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PLAČIAJAME PASAULYJE ga visi amerikiečiai, anglai ir 
kiti europiečiai.

šio M.L. nr. GARBĖS LEIDĖJAI 
AUŠRA IR OTTO ŠlMKEVICIAI

iš Duque de Caxias, Primavera, Estado do Rio de Janeiro. 
Abudu susipratę jauni lietuviai, Turi geležinių išdirbinių fa
brikėlį. Aušros mamytė Pranė Telksnienė, gyvenanti mieste
lyje Mesquita, Estado do Rio, irgi yra uoli ML skaitytoja, 
Visa šeima yra atvykusi po šio antrojo Karo. Kita duktė 
ištekėjusi už Ferdinando Feilerio irgi skaito «Mūsų Lietuvą»

Širdingai dėkojame mieliems Leidėjams, kad padeda iš
laikyti sunkiose sąlygose vienintelį Brazilijoj lietuvišką sa
vaitraštį.

M. L. Redakcija ir Administracija
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LONDONAS. Šios savaitės 

ketvirtadienį įvyko Anglijoje 
visuotini rinkimai į parlamen- 

• tą. Dar neturime rinkimų re
zultatų Juose valdžioje esan
ti darbiečių partija, vadovau
jama ministrų pirmininko Ha
rold W LSON, rungėsi su Kon 
servatorių partija, liberalinės 
demokratinės ir buržuazinės 
krypties. Šiai vadovaująs Sir 
Heath primetė darbiečių va
dui Wilson, kad: per paskuti
nius 5 metus Anglijos gamy
ba tekilo vos po 2,5%, kaj 
tuo tarpu V. Vokietijos kilo 
po 7, Prancūzijos po 5%; — 
kad bedarbių skaičius pakilo 
iki 6OO.O1O, kad pragyveni 
mas nuo 1970 metų pakilo 
8%, — ir kad dažni didžiu
liai streikai, suėda netol pu
se darbo dienų.

WILSONO LAIMĖJIMAI.

Tačiau ministrų pirminin
kas. paskelbęs paankstintus 
parlamento rinkimus, su viso
mis iškalbingumo priemonė
mis visiems skelbia: dabar 
Anglijos užsienio prekybos ba 
lansas yra pozityvus 500 mi
lijonų svarų, skolos užsieniui 
iš 3 5 bilijonų svarų sumažin
tos iki 1,5 bilijono, gi bedar
biams pašalpa stipriai pakel
ta, pagalbos reika ingi pade
dami ir pakeistas rentos įsta
tymas atleidžia nuo jos apie 
2 milijonus iš algos gyve
nančių.

Be to, Wilsoną ir jo plačių
jų masių gerovės pol tiką sti
priai remia galingi darbinin
kų sindikatai. O jie vis la
biau patenka į prokomuuistų 
vadų rankas, kuriems vykdo
mos reformos patinka. Dėl to 
labai galima, kad rinkikus į 
parlamentą trečią kartą lai
mės Darbiečių partija.
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AMANAS. Dabar vyksta Jor 
danijos dramos gal priešpas 
ketiniai aktai, jos nepriklau
somybė baigiama sunaikinti 
ne žydų, bet pačių arabų.

Praeitą savaitę virė aštrios 
kovos tarp Jordanijos karių 
ir palestiniečių partizanų. Šie 
nori sukurti valstybę valsty
bėje, praktiškai, panaikinti ka 
raliaus Hussein valdžią. Ka
raliaus dėdė generolas Zaid 
Ben Shaker ir kiti generolai 

norėjo sumušti Aman mieste 
įsistiprinusius arabus partiza
nus ir taip palaužti jų galią, 
Kovose žuvo apie 190 žmonių-

Tada tarpininkaudamas įsi
kišo Nasser, Egipto preziden
tas ir diktatorius. Karalius 
Hussein nusileido, būk dėl ga 
limo didelio kraujo pralieji
mo ir būsimo pilietinio karo. 
Jis atstatė savo dėdę ir ki
tus vadus iš vadovaujamų ka 
riuoroenėje vietų, bei padarė 
sutartį su palestiniečiais ara
bais partizanais.

Tuo pačiu jis dar labiau 
neteko savo valdžios. Partiza
nai vis labiau įsigalės. Ta a 
jį nuvers nuo sosto ir val
džios, paskelbs socialistinę 
valstybę ir prisijungs pre 
«suvienytos Arabijos». Šiai 
dabar tik priklauso Egiptas ir 
Sirija. Kadangi didelė daugu
ma partizanų yra savo komu 
nistų vadų įtakoje ir Soyie- 
Ui Itfbai Stiprūs Egipte,* tSf 
ir Jord.nija visai pateks So
vietų Rusijos ir komunizmo 
įtakon. Jau dabar iš jos bė-
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Eucharistinis Ecngresas
RAS ..» J. BRUŽIKAS, S J.

(tęsinys)

VAKARINIS KONCERTAS

Pirmosios dienos vakare 
20,30 vai prasidėjo koncertas 
tas ir tęsėsi lygiai dvi valan
das. Jame dainavo nedidelis, 
tik 36 jaunų balsų chorelis 
«Canarinhos de Petrópolis» va 
dinamas, bet gražiai ir suma
niai vieno tėvo pranciškono 
diriguojamas, ir garsiakal
biais padarė gražų įspūdį. Po 
šio choro atėjo Radio Eíuca- 
dora de Brasilia 23 choristai 
ir dirigento bei kompozito
riaus Lirino de Alcantara va
dovai) ami sugiedojo apie 8 
giesmes ir dainas šiam Kon
gresui pritaikytas Man tų 36 
Petrópolis pranciškonų kole
gijos mokinių chorelis vis 
tiek didesnį įspūdį paliko ne 
gu šis arteliais radio choras. 
Bet del skonio «nėra ko gin
čytis». Iš koncerto visi išėjo- 
jome patenkinti.

GEGUŽĖS 29 D. POPIEŽIAUS 
JUBILIEJUS

Šv. Tėvas Povilas VI jau 
50 metų kai kunigas, įšven
tintas 1920 metais gegužės 29 
d. Kongresas šį jubiliejų iš
kilmingai paminėjo. Susirinko

tl—MCTTI 
IÍKOHMKÜARGENTINA

KAS NAUJASIS ARGEN
TINOS PREZIDENTAS?

BUENOS AIRES. Argenti
nos Karinė Taryba, atstatydi 
nusi generolą Ongania iš pre 
zidenta vietos, 12 birželio 
paskyrė jo vieton generolą 
Roberto Marcelo LEV1NGS- 
TON.

