jo laida 
jau yra išparduota. Tat kas 
das norite gauti, kreipkitės į 
Tėvus Jėzuitus, Rua Juatindi- 
ba, 20. Mišiolas būtų labai ver 
tinga ir tinkama dovana gim
tadienio, Kalėdų ar kitų su
kaktuvių proga.

Balandžio 18 dienos anksty 
vą rytą (1 vai.) amžinybėn iš
keliavo A. A.

VLADAS SAKALAUSKAS
Gyveno Rua Jaquariuna, 14 

Zelinoje. Buvo gimęs Alytuje 
1901 metais. Brazilijon atvy
ko 1927 m Liko žmona Ona, 
dukros Marija ir Monika, sū
nūs Jonas, Juozas, Antanas, 
Pranas, Albinas, Povilas ir 
brolis Jonas. Lietuvoje liko 
trys seseris.

Palaidotas Formozos kapi
nėse. ^Velionį išlydėjo prel. 
Pijus Ragažinskas.

Septintos dienos mišios bus 
ketvirtadienį, balandžio 24 d. 
Zelinos bažnyčioje 19,30 va
landą.

SUCEGÊ VISA ŠEIMA

Praėjusį savaitgalį automo
bilio nelaimėje Olga Budrei- 
kaitė, jos vyras ir dvi dukre
lės. Nusipirko automobilį. Jį 
gavo 12 valandą dienos. Išva
žiavo visa šeima pasivažinėti. 
Važiuojant įkalnėn sustojęs 
motoras. Onos vyras negalė
jęs jo užv. sti. Mašina pašilei 
do nuo kalno atbula. Negalė
jo sustabdyti. Mašina apsiver 
té, užsidegė gazolinas ir nie
kas atbėgusių negalėję priei
ti ištraukti iš liepsnų.

Liko liūdįs tėvas Jonas Bu- 
dreika.

iisaBBsaii

Š. Amerikoje, Čikagoje, va
sario 20 pasimirė

JUOZAS STROLIA

kurį laiką vargonininkavęs 
Zelinoje. Buvo gimęs 1897 m. 
liepos 11 d. Leliūnų valsčiu
je, baigęs muzikos mokyklas 
mokytojavo gimnazijose, or
ganizavo chorus, rašė kompo 
zicijas; komunistų buvo suim
tas ir kalinamas. Iš kalėjimo 
išvyko kaip repatriantas į Vo 
kietiją, kur mokytojavo dvejo 
se gimnazijose. Pagaliau ap
sigyvenęs JAV irgi buvo vei
klus muzikos srityje. Parašė 
apie 300 kūrinių.
niaa—ii 
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KAP RASTI TĖVŲ 
JĖZUITŲ VIENUOLYNĄ?

Atvykstantiems iš miesto 
centro ir iš Zelinos imti ZE
LINOS omnibusą. Iš , Zelinos 
važiuojant, išlipti antrame su 
stojime, išsisukus iš Avenida 
Paes de Barros (prie labai di 
dėlėmis raidėmis skelbimo 
«ANTARCTICA»). Iš čia tik 
pora šimtų žingsnių iki vie
nuolyno, prie kurio durų sto
vi lietuviška koplytėlė.

Važiuojant omnibusu Par
que São Lucas — CORREIO 
išlipti prie kampo gatvių TA
NI aRATAC A ir CAMÉ. Tada 
leistis pakalniui gatve Embo-

TRADICINĖ ŠVENTĖ

Šv Juozapo Vyrų Brolija minėdama 28-as veiklos sukak
tuves, rengia tradicinę

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS ŠVENTĘ

Jį įvyks š. m. gegužės 4 d. 11 vai. lietuviškos šv. Mi 
šios su procesija

12,30 val. Jaunimo Namuose prie bažnyčios lietuviškos 
vaišės pietūs.

Visi kviečiami dalyvauti. Pakvietimus galima gauti pas 
visus Brolijos narius.

Šventės Rengėjų Komisija
Šv. Juozapo Vyrų Broli,a

PIKNIKĄ?, PIKNIKAS, PIKNIKAS!!!

Parapijos Komitet&s rengia didelį šaunų PIKNI
KĄ 1 dieną Gegužės. Jis bus:

VALINHOS, FONTE SONHA
Autobusai išeis iš Zelinos
Bilietus galima gauti pas Parapijos Komiteto na

rius ir klebonijoje.
Kviečiame visus parapijiečius.

Šv. Juozapo Parapijos Komitetas
v

aęava iki Rua Conde de Pra
tee, čia pasisukti dešinėn ir, 
priėję aikštelę, rasite vienuo
lyną. Leidžiantis ženyn Rua 
Camė, pasisuk.i pirma gatve 
kairėn, ir d r krrtą kairėn, 
priėjus Conde Pratee.

iilKSafiEOlii

(pabaiga iš 3 pusi.) 

ko kun, Šeškevičiaus mintys 
Ilgais plojimais susirinkusieji 
jam pritarė.

Rezoliucijas perskaityti pa
kviestas p. A. Vinkšnaitis.

