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PLAČIAJAME PASAULYJE X??*0 Jo nielca8 gyvo
KINIJA
Pirmą kartą po 1949 metų
į raudonąją Kiniją įleido ame
rikiečius, stalo teniso žaidė
jus, varžytis su pasaulio mels
teriais kiniečiais.

PAKISTANAS

Pilietinis karas tęsiasi ry
tų Pakistane Susirėmė Indi
jos ir Pakistano daliniai. Ki
nija linkusi talkinti vakarų
Pakistanui, o Indija remia ry
tiečius.
n——n

IZRAELIS
Sutinka atitraukti karines
pajėgas nuo Suezo kanalo,
kuris būtų at darytas po 4
metų pertraukos Bet zrae
lis reikalauja, kad būtų nu
trauktas karo stovis tarp Iz
raelio ir Egipto ir kad Egip
tas neperkeltų kariuomenės
kiton kanalo pusėn.
««SSS"

iiããmi
.VATIKANAS

-fA'
4 «Paulius VI Velykų proga
pasakė vieną iš griežčiausių
sâvo kalbų, pasmerkdamas
karą, moralinį nuosmukį ir ati
tolimą nuo religijos
11——II
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Brazilija
Ekonomijos ministeris Del
fim Netto iš tarptautinių ban
kų gavo didelę paskolą Bra
ziluos plieno pramonei plėsti,

n— n

Petrobras pradėjo derėtis
tiesiai su žibalo kraštais vie
toj per tarptautines organizac jas, tikėdamasi sumažinti
kainą.

São Paulo prefeitas pasky
rė stambią sumą Metrô ben
drovei, kad kuo greičiau bū
tų išspręsta miesto jsusiiieki
mo problema
n—n

Londono «Sunday Telegraph
laikraštis gyrė Brazilijos pe
reitų metų Įekonomini >s lai
mėjimus, sulaikiusius infliaci
ją ir išlaikiusius ekonomini
augimą.
!!■—III

Brazilija tarpiai, tinėse var-

Žmona ieškojo jo pas drau
žybose laimėjo užsakymą trau gus, radijas ir televizija Iprakinio vagonus eksportuoti į nešė ąpie jo dingimą, bet štai
Urugvajų ir Boliviją.
ga viskas nutilo, kol už dvie
jų savaičių pranešta kad jis
iima—hū
«gydomas» psichiatrinėje li
Ši savaitė Švietimo Minis goninėje prie^Maskvos. Jo la
terijos paskelbta «Indėno sa vonas rastas Neryje lapkri
vaitė», kurios metu visose čio 17, bet nežinoma, kada
mokyklose ir įvairiose įstai buvo nužudytas ir kada įmes
gose numatyta ypatinga pro tas jo lavonas į upę. Oficia
lūs pranešimas teigia, kad
grama.
jis nuskendo.'
«——■a
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Kazlauskas buvo kviestas
Bankininkų atstovai susirrn dės'yti JAV universitete —
ko sostinėje Brazilijoje kraš jį kvietė amerikietis kalbiniu
kas dr. W R. Schmalst-ieg,
to vystymosi eigą aptarti.
kuris moka puikiai lietuviš
kai — bet Maskva neleido
jam vykti. Profesorius nuėjo
į saugumo rūmus ir išsikolioŽuvo Kalbininkai
jo su pačiomis viršūnėmis, ao
«Mūsų Lietuvoje» jau buvo kaltindamas visą «prievartos
rašyta apie paslaptingą prof. sistemą". Jo valdžia turėjo
J. Kazlausko mirtį Lietuvoje. atsikratyti
Vakarus pasiekė smulkesnės
Panašiai 1950 metais nužu
žinios apie jo nužudymo ap
dytas poetas Kazys Jakubėlinkybes. '
nas, vėliai! ir daugiau lietu,
Spalio 8 profesorius, pas vių. Lietuviai profesoriai, ku
kambinęs žmonai, ėjo pės rių vien tik JAV-bėse yra ke
čias namo pietų. Pakeliui jį li šimtai, nori pryt, Kazlausko
sustabdė juodas automobilis nužudymą iškelti akademinia
ir du vyrai jį įsisodino vidun- me pasaulyje.
--------- —|K| BJli I ■’ 1

Raudonoji Ponija
Nukeliavo vargais negalais Lietuvėlėn senukas
didelis komunizmo garbintojas. Pagyveno tenai porą
savaičių Vilniuje ir dar kažkaip pateko net j Mari
jampolę pas savo gimines. Grįžo namo. Na ir kad gi'
ria tai giria visą okupantų įvestą tvarką tėvynėje1
Su didžiausiu pasigardžiavimu jis skelbia: «Lietuvoje
ir viso e Rusijoje dabar yra visiška lygybė Visi ne
šioja tokius pat drabužius Ir Paleckis ir paprastas
darbininkas dėvi nailoninius marškinius ir t.t. ir t.t.»
f

O štai kokią lygybę komunistų rojuje rado ir
aprašo ilgesnį laiką Maskvoje gyvenęs kanadietis ko
respondentas Marų de Viliers. Jo aprašymo santrauką
radę Kanados TĖVIŠKĖS ŽIBUR OS (XI . 17) duoda
me ir mūsų skiitytojams pasiskaityti.
Red.

AUGŠTESN1OJI KLASĖ

Miaskva Karpuoto veido pik
tokas senis stovi prie krautu
vės durų. Jo rankovė papuoš
ta raudonu kaspinu. Tai val
džios ženklas. Jis stebi Prisi
artina moteris ir mėgina jei
ti. Tas vyras pagriebia ją už
rankovės ir sako; «Tau čia
negalima eiti!» jis neklausia
su kokiu reikalu ji eina ar
ko ji nori ir išstumia atgal.
Ji nesiskundžia, nes Rusijoje
tai įpranta.
•
Privažiuoja čia automobi
lis, Išlipa iš jo moteris; pasi
puošusi karoliais ir brangiais
kailiais. Ji tiesiai praeina
pro senį Pastarojo veide šv-ys
teli ironiška šypsena Jis pasitraukia ir pusiau nusilen
kia. Nieko nesako, o ji eina
«ten», kur kit negali įeiti.