Jis nėra koks iš garsiųjų 
Krgentinos kariškių. Tačiau 
jau prezidento Frondizi lai
kais jis buvo 'Krašto Apsau
gos ivinisterijoe viceminis
tras, o nuo 1968 metų rugsė
jo mėnesio karo atachė Ar
gentinos Pasiuntinybėje Wa- 
šingtone. Jis yra karo moks
li specialistas ir didelis ūki
mo išsivystymo bei liberali
nės krypties šalininkas. Ta
čiau dar nežinia, kokie bus 
jo planai Tačiau tikra kad 
Karinė Taryba, sudaryta iš 
aukštųjų karinių pajėgų va
dų, turės jo prezidontavimui 
lemiamą vaidmenį.

į Marijos Fatimos švenįovę 
visi kardinolai, arkivyskupai, 
vyskupai ir kunigai šventai 
valandai prie išstatyto Šven
čiausio. įspūdingai kalbėjo lyg 
koks pranašas D. Antonio do 
Carmo.

Šie laikai esą tie kuriuos0 
J ievas tyli. Tai bandymo iaj 
kai. Bažnyčia esanti gyvas 
mistinis Kristaus Kūnas. Baž
nyčios gaiva Kristus turėjo 
viską pergyventi, nuo lopše
lio iki kryžiaus, ir patirti 
šviesių ir liūdnų valandų. Ta' 
boro kalne švietė jo veidas, 
kaip saulė ir rūbai buvo bal 
ti kaip sniegas Bet atėjo Aly 
vų kalno valančios ir Golgo
ta, kada Kristus prašė Dan
gaus Tėvo, idant atimtų tą 
kieliką. Tėvas tylėjo, o Gol
gotos kančiose paskendęs Iš
ganytojas šaukė: «Mano Die
ve, kam mane apleidai?». Vi 
sas dangus tylėjo o Kristus 
kentėjo ir baisiose kančiose 
mirė Panašiai ir Kristaus 
mistinis kūnas Bažnyčia per 
tuos du tūkstančius metų tu 
rėjo daug pa uodoa, triumfo 
ir didybės valandų, betnekar 
tą pergyveno ir apleidimo mo 
menių, rodos, Dievas nepaisy 
tų savo Bažnyčios.

(bus daugiau)

Kambodžos Frontas
Paskutinės žinios, ateinan

čios iš Kambodžos fronto, yra 
komunistams nepalankios. JAV 
šaltiniai sako, kad iki šiol š. 
Vietnamo komunistai prarado 
apie 10 0C0 kareivių, 11.805 
įvairių ginklų, 3.334 ryžių, 
1 700 tonų amunicijos ir 10 to 
nų karinių uniformų. Su pra
rastais. ginklais galima apgin
kluoti 33 batalionus, o su pa 
liktais ryžiais galima būtų iš
maitinti S. Vietnamo kariuo
menę Kambodžoje per 3 mė
nesius. Nors dar 30.000 komu 
nistų tebėra Kambodžoje, bet 
jie bėga trimis kryptimis; vie 
na dalis į pajūrį, kurj saugo 
JAV laivynas, antra dalis 
Thailandijos kryptimi susi
jungti su vietiniais komunis
tais partizanais, trečia dalis 
į šiaurę. .Sąjungininkai labai 
apgailestauja, kad paspruko 
generalinis komunistų štabas, 
susidedantis iš 2,400 rinktinių 
vyrų. Nors Kambodžos ekspe 
dicija dar nepasibaigė, bet 
JAV atitraukė iš jos 17.000 ka 
reivių, palikdama 14 tūkstan
čių vyrų

Labai gerai pasirodė Kam
bodžoje Pietų Vietnamo ka
reiviai. Būdami savame kraš
te, iki šiol jie vengė kovos 
ir mėgindavo sugyventi su 
komunistais. Bet kai gavo įsa 
kymą žygiuoti į Kambodžą, 
jie visiškai pasikeitė. «Kiš
kiai virto tigrais», taip apibū 
dino Pietų - ietnamo karius 
vienas JAV karininkas. Jų 
nuopelnus iškėlė ir JAV pre
zidentas, kalbėdamas birželio 
3 dieną. Kai kur P. Vietnamo 
kariuomenė įžygiavo į Kam
bodžą 50 kilometrų ir atsiekė 
daug.au, negu JAV štabas ti
kėjosi. Amerikiečiai stebisi ir 
tuo, kad jų sąjungininkai pui 
kiai derino 4 kariuomenės rū 
šis ir jau pasiekė Kambodžos 
sostinę. I sostinę nužygiuos 
ir, prezidento Thieu įsakymu 
laikysis maždaug 5 km atstu. 
Sostinę saugoja Kambodžos 
kariai ir 2.000 svetimtaučių. 
Juos apmoka JAV. Kambodža 
paprašė Thailandijos vyriau
sybės atsiųsti vieną diviziją 
sostinės apsaugai. Prašymas 
bus patenkintas: į Kambodžą 
galės eiti Thailandijos kariai, 
gimę Kambodžoje. Nežinia, 
kiek tokių atsiras.

Tuo tarpu Kambodžai ne 
blogai sekasi ir politiniame 
fronte. Vienuolikos Azijos vals 
čx Olų atstovai, susirinkę Dja- 
kartoje, pasisakė už Kambo

džos neutralumą Kai komu
nistai sukilo prieš vyriausy
bę, Kambodža ir Pietų Viet
namas tapo draugais ir rado 
bendrą kalbą. Per paskutiniuo 
sius 7 metus nutraukti diplo
matiniai santykiai jau atstaty 
ti, ir abiejų kraštų vyriausy. 
bės pasirašė sutartį, kad Pie 
tų Vietnamo kariai «turės pa
sitraukti iš Kambodžos, kai 
pabaigs savo uždavinį». Pietų 
Vietnamo prezidentas pavadi
no naivius tuos žmones, ku
rie mano, jog Pietų ietnamo 
kareiviai pasitra"ks iš Kam
bodžos kartu su amerikie
čiais, t.y. vėliausiai birželio 
30 uieoą. JAV prezidentas už 
tikrino, kad P. V etnamo ka
rius, pasilikusiu Kambodžoje 
po birželio 30 dienos, rems 
JAV aviacija. Po didesnės 
pergalės Niksonas pasidarė 
drąsesnis ir apsisprendė lai
kytis kiečiau. Kambodža ir 
Pietų Vietnamas pasirašė taip 
pat ir karinę sutartį, o Thai- 
landija nusiuntė j Kambodžą 
delegaciją, kuri studijuos jo« 
karinius reikalus. Pietų Korė 
ja taip pat atstatė diplomati
nius santykius su Kambodžą, 
o Japonijos pramoninkai pa
greitino sunkvežimių trans
portą, kas jos kareiviai ne
vyktų į frontą aut -epsi-Cola 
sunkvežimių. JAV įpardavė 
Kambodžai ginklų už 8 mili
jonus dolerių. Norėdamas su 
pažindinti tautiečius su pai
nia Pietų Vietnamo, Kambo
džos ir Thailandijos padėtimi 
JAV prezidentas nusiuntė ko
misiją, kuri aplankys tų kraš 
tų sostines ir ištirs jų reika
lus vietoje, Deja, komisija su 
daryta paskubiai ir kai kas 
prikiša, kad jigyra vienašališ 
ka Pats JAV prezidentas, kai 
bedamas apie Kambodžos eks 
Pediciją, pasakė, kad ji yra 
vispusiškai pasisekusi. Ji ‘ap 
saugos daug JAV*kąrių gyvy
bių., laimės keletą mėnesių lai 
ko geresniam Pietų Vietnamo 
kareivių apmokymui. Tikrai, 
rasti komunistų ginklai Kam- 
bodže nebus pavartoti prieš 
amerikiečius. Atsiekę nemažą 
pergalę Kambodže, P. Vietna 
mo kareiviai galės perimti d 
desnę karo naštą. Sustiprėjus 
vietnamiškiams, amerikiečiai 
greičiau galės važiuoti na
mo. O Š. Vietnamo komunis 
tai supras, kad JAVpreziden 
tas nėra politinis mulkis. Su 
juo reikės rimtai skaitytis 
Kambodžos ar Vietnamo fron 
te ir Paryžiuje. P. P.
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Laiškas is Lietuvos
Al'SPAU-BINTAS «TĖVIŠKES AIDUOSE»