Rezoliucijos balsavimus pra 
vedė Bendruomenės Valdybos 
pirmininkas p. Juozas Tijūnė
lis. Už rezoliucijas pakilo vi. 
sos salėje buvusios rankos. 
Prieš — neatsirado nė vie 
nos. Tat rezoliucijos priimtos 
vienbalsiai. Jas pasirašė susi 
rinkimo čia pat įgalioti asme 
nys. Rezoliucijos tekstas su 
parašais bus išsiuntinėtas vi
so pasaulio lietuvių laikraš
čiams, P. L. Bendruomenės 
Centro Valdybai diplomatijos 
nariams ir veikėjams. (Rezo 
iiucija atspaudinta pirmame 
puslapyje).

Korespondentas

IŠSIKRAUSTYMAS

Pasirašius rezoliucijas nu
dengtas altorius, nuimtas kry
žius, žvakidės, vėliavos ir su 
krauti į sunkvežimį bei kitus 
automobilius. Sukrautos kė
dės, klauptukai. Fotografas vi 
są įvykių eigą fotografavo. 
Daug žmonių nusekė mašinas 
į Tėvų Jėzuitų vienuolyną, 
Rua Juatindiba, 20, Parque da 
Mooca apžiūrėti naujosios jų 
darbo vietos.

Šitaip pasibaigė Tėvų Jėzui 
tų darbuotės penkmetis São 
Paulo mieste ir atsivėrė nau
jas lapas, kurį teks visiems 
mums prirašyti.

DĖMESIO! DĖMESIO!

Naujas visiems lietuviams 
žinotinas adresas! Vieniąžėlės 
Brazilijoje.asmeninės Šv. Ka 
zimiero parapijos, Tėvų Jė
zuitų, laikraščio «Mūsų Lie
tuva» ir lituanistinės moky
klos adresas dabar yra toks:

RUA JUATINDIBA, 20 
Parque da Moóca.

Telefonas lieka tas pats;
92-2263. Laiškus siųsti geriau 
per Caixa Postai 4421, S. Paulo

WII 
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MIŠIŲ TVARKA ŠV.
KAZIMIERO PARAPIJOJE:

Šiokiadieniais 7 ir 7,30 va
landą. Dėl vakarinių mišių 
kaip septintos dienos proga 
ir tt. susitarti su parapijos 
kunigais.

Sekmadieniais; 8, 10 ir 17 
valandą.
IIBMSBBII 
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LITUANISTINĖ MOKYKLA 
pradėjo rengtis savo motinas 
pagerbti Motinos Dieną. Tai 
bus gegužio 11 Tėvų Jėzuitų 
narni] saliukėje. 
ll—lt ŪKBKCHli

PADĖKA

Dr. J. Basanavičiaus vardo 
lietuvių mokyklos Globėjų Vai 
dyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems svečiams atsilankiu
siems į 20 ties metų paminė
jimo «churrasco», šeiminin
kėms ir nariams, savo darbu 
prisidėjusiems prie jo suren
gimo. Padėka p, Vincui Bart
kui, netingėjusiam su aukų 
lapu vaikščioti per namus ir 
parinkti lėšų mūsų pastato 
labui.

Štai aukotojų sąrašas;
J. Bendžius, St. Jankauskas 

Č. IjJakiūnas, Si. Karalkevi- 
č-ius, P. Karalkevičius, J. Jan 
kauskas, K. Tamašauskas, V. 
Meškauskienė, A. Adulis, P. Pi 
piras, V. Canga, A. Vidžiūnas, 
A. Bumblys, A. Boguslauskas,
J. Tamoševičius, V. Putvins- 
kas, St. Saldys, A; Kublickas
K. Rutkauskas, A. Idika.

Nuoširdus ačiū jums visiems 
Dr. J. Basanavičiaus m los 

Globėjų p-kas P. Žarkauskas- 
n——n 
iilll ■llllllii

MARTA BIEGA ieško inži
nieriaus Aleksandro Kocegu- 
ro ir Hyldos Koceguro dukters 
Yaninos Marcelės ir sunaus 
kurio vardo neatsimena.

Kas žino apie ieškomų as
menų buveinę, prašoma pra
nešti Rumunų Komitetui šiuo 
adresu;

Sra. Lucie Fernandes, Pre
sidenta do Comitê Romeno de 
Socorro aos Refugiados da 
Cruz Vermelha Brasileira, Av, 
Presidente Wilson, 210, Rio 
de Janeiro, GB.

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

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

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

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

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

Atende se com hora marcada

DR JONAS NICIFORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua Capl Pacheco Chaves, 1206j 
Vila Prudente, Tel. 63-6352

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNaS-SPINA IISBS&E3S3I)

praneša tautiečiams, kad 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.

* g1 >I« * «* * * *X* * * * * * * * * * * * ’P »>** * » »I« >1< >1* * * *

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.
a nmmiiB—imimim ii.ii i mimi n ■ i>B| num,, B     į „

Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijos

VEIKLOS KALENDORIUS.

Gegužės 4 d. Brolijos 27 me 
tų veiklos jubiliejus, f

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

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

Spalių 19 d. piknikas į Ju- 
rubatuba.

Lapkričio 16 d. Piknikas 
Praia Grande, Santos.
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