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IZABELĖ SELIOKIENĖ
Lietuvių São Paulo kolonija susilaukė neseniai iš Šiau

rės Amerikos grįžusios p. Izabelės Seliokienės. Padalijo ji 
kai kuriems parvežtas dovanėles, o «Mūsų Lietuvai» už vis 
gražiausią dovaną — 100 kr. šiam numeriui išleisti.

Sveikiname mielą tautietę darbu, veikimu katalikiškose 
draugijose ir pinigais remiančią lietuvybę ir nuoširdžiai jai 
dėkojame.

ML Administracija

Skelbią Naujas Gairės
Paduodame toliau Pauliaus 

VI neseniai išleisto Laiško 
«OCTOGES MO ADVENIENS» 
(Aštuoniasdešimt sukakus) 
svarbesnes mintis.

EVANG XI JA IR LYGYBĖS
SIEKIS

Darbininkų ir atsilikusių, 
neturtingų tautų teisingumo 
ir lygybės troškimas mūsų 
laikais dar neišpildytas. Evan 
gelija. mokydama mus mei
lės, skiepija ypatingą pagar
bą neturtingiesiems ir skati
na pažinti jų skirtingą nadė 
tį bendruomenėje. Todėl ge
riau stovintieji turi a sisakyti 
kai kurių savo teisiu, kad 
laisviau galėtų skirti savo tu
rimas gerybes ir kitų tarny
bai. . Jeigu ne «net jautima- 
sis teisiais prieš įstatymus tar 
naus rėkian*iom diskriminaei 
jom, k’tų išnaudojimui ir pa
niekai palaikyti»...

Tačiau ir per didelis lygy
bės kėlimas gali nuvesti tik į 
savo teisių reikalavimą ir ne
norą būti atsakingam už ben
drąjį gėrį. Todėl Evangelijos 
visuotinio bioliškumo skelbi
mas taip svarbus.

KRIKŠČIONIS IR POLITINĖS 
PARTIJOS

Žmonijos siekiai lygybės, 
teisingumo ir bendravai, ystės 
skatina demokratinės b ndruo 
menės išplitimą. Tačiau nei 
viena jos forma nepatenkina 
pilnai žmonių Todėl vis ieš
koma geresnės. Krikščionis 
turi P1REGĄ DALYVAITI 
šiame ieškojime ir politinės 
bendruomenės gyvenime bei 
organizavime Juk tik plačio
joje, t. y., politinėje bendruo
menėje asmuo, šeimos ir ki
tos grupės gali pilnai išsivvff 
tyti ir siekti savojo gėrio.

Kiekvienos politinės ben
druomenės valstybės struktū
ra turi remtis tvirtais pagrin
dais, sveika p saulėžiūra. Ta
čiau nei Vale ybė, nei kuri 
politinė partija neturi galios 
uždėti visiems vieuą pasaulė
žiūrą priemonėmis, vedančio 
mis dvasios diktatūrom,

Jaunimas
(T. JONO KIDYKU, SJ, LAIŠKAS IŠ JAV-bių)

Visai netikėtai patekau į 
Montrealio «Gintaro» ansam
blio koncertą Hartforde ge 
gūžės 22. prieš pasirodymą 
Bostone sekančią dieną.

«Gintarą» sudaro 42 berniu 
kai ir mergaitės nuo 14 iki 
20 metų — gimnazijos ir uni
versitetų studentai. Turi savo 

blogiausion iš visų. Ši teisė 
priklauso tik kultūrinėms ir 
religinėms grupėms»...

Todėl «krikščionis, kuris 
nori vykdyti savo tikėjimą ir 
politikėje veikloje, toje tarny 
boję bendram labui, negali 
susirištai su tokiomis ideologi
nėmis ir politinėmis sistemo
mis, kurios esmingai priešina 
si jo tikėjimu ir žmogaus 
sampratai» ..

EITI SU SOCIALISTAIS?

Mūsų dienomis krikščionys 
jaučiasi traukiami įvairių so
cializmo srovių ir jo išsivys- 
timo formų. «Tačiau ši srovė 
buvo — ir daugeliu atvejų te 
bėra — perimta ideologijų, 
nesutinkančių su krikščioniš
ku tikėjimu... Taip įvairių so
cializmo raidos pakopų — di
džiadvasiško, uolaus siekimo 
teisingesnės bendruomenės ir 
jo istorinių sąjūdžių, turinčių 
savus politinius siekius ir or 
ganizaciją, net ideologiją, ne
priklausomai bandančią duoti 
savą žmogaus sampratą —rei 
kia daryti sk rtumą. Tai turi 
apspręsti konkrečius pasirin
kimus.

Tačiau jos nėra nei atski
ros nei nepriklausomomos, 
bet susirišusios tarpusavyje 
pagal gyvenamas aplinkybes, 
«ir tik didelis aiškumas įga
lins krikščionis nustatyti kom 
promiso ar PR S.DĖJIMO 
LAkPS <-|, užsiregistruojant a- 
čiau tokias vertybes, kaip Jais 
vė, atsakingumas, atvirumas 
dvasiniams dalykams, kur o? 
laiduoja pilnutinį žmogaus iš
sivysimą»...

Tada popiežius platokai na 
grinėja marksizmo, komuniz
mo įvairias formas, požvilgius. 
Po to rašo:, .«būtų aPGAULIN 
GA IR PAVOJINGA jas ski
riant prieiti prie užsimiršimo 
jų didelio tarpusavio ryšio ar 
priimti marksistinės analizės 
duomenis, neatsižve giant į 
jų ryšį su ideologija, a-r net 
.įsijungti jo praktikon ir kla
sių kovon, užmirštant, kad jis 
veda į prievartinę, diktatūri
nę bendruomenę»,..