Tik augštesn <>ji klasė nau
dojasi šia krautuve. Čia lan
guose provokuojančiai išsta
tyta prancūzų konjakas, ame
rikiečių cigaretės, puikiau
sios lėkštes, sidabriniai stalo
įrankiai ir kitos prekės. Šito
kių pre ių negalima gauti
pirkti Maskvoje už jokius pi
nigus. Vietos gyvento us jos
tiesiog užhipnotizuoja. Todėl
čia prie durų stovi senis, kad
vietos eilinis žmogus neįeitų
vidun. Šitokia krautuvė tik
augštesnės klasės žmonėms.
Senis vienus stumia šalin, o
kitiem labai paslaugus, kai
ateina neeilinis pilietis. Jis
žino savo vietą. Ir kai kinie
čiai politinėje polemikoje su
rusais pastaruosius vadina

Lietuvos nacionalinė į
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«naujaisiais carais», tikrai ne
klysta. Tas pataikūniškas sėnis rodo: kad čia yra privile
gijuota klasė, naiųi aristokra
tai, kurie sudaro naujos sisemoa viršūnę.
Leonido Brežnevo šeima
naudojasi Rolls Royce automo
biliu, kuris kartą vos nesuva
žinėjo manęs. Kremliaus ga
ražuose yra trys Mercedes
600, vienas Lincoln, vienas
Jaguar ir pagaliau vienas
Rover.
Valstybinėj krautuvėj GUM
yra skyrius, kuriame augštos
klasės žmonės gali pirkti nes
kubėdami, kai masės pirkėjų
būna suspausta žemesniuose
augštuose. Anie gali nusipirk
ti tokių prekių, kurių masė
dirbančiųjų pirkėjų nemato.
Valstybėj bankas turi mažą
kieki baip vadinamų <a virų
sąskaitų». Kaikurie gerai at
lyginami tarnautojai gali nau
dotis tomis sąskaitomis be jo
kios ribos savo reikalamsKaikurie dailininkai ar rašy
tojai taip pat naudojasi ta pri
vilegija. Pačioje viršūnėje,
žinomą, nėra pinigų trūkumo.
Prie mažos gatvelės, netoli
namo, priklaususiu Lavrenti
Berijai kuris buvo Stalino lai
kais vyriausiu budeliu, yra
augštosios, privilegijuotos kla
sės vaikams atskira mokykla.
Jos valgykloje kasdien vai
kai gali pasirinkti tris šiltus
valgius (tai negirdėtas liuksu
sas Rusijoje) šoferiai laukia
automobiliuose, kuriais parve
ža mokinius namo
Esame liudininkai laikotar
pio, kuriame auga materiali
nės ir techninės komunizmo
klasės. Čia tebėra garsioji
proletariato diktatūra, kuri,
pagal sovietų technologiją,
nieko nevaržo ir {nieko nie
kam neuiktuoja Mat,*proleta
riatas — gaus ausioji daugu
ma turėtų «diktuoti» likusiem
bet mažuma sumažėja ilgi iš
nykimo Tada nėra nei dik
tuojančių, nei — diktatūros.
Šitos krautuvės buvo suor
ganizuotos suvenyrams ir ki
tom prekėm užsieniečiams, iš
kurių buvo galima gauti už
sienio valiu os. Dabar tos krau
tuvės aiškiai sudaro privilegi
juotas sąly as naujiem vie
tos buržujam. Jose negalima
pirkti už užsienio ar vidaus
pinigus. Čia prekės parduoda
mos tiK už kuponus, kuriuos
duoda valstybės bankas. Kam
kuponai yra duodami? Spė
kite!
Švieži ūkio gaminiai prista
tomi tiesiog į augštesniosios
klasės gyventojų namus. To
ki j gaminių sunku gauti Mas
kvos krautuvėse,
PARTIJOS ELITAS
Sovietų klasės radikalia1
skiriasi nuo caristinių. Vert
kaliniai įakilimai ir kritimai
čia labai judrūs ir staigūs.
Šiaipjau klasių suskirstymas
yra pastovus, daugiausia pa
gal caristinės sistemos rėmus.
Senosios aristokratijos vieto
je atsirado partijos elitas. So
vietų spauda pripažįsta, kad
«skirtingi principai taikomi
teismuose, kai yra sprendžia
mos augšių partiečių vaikų
nusikaltimų bylos » ir kai ko

munistas pareiškia, kad «tik
partija nuspręs, ar tas komu
nistas gali, ar negali būti
traukiamas teismo atsakomy
bėn», yra visiems seniai žino
ma tiesa.
Antrą «didžiųjų buržujų»
•luogsnį sudaro karininkai ir
biurokratijos kadras, Viduri
nė klasė yra susidariusi iŠ
mokslinio ir technikinio per
sonalo žmonių Ten beveik
nėra vidurinės žemesniosios
klasės, nes masė darbininkų
sudaro pirmą laiptą.
Mums yra sakoma, kad ka
rininkai negali gatvėje nėšio
tis jokių lagaminų, nes tai ne
siderina su jų «garbe». Mes
abejojame, kad karininkų eli
to ^reputacija visiems gerai
žinoma. Jie MSi.omet eina
priekin ilgiausios žmonių ei
lės, ku i - laukia prie krautu
vės darų.

šiais metais pirmą kartą so
vietų pramonė pagamiiiojnaują automobilių modelį. Jis pa
sirodė šių me i Joavtsarji nors
sovietų žmonėms dar nepar
davinėja mas. Paprastai į.informacijoje telefonu atsakoma
kad šis modelis dar nepaga
mintas. Tai yra juokas, nes
šimtai tokių automobilių gali
ma metyti Maskvos gatvėse.
Jais važinėja tik tie, kurie
turi šoferius. •
Dar sugrįžkime p ie anos
krautuvės Moteris iš kaimo
laukia eilės. Tas krautuvę,
saugojantis tems jau kitaip
elgiasi — sustabdo ją prie du
rų. Ji stumiasi priekin. Jię
piktai ištraukia ją atgal ir už
rėkia, kad ji čia negali eiti.
Moteris atsikrankščia ir spjau
na senio akivaizdoje ant iaip
tų. Ji eina šalin, piktai saky
dama: «Ir kas šį kraštą val
do?»
Kitas darbininko drabužiais
vyras glamžo rubli pne tos
krautuvės, kurioje tik už ku
ponus parduoda. Jis turbūt ne
mažai girtas, nes jo veidas
raudonas ir garsiaifsako; «Ag
sąžiningai dirbu už šitą sovie
tų pinigą savame krašte ir
ką už tą pinigą galiu pirkti?
Jis bevertis! Ai už jį nieko
negailu gauti!»
JAUNIMAS