(17-3-70,

Labai nudžiugau iš Petro 
sužinojęs, kad Tu gyvas. Iš 
jo gavęs Tavo adresą, sKubu 
parašyti. Manau, kad ir Tau 
bus įdomu sen ai nutrauktą 
draugystę atnaujinti. Buvau iš
važiavęs... tai yra mane išve 
žė į Sibirą, į tokių beveik iš
tisus metus sniegu padengtą 
sritį, kur tik meškos veisiasi, 
Gavau darbą miške, nes ma 
no profesijos darbininkai ten 
nereikalingi. Taigi, mane pas
kyrė miško darbams. Supran
tama, nepratusiam ir visuo
met alkanam, pradžioj buvo 
iabai sunku bet. laikui bė 
gaut, apsipratau. Svarbu, kad 
buvo grynas oras, ne toks, 
kaip kasyklose arba tirštai 
apgyventam barake . Tiesa, 
barake netekdavo ilgiau pa
būti; kiek pamiegi ir vėl dar
ban keliauji. Žiemos šalčiai 
ten daug didesni, negu Lietu 
voje, bet, kol badas nepalau
žia jėgas, kai dirbi, tai ir ne
sušąli. Daug kas greit pavar
go, bado ir tų šalčių neišlai
kė... tai ir numirė.

Vieną žiemą teko ir man 
gerokai persišaldyti; susirgau, 
pakilo aukšta temperatūra, ir 
tik laimingai progai pasitai
kius, nuvežė ir patalpino ma
ne į ligoninės baraką, Kuris 
buvo kiek geresnis už gyve
namąjį bet prarastos sveika
tos neatgavau. Po ligos (kaip 
nedarbingam) leido man grįž
ti į Lietuvą. Giųžęs nieko iš 
savų neradau. P,sir do, jie 
kiek vėliau mane pasekė.., 
bet kur išvežti ir kas su jais 
atsitiko, vienas Dievas ži
no.

Australija)

Savo gimtinės vietovės ne
atpažinau, nes viskas kitaip 
pertvarkyta ir didelis kolcho
zas įsteigtas. Pažįstamų žmo 
nių tik dvi šeimos pasiliku
sios, o kiti arba išvežti, arba 
patys kur kitur išvyko, o i jų 
vietas nauji atgabenti. Ir man 
pasiūlė ten pasilikti dirbti.
Atsisakiau. Važiavau į miestą 
kokį lengvą darbą susirasti, 
kad ubagauti nereikėtų, nts 
ubagų ir be manęs dabar Lte 
tuvoj visur pilna... Ačiū Die 
vui, buvęs mano draugas (da
bar žymus partijos pareigū
nas) pagelbėjo mau lengvą 
popierinį darbą gauti ir su
valstybintam name prie vir
tuvės atitvertam mažam kam 
peiy prisiglausti.

Nesisiebėk. kad aš, galima 
sakyti, virtuvėj gyvenu. Kei
kia žinoti, kad į Lietuvą daug 
naujų gyventojų privažiavo 
arba jų privežė, tai laisvų 
kambarių, ypač miestuose, ir 
su žiburiu nerasi, todėl aš 
užkampy gyvenu. Įsigijau ma 
žą spintelę, šiokį tokį staliu
ką, suklypusią kėdę, o miegu 
ant grindų, nes lovai vietos 
nėra, ir nepajėgčiau ją įsi
gyti-

Mamas mūrinis, gerokai ap
leistas, turi septynis tirštai 
apgyvendintus Kambarius ir 
visiems vieną bendrą virtuvę- 
Gyventojai nepasakyčiau, kad 
būtų ramūs, nors visi 
kaip ir privilegijuoti 
todėl valdiškame name gyve 
na. Darbo diencmis visi v - 
r i ir darbingos moterys i dar 
bus išeina, bet kas ded si ry 
tais ir laisvadieniais, ger au 
neklausk! Vargas, kai rytais
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visos šeimininkės į virtuvę 
sueina, pirmiausiai susirieja 
dėl plytos, nes kiekviena no
ri greičiau ką nors pasikep
ti arba pasišildyti. Gerai, kad 
vandeniui virinti yra įrengtas 
katilas, kurį aš užvirinu

Vakarais grįžę iš darbų vi
si būna pavargę, tai kiek ra 
miau užsilaiko, bet laisvadie
niais girti vyrai savo žmonas 
muša pakyla toks triukšmas, 
kad nors iš namo bėk! Apie 
švarą, ypač virtuvėj, tai jos 
tikrai nėra, Rytais vàsos aku 
ba, prilaisto, primėto, sako 
tu, Antanai, gaf čia patvarky
si, ir už tai kartais gabalėlį 
keptos žuvies arba šmotelį 
prastos mėsos atkiša Žinoma 
patvarkau, ir nuo kepimų 
akis graužiančias smalkes iš 
vėdinu; kitaip užtrokščiau sa
vo kampe Tai ir blogiausia’ 
kad to gryno oro trūksta!

Kai dėl maisto, tai Lietu
voj kol kas tikrai bėdos nė
ra: ne taip, kaip Sibire buvo. 
Duonos ir bulvių užtenka, o 
ko daugiau norėti?! Anot po
litinio propagandisto, esą pir
mieji žmonės Dievo Rojuje 
badavo, o kai vieną obuolį su 
valgė, tai Dievas lauk juos iš 
Rojaus išvarė: mūsų gi roju
je, esą ne tik maisto, bet ir 
degtinės užtenka ir visko už
tenka, atseit, gyvenk ir džiau 
kis. Žinoma, kiek tas tą pro 
pagandistą ir jo draugus lie
čia jis nemeluoja, jiems 
visko užtenka, bet ne nuskur 
dintai liaudžiai!

Kūnui pridengti smarkiai 
padėvėtų drabužių galima ne
brangiai nusipirkti pas tuos 
žmones, kuriems giminės iš 
Vakarų labai gerų naujų me
džiagų atsiunčia. Kartais švar 
ką ar >a apsiaustą ve tui ga
lima gauti. Achl Tas mūsų 
gyvenimas Na, sekantį kar

1976 m birželio 19 u
tą gal ką linksmesnio para 
šysiu o dabar labai labai 
lauksiu Tavo atsakymo, kaip 
Tu ten pas kapitalistus «skurs 
ti». Būčiau be galo dėkingas, 
jeigu galėtum man kokį siun
tinuką atsiųsti Nesivaržyk — 
kad ir nedaug ką. Man būtų 
nemažiau džiaugsmo, kaip 
tiems, kurie iabai vertingus 
siuntinius nuo savo giminių 
iš Vakarų gauna. Gaila, kad 
aš Vakaruose jokių giminių 
neturiu.

Na. tai būk sveikas. Rašyk 
ir jeigu ką siųsi, adresuok ma 
no vardu Petro adresu .Su
die, Antanas,

Žemiau seka nežinomo žmo 
gaus prierašas; .Viii usio Anta
no švake radau Tamstai neiš 
siųstą šį laišką. Norėjau sunai 
kinti, bet pagalvojęs nuspren 
džiau išsiųst, nes Antanas bu 
vo labai geros širdies žmogus
ĮiaaMMMU’ii i
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LIETUVIŲ TAUTOSAKOS 
RANKRAŠTYNAS

Kaip rašo laikraštis «Tiesa» 
(.! 24). Vilniuje prie Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
yra didžiausias lietuvių tau
tosakos rankraštynas. Dabai 
ten saugojama 750.000 užra
šų. Buvo stengiamasi kuo dau 
giau užrašyti dainuojamos 
tautosakos su meliodijomis. 
Dirba prie jų kaikurie specia 
listai, pavyzdžiui smulkiąją 
tautosaką tiria K. Grigas, ves 
tuvines dainas — L. Sauka 
vaikų dainas — P Jakimai- 
tienė.

■iuo metu lietuvių dainų 
tekstų ir meliodijų katalogas 
apima daugiau ka.p 300.000 
dainų tekstų ir apie 50.000 
melodijų. 1971 metais būsian
ti išėsta B- Karbelytės mo

nografija apie liaudies pada
vimus.
ncaaaaMm 
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PAGERBTAS TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ KŪRĖJAS

Ilgamečiu! lietuvių tautinių 
šokių «Lietuvos» ansambloi 
šokių mokytoju*-belemeiste- 
riui, žymiausiam lietuvių tau
tinių šokių derintojui-kūrėjui, 
JUOZUI L NGIUI, maskvinės 
aukščiausios tarybos prezi
diumas suteikė Sovietų Są
jungos liaudies artisto vardą, 
Šis atžymėjimas suteiktas 20 
metų šiam ansambliui vado
vavimo proga. Dabar daug jų 
derintų, stilizuotų šokių šoka 
tautinių šokių grupės tiek 
Lietuvoje, tiek lietuvių kolo
nijose užsienyje.

ÜESSWSBcÜ

KULTŪROS PAMINKLŲ 
KONSERVAVIMO 

INSTITUTAS

NESENAI ĮSTEIGTAS VIL
NIUJE. Jo uždavinys — vado 
vauti visiems darbams, moks- 
iiškai tirti, projektuoti, res
tauruoti architektūrinius ir is 
torinius respublikos pamin
klus. Pasirodo, pastaruoju me 
tu kompleksiškai pertvarkant 
senųjų Lietuvos miestų — 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Kėdainių — senamiesčius, juo 
se randama «ar hitektūros 
perlų». Bet taip pat siekiama 
išsaugoti ir «istorinius-revo- 
liucinius» paminklus. Muzie
jais paverčiamos vietos, kur 
«fašistiniai grobikai vykdė 
masines žmonių žudynes», 
kur gyveno komunistų žymes 
m veikėjai. Neseniai valsty
bė paėmusi savo globon apie 
30 tokių c istorinių paminklų»

(ELTA)

i JT C? A A4 A
VAIŽGANTAS

(tęsinys)

— O ką gi tu jau žinai apie mūsų žemę? 
— paklausė neapsakomu žingeidumu.

— Ogi nieko. Skaitau, rašau, aritmetiką dir
bu, «bosnių» atmintinai mokaus. Ir tiek.

Aš iš tiesų buvau lygiai toks pat bemoks
lis, kaip ir kiti vaikai, kaip ir Peleksas.

— O manęs tėvas nieko nemokė. Visus iš
mokė skaityt, o manęs neišmokė.

— Dėl ko gi?
— Ar aš žinau? Jis nenori, kad aš būč toks 

kaip kiti, kaip jis pats. Jis pamiega, kiek tik no
ri, — man nępavelija ir niuša. Jis liulkos trau
kia, kiek tik ir kada tik nori, — man neleidžia 
rūkyti ir muša; sako, tai esą negerai. Man — ne 
gerai, jam gerai. Jis ir atsigeria šventadieniais, 
o kitus geriančius peikia. Jis — bet tik uždirbti, 
o kitus tokius žydais vadina. Aš nežinau, ko 
griebtis, kas gera, kas bloga. Gal tai nuo to pa 
ties pareina.

Mes ilgai kėpsojom saulės atakaitoj. Mums 
vis šilčiau, vis geriau darės. Peleksas tačiau ne
rimo. Jam, matės, visa to dar per maža. Jis no
rėjo ko savo į tą vasaros harmoniją įdėti. Ma
nau, jam būtų labai tikę skripkuoti ar kiarnetuo- 
ti: tyliai tyliai, lyg tuos balsus būtų leidusi pati 
gamta, Bet Peleksas ir to nemokėjo.

— Žinai ką? Tu čia pabūk vienas (kitų jis 
lyg nematė; jie buvo tolėliau), paganyk, o aš par 

bėgsiu namo per kluoną ir atnešiu pusryčių,..
Buvo sekmadienis
— Kam gi eisi. kad neilgai betrukus vėl 

reiks namo grįžti su visu? Geri pusryčiai ir be 
to mus laukia.

— Ne, tai ne! Aš geriau čia ..
Ir pasileido ilgom savo kojom žingsniuoti- 

Už pusvalandžio jis buvo atgal. Baltoj skepetoj 
atsinešė gerų minkštų raguolių — taip mes va
dinam blynus, — ir mažučiam abrinėly sviesto.

Mes buvom alkani, kur ne. Vis dėlto paju
tau nerimą, kad teks valgyti...

— Peleksai, ar tai ne tau motutė davė?
— Ne, ji nematė
— O kaip gi tu pasiėmei?
— Aš iš daržo įėjau.
Mes nesusikalbėjau. Aš jokiu būdu nebūčiau 

drįsęs motulės nepasiklausęs imti raguoliukų, 
dar labiau iš palivono kabinti sviesto. Peleksas 
to skrupulo nejautė.

— Te, valgyk! - atkišo man, iš aš, alkio 
nugalėtas, ėmiau ir labai gardžiai valgiau, nors 
atsiminiau dalyvaująs vogime.

Peleksas darėsi dar laimingesnis. Jis kando 
kabinos sviesto, skaniai gurkė raguolius ir vi
saip kraipė savo zfibus, giliai patraukdamas no
sim. Pavalgę- mes susigaudėm arklius ir parjo- 
jom... namo pusryčių. Aš namie nebevalgiau, ir 
visi stebėjos, dėl ko. Aš nesisakiau. Skrupulo ne
bejaučiau.

Kuriam galui Peleksas taip padarė? Manau, 
kad turėjo taip padaryti, negalėjo taip nepadary 
:i, tokioje gmatoje tokiu oru jis turėjo — pasi

mylėti.

Ir sukrito mūsų širdys. Peleksas visai atsi
mainė Ėmė stačiai žiūrėti n ’ į. mane vieną, Daž 
nai visai be reikalo neklaustas, tardavo;

Tavo motutė mane pamylėjo... — Užtai, 
matyti, ją atmylėdamas, mane, jos vaiką, mylėjo.

Ir globojo mane tikrai kaip auklė Ir netu
rėjo man paslapčių. Mebeatsimenu, kaip ilgai tę 
sės ta vaikų idilija; atmenu tik ir to niekados 
neužmiršiu, kaip visa tai pasibaigė.

4- > >
Pavydas išmokė mus, kaimo vaikus ir žmo, 

nes, daugiau au pasiimti iš bendro turtol Gany
klos buvo bendros. Bet itin rūpestingi arkliaga
niai, kai nemiegojo, iš rankos ganė. Ėmė savo 
arklius ir apsidairę vedės juos, kur jam rodės 
daugiau žolės. Lyg patys arkliai nebūtų nusima
nę, kur jienją patogiau ganytis. Nedaug gera iš 
to buvo; piemenys tik ganymąsi trukdė, nuolat 
vedžiodamies Jš vienos vietos į kitą.

Vienų pavyduliu sekė kiti ir taip visi ėmė 
daryti. Ir aš. Vienas Peleksas taip nedarė. Sakė, 
niekai. Ir jo arkliai beveik geriau buvo priėdę.

Vieną kartą arkliams gerai ganantis, o Pe- 
leksui paantvalny knarkiant, štai kaip iš žemės 
išdygo dėdė Pečiūra ir kad gi ims tvoti Pelek- 
są, kad jis arklių neganąs. Lupo per kur pakliu 
vo ir tokiu įnirtimu, kad mums biauru pasidarė. 
Mes širdingai ėmėm nebekęsti Pečiūros ir nė dė 
dėde jo nebevadinom. Viena didelė baimė nepri 
leido, kad mes jo purvais neapdrabstėm.

(Sus daugiau)
v
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įprasminkime Steigiamojo Seimo Sukakti
Minime Lietuvos Steigiamojo Seimo Sukaktį. Penkiasde

šimt metų yra ta perspektyva, iš kurios dera j šią sukaktį 
istoriniu mastu ir ieškoti jos prasmės mūsų ateičiai.

Ilgoj savo istorijoj Lietuvių Tauta tvarkėsi įvairiai. Tu
rėjom kunigaikščių valdomą Lietuvą, turėjom didikų bei ba
jorų dominuojamą savo valstybę, pergyvenom kietas okupa
cijų žiemas. Laisvės ilgesys ir pirmojo pasaulinio karo su 
darytos sąlygos įgalino atstatyti naujųjų laikų 1918 Vasario 
16 Akto nepriklausomą Lietuvą, kurioje pirmą kartą gavo 
balsą pa i Tauta. Ji išsirink i savo atstovybę — Steigiamąjį 
Seimą. Valstybės santvarkos pamatuosna buvo padėti demo
kratijos principai.

Demokratija, graikiškai reiškianti «liaudies, tautos val
džią», remiasi visais. Demokratijoj visiems teikiames tos pa 
čios teisės, atremtos į laisvu, lygybę i brolybę. Demokrati 
joj kiekvienas taip pat dalijas ta pačia pareiga ir atsakomy
be, kaip lygiai yra natūralios pasaulėžiūrų, įsitikinimų, siste 
mų bei siekimų skirtybės. Atranka čia vykdoma reguliariais 
laisvais ir visuotiniais rinkimais, įgalinančiais reikštis dau
gumą bei mažumą, poziciją bei opoziciją. Kokia bebūtų de
mokratinė sistema — parlamentinė, prezidentinė ar konstitu
cinė — monarchinė, politinė, socialinė ar kultūrinė, laisvės, 
lygybės ir brolybės principai suponuoja moralinį demokrati
jos pagrindą - toleranciją, gerbiančią ne tik savąjį, bet ir

MŪSŲ LIETUVA _____ _
rungtyniavimo priešininką.

Lietuvos demokratija jau turi savo istoriją, pažymėtą 
ne tik sėkmėmis bei laimėjimais, bet ir trūkumais, silpnybė
mis bei negalavima s Ji yra tokia, kokia ir pati Tauta. Ji 
reišKėsi sąmoningumu, kūrybinio darbo pastangomis ir atsa
komybės pajautimu, ją sprogdino asmeniškumų ir partišku
mų aistros. Istorija ir patirtis moko, tad imkime iš jų ir ug 
dykime tai, kas mūsų bendruomeniniam gyvenimui yra nau
dinga bei pozityvu.

Kaip Tautai, taip ir Bendruomenei reikia mūsų visų. 
Štai kodėl ypatingo dėmesio nusipelno Lietuvių Chartos įpa 
reigojimas, jog pasaulyje pasklidę lietuviai sudarytų vienio 
gą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Demokratijos visuotinu
mo pagrindu sukurta tautinė mūsų Bendruomenė iš tikrųjų 
būtų nepriklausomos Lietuvos demokratinio Steigiamojo Sei
mo sukakties ve-rtingas įprasminimas. ,

Tokiam bendruomeniniam susiorganizavimui toliau būti
ni du bendri visų mūsų nusiteikimai. Vieną ryškina Lietuvių 
Charta; esam tos pačios Tautos vaikai, tarp savęs broliai, 
tad ugdykime tautinį savo solidarumą. Jo reikia mūsų orga
nizuotumui, mūsų tautinio švietimo bei tautinės kultūros dar 
bų ir Lietuvos laisvinimo pastangų sėkmingumui. Tautinis 
solidarumas turi tapti aukščiausia tautine mūsų dorybe.

Reikiamą atmosferą tautiniam solidarumui sudaro antra 
sis nusiteikimas, būtent teisės sąmonė. Ja remiasi demokra
tinių principų vykdymas, priimtųjų įstatų bei nuostatų laiky
masis, visuomeninės tvarkos saugojimas.

Demokratinė dvasia ir praktika, kaip rodo gyvenimas, 
negali būti saugiai laimimos. Jų šiandien nėra okupuotoje 
Lietuvoje, valdomoje diktatūros metodais ir priemonėmis. De
mokratijos sąmonę, praktiką ir tradicijas turim išlaikyti bei 
pratęsti mes, laisvieji lietuviai. Sąlygas, nors ir ribotas, su
daro Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, sukurta visuotinumo 
pagrindu ir besitvarkanti demokratiniu būdu. Tad kviečia
me laisvojo pasaulio lietuvius svetur turimomis sąlygomis is 
turinę Nepriklausomos Lietuvos Steigiamojo Seimo sukaktį 
įprasminti Pasaulio ietuvių Bendruomenės organizuotumo 
stiprinimu, Lietuvių Chartos tikslų bei uždavinių vykdymu, 
demokratinių principų bei nusiteikymų ugdymu.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
VALDYBA
Stasys Barzdukas, pirmininkas
Dr. Antanas Butkus, vykd. vicepir
mininkas, Dr. Henrikas Brazaitis, 
Aleksas Laikūnas, Milda Lenkauskie 
nė, dr. Vyt. Majauskas, vice pirm kai 
Dr. Algirdas Nasvytis, ^LB Kultūros 
Tarybos pirmininkas
Antanas Rinkūnas, PLB Švietimo Ta 
rybos pirminnkas
Ant. Gailušis, sekret. ir iždininkas.

1970 m. birželio 19 ------------ -— ..............
VAIKAMS PAVOJINGI 

ŽAISLAI

Daug vaikų susižeidžia žaiz 
darni netikusiai padirbtais 
žaislais. Todėl perkant jiems 
žaislus reikia žiūrėti, kad juo 
se nebūtų nieko pavojingo. 
Patartina patikrinti:

1. kad lėlės, barškaliukai, 
vežimukai neturėtų jokių aš
trių išsikišimų, «špilkų» ir dra 
tinių sujungimų.

2. Vengti žaislų su ilgomis 
virvelėmis, p«v. telefonų, nes 
ne kartą vaikai jomis yra pa 
sismaugę.

3. Šautuvėlių, bazukų, ar- 
motelių balsas kad nebūth la 
bai stiprus, nes gali pagadin
ti vaikų klausą.

4. iš palaidinių išmetam 
sviediniai, kaip rakietos, kul
kos ir pan. neturi būt smai
lūs ir jų kraštui neturi būt 
aštrūs.

5. Šautuvėliai, Iš kurių bur
na išpučiami sviedinėliai, ne 
tiktai yra pavojingi visiems, 
kurie stovi vaiko priešakyje, 
bet vaikai neretai juos įsiki
ša savo burnon atvirkščių ga 
lu ir tie patenka vaikų ger- 
klėn

6. Nepirki vaikams sprogs
tama medžiaga užtaisytų pa
tronų», gilzių, sviedinių, ie 
gali būti ge i, kai juos varto
ja protingi prityrę žmonės, 
bet berniukai dažnai sudeda 
jų po du t is drauge. Tada 
jų iššautas svedinėlis lekia 
apie 12a kilometrų greičiu per 
v landą ir gali vaiką sužaloti.

7. Žaisliniai pečiukai, laidÁ 
tavai-prosai ir panašūs įran
kiai turėtų būti tik mažai įkai 
tinami. Geriau, kad jie nebū. 
tų elektriniai apšildomi, nes 
su jais atsitinka daug nelai
mių.

Valančiaus Tipo Vadas
STASYS YLA

RED. ĮVADAS: Kasdieniai smulkūs reikalų rei 
kaleliai tiek užgožia laiką ir galvą, kad lengvai 
pamirštami didieji, bet mums ant kulnų nelipantie. 
ji dalykai. Todėl turbūt iki šiol tiek maža žinučių 
tepateko į «Mūsų Lietuvą» apie garbingojo mūsų 
tautos arkivyskupo Jurgio Matulaičio kanonizaci
jos bylą. O ji yra gerokai pastūmėta pirmyn. Atsi
prašydama už tokią sunkokai pateisinamą sugaištį, 
redakcija pradeda spaudinti eilę žinių apie arki
vyskupą Matutulaitį ir jo veiklą. Tam tikslui pa
naudojama Stasio Ylos brošiūrėlė «Valančiaus ti
po vadas».

Tais metais, kai Lietuva 
atkūrė savo valstybę su sos
tine Vilniuje, iškilo vienas 
jautrus klausimas: kas bus 
sostinės vyskupu? Šis vysku 
pų sostas buvo reikšmingas 
tuo, kad jo valdytojai skaitė
si lyg nevainikuoti Lietuvos 
primai. Jie vaidino piru aeilį 
vaidmenį Lietuvos valstybės 
gyvenime. Dabar Lietuvos Ta 
rybai kilo rūpestis, kad į šį 
sostą patektų visais atžvil 
giais pranašus dvasiškis ir 
kartu geras, susipratęs lietu
vis. Tuo reikalu buvo daryta 
žygiai pas Vatikano atstovus, 
ir, laimei, gauta pritarimas 

kandidatui, kuriuo buvo pa 
rinktas Jurgis Matulaitis. Jo 
paskyrimas vyskupu buvo pra 
neštas 1918 lapkričio 22 die
ną ir tai padarė Achilles Rat- 
ti, tuometinis Lenkijos ir Pa
baltijo sričių nuncijus, vėliau 
pop. Pijus XI. Matulaičio in- 
gresas į Vilniaus vyskupų 
sostą buvo atliktas dar tais 
pačiais metais gruodžio 8 d.

Šis faktas duoda progos 
grįžti prie Matulaičio asmens 
ir iškelti klausimą, kuo gi 
jis buvo pranašus ir kokio 
tip lietuvis jis pasirodė?

MORALINĖ ASMENYBE IR 
LIETUVYBE. Pirmas klausi 

mae, kurį iškėlė pati Lietu
vos Taryba, buvo šis: ar Ma
tulaitis, ilgai išbuvęs Lenkuo
se, galės būti geras lietuvis 
patrijotas vyskupas? Tarybos 
nariai jo arčiau nepažino, iš 
skyrus Tarybos vicep rminin- 
ką Justiną Staugaitį. Sis ilgo
kai vargęs, kol įtikinęs tary- 
bininkus šia prasme (plg. Ar- 
kiv. J. Matulevičius, toliau 
trumpinama AJM, Marijamp© 
lė 1933, 89).

Ilgokai už Lietuvos ribų.ha 
vo išbuvęs ir dr. Basanavi
čius, nūnai Tarybos narys, ta 
čiau savo lietuviškumą ji® 
įrodė «Aušra» ir kitais savo 
raštais. Matulaitis buvo ne 
rašto žmogus, o veiklos, ir 
šia veikla nesiskardeno. Jo 
lietuviškumą reikėjo atsekti 
ir įžvelgti gilesne prasme, 
kaip tai padarė A. Smetona. 
Jau tapęs antru kartu Lietu
vos prezidentu, Smetona pa
vadino Matulaitį <didesniu lie 
tuviu, nekaip kam gali atro 
dyti» ir būtent — dėl jo pla
čios, visuotinės religinės bei 
moralinės veiklos, skirtos sa
vo tautai. Smetona jautė, jog 
tautai reikia stiprių morali
nių vadų ir toki vadą jis at
pažino Matulaičio asmenyje.

«Jei Lsetuva eis tuo jMatulai 
čio rodomu) keliu ji išliks 
nepriklausoma, nes nepriklau 
somybės pamato reikia ieško
ti tyroje lietuvio sieloje» 
(AJM, 66). Šiuo savo įžvalgu
mu Smetona pasirodė gal būt 
didesnis krikščionis lietuvis, 
negu kai kam tada galėjo 
atrodyti.

Matulaitis, kaip «didžiausia 
ir skaisčiausia asmenybė* (Lie 
tuva 1927. II. 2), tuoj po sa
vo mirties buvo skiriamas al
toriaus garbei. Apie tai buvo 
ne tik plačiai kalbama, bet ir 
rašoma, kol pagaliau buvo 
pradėtas jo beatifikacijos pro 
cesas Romoje. Nelabai patiki
mas (bent pradžioje) kannida- 
tas j Lietuvos sostinės vysku 
pus, pagaliau tapo visų pripa 
žintu kandidatu į šventuosius. 
Ši aplinkybė, sakytume, vėl 
atskiria Matulaitį nuo mūsų 
ir jį savotiškai uždaro mūsų 
dėmesiui kitais atžvilgiais. 
Kur gi ir kaip išaugo jo šven 
tumas ar uždaroj vienuoly 
no celėj bei vyskupo — kan
kinio soste? Kur gi slypi jo 
tikrosios šaknys Lietuvos gy
venime, kur jo veiklos mos 
tas?

Ligšioliniai raštai, sava ir 

svetimomis kalbomis, deja 
neatskleidžia jo įtakos savo 
tautoj, kuri tikra prasme šie 
kia Valančiaus mosto. Reikė
jo 50 metų perspektyvos, kol 
mes supratome Valančių ir jo 
vietą mūsų istorijoje. Jau įžen 
gėme į penktąją dešimtį me 
tų ir nuo Matulaičio mirties, 
bet jo vaidmuo vis aar tebė
ra plačiau neatskleistas. Ne
atskleistas iš dalies dėi to 
kad, kaip Valančių dengė 19, 
amžiaus’pabaigoe sutemos taip 
Matulaitį slepia 20 amžiaus 
pradžiūs neįprastos veikimo 
aplinkybės. Tačiau negalima 
nuslėpti fakto, kad šio šimt
mečio ípradžioj visas mūsų 
gyvanimas — socialiais, kul
tūrinis, religinis staiga pašo
ko dideliu šuoliu pirmyn ir 
tai įvyko ne atsitiktinai. Šiuo 
metu buvo padaryta tokių 
šviesių sprendimų pradėta 
tokie nauji sąjūdžiai bei pa
vartotos tokios re Urminės 
priemonės, kurios kituose pa
žangiuose kraštuose pasireiš
kė žymiai vėliau.

(Bus daugiau)
IHPB8BWWI» 
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Atsiminkit! Birželio 28 d. Sv. Kazimierô

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

Salės Pašventį

=?UA JUATSNDIBÂ, 20 — P. OA MOÓCA — SÃC PAULO, I3

Šeimininkės rengiasi gera 
pavaišinti. Rengiasi gerai pa 
vaišinti. Rengiasi "Aušros» 
eberas gražiai pagiedoti ir pa 
dainuoti. Rengiasi visi Šv. Ka 
zimiero ištikimieji parapijie
čiai ir draugai gausiai susi
rinkti kitą sekmadienį, birže
lio 28 d., lygiai 15 valandą j 
Tėvų Jėzuitą koplyčios ir pa 
rapijos salės pašventime iš
kilmės. Dalyvaukite ir Jūs!

15 vai. ar kies anksčiau at 
vyks Jo Em, Kardinolas Ag- 
nelo Rossi Pasitiksime aikš
tėje pr e vienuolyno. Pirma 
jis pašventins Tėvų Jėzuitų 
koplyčią ir laikinąją Šv. Ka
zimiero parapijos bažnytėlę. 
Tada procesija nužygiuos į 
naująją salę, kur jį pasitiksi
me giedodami «Pulkim ant 
kelių ..» Palaiminus salę pra
sidės šv. Mišių auka. Ją lie 
tuyiškai atnašauti pakviestas 
ir apsiėmė Jo ?rak. Prel. Pi
jus Ragižinskas, $v. Juozapo 
parapijos Zelinoje klebonas.

Per mišias žodelį tars mū
sų Ganytojas Agnelo Rossi 
portugališkai o lietuviškai

Mišių metu giedos visi da
lyviai.- «Prieš tavo altorių»j 
<Prieš taip didį Sakramentą», 
«Jėzau pas mane ateiki» ir 
— mišių gale — «Marija Ma
rija». «Aušros choras «Gar 
bė Dievui aukštybėse» >Šven 
tas», «Tėve mūsų", «Dievo 
Avinėli".

Po šv Mišių trumpa per
traukėlė susitvarkyti ir tada 
«Aušros» cthoro koncertas. 1 au 
tildai šokiai ir k t.

Juo gausiau susirinksime, 
juo bus visiems linksmiau!

Koresp.

HEBESgESilI

Penktadienį Siaurės Ameri
kon išskrido Zelinos Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijos 
pirmininkė p. Izabelė Selio- 

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

■ Cirurgião dą 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. 157-6
Moocaj Fone 92-3991

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

. Atende-se com hora marcada

DR> JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

CoMuItorio: Rua Capt Pacheco Chaves, 1206
Vila Prudente, Tel. 63-5352
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ADVOKATĖ IRENA GRITĖNAS — SPINĄ

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.

kienė. Žada tenai pasisve
čiuoti keletą mėnesių. Lai
mingos kelionės!

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
organizuojamoje 21 d. birže
lio maldininkų išvykoj į ^pa- 
recidą jau yra užsirašę 150 
žmonių, keturi pilni autobu
sai. Šv. mišios, kurias laikys 
prel. P, Ragažinskas bus nau 
joj bazilikoj 1) vai. Po piet, 
kalne bus einami kryžiaus ke 
liai. Pageidautina, kad dau
giau lietuvių privačiomis su
sisiekimo priemonėmis, 21 d. 
birželio, atvyktų į Aparecidą 
ir įsijungtų į bendrą maldą 
už pavergtą Tėvynę

Autobusai išeina 6 vai. ry
to. Nesivėluokit susirinkti j 
autobusus!

lįMMHMU

GRIŽO iš ilgos kelionės po 
Afriką ir Europą p. Mečys 
Paleckis. Buvo išvykęs tarny
bos reikalais.
IIBBtBEEBfĮ 
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KAS IEŠKOJO?

Per «Mūsų Lietuvą» ieško- 
toji Ona Dobelytė-Budrikienė 
gyvena Casa Verde, Rua Ma 
rambaia, 755.

ÜMMsàaan

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.

Po 20 cr. Stasys Lapienis, 
Stasys Kubiliūnas, Magdale
na Ma-karevičienė.

Lilijana Streir&s 50 cr.
Stasys Saldys 30 cr.
Jonas Baltaduonis 25 erg
Visiems Administracija dė 

koja! 
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SERGĄ: Anastszi.a Apana- 
vičienė iš Santa Izabel. Guli 
Casa de Saude Vila Mariana,

ŠAUKIAMAS BENDRUOMENĖS TARYBOS PO ĖDIS

Šeštadienį, birželio 27 dieną 15 valandą, Zelinoje, Jau
nimo Namuose.

Tarybos Pirmininkas
Juozas Čiuvinskas

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

MIŠIOS NAMUOSE
MATILDÊS VILOJE

Rua Cubatâo, 1190, salė 133.
Rapolas Savicke» jau mė

nuo kai laukia, kas jį aplan
kytų Francisco Matarazzo li
goninėj, Av. Rio Tlaro, 19v, 
Ramai 9, lova 49. Tai yra ne 
toli Avenida Paulista

Susirgo ir Mečio Paleckio 
tėvas, gyvenąs Vila Pires, už 
Santo Andrė, Rua Ikui, 621.

Jau metai ir 3 mėnesiai ser 
ganti Ona Stankevičienė pa
blogėjo. JJíi kinkiia dideli 
skausmai. Ji sano.- «Nieko ne 
noriu lik prašykit Dievą 
man kantrybės».

MIRĖ;

Birželio 1 m rė Pranas APA 
NAV ČIU', 62 metų, Anastazi 
jos Jankauskaitėės vyras, iš 
Santa izabei. Užuojauta Anas 
tazijai ir sūnui Juozui 
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GIMTADIENIAI.-

Jonas Tatarūnas (15), An
drius Stankūnas (15), Milda 
Černiauskaitė (18), Juozas 
Bendžius (20), Angelė Šileikis 
(21|, Prelato Pijaus Ragažins- 
ko kunigystės šventimų meti
nės (21 d.) Jonas Bratkaus- 
kas (23), Antanina Bendžius 
(24).

KELIAS PAS TĖVUS JĖZUITUS

ZELINOJE VIS! GALI UŽSIMOKĖTI UŽ «M. LIETUVĄ»

VISUS MUrŲ KOLONIJOS 
JONUS IR JONES SVEIKI
NAM VARDINIŲ PROGA. Kvie 
čiame jas atšvęsti drauge su 
Petrais į? Povilais birželio 28 
dieną Tėvų Jėzuitų naujoje 
salėje!

LENDAM I SKOLAS

Netikėtai daug kainavo sa
lės pastatymas, o ypač jos 
įrengimas. Trūksta lėšų. Bū
tų malonu, jei kuris iš mielų 
lietuvių lietuvių atsirastų ir 
mums paskolintų nors 2 tūks 
taneius kruzeirų.

Jonas Bružikas, S. J,
na—ui 
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ATITĄISOM

«Mūsų Lietuvos» paskutinia 
me numeryje po nuotrauka 
buvo atspausta, kad kardino 
lo mišioms asistuoja,prel. Z. 
Ignatavičius, «NAUJASIS as
meninės lietuvių parapijos 
klebonas».

Tai klaida. Tos parapijos 
klebonu paskirtas ilgametis 
ir labai judrus kapelionas 
Juozas Janilionisl Sveikina
me! Prel. Zenonas Ignatavi
čius yra generalinis vyskupi
jos vikaras.
ĮĮMSS»II 
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Aleksandras ir Ona Beke- 
šiai pasiprašė kleboną T. Jo 
ną Bružiką ir jis birželio 5 d. 
Jėzaus Širdies šventėje atlai
kė šv. Mišias jų rezidencijo
je. Be namiškių dalyvavo dar 
ir kaimynai lietuviai ir net 
iš tolimesnių vietovių atvykę. 
Keletas atliko ta proga išpa
žintį. Bekešiai užbaigė devy
nių pirmųjų mėnesių penkta
dienių Komunijų noveną. Po 
mišių klebonas išnešiojo šv. 
Komuniją ir kitiems ligoniams 
kaimyninėse vilose: Guilher- 
mine, Granada ir Tolerico.

Ta proga ir primename, ir 
raginame visus toliau gyve
nančius lietuvius susitarti su 
savo šeimoms ir kartais past 
kviesti parapijos kunigus at
laikyti mišias lietuviškai sa
vo namuose. Ypač tai reiktų 
padaryti turint namie ilgiau 
sergantį ligonį. Kunigas atsi
veža visus Mišioms reikalin
gus daiktus. Namiškiams rei
kia tik pastatyti balta švarip 
staltiese uždengtą stalą ar ge 
resniame kambaryje, ar ve
randoje, ar net kieme. Tokio 
mis pr gomis visi gali priei
ti išpažinties priimti Šven
čiausią. Tai daryti labai ragi
na ir Jo Ekse. vyskupas Bru
no Maldaner.
nffrwnb 
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VILA ANASTAC1O. DĖMESIO.

Nuo sekančios savaitės 25 
numerio «Mūsų Lietuvą» anas 
taziečiai skaitytojai malonė
kit pasiimti naujoje vietoje 
pas p. Mažeiką,drabužių krau 
tuvėje (Bazar), Rua Camacan 
nr 514 tsiimti galima iki 
šeštadienio 13 valandos, vė
liau krautuvė uždaroma.

Atis'jmdami la kraštį malo
nėkit paduoti savo vardą ir 
pavardę užregistruoti. Kam 
sunku užsimokėti 20 kr., pa
duokit pareiškimą krautuvei 
raštu, galėsite gauti laikraštį 
papigintai. Tas pat galioje ir 
kituose «bairuose».

ML Administratorius.
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VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS 
KALENDORIUS

Birželio 21 d. šventkelionė 
į Aparecioa do Norte.

Rugsėjo 13 d. spaudos bi
čiulių subuvimas balius.

Spalio 11 žaidimai Juruba- 
tubos parke pas p. Vladą Ja- 
siulionį. \

Lapkričio 8 ar 15 piknikas 
Praia Grande.

Juozas Baužys, pirm.
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