(Bus daugiau)

žavi Visus

lietuvių tautinių instrumentų 
orkestrą, šokėjus ir dar dai
nininkų kvartetą, dainuojantį 
atskirai ar kartu su šoKėjais. 
Septynios mergaitės kanklė 
mis skambina, 7 ar 9 berniu
kai groja b.rbynėmis, skudu
čiais, ragais ir dviem didžiu
liais trimitais Orkestras gro

jo ir vienas ir lydėjo dainas 
bei šokius

Orkestras šokėjai ir dai
nuotojai labai sudainavę, su
siderinę. Net ir visiems žino
mas efainas sudainavo nepa
prastai jautriai, visa išgyve
nančia jauna širdimi Lukoše- 
vičiūtės deklamacijos ypatin 
gai gražiai ir švelniu balsu 
perduodamos, savotiška ins 
trumentų muzika tiesiog «užu 
širdies stveria», barauauskiš- 
kai sakant.

Dar labai krito ausin ir šir
din to jaunimėlio visiškai gry
nas lietuviško žodžio, tiek 
dainuojamo, tiek kalbamo, ta 
rimas Net ir pasikalbėjimuo
se po koncerto visi, su ku 
riais teko susidurti, gražiai 
kalbėjo, be sunkumų ar ak
centų. O juk tai jaunuoliai, 
jaunuolės Kanadoje gimę ir 
augę, angliškas bei prancū
ziškas mokyklas lanką, pir 
niaujančias vietas užimą stu
dentai. Koks akivaizdus įro
dymas, kad mū-ų jaunimas ir 
svetur augąs, kai nori, gali 
puikiai kalbėti dviem ar net 
trim kalbom Man atrodo, jog 
Viena prievarta šitaip lietu
viškai kalbėti ir dainuoii jau
nimo neišmokysi. Juose turi 
ne tik rusėti, bet ir liepsnoti 
savo tėvų ir protėvių kalbos 
ir dainos meilė.

KAS UŽDEGĖ JAUN MĄ?

Nugirdau iš pačių ansam
blio narių, kad jų vadovas 
Zigmas Lapinas su žmona taip 
uždegė meile lietuviškai kal
bai ir dainai. Jie tai to ri pa
sišventėliai, bet kurie nm 
kiai supranta ir atjaučia mū
sų jaunimą ir moki pataikyti 
j jų širdis.

Paties pi Lapino žodžiai- 
ie vaikai labui ištikimai lan 

kosi repeticijose. Jei kas ne 
gali atvykti, praneša telefo
nu ir atsiprašo Set tai retai 
atsitinka. Čia esame atvykę 
tik 42. Bet ansamblio kandija 
tų Montrealyje turim dar an 
rra tiek, laukiančių savo ei
lės. I keliones negalim va
žiuoti autobusu daugiau kaip 
50, todėl kiti turi likti namie 
Negalia įstengti pamokyt? vi
sus norinčius groti ir šokti.»

Ar bereikia geresnio ir gar 
blogesnio liudijimo Montrea 
lio lietuviškajam jaunimui? 
Aišku, ne visas Montreii» 
jaunimėlis toks idealus. Yra 
ir kitokio. Bet. kad už São 
Paulo mažesnėje kolonijoje 
gali būti šimtinė tokio uolaus 
jaunimo, tai man atrodo tik
ras stebuklėiis.

Žavėjosi Hartfordo lietu
viai, nesigailėjo katučių. Mon 
trealio lietuviai turi kuo di
džiuotis ir branginti bei geib

ABEJI JEIRAUJASI

LONDONAS. Tik pasibaigus 
Šiaurės Atlanto Valstybių Są
jungos (NATO) užsienio reika 
lų ministrų konferencijai Li
sabonoje, po 24 valandų atvy 
ko Londonan Sov. Rusijos Už 
sieuio Reikalų viceministras 
Semion Tsarapkin. šdėstė 
Anglijos politikams Sov. Są
jungos siūlomą ginklavimuisi 
Europoje sumažinti planą, tei 
raudamasis apie NATO pla
nus tuo klausimu.

Gi Vakarų bloko — NATO 
konferencija nutarė reikalau
ti Berlyno reikalą sutvarkyti 
ir eiti prie nusiginklavimo ne 
rybų su Sov. Rusija palaips
niui: 1) teirautis kokie yra 
tikrieji sovietų siekiai ir pla 
nai; 2) juos svarstyti užsienio 
reikalų viceministrų atskiroje 
sueigoj®; 3) ir tik tada nusta 
tyti derybų laiką, vietą ir 
dienotvarkę.
I—II

STIPRĖJA KOMUNISTAi 
JAPONIJOJE

TOKIO. Per rinkimus į Ja
ponijos seimą 1969 metų ga-

ti ponąir ponią Lapinius už 
tokį didelį jų pasišventimą 
bei sumanumą veisti jų jau
nimą bei lietuviškos kultūros 
išeivijoje kūrimo keliais.

PAUKŠTYTĖS SI SKRIDO

Gegužės 23 Marytė Saulai- 
tytė nugabeno mane į Putna- 
mą, tą lietuviškojo gyvenimo 
klestintį židinį.

Ir ką čia matau? Gi nava 
sario z.eduose paskendusiame 
sode trejetas dešimčių lietu
viškų skaučių paukštyčių skra 
joje, čiulba, dainuoja, žai
džia, Visos gražiai uniformuo 
tos, linksmutės Jau antra 
diena, kaip jos čia gėrisi 
šviežio pavasario grožybėmis 
kurių nemato didmiesčiuose.