Jaunimas neprisimena Stali
no pamišimo laikų. Jis stebi
sistemą, kuri augina priešta
raujančius, nes kitų privileg
jos jų neprileidžia ten, kur
jie jaučia savo teisę Daug
kartų mes stebėjome pykstau
čius jaunuolius, kurie buvo
neįsileidžiami į privilegijuotų
jų restoranus. Jie žymiai drą
siau išreiškia savo pyktį, ne
gu vyresnieji. Jūs negalite tai
vadinti opozicija, bet siste
ma, kuri augina ptati -au prieš
taraujančius. -«Gal paskutinis
žodis gali būti Lenino, nes
ten polemikoje visuomet re
miasi Lenino raštais. Lenino
raštų 27 tome 262 puslapyje
(anglų kalba laidoje) Leninas
rašo; «Pilnas ir populiarus pa
sikeitimas istorijoje niekur
neįvyko be nešvarių putų, ku
rios kyia iki viršūnės, be aventiūristų, be suknių , be pa
taikūnų, be pagyrūnų, kurie
prikimba
prie neprityrusių
nauj
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Dr. Domininkos Kesiūnaitės vardo fondas, įsteigtas
veikliai skaučių vadovei pa
gerbti, paskyrė tūkstantį do
lerių Clevelando lituanisti
nėms mokykloms.

40 vai. atlaidai Maspetb,
NY, pradėti religiniu koncer
tu su solistais Violeta Čižąus
kaite-Balčiūniene ir Stasiu
Citvaru. akompanuojant Vyte
niui Vasyliūnui. kuris taip pat
grojo vargonais. Dainav o jung
tinis Atsimainymo ir Angelų
Karalienės choras, vadovau
jamas Vytauto Kerbelio. At
laidų proga įvyko Lietuvių
Kunigų Vienybės susirinki
mas, sutraukęs 30 apylinkės
kas — E. Vengianskas. Pro lietuvių kunigų. Parapijos kle
gramai išlaikyki kas met rei bonas — prel. J. Balkūnas.
kalinga apie 27.000 dol. su
renkamų skelbimų, pramogų
ir aukų. Progrmą žiūri apie
Seaton Hall universitete,
30.000 asmenų.
JAV, atidaryta tailininko K.
Žoromsko paroda.

Kazio Binkio kūrybos spėk
1970 metais sukako Cleve
lando lietuvių šimtmetis. At takliui numatyta jo Gėlės iš
našautos Mišios, dalyvaujant šieno, Kiškių sukilimas, Vo
kiškas pavasaris, Kriaušius
chorui.
Motiejus, Baltas vilkas.
n——n
IMIMBII
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Washingtone laikytos Mi
Bostone įvyko religinis kon
šios už Simą Kudirką. Jų me
tu skambino Clevelando litua certas, diriguojamas J. Ka
nistlnės mokyklos kanklių or činsko. Dalyvavo šv, Petro
parapijos choras, Arlington
kestras.
muzikos draugija ir Berklee
iiasaasail
muzikos kolegijos orkestras
«B jūno» tautinių šokių ra (pastarieji amerikiečiai). So
telis apjungia trijų Wissonsin listas — Zenonas Nomeika iš
valstijos, JAV, miestų lietuvių Rochesterio.
ū
jaunimą. Grupė pasirodė Mil- nijBaggM
gmgwtawii
waukee vasaros šventėje, ku
<nž. Algis Žukas skaitė pas
rioje dalyvavo apie šimtas
tūkstančių žiūrovų, ir liau kaitą JAV inžinierių suvažia
dies šventėje, kurioje buvo vime. Jis puikus lietuvis, nors
70.000, laimėdami 500 doleriu daugelį metų gyvena toli nuo
premiją Kitoje šventėje juos didesnių lietuvių kolonijų.
rodė du televizijos kanalai.
tiagaiaEMii
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Bostono lituanistinės moky
«Lietuviai televizijoje» pro klos vakare koncertavo Sau
grama veikia jau penkeris lius Cibas baigęs tą mokyklą
metus Čikagoje. Jos progra ir studijuojąs ^konservatorijo
mos vedėjas — Anatolijus Siu je Buvo vaišės ir šokiai bei
tas, LTV valdybos piroinin- kiti pasilinksminimai.

JTVEMALAJ
DAUMANTAS ÕIB^S

Čia spausdinama apybraiža yra atremta į
tikrovinį pagrindą — tokie įvykiai Veiveriuos ir
Seinuos tikrai buvo apie 1900 metus. O šviesus
vyskupo Antano Barar ausko paveikslas apybrai
žoje šiandien čia dar suiapo’ su jo raštų
dvitomio išleidimu Lietuvoje.
Veiverių klebonas skubėdamas švabždeno
rytmetines brevijoriaus maldas,
Staiga jam pasigirdo, tapytum kas įslinko
į kleboniją, sušlameno kapeliono kambaryje, šių
rinasj jo lovoj.
Tyliai prisiartinęs, pravėrė duris ir — ste
bėjosi, stebėjosi, stebėjosi.
Šu visais drabužiais (virtęs, lovoje blaškėsi
Veiverių mokytojų seminarijos kapelionas.
— Kas atsitiko Tamstai? - skubiai įžengęs
klausė klebonas. — Ką tik išėjai mišių laikyti,
— ir vėl lovoje. Kas yra?
Priėjęs arčiau, pamatė — kapelionas visas
tirtėjo, drebėjo ir vis rausėsi į pagalvę. Bet pa
galvė nieko nepaslėpė, — j© kairė ausis ir spraa
das degte degė.
— Matau, sergi, karščiuoji. Tuoj liepsiu pa
šaukti felčerį.
— Nereikia? Praeis, — gynėsi kapelionas,
— Jei galite, prašau, praneškite seminarijai, kad
šiandien nesveikuoju, tikybos pamokų nebus.
— Tai sakyk, kaip jautiesi?

namsgaan
ŪBCBaCTil'
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kalba pasiekia universitetus
ir knygynus, pranešdamas
apie lietuvių kultūrą, gyveni
mą ir politinius klausimus.
Pernai 740 skaitytojų prane
šė savo adresų pakeitimą —
skaitytojai labai judrūs ir no
ri toliau žurnalą gauti.

'aujon Delhi, Kanadoj, tau
tinių šokių grupėn įsirašė 20
mergaičių ir 12 jaunuoliu. To
je pačioje vietovėje veikia
skautai ir 30 narių jaunimo
choras. Yra ir suaugusiųjų
bažnytinis choras,
n—amu
iu—Bfiii

Iš Australijos į Šiaurės Ame
Moksleivių ateitininkų są riką gegužės mėnesį vyksta
jungos žiemos kursuose Dai ekskursija. Kelionė kainuos
navoje dėmesys kreiptas j žo apie 700 dol.
džio mokslą: mintį, žodį ir rim—Mit
veiksmą. Dalyvavo 80 kursan ÜHBMMllii
tų iš 15 kuopų.
Pasaulio lietuvių gydytojų
n—n
sąjunga išleido 40 tąjį savo
iiaanaii
leidinį «Lietuvių gydytojų biu
Kuo. J. Petraitis, 10 metų letenį.» Aptariami profesiniai
vadovavęs 200 Memmingeuo, klausimai ir aprašoma gydy
Vokietijoje, lietuviams persi tojų veikla. Leidinys eina jau
kėlė j Koelną. Jo vietą užė 10 metų.
mė kun. K. Žilalis, OFM.
iiįgflBEMm

Bostoniškė Ina Nenortienė,
skaučių vadovė, pakviesta n——n
Ū
pri įdėti prie 175 amerikie
Rašytojo Stepo Zoirarko va
čių dailininkų New Yorko me
Kun. L. Budreckas, išėjęs dovaujama «Manylané Books»
no festivalyje. Jos meno sri pensijon, iš New Yorko išvy leidykla jau išleido apie 20
tis — emaliuotas varis ir ke ko j Vokietiją talkinti Euro lietuvių rašytojų veikalų an
ramika. Žymūs lietuvių liau pos lietuvių vyskupui A. glų kalba, vėliausias leidinys
dies motyvai.
Deksniui.
yra Vaižganto «Nebylys.» Išei
na taip pat Stasio Ylos atsi
minimai iš nacių koncentraci
jos
stovyklos «A Priest in
Tėvų Marijonų leidžiamas
Labiausiai šiuo metu oerka
’’Laivo» žurnalas atšventė sa ma knyga išeivijoje yra Liu Stutthoff ir Vaižganto «Sin at
do Dovydėno du atsiminimų Easter». Zobarsko pastango
vo 50 ąjį gimtadienį,
tomai iš pirmojo bolševikme mis daugybe lietuvių autorių
ti—raan
iiWWMWlií
čio Lietuvoje, «Mes valdysim pažįstami angliškai skaitan
čiam pasauliui.
Evangelikų kun. A. Trakis pasaulį.» Autorius, turėjęs ar
II
pasirašė protestą prieš Balti timą kontaktą su sovietais (H——
■—ii
jos valstybių okupaciją iš aprašo dar negirdėtų smulk
Dariaus ir Girėno žuvimo
spausdintą Bažnyčių tarybos menų.
vieta Soldino miške po karo
New Yorke. Kartu pasirašė
atsirado Lenkijoje. Ją lanko
laivai ir estai liuteronai,
Su Juliaus Gaidelio muzi oaug turistų, o prižiūri vieti
iignutransu
ufiKMOiS
kiniais (tarpais išleista ketu nės mokyklos mokiniai. Ne
seniai spaudoje buvo Vrocla
Po Kalėdų įvyko lietuvių rių lietuvių autorių pačių įkal ve gyvenančio gydytojo G.
studentų slidinėjimo stovykla beta, plokštelė: Pulgio An- Bankovskio atsiminimai apie
driušio, Bernardo Brazdžionio
už Montreabo.
Antano Gustaičio ir Stasio Stepą Darių.
Apie Stasį Girėną irgi yra
Santvaro,
ilMUMBŪ
buvę daug atsiminimų lietu
—!Į
viškoje spaudoje.
Lituanus žurnalas anglų BW
unuMiii
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— Tuoj praeis, tuoj praeis... — stenėjo ligo
niė. — Susipainiojo Kojos sutanoj, griuvau, užsi
gavau.
Klebonui to užteko.
— Pasilsėk, tamsta, nusiramink. Einu, Man
jau metas į bažnytėlę.
Ir jis nuėjo į tą savo vėsią, kvepiančią,
šventą padangtę.
Ir ką jis čia rado?!
Ant altoriaus degė pleškėjo vaško žvakės,
gulėjo storas mišiolas, stovėjo šventoji taurė.
Tylu, tuščia. Nei vieno poteriautojo, — kaip ma
ro metais!
Klebonui pasidarė neramu. Aiškiai matyt,
kad kunigas su tarnaičių pabėgo tiesiai nuo al
toriaus. Bet kas galėjo juos išgąsdinti. Nebent
nelaimingai mirusių dvasios, t, jos baisios net
ir kunigui!
\
Prie laiptų ant kilimo nukritusi pūpsojo ar
noto skiautelė Nėr ko stebėtis, pagalvojo klebo
nas, — bažnytiniai rūbai jau seniai sudūlėję, vos
laikosi.
Zakristijoj puolė į akis neuždarytas komo
dos stalčius. Į jį netvarkingai buvo sugrūsta:
arnotas, alha, manipulas, stula, juostelė,
Klebonas iškėlė arnotą.
Nugarinė jo dalis keliose vietose buvo su
plėšyta, alba taip pat išskydusi.
— Negaliu suprasti, — murmėjo klebonas,
vis labiau susirūpindamas. — Reikia tuojau su-,
rasti tar;naitį.
Jis išėjo į šventorių. Žvelgė į vieną pusę, j
kitą. Tiesioj Veiverių gatvėj niekas nepasislėps.
Pamatęs šūktelėjo, pamojo, ir mažiukutis berniU

kas beregint atkiceno.
— Sakyk, kodėl kunigas nebaigė šventų mi
šių? Kodėl jūs abu išbėgote iš bažnyčios?
Berniukas tylėjo. Stovėjo galvą nuleidęs,
kumštelius sugniaužęs ir vis bailiai žvilgčiojo
tai į bažnyčios duris, tai i šventoriaus vartus
tarsi norėdamas sprukti namo.
— Ar kurčias, kad negirdi, ko klausiu? —
neteko kantrybės klebonas.
— Aš negaliu, negaliu... — dejavo vaikelis.
— Aš prisiekiau nieko nesakyti.. Nieko, nieko
niekam. Kapelionas davė kryželį pabučiuoti. Sa
kė, jei ai pasakysiu nors vieną žodį, tai mano
liežuvis sustings, ir aš būsiu nebylys, ir dar kur
čias, ir dar žvairas.
— Priesaika — didelis daiktas. Bet ar tu žj
nai, kas aš esu? Aš esu tavo klebonas. Už ma
ne čia nėra didesnio, Aš turiu galią nuimti prie
saikas nuo tokių, kaip tu. Bet, pirmiausia, žinok
nioKas negali saikdinti nesuaugusių žmonių. Juk
tu dar neturi keturiolikos metų, ar ne?
— Man tik dešimts...
— Na, matai...
Ir jis tarė tyčia iškilmingai:
— Aš dedu savo šventą ranką ant tavo lū
pų ir atrišo tavo liežuvį. Va, nebėra priesaikos!
Kalbėk! Tau nieko neatsitiks.
Berniukas staiga pagyvėjo. Pakėlė pasitikė
jimo pilnas akis ir ėmė skubiai berti:
— Mes išėjom mišių laikyti. Šiandiem visi
sodina bulves, tai žmonių nebuvo. Tik viena ba
sa moterėlė kiūtėjo už pilioriaus.
Čia jis stabtelėjo, tarsi norėdamas įsitikint
ar liežuvis iš tikrųjų nestingsta.
(Bus daugiau)
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KIEK ILGAI?
Vieni skaito, kad lietuvių tauta per maža, kad galėtų
ilgai nepalankiose sąlygose išsilaikyti Kiti tiki lietuvių tau
tos ateitimi, kaip tiki ta pačia viltimi, kad jų auginami ar
užauginti vaikai išaugs padoriais žmonėmis, naudingais savo
artimui ir tautai.
Šiame numeryje pradedame trumpą atkarpą, parodan
čią vyskupo Antano Baranausko ganytojišką ir lietuvišką
širdį caro priespaudos metu. Tęsiame ir kun. Antano Šeške
vičiaus gynimosi kalbą jį metams kalėti nubaudžiusiam teis
mui okupuotoje ietuvoje. Abu yra liudininkai lietuvių tau
tos ryžto gyvuoti tautiniai ir religiniai.
Mūsų kas savaitę sutelktos žibutės iš lietuvių išeivijos
gyvenimo taip pat patvirtina kad lietuviai veikia ir gyvuoja
po platųjį pasaulį, davusį jiems prieglobsti ir tapusi antrai
siais namais.
Kiek ilgai ir kaip gyvuojame — pareina nuo mūsų.

Rogerso Planas
PETRAS PAKALNIS

Norėdamas sutaikyti žydus
ir arabus, kovo mėnesį JAV
užsienio reika ų sekretorius
Rogers pateikė planą, į kurį
žydai reagavo kaip širšės.
Rogerso nuomone, žydai turė
tų apleisti beveik visas 1967
m, karu užimtas arabų žemes
ir priimti tarptautinę garanti
ją, kad jų sienos bus saagiosJuk to savo laiku reikalavo
ir Jungtinės Tautos, kuriose
žydai turi savo atstovą. «Sve
timos žiemės užėmimas», taip
sakė Rogers, «n-garantuoja
valstybės saugumo, biais lai
kais geografija nėra reikš
mingas dalykas. Daug svar
besnis dalykas yra politinis
susitarimas. Mes turime gal
voje taikos sutartį, kurią ga
rantuotų tarptautinės ginkluo
tos pajėgos-. Vėliau jis pridė
jo, kad užgrobtų žemių atida
vimas galėtų vykti tik pasira
sius taikos sutartį. Pasirašius
sutartį, žydų ir arabų sienas
gulėtų saugoti Anglijos, Pran
cūzijos, JAV ir Sovietų ka
riuomenė Žinoma, tam turė
tų pritarti arabai ir žydai Ro
gers nesileido į smulkmenas
ir neprasitarė, kurias žemes
turėtų apleisti žydai. Jis ne
kėlė ir karo pabėgę ių klau
simo. Apskritai, jis buvo san
turus ir norėjo, kad į balą
įklimpusios žydų ir arabų de
rybos vėl pasistūmėtų pirmyn.
Nors JAV Izraelio respubli-

kai rodo ir rodė nemažą prie
lankumą ir suteikė virš bili
jono dolerių paskolą tačiau
žydai nenori priimti Rogers
plano; nes, ju nuomone, tarp
tautinės garantijos nieko ne
reiškiančios Prieš keliolika
metų pasirašyta Ženevos su
tartimi buvo garantuotas Lao
so ir Kambodijos neutralu
mas, kuris dabsr jau nebepaisomas. Juk ir pačioje Pa
lestinoje kadaise buvo Jung
tinių Tautų kariuomenė, ku
rią 1967 metais Nasseris išvi
jo. Kas ir kuo garantuoja, kad
taip nebus pasielgta ateityje?
Iš tiesų, Izraelio saugumo
nėra paprastas dalykas, nes
arabų vyriausybės yra nepas
tovios ir jų ūpas Ii keistis.
Ką šianiien ar rytoj pasira
šytų egi p to prezidentas Sada
tas tą galėtų atmesti jo įpė
dinis. 1926 oietais Lietuva ir
Rusiją pasirašė nepuolimo su
tartį, kuri jau seniai palaidota. Deja, pasaulyje dar vieš
patauja ne teisė ir teisingu
mas, bet jėga, ir su tuo kiek
viena valstybė turi skaitytis.
Todėl negalima kaltinti žydų,
kad jie nori tokių valstybės
sienų, kurias, reikalui esant,
patys galėtų apginti
Nors zraelio premjeras
Goldą Meir yra lanksti poli
tikė ir labai nori su arabais
kiekvienu klausimu derėtis,
bet yra taip pat labai užsis-
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Kunigo teismas
KOMUNISTINIS TEISMAS - TEISĖS IR TIESOS
ĮŽEIDIMAS

(pabaiga)
IŠVADOS

|š viso, kas čia pasakyta,
darau išvadą;
1. Aš, kaip kunigas, turiu
griežtą sąžinės pareigą mo
kyti religijos dalykų visus ti
kinčiuosius, tiek suaugusius,
tiek mažus.
2. Šitas pareigas laisvai at
likti užtikrina Tarybinė Kons
titųcija, tarybiniai dekret&i ir
tarptautiniai įsipareigojimai
3. Taigi nesu niekuo nusi
kaltęs tarybiniams dekretams
nenusikaisčiau net tada, ,i ka
da pilnai dėstyčiau tikybą, O
pf

pyrusių žydų, kurie nenori,
atsižadėti nei vienos pėdos
užkariautų žemių Kai neseniai Goldą Meir vienam žurnalistui prasitarė, ką žydai
norėtų sau pasilikti, Izraelio
parlamente ki o didžiausias
triukšmas Opozicijos partija
prašė seimo pareikšti jai ne
pasitikėjimą. Parlamento pasitikėjimąį ji, tiesa, laimėjo,
bet tik dviejų balsų dauguma.
Antra vertus, žydai turėtų
skaitytis su tuo, kad nekan
trūs Egipto karininkai kiek
vieną dieną gali nuversti nuo
laidoką Sadato vyriausybę.
Nors Sadatas pareiškė, kad
tęs Nasserio po itiką,- bet de
facto Izraelio atžvilgiu jis ąe
rokai nuo jos nukrypo ir pa
darė žydams didelę nuolaidą.
Sadatas, žinoma, priklauso
nuo Sovietų malonės, o ,>ų ne
draugiš umas žydams yra ži
nomas. Tačiau atrodo kad
nei žydai, nei JAV vyriausy
bė netarė paskutinio žodžio.
Buvęs Izraelio prezidentas
Ben Gurion mano, kad žydai
turėtu atiduoti arabams visas
užimtas žemes. Tos pačios
nuomonės yra ir Jungtinių
Tautų tarpininkas Jarring. Jis
sako, kad taika yra svarbes
nis dalykas už ž mių plotus,
Pasitaręs su Egipto užsienio
reikalų ministeriu Paryžiuje,
jis išskrydo Į Maskvą. Neži
nia, ką atsakys jam žydai.
Paskutinėmis žiniomis rusai
gabena j Egiptą ginklus lėk
tuvais, o Egipto prezidentas
Sadat lanko arabų valstybių
galvas ir su jomis kažin ko
kiais reikalais tariasi. Trum
pai, Artimųjų Rytų padangė
vėl pradėjo niauktis ir neži
nia, kuo toji politinė maišatis
pasibaigęs, JAV užsienio rei
kalų sekretoriaus pianas nei
priimtas, nei atmestas.

vis dėlto aš esu teisiamas ne
už kokį nusikaltimą, o už sa
vo kaip kunigo pareigos dar
nepilną atlikimą.
LIUDININKŲ PARODYMAI

Liudininkų parodymai pa
tvirtina, kad aš religinio mo
kymo užsiėmimų neorganiza
vau ir sistemingai nemokiau.
1. Nė vienas liudininkas
nieko neminėjo, kad aš su
rinkdavau vaikus Dubingių
bažnyčion, kai p mane kaltina
kaltinamoje išvadoje. Visi sa
ko, kad patys ateidavo.
2. Kad sistemingai nemo
kiau, matyti iš šių liudininkų
parodymų:
a. Apy inkės pirmininkas
Leisis paliudijo, kad jis atė
jęs bažnyčion su Molėtų rajo
no Vykdomojo komiteto pir
mininku ir deputatu rado ma
ne ne beaiškinant, o klausi
nėjant vaikus
b. Vaikai ir visi vaikų tė
vai parodė, kaa prie pirmi s
Komunijos prirengė namuose:
tai motina, tai bobutė išmokė
juos poterių, katekizmo, todėl
kunigui nebereikėjo jų mo
kyti.
Jei kas išsireikšdavo, kad
kunigas užduodavo, tai kartu
pirouė, kad jis mokėsi na
muose, ne bažnyčioje. Pvz.
Jokūbėnas Romas sakė, kad
bobutė jį mokė per visą dienų.
Beveik visi vaikai tvirtino,
kad kunigas neužduodavo, ne
mokė. Bet vaiKai lieka vai
kais, jie dažnai neatskiria da
lykų, todėl, kai kunigas juos
patikrina ir pasako atskiram,
kojis dar nežino, kad galėtų
prieiti prie Komunijos, tai jis
ir galėtų pasakyti, jog kunigas jam uždavė lą ir tą išmokti. Savaime aišku, kad jie
vėl ateis pasitikrinti, kunigas vėl jį klaus, Jei nemokės, dar sakys, ką dar rei
kia išmokti. Vėl jis sakysi
«kunigas uždavė>. Ir taip pa
sitaikė: kai Kuris kelis kar
tu» ėjo, kad patikrinčiau ži
nias ir prileisčiau, bet turė
jai pasakyti, kad dar nepa
kankamai moka... jei nori pri
eiti, turi kitą kartą ateiti jau
išmokęs.
Jokūbėnas Romas, Cijūnaitytė Kristina parodė, kad baž
ayčioje prabūdavo apie pusę
valandos.
Jei kai kas pasakė, kad ku
nigas aiškindavo visiems, tai
jie neatskirdavo nuo indivi
dualių paaiškinimų, kuriuos
ir kiti girdėjo, bet didesnė

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.
Naujasis adresas:

DEPOSiTO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

dauguma parodė, kad kuni
gas nemokė, neaiškino vi
siems.
Iš visų liudininkų parody
mų aišku, kad tikrai nebuvo
sistemingo mokymo, o tik ži
nių patikrinimas, trumpai pa
aiškinant atskiriems vaikams
tai, ko jie nesuprasdavo, nore
tai ir kiti girdėjo. Juk kuri
jos instrukcija tai aiškiai lei
džia: «Jeigu vaikas ko tinka
mai nesupranta, kunigas gali
paaiškinti.’ Nepasakyta, kad
aiškinti ausin tyliai... Tai juk
būtų karikatūra. Protingam
žmogui aišku kad tas aiškini
mas vyksta balsu, kalbant.
ATSAKYMAI į PRIEKAIŠTUS

Man buvo prikišta, kad ne
silaikęs Bažnyčios įsakymų,
kad dėl to ir keliama byla,
kad dėl to mes skundžiamės,
jog mus persekioja,, kai tuo
tarpu patys esame kalti, ne
silaikydami Bažnyčios įsaky
mų...
ATSAKAU: Mums Bažnyčios
įsakymas, išreikštas kanonų,
yra labai aiškus: «Esminė ir
svarbiausia kunigo pareiga —
mokyti vaikus katekizmo.»
Nors konstitucija duoda sąži
nės ir religijos laisvę, bet
praktiškai ta religijos laisvė,
įkišama į maišą ^užveržiama,
kad lieka iškišta noselė, kad
dar šiek tiek, galėtų kvėpuo
ti... Toks elgesys nužemina įs
tatymus ir duoda užsieniui
progos pulti mūsų ^kraštą.
Dar kartą prašau parodyti
tas taisykles, kurias nurooo
143 str. Aukščiausios Tarybas
prezidiumo nuostious. taikant
šį dekretą. Prašau tam, k.d
žinočiau, kokias tai-ykies pa
žeidžiau, kad galėčiau ateity
je jų laikytis, kad kiti kuni
gai jų nepažeistų, nes dabar
niekas jų nežino.
Istorija liudija, kad tiesa nu
gali neteisybė praUmi
Pilotas, neteisingai nuteisęs
Kristų, padarė gėdą romėnų
teisingumui. Nors jis plovėsi
rankas, sąžinės nenusiplovė.
Hitleris naikino nekaltus
žydus, 4.000 kunigų nuteisė ir
nužudė už tai, kad jie atliki
nėjo savo pareigas.
Šiandien pasmerktieji iš
aukštinti... Žudikai amžinai
pasmerkti, sunaikinti Anks
čiau jie buvo dideli... Žudė
savo tautiečius.. Dabar pasi
baisėjimas pasauliui. Tiesa
laimėjo.
Gerbiamieji teisėjai! Jūsų
sprendimą įvertins taip pat
istorija. Tiesa laimės, nes ji
yra amžina, laimės tas, kurs
eina su tiesa. Prašau atsar
giai ir objektyviai sprę ti,
nes ir jums reikės duoti apys
kaitą Amžinajai Tiesai...
Negali būti teisinga kunigą
teisti už jo pareigų atlikimą.
Čia ne tiek svarbu, ar kaiėji
mas ar piniginė bauda, bet
svarbu pats teisingumas.
Būti nuteistam už kunigo
pareigų ėjimą man ne tik ne
tik ne gėda, bet garbė: aš at
eistojo šalia Amžinosios lie
sos, kuri sako: «Palaiminti
kurie persekiojami dėl teisy
bės, nes jų dangaus karaiys(pabaiga 4 pusi.)
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rinko medžiagą ir pradėjo
rašyti Urugvajaus lietuvių ko
lonijos istoriją.

?UA JUATIND1BÂ, 20 — P. DA'MOÓCA —

VZelina
Atvyko dar vienas Tėvas
Salezietis Sv. Juozapo parapi jon. Tai kun. Pranas .Gavė
nas. Jis ilgą laiką gražiai va
dovavo lietuvių gimnazijai
Italijoje, buvo jos direktorius.
Turi gerą plunksną rašyti, rū
pinosi išleisti jaunimui gerų
knygų. Labaa myli jaunimą.
Linkime jam ir čia laimėti
jaunimo ir nebejaunimo Šir
dis ir pa^aryd daug gero lie
tuviškiems bei religiniams ko
lonijos reikalams.

SÃG

PAULO, 13

šeštadieni 16 valandą, Jauni
mo namuose Zelinoje. Bus
svarstomi labai svarbūs ir
skubūs reikalai, todėl prašo
mi dalyvauti visi Tarybos na
riai.
Juozas Čiuvinskas
B. L. B. Tarybos Pirmininkas

Brolijos valdyba prašo tu
rinčių įdomesnių fotografijų
iŠ Brolijos veikimo, paskolin
ti ruošiamai fotografijų paro
dai, kurios po šventės bus su
gražintos. Fotografijas gali
ma įteikti prel. P. Ragažinskųi, arba Motiejui Tamaliūnui, kurie yra sutikę numaty
tą fotografijų parodą tvarkyti.
Velykų ryto prisikėlimo aPAKVIETIMUS į Vyrų Bro
peigose ir mišiose šiemet da lijos šventę galima gauti Ze
lyvavę daug daugiau žmonių linoje pas visus Brolijos na
negu pernai.
rius, Casa Verdėje pas Jurgį
Matelion;, Prudentėje pas Mo
tiejų Tamaliūuą.
VILA ZEU1NOS PARAPIJOS
VAKARIENĖ

Balandžio mėn 24 d. 20 va
landa Vila Zelinoje, Jaunimo
Namuose Liet Kat. Moterų
Draugijos iniciaty vajru^šiama
parapijos vakarienė. Vakarie
nės metu bus meninė progra
ma — meksikietiški šokiai,
kuriuos išpildys iš Meksikos
atvykusios šokikės.
Pakvietimus vakarienėn ga
Įima gauti Vila Zelinos kle
bonijoj (telefonas 63 5975),
Vila Beloj pas G. Baltušienę,
Vila Zelinoje oas Heleną Men
do, ir kitas platintojas, Vila
Prudentej pas Motiejų Tama
liūną.
Pelnas skiriamas apmokėti
už gatvių asfaltavimą, bei ki
tus mokesčius.
n—i—n
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TARYBOS POSĖDIS

Braz lijos Lietuvių Bendruo
menės Tarybos posėdis šau
kiamas balandžio 17 dieną,

Velykų mišiose dalyvavo di
dėsnis būrys parapijiečių«Aušros choras darniai pa
giedojo mišias ir dvi velyki
nes giesmes, komponuotas
Lietuvoje.- muziko J. Juzeliū
no «Kėlėsi Kristus, gaudžia
varpai» ir D. Jurgučio «Skam
ba aidas aukštybėse linksmu
aleliuja».
Už margučius premijas lai
mėjo p. Veronika Simonavičieaė ir Regina Mikuckytė<
Skambant lietuviškai muzi
kai prie gardžių vaišių stalų
pasivaišinta, pabendrauta, pa
st džiaugta Tai pirmasis toks
Sv. Kazimiero parapijiečių
velykinis pobūvis.
BTI
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ŠI PENKTADIENI (IV. 16)
iš Urugvajaus grįžo Tėvas
Petras Daugintis, S. J. Jis ten

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BĄRROS, 362
TEL. 63-3285 — VILA ALPINA

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležiniųZdaikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius i

ANTONIO S I A U L Y S
’
C. R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
x Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonaultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Moocaį Fone 92-3991

D R;

COAJĮM
LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

PIETŪS

ATSKI
Lietuvių Sąjunga-Aliança,
balandžio 18 diena savo rū
KAINA 0,40
muose Mokoje, Rua Lituânia,
67, ruošia šaunius pietus.
AUŠROS Choras pradėjo Pradžia 13 vai. Nariai ir sve
(pabaiga iš 3 pusi.)
rengtis Motinų dienos .popie čiai maloniai kviečiami daly
čiui ir tradicinėms joninėms. vauti. Malonėkit pranešti apie
Choristai (seni ir nauji) pra tai iš anksto telefonu: 273 tė. Palaiminti, kai persekioja
jus ir meluodami sako visa
šomi neapleisti repeticijų. Jos 5851 arba 93-5470.
pikta dėl manęs Džiaukitės
būna šeštadienių vakarais 19
ir
linksminkitės, nes jūsų už
ng—n
vai,
üwnrrmiii
mokestis
gausus danguje»
(Mat.
5
10
12)
ŽAVI VELYKŲ EISENA
Sv. Petras: Kentėti už va
Velykų rytą Praça da Sé gystę nėra garbė, kentėti už
GAUTA DAUG GRAŽIŲ
susirinko apie 10,000 žmonių tiesą — nesigėdinkime.
NUOTRAUKŲ
dalyvauti Brolybės Mišiose,
Dievo reikia labiau kiaušy
Iš Čikagos atsiųsta keletas kurios eisenoje praėjo ’kelio
dešimčių didelio formato foto likos tautų atstovai, apsiren ti, negu žmonių*. Taip baigia
nuotraukų. Ta). T. Algimanto gę tautiniais rūbais ir nešini si teisminis gynimasis.
P. S. Kun A. Šeškevičius
Kezio, i. J. darbai- Jis jau dovanomis naujajam arkivys
teismo sprendimu gavo metus
yra pagarsėjęs pasaulinėje kupui.
Lietuvos
vėliavas
nešė
Jo
griežto režimo kalėti.
foto srityje. Atsiųstieji pa
veikslai bus išstatyti parodai nas Bajorinas, Aušros choro
Šv. Kazimiero parapijos salė pereitų metų pirmininkas, ir
Antanas Aleknavičius. Salia Jis mokėsi Marijampolėje, Vo
je. Datą pranešime vėliau.
buvo nešamos Estijos bei Lat roneže, v ilniuje ir vėl Mari
»i—b—n
vijos vėliavos, o jas sekė jampolėje. Studijavo MueosÜMUSMKIÍ
apie 50 lietuvių, senimo ir
Velykų dieną šv Kazimie jaunimo, gražiais tautiniais teryje, Vokietijoje. Veikė atei
ro parapijos koplyčioje Moko drabužiais apsirengusių mer tininkų organizacijoje, pava
}e pakrikštyta Silvija Tubely gaičių, merginų ir moterų. sarininkų sąjungoje ir krikš
tė, Vinco ir Irenos Tūbelių Kai kurie nešė ir mažas tau čionių demokratų partijoje.
Jis savo sugebėjimais, išsi
duktė, o Jaęanoje pakrikšty tines trispalves.
ta Carla Pires, Manuel ir Joa
lavinimu ir veikla buvo iš
Mišių metu giedojo kate skirtinųjų tarpe. Pažinusių
nos KudrevičSūtės Pires duk
dros choras ir grojo kariuo nuomone, jis vertas, kad mir
relė,
menės orkestras. Arkivysku ties 50 metų sukakties proga
n WEWOKA
pas Paulo Evaristo Aras pa mai prisimintas. Dar svar
brėžė, kad Kristaus prisikėli biau, Kad būtų primintas,, jo
NELAIMĖ AMAZONĖJE
mo šventė reiškia brolybę
amžius jaunuoliams, kad-šie
tarp
skirtingų
tautų
ir
rasių,
Spalio 7 d gydytojo kun.
žinorų, kiek daug jaunystė
dr. F. Beodoraičio globojamo kurios sudaro vieningą baž gali padaryti gera, jei nu
nyčią. ir Brazilija yra kraš kreiptos jėgos teigiama kryp
je sodyboje sudegė 7 indėnų tas,
sudarytas iš įvairiausiu
namai, mokykla ir maisto san
timi .•
dėlis, cukraus plantacija. Jis tautų, kartu, dirbančių jo ge
Ruošiamas apie Jurgį Krasstato 40 lovų ligoninę. Su juo rovei.
Pamaldų pabaigoje buvo pa nieką leidinys. Renkami apie
dirba jr lietuvaitė sesuo Ma
jį atsiminimai. Kiekviena ži
rija Ksavera Kas norėtų kun. leista keliasdešimt balandžių nutė labai branginama. To
Bennoraičiui padėti gali ra ir malūsparnis metė rožių dėl visi, kurie su juo mokėšyti; Padre Dr. M<ed. F. A. žiedus.
Folha de S. Paulo, aprašy studijavjo ar organizacijose
Bendoraitis, Prelazia De Gua
damas įvykį, Baltijos tautas veikė, prašomi parašyti atsi
jara Mirim, T. de Rondonia,
pavadino «Países Baixos». minimus ir nedelsiant atsiųs
iiiiwn
iiMomsu
Apeigos perduotos spalvuota ti šiuo adresu; Pasaulio Lietu
vių Archyvas (Jurgio KrasPer atvelykį, balandžio 18 televizija į Europą.
nieko leidiniui), 5620 So. Cla
dieną 17 valandą Sv. Kazi įįti
remont Ave., Chicago, Illi
miero parapijos koplyčioje
bus šv. Mišios už a. a. BRO
nois 60636.
MIRT ES SUKAKČIAI
NIŲ STANKEVIČIŲ ;10 metų
Vincentas Čiulevičius
ARTINANTIS
po mirties) ir jo žmoną Oną.
Draugai ir pažįstamieji kvie
Jurgis Krasnickas buvo nu hürshí
čiami dalyvauti.
žudytas 1922 m. spalio 25 d.
Ateinantį sekmadienį (per
atvelykį) 4 vai. po pietų Vila
Zelinoje Jaunimo Namuose
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
bus margučių popietė lie
tuvių
vaikams sų men;ne pro
SIUVYKLOJE LAURO
grama ir įvairiomis varžybo
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
mis bei žaidimais. Bus taip
São Paulo
pat margučių konkursas. įėji
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
mas nemokamas. Popietę glo
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
boja «Žilvičio» tėvų komi
tetas.

aleksas Kalinauskas
Advokatas

URUGVAJUS

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Filatelistinėje parodoje Mon
tevidėjuje buvo išstatytų ir
Lietuvos pašto ženklų

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.o - Sala 19 - Tel. 37-0324

Lietuvių Kultūros Draugija
surengė pagerbtuves praėju
siųjų metų valdybai.

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

no 14,00 iki 18,00 vai.

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ <M. LIETUVĄ»

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

Susitelkimo dienas pravedė
T. Jonas Giedrys ir T. Petras
Daugintis, Jos tęsėsi savaitę
ir baigėsi Verbų sekmadienį.
Sv. Kazimiero dienos pie
tuose Lietuvių parapijos salė
je dalyvavo virš 160 lietu
vių.