O kas jas ôia suvedė? Jau
nutės jų vadovės globėjos 
Dalia Bagdžiūnaitė ir jos pa
dėjėja basa Sodaitytė, abi 
niujorkietės. Tai Liet. Skautų 
Sąjungos Atlanto rajono paukš 
tyčių (pačių jauniausių skau
čių) pavasario šventė

(T. Kidykas gegužės 16 Bos 
tone dalyvavo vestuvėse, ap
lankė Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų sodybą Putna 
me, pasitarė su «Eglutės» re 
dakuija, buvo Toronte ir ;ge 
gūžės 25 pasiekė Čikagą.)
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PLAČIAJAME PASAULYJE
le komunistų partija gavo 
6.9 nuošimčius visų balsų ir 
dabar turi virš 300.000 narių. 
O jie gerai apmokyti ir ko
vingi. Kompartijai pavyko po 
ilgų pastangų išsikovoti ne
priklausomybę tiek nuo Mask 
vos, tiek nuo Pek.no, Ji yra 
puikiai prisitaikiusi Japoni
jos sąlygoms, 

na—n iioMMaii

sadat ir KUSAi

KAIRAS Sovietai daug lai
mėjo p aeitą savaitę, pasiek
dami sudaryt) .-u Egiptu drau 
gišfcumo ir nepuolimo sutartį 
15 kai metu.

Tačiau ir Sadat laimėjo — 
gavo ov. Rusijos užtikrini
mą tolimesnei karinei ir ūki
nei pagalbai, naująsias kiluo 
jamas priešlėktuvines rake
tas, kurių labai bijosi Izrae
lio lakūnai, ir tuo pačiu visų 
arabų kraštų palamkumą ko
vai su Izraeliu.

Atrodo; kad ir pats svar
biausias Sovietų delegacijos 
narys Boris Ponomarev ma
žai ką laimėjo. Jis dėjo pas 
tangų įstatyti vėl buvusios 
Egipto komunistų partijos (Nas 
serio laikais, Kremliui spau
džiant, visai įsijungusios So- 
cialistinėn Arabų t-ąjungon) 
narius svarbiais pareigūnais. 
Tačiau tai jam labai sunku, 
nes Social. Arabų partijos 
pertvarkyti Sadat paskirtoje 
komisijoje ítóra t'k vienas &in 
dikaiistas, Ismail Sabri Ab 
dailah, buvęs KP sekretorius

Be to, antikomunistinės nuo 
taikos Egipte yra tiek sti
prios, kad Sovietų Sąjungos 
ambasadorius Kaire liepė da
bar išmūryti apie sovietų am 
basadą metro storumo sienas. 
Taip pat greitu laiku kuris 
Egipto politikas - gal pats 
ministrų pirmininkas Maho- 
moud Fawzi -- vyks Waéing- 
tonan.
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BRAZILIJA
SAVI VANDENYS 200 MYLIŲ

Jau pradėtas vykdyti de
kretas, kuriuo 200 mylių van
denų prie Brazilijos pakran
čių laikomi «savąja jūra». Tuo 
se savuose vandenyse negali 
kitų valstybių laivai plaukio 
ti be Brazilijos valdžios lei
dimo.

Brazilija yra 9-ji valstybė 
Kuri «nusavino* jūros 200 
mylių.
ųĮwsawBMn
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RELIGIJA
Pernai Lietuvoje mirė 32 

kunigai, o bu^o {šventinti 5. 
Vilniuje yra 10 parapijų be 
kunigų.

Tik dabar pasiekė Vakarus 
žinia, kad 19*61 metais Imbra
de, netoli Zarasų, nužudytas 
kuo Vytautas Šamšonas. Jis 
rastas sausio 28 d. kraujo kla 
ne. Policija užrašė tai kaip 
savižudystę, bet jis buvo už
vilktas laiptais į viršų ir nu 
mestas žemyn J bažnyčią per 
lubas. Manoma, kad tą nusi
kaitimą atliko partietis vargo 
niuinkas, skundęs kunigo re
liginę slaptą veiklą, ir kuris 
buvo kunigo atleistas. Žmo
nės jo kūną iš kapinių perkė 
lė j bažnyčią, laikydami jį 
kankiniu ir šventuoju Už 8 
metų vargonininkas žuvo mo
tociklo nelaimėje kartu su 
dukterimi, o žmoną sužeista.

Švedų katalikų spauda pas
kelbė. kad Lietuvoje 4 vysku 
pai ir 170 kunigų žuvo už sa
vo tikėjimą. Pokario metais 
{šventinta 440 kunigų, kurių 
vos 17 atsisakė savo pašauki
mo pareigų. Po Stalino mir
ties apie šimtas kunigų grįžo 
iš Sibiro ir įšventinti trys 
nauji vyskupai. Bet po 1957 
metų pradeda daugiau varžy 
ti kunigų veiklą ir vis nelei
džiama katalikiška spauda, 
rekolekcijos, vaikų pamokos, 
kaip parodo kun. A. Šeškevi
čiaus teismas.

Gegužės pradžioje į Romą 
atvyko trys Lietuvos vysku
pai: Kauno ir Vilkaviškio vys 
kupijų administratorius Juozą 
pas Matulaitis-Labukas, jo pa 

galbininkas Romualdas Krikš
čiūnas bei Telšių administra
torius vysk. J. Pletkaus pagal 
bininkas Liudas Povilonis. Kar 
tu atvažiavo ir du kunigai.

Vysk, Juozapas Pletkus, Tel 
šių vyskupijos ir Klaipėdos 
prelatūros administratorius, 
švenčia 50 metų kunigystės 
sukaktį. Gimė 1895 metais me 
tais netoli Kėdainių, ėjo vika 
ro pareigas Kaltinėnuose. Pa 
pilėje, Gargžduose, vyskupu 
įšventintas 1968 metais Tel
šiuose. Popiežius Paulius VI 
pasiuntė jam laišką, ištisai 
atspausdintą Vatikano dien
raštyje.

Ispanijos katalikų spauda, 
rašydama apie Lietuvą, tei
gia: «Bažnyčios persekioji
mas niekuomet niekuomet nė 
ra buvęs sustabdytas. To per 
sekiojimo taktika kinta, bet 
nekeičiamas jo tikslas. Šian- 
diien naudojamą taktiką gali
ma pavadinti «smaugti 'igi 
mirties.»

Šv, Kazimiero bažnyčią Vii 
niuje, paverstą ataizmo mu
ziejumi. pernai aplankė 840 
ekskursijų, didesnė jų dalis 
atvesti moksleiviai.

«Tiesa aprašė Bluzmanų 
šeimos kovą už savo religi
nius Įsitikinimus. 18 metu am 
žiaus Rūtai neleista dveji me 
tai toliau mokytis, nes šešta
dieniais (būdama adventistė) 
nelankė pamokų, nors buvo 
puiki mokinė, Jos brolis, bai
gęs 11 klasių negavo atesta
to ir paimtas kariuomenėn, o 
motina gydytoja Aldona Bluz 
manienė, atleista iš savo tar
nybos. »

'<^1} tTPpnv<a

Lietuvoje 1970 lapkričio 1 
buvo 816 kunigų, kurių 670 
ėjo kunigo pareigas, apie 80 
ji altaristai (neleidžiama dirb 
u parapijoje) Invalidu yra 
39, o dar 21 užjausta visai 
veikfi. Iš šešių vyskupų, du 
yra namų arešte.
11—11 
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SPORTAS
Sekančiais ųjetais Sovietų 

Sąjungos krepšinio pirmeny
bėse dalyvaus net keturios 
lietuvių 'komandos.

Balys Karvelis, žymus sklan 
dytojas, atšventė 60 metų am 
žiaus Vilniuje Lietuvoje sklan 
buvo labai ir tebėra populia
ru, o dabar pradėti statyti 
sklandytuvai iš stikloplasto.

Lietuvoje 1 70 metais nus
kendo 430 gyventojų, o 650 
skenduolių išgelbėta Veikia 
skęstančiųjų draugija, turinti 
šešis tūkstaučius narių.

Zarasuose buvo suruoštos 
žiruų lenktines ežero salos 
hipodrome.

Vilniaus -Kibirkšties» krep
šininkės Sovietų Sąjungos var 
žybose Rygoje laimėjo bron
zos medalius. Trys ža dėjos 
vėliau oalyvavo žaidynėse, 
iš kurių 2 buvo pasiųstos į 
pasaul nes moterų krepšinio 
varžybas São Paulyje.

Pirmasis valstybinis parkas 
Lietuvoje atidarytas Ginučių 
apylinkėse, Aukštaitijoje. Bus 
atkurtos lietuviškos sodybos 
su įrangomis ir Įrankiais.

Netoli Kauno įrengta žu
vies saugykla, kurioje tam ti
kruose baseinuose laikoma 
gyva sugautaž uvis.

Lietuvoje, kaip visada, sti

prus žemės ūkis. 1970 metais 
kiekvienam gyventojui buvo 
i agaminta po [22 kilogramus 
mėsos ir po 791 kilogramą 
pieno ir jo gaminių Gyvento 
jai suvartojo po 76 kg. mė
sos ir 456 kg pieno produk
tų. Likusi dalis išsiųsta į ki
tus sovietų valdomus kraštu», 

s

TEISMAI
Ukrainiečių savaitraštis lei 

ūžiamas Vakaruose iš italų 
šaltinių pranešė apie laisvė» 
kovotojus kurie daugelį metų 
kaRuami Mordovijos koncen* 
tracijos stovyklose Raulaitis, 
katalikų organizacijų nary», 
1947 metais už pogrindinę vef 
bią ištremtas, 1956 amnesti
jos grąžintas, 1967 vėl išvež
tas; Petras Paltarokas, 195b 
metais sugautas slaptoje būs
tinėje Rygoje; žymus laisvės 
kovotojas Balys Gajauskas.

Pagal vėliausius davinius, 
praneštus buvusio kalinio, So
vietų Sąjungoje dabar yra 53 
darbo stovyklos, o kalinama 
apie 4 milijonai gyventojų. 
(1955 met is buvo 19 milijonų 
kalinių).

Panevėžyje teisiami Stasys 
Lauraitis ir Juozas Jusys, 
prieš 3J metų buvę laisvės 
kovotojų-partizanų eilėse.
ni—H 
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KULTŪRA
Kražių gimnazija švenčia 

savo 350 metų sukaktį. Išsta
tyti eksponatai iš praeities, 
Tai ilgaamžis švietimo cen
tras. kuriame dėstė Kojalavi- 
čiu«, Valančius ir kiti.

Lietuvoje kasmet plokšte
lių išplatinama apie 3 milijo
nai, pusė jų lietuvių įrašytos.
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Vilniuje užrašoma magnetofo 
no juosta, po to Kūrinys siua 
čiamas i Maskvą perrašyti į 
matri ą, o plokštelė gamina
ma Rygoje. Ypatingai domisi 
lietuviai kaimo kapelų ir es
tradinių kolektyvų {grojimais.

Lenkijos valstybinė leiidy- 
kla išleido lietuvių poezijos 
rinkini «Dainos ir žvaigždė»». 
Iš viso atstovaujamas 41 au
torius.

Čilėje aštuonis mėnesius 
dirbo Vilniaus baleto artistė 
Genovaitė Sabaliauskaitė. Da 
bar sugrįžo ten antrą kartą, 
tikisi ir pastatyti ištraukų iš 
lietuvių baletų «Jūratės ir 
Kastyčio» bei «Ant marių 
kranto.»

M. Lukšienės «Lietuvos švie 
timo istorijos bruožai X X 
amžiaus pirmojoje pusėje», ku 
ri parodo caro pastangas lie
tuvišką švietimą užgniaužti 
bei «var jo mokyklos gilesnes 
šaknis.

JAV universitetų apkeliaus 
paroda apie Lietuvos kultūri
nį gyvenimą, studentiją, liau
dies parodą siųs ir į Bulga
riją.

Lietuvos muziejus pernai 
aplankė virš 3 milijonų lan
kytojų. Labiaus ai lankytas 
muziejus — Vilniaus Dailės 
muziejus, įrengtas katedroje; 
Antroje vietoje — Kauno M; 
K. Čiurlionio dailės muziejus. 
Abu aplankė virš pusės mili
jono asmenų. Statistika rodo, 
kad žmonės daugiau eina į 
dailės ir etnografijos muzie
jus negu partijos bei revoliu 
cijos muziejus.

Šiais metais Kretingoje ir 
Vilniuje kviečiamas semina
ras apie Vidurio Europos tau 
tų šokius.

Artimiausias miškas, Singalių, bus nemažian 
kaip pusė valandos kelio. Iš tolo, pro jų langus 
tfcip gražiai matyti Prieky aukštos, pavienės pu
šys, sako, sėklai paliktos Žiemos vakarais, pil
kąją valandą, kai sėdi prie lango ir stebi anapus 
plačios sniego lygumos tolimą juodo miško juos 
tą, taip būna gera gera. I aną mišką kas vaka
rą virš jų namų varnų pulkai skrenda ir skren
da ntakvoti. Ir taip iki visai sutemsta. Kiekvie
ną vakarą, vis tuo pačiu keliu, virš jų namų.

Juliukas dirba. Nuo kauptuko rankos ir nu
gara įskausta Sustoja atsikvėpti, nugarą ištiesiu 
ti, pasidairyti, sulėkusių varnėnų pažiūrėti, anka 
tyvųjų vieve šių čia pat už tvoros čyrenančių 
paklausyti.

Pakluoniais, lauko keliuku eina kažkoks 
žmogus.

- Oje», juk tai ponas Andrius 1
— Andrius, sakyk tiesiai, ne ponas Andrius. 

Pusbroliai esame. Bet tu ir išaugęs! Greitai per
augsi mane. Paskutinį kartą kai tave mačiau, 
buvai man iki juosmens.

Malonu Juliukui vėl sutikti Andrių. Kaip 
jam, tai aferodo, kad bus praėję šimtas metų. 
Kai Andrius lankė gimnaziją, tai jį atlankydavo 
ko ne kas savaitę. Kiek įdomių dalykų, pasakų 
ir atsitikimų pripasakodavo, naujų žaidimų paro
dydavo. Mylėjo jis savo pusbrolį.

Susėdo abu ant tvo-os, kaip paukščiai Ju
liukas vis pasakoja ir pasakoja savo vargus ir 
džiaugsmus, mokyklos nuotykius apie girdėtus 
vaiduoklius žydų kapinėse, bet jis pro kapines 
eiti vistik nebijąs net ir naktį.

— Matau, kad tu esi šaunus vyras. Kuo no
rėtum būti užaugęs9

— Kuo aš norėčiau? Nežinau gerai. Nore 
čiau gyventi t >li nuo čia, dideliam mieste. Labai 
patiklų būti kunigu, procesijoj po baldakimu 
vaikščioti. Bet, sako, pirma reikia būti mišių pa 
tarnautoju, kitaip neima į kunigų mokyklą Mi
šioms patarnauti ir aš noriu, bet man neleidžia 
bobutė. Neduoda net vėliavos nešti procesijoj. 
Vis sako ir sako, kad aš žioplas, nieko nemoku, 
kad nezgrabnas, tik sarmatos padarysiu visiems 
namams, užkilusiu kur, išvirsiu kaip lėliukas ant 
ledo su visa vėliava, sudaužysiu kokią brangią 
bažnyčios liktarną ar net baldakimą. Bažnyčioj 
juk viskas iš stiklo ir sidabro. Užtat kartais gal 
voju, kad gal būsiu zakristijonu. Zakristijonu bū 
ti nereikia didelio mokslo, tas nedaug kaštuos.

— Zakristijonu, sakai. O kodėl patinka bū- 
i zakristijonu?

— Jo darbas lengvas. Tik vaikšto aplink 
altorius ir- degioja žvakes O paskui jis kepa ku 
nigams plotkeies. Mes, paprasti žmonės jas vai 
gome tik Kūčioms o jis gali kiekvieną dieną.

— O kaip gyvena mūsų senelė? Sveika? 
Vis tokia pat pikta ir griežta?

— Pasakė, tokia pati Anksčiau nors prie 
mamos manęs nemušdavo, o dabar mažiausia 
kas savaitę, reikia ar ne. Ir už ką? Jeigu ant 
ko nors pikta, tai kl us man Sumanė, kad šian
dien lups, tai ir lups. Apsisuksi — gausi pylos, 
neapsisuksi irgi gausi. Anądien jai pasakiau 
mokykloj girdėtą mįslę: kas yra danguj su uo

dega?
— Ir už tai davė diržų?
— Manai, kad cukierkų? Kad šoko, pagrie

bė samtį ir man per galvą. «Iu, padlecas, užsi- 
manysi čia bliuznyti! Gal dar eaKysi, kad ir su 
kanopom danguj kas daužos? Danguj nėra vel
nių. Žiūrėk, kad man rytoj pat eitum spavied- 
nės. Drigantas neraliuotas.» Aš jai aiškinu, kad 
tai Šventoji Dvasia karvelio pavidale, kaip para
šyta katekizme, o karvelis gi paukštis, ne uzbo- 
nas. Kas gi matė paukšt} be uodegos? \ išta, jau 
toks menkas sutvėrimas, tik per tvorą moka per 
siristi, rėkia baisiausiai, ir tai turi uodegą. Bet 
ji neklausė?

Arba vėl: sykį bobutė vaiko ir vaiko musę, 
o ta į akis jai. Niekaip negali nuvyti. «Matai, 
kaip vėlaus moka net muse pavirsti, kai nori 
ką supykdyti, kad tas nusiketktų. iada musės 
nei pagausi, nei užmuši. «Mane juokas paėmė. 
Ji tada tik griebė už pe^elnės ir man vėl per 
galvą. «Padla nematytas, dar jie šaipysis iš ma
no šventų žodžių!» Vakare paskui sako; « vis
tik velnias savo pauarė, supykau. Bet ,ir tu kal
tas. Žiūrėk man, kan eitum spavednés.»

Kliuvo sykį ir užtai, kad vištos ne p?gal 
jos norą iš vakaro sutūpė daržinėlėj karties 
vienų gaivos, kitų uodegos. «Kaa nėr parėdko,» 
kaip ji sako, vis aš kaltas.

Kitą vasarą bus geriau. Žadėjo mane leisti 
kur nors pas žmones ganyti. Visą dieną būsiu 
la ke ar miške, galėsiu švilpauti. Dabar ir to ne 
galiu. Švilpaudamas, sako, velnią į namus šau
kiu. Velnių jau ir taip pas mus pilna visur pa
kampiuose. Bobutė nespėja jų vaikyti, švęstu 
vandeniu šlakstyti.

(Bus daugiau)
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Tautos Išsklaidymo Diena
Birželis — Lietuvoje pats pavasario žiedas, atskleidęs 

nauja gyvybe metinei kelionei su vieversiais, gandrais ir de 
besėliais per vasaros darbus, rūt ens fūpesčiais į baltą, ba
tą, baltą žiemą, kad vėl atgimtų ii naujo skaidriai žydintis 
kraštas.

Bet vienas pavasaris išsklaidė tą žiedą ilgai, ilgai kelio 
nei traukiniais, laivais, vežimu ir pėsčiomis į darbus be va
saros vakarų dainų, be rudens žavinčio grožio, be ramios na 
mų židinyje žiemos.

Žiedo lapeliai išsibarstė po visus pasaulio kraštus jo 
kotelis ir lapeliai pamiltoje žemėje sausinami ir tebemin- 
džiojami.

Toje ilgoje kelionėje mezgasi nauji pumpurėliai, kote
lis šaknyse tyliai augina stiprias šaknis — viltį, kad sužydės 
vėl Lietuva, gyva ir nepriklausoma -akais stiprina Lietuvos 
nežinomų kankinių kankinių auka, priverstinių darbų pra
kaitas. kiekviena ašara. Spurgelį išeivijoje supa lietuviška 
šeimos dvasia, mokyklėlė, jaunimo ratelis lietuviškos spau
dos lapeliai, daina, sava kūryba.

Gėlė, kuri šakos rudens drėgmės sulaukusi, lieka tik 
liūdėdama, yra tik metinis žiedas, kuris iš naujo iš vilties 
šaknų neatgyja. Tauta yra daugiamečių šaknų ir daug pava
sarių, vasarų, rudenų ir žiemų mačiusi būtybė — ji gyva, 
pasiruošusi atbusti, viltingai sukaupusi savo jėgas atskleisti

Genocidas —
SAMPRATA

Genocido vardas yra nau
jadaras, sudarytas po 1945 
metų prof. R. Lemkino iš grai 
kų, reiškiąs etninių grupių 
naikinimą Jo; sąvoka nėra nu 
atstovėjusi. Aiškinama, kad ge 
nocidas savoje teritorijoje y- 
ra vidaus reikalas. Todėl ge
nocidas ligi šiol neįgavo tarp 
tautinio teisingumo. Tačiau 
genocido, kaip masinio žmo
nių naikinimo sąvoka turėtų 
apimti ne tik vidaus bei tau
tinių mažumų bet ir monoliti 
nių tautų savo tautybės pilie 
čių genocidus.

Tuo būdu yra dviejų rūšių 
genocidai - kolonizacinis ir 
vidaus. Koionizacin o genoci
do porušhs yra eksploatacija 
ir imperializmas. Vidaus ge
nocido porušys būtų vyriausy 
binė ir socialinė

Genocido priemonės pri
klauso nuo jo rūšies ir tiks
lo; karas, deportacijos bei trė 
mimai, žudyti, kalvuti, metižia 
giaiai ir dvasiniai skurdinti, 
tautinę kolai ą tramdyti, po
litinę, tikybi ę asmens, žo- 
dtó o ir spaudos laisvę varžy
ti, sunkiųjų darbų stovyklos, 
socialinės globom nelygybė.

KOLOMZ CÍJA

Kolonizacinio genocido šak
nys siekia dar <lajokliuių ben 
druomeu ų laikus, kai jos gro 
bė gerybes ar pajungė prie
šus. Sėslioje bendruomenėje 
išsivystė į tautų bei valstybių 
karus. Karvedžiai nepasiten
kindavo kaimynus užkariauti, 
bet stengė»] kurti .mperijas.- 
egiptiečių, babiloniečių, asy- 
ių, persų, graikų, romėnų, 
germanų, frankų, turkų, ara
bų ir mongolų

Visos jos genocidais steigė
si, genocidais lankėsi ir visos 
žlugo, lautos atgano nepri
klausomybę .

Bet tai nepasibaigė. Atra
dus Ameriką bei jūros kelią 
į Aziją, atsirauo portugalų, is 
panų, prancūzų anglų, olan
dų, oelgų. itaių, .ūsų, austrų 
ir vokiečių aoiunizacija. Ko- 
loniziacijos uksDo uuvo išnau 
doti toliajai esančią tautą 
kaip pigią darou jėgą r grub 
ti jos ‘turtus. Ketais atvejais 
buvo siekiama lūpinio ir tau. 
tos civilizacija.

KOVA PRIES COLONlZACiJA

Senovėje pavergtų tautų 
masės savo būkię laikė die-

pumpurėlius, atverti savo veidą.
Sekminių birželyje lietuvių tauta į žmoniją prabyla vi

somis kalbomis, skleisdama liūdesį. Bet dar dai giau skleis
dama ryžtingą viltį liūdesį pavaduoti perkeistu džiaugsmu.

Tą mes sau ir kitiems tariame birželio 15, Tautos Iš
sklaidymo dieną.

Nereikia laukti galingos kariuomenės ar išminčių poli
tikų Atskleiskime lietuvišką pumpurėlį, mūsų širdyje mei
lingai tėvų tėvų pasėtą, atidarykime jį viltingai savo šeimy
nai, savo vaikams, mūsų jaunimui, naujiems žiedeliams. Ap
gaubkime neviltingai nuvytusį lietuviška šilimu.

Lietuva atgims ir prisikels, šaknys ir kotel.s drąsiai iš
kels supintą žiedelį saulės švieson. Ar ir Tu apimsi, išeivi
jos lietuvi, toli ir ilgai keliavęs?

A. S.

žmonijos gėda
vų įjeŲ likimo paskirtimi ir 
kantriai tai pakeldavo.. Ta
čiau, humanistiniai sąjūdžiai 
ir ir krikščionybė 1830—1848 
metų Revoliucijomis privedė 
pHe nacionalizmo eros Tarp
tautiniu mastu tautų kovai 
už laisvę pradžią davė JAV 
prezidento Wilsono deklaraci
ja I jo karo sutartyje.

Taiutų apsisprendimo princi 
pu kilo Lenkija. Čekoslovaki
ja, Vengrija, Suomija, Lietu
va Latvija ir Estija, kroatų 
ir terbų Jugoslavija Ukraina 
Azierbeidzanas Armėnija ir 
Gruzija, atgavusios ■laisvę, bu 
vo greit sovietų pavergtos.

Po antrojo karo apsispren
dimo teisė liko užmiršta, o 
Jungtinių Tautų orgauizac ja 
ramino pavergtas tautas paža 
dais. Tačiau JT tikslai, geno
cido konvencija ir žmogaus 
teisių deklaracija paskatino 
tautinius sąjūdžius. Po karo 
55 tautos su vienu bilijonu 
gyventojų tapo nepriklauso
mos Liko tik keletas koloni
zuotų tautų — problema koto 
nizacimu mastu veik išspręs
ta.

VIDAUS GENOCIDAI

Vyriausybės atoveiksmis 
prieš piliečius už jų politi
nius, tikybinius ir pasaulėžiū
rinius įsitikinimus yra vidaus 
genocidas, i ž jj atsakinga 
išimtinai valstybės vyriausy
bė, kurią gali smerkti JT, ne 
paisant jų teisinimesi, kad tai 
yra vidaus reikalas.

Socialinis vidaus genocidas 
yra tautos mases skurdas, ku 
ris per tamsuome.ę, ligas ir 
badą ryja gyvybes. Spėjama, 
kad apie trys ketvirtadaliai 
žmonijos gyvena skurdžiai. 
Prieš 80 me.ų Marksas su En
gelsu skelbė, kad proletaria
to diktatūra sutvarkysianti 
pasaulį išsklaidysianti kapna 
listų rankose esantį turtą.

Per tą laiką ekonominė pa
dėtis žymiai pagerėjo, kapita
listinėje santvarkoje liko ne 
dvi, o daug klasių, neišsigi
musių, bet pažengusių pir
myn. O sovietinėje santvar
koje per.(50 metų badmirių 
skaičius didesnis nuošimčiais 
nei kapitalistinėje.

PRIEŠ ViDAUS GENOCIDĄ

i ikvidavus priežastie — skur 
dą, vyriausybinis genocidas iš 
nyktų savaime: bedarbė, kri
minaliniai ir socialiniai nusi
kaltimai, streikai, sukilimai,

1971 m. birželio 11 d 

revoliucijos bei pilietiniai ka 
rai. Tai neįmanoma trumpa 
laikėmis priemonėmis

Išmintingesnis elementas su 
prato tuoj po karo, kad reika 
linga pasaulinio masto refor
mų, bet neatsirado -to masto 
politikų, valstybininkų. Didžiiį 
jų demokratinių valstybių po
litikai pavėlavo ir dabar, jaus 
darni komunizmo pavojų, ne
sutaria. JT veto galia sulai
ko jos vaidmenį.

Kad paskira tauta vystytų
si, reikalinga pagalbos — pa
ruošti jas socialinės demokra 
tijos principais; švietimas, au 
klėjimas, kultūra, žmonišku
mas, tolerancija, savipėtgalba 
ir tautos gerybių teisingas 
paskirstymas. Tam reikalin 
ga tarptautinių socialinių re
formų.

Tačiau, tokioms reformoms 
pradžios nesimato. Priešiškai, 
tautos saugo savo turtus ir 
kelia triukšmą dėl tariamų 
pasikėsinimų Bet bunda pa
saulinė sąžinė, auga žmoniš
kumas, vystosi socialinė są
monė tauriją artimo meilės 
moralė. 3

Bet didelė kliūtis tebėra 
komunizmas. — (b. c.)

Zenonas Bačelis
įiEggaffiii 
iiwwwii

INSTITUTO RURAL

Kun. Juozo Šeškevičiaus 
vadovaujami darbai São Pau 
lo pietvakariuose sparčiai pa 
'žengę pirmyn Nuvalyta kal
vos viršūnė, pastatyta ilga 
daržinė, kurioje šiais metais 
bus įrengtas berniukų bendra 
būtis trisdešimčiai, dirbtuvės 
ir įvairūs patogumai. Antra
sis, irgi didelis pastatas skir
tas klasėms, kuriose jau da
bar vyksta valdžios mokyklos 
pamokos. Trečiajame pastate, 
kurio stogas dabar’dengiamas 
skirtas mokytojų kambariams 
ir mergaičių bendrabučiui. 
Naujasis S. Paulo arkivysku
pas jau du kartus lankėsi dar 
bų apžiūrėti, neužmiršta jo ir 
kiti Sp gyveną lietuviai kuni
gai. Kiekvieno lankytojo akiu 
krenta lietuviški papuošimai, 
kurtais «Deuė Juozas» padai
lino savo kambarį ir gyvena
mąją pastatų dalį. Institutas 
aptarnaus vienuolika užmies
čio parapijų.^

A. S.
IIMMBMII

LEMPŲ AMŽIUS

Namuose vartojamos e lėk 
trinės lempos gali degti iki 
750 valandų be pertraukos. 
Švitinčiosios lempos (vamzde 
lio pavidaloi) išdega per 8u0tt 
valandų, jeigu dega ištisai. 
Gatves apšviečiančios mels
vos spalvos šviesos, kuriose 
yra gyvsidabrio ir natri jaus 
metalų, išsilaiko be pertrau
kos 15,000 valandų, Jos suvar 
toja šešiš kart mažiau elek
tros, negu naminės lempos, 
pagal apšvietimą.
II—MHII 
{{■■■■■ii !

Žmogaus kaulas, rastas 1969 
metiis prie Aycucho, Peru, 
yra likęs iš 12.200 metų.prieš 
Kristų 'iai seniausias radinys 
visame žemyne.

<
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ŠVENTKELIONE

Mūsų broliai ir Tėvynė rei
kalingi pagalbos ir maldų. 
Kaip praeityje, taip ir šiais 
metais šv. Juozapo VyrųBro 
lija ruošia tradicinę Šventke- 
iionę į Dievo Motinos N. S 
Aparecida do Norte šventovę.

Giedos lietuvių choras Visi 
kviečiami dalyvauti, draugi
jos su savo vėliavomis. Tai 
bus liepos 11 dieną, sekmaiie 
nį. Autobusai išvyks iš Vila 
Zelinos, Casa Verde ir Vila 
Prudente Laikas nurodytas 
bilietuose.

Bilietai gaunami Casa Ver 
de pas Miteuonius ir brolius 
Stankūnus, V. Prudenteje pas 
M. Tamaliūaą (telef. 274 0784) 
Vila Zelinoje pas visus Broli 
jos narius Daugiau inforroa- 
(iijtų pas pirmininką Joną Bag 
džių tel. 2731-65.

Šventkenonės rengėjai 
Šv. Juozapo vyrų Brolija

IIKg—ll 
nãããraaii

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame šv. 
Juozapo vyrų Brolijai už 100 
kr. bažnyčios remonto rei
kalams.

Parapijos taryba
!!—■ III 
imama ii

V. BELĄ

Lietuvių Sąjungą Brazilijo
je — Àliança ieško lietuvių 
šeimos, kuri sutiktų apsigy
venti \ da Belos mokyklos rū 
muose'ir juos prižiūrėti. Kreip 
tis teleionu 92 3132 (Sr. Ale
xandre).

iimamMii

ČIURLIONĮ*'- BRAZILIJOJE?

blis su 100 dainininkų, kauk 
lininkų ir šokėjų birželio 19 
iš Cleveiando skrenda j Ko
lumbiją ir į Venecuelą. Pa 
ruešė ypatingą repertuarą 
kuris patiktų pietiečiams.

Yra galimybių, kad ateinan 
č ais 1972 metais galėtų kon 
certuoti Brazilijoje, Urugvajų 
je ir Argentinoje.

MONIKA ALEKSĖJÚNAITÈ
KRIAUČ. ÚN1ENE

Povilas ir Leonas Kriaučių 
nai gavo liūdną žinią iš Lie
tuvos; gegužės 14 mirė jų Mo 
tina Mamka Aieksėjūnaitė- 
Kriaučiūnieilė. Nors ir sirgo, 
sulaukė 90 metų amžiaus. Pa 
liko gyvus 3 sūnus, dvi dūk 
tens ir 7 vaikaičius. Gyveno 
Meiranų kaime, Palusės para 
pijoje, Švenčionių apskrityje. 
Du sūnūs gyvena Casa Ver
de Jų tėvas mirė 1921 vasa
rio 18

Žymusis Ciurlionio ansam-
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Jonas Reinys šeško Juozo 
Tamošiūno, Antano ir J< no 
Raižio. Pranešti redakcijai.
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ML PRENUMERATOS

Julius Pieper 20 kr.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

DR. ANTONIO S I A U LYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Çanta Casa de São Paulo 
dedico da Cruzada Pro Infancia.

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

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

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

BIRŽELIO ĮVYKIU MINĖJIMAS
PROGRAMA:

I
BIRŽE O .3. Pamaldos už žuvusius ir kenčian

čius kaukimus, pavergtoje Tėvynėje ir Sibire.- Vila Ze 
inoje Šv. Mišios 11 vai. ir Mockuje, Tėvų Jėzuitų Ko

plyčioje 17 vai. su tai dienai pritaikintu pamokslu.
v II

Bl EŽELIO 19 D. 19 vai.: iškilmingas minėjimas São 
Benio kolegijos salėje — Largo de b ão Bento dalyvau
jant lietuviams, latviams ir estams, Vyriausybės, spau
dos ir televizijos atstovams, su plačia menine programa.

UI
20 D. BIRŽELIO, 8 VAL. RYTO; Išvažiavimas = Pik

nikas; Centro Municipal de Campismo, pakelėje į São 
Roque — Rodovia Raposo Tavares iôkiiomet e.

BiLeių kainos; vyrams 5 kruzeirai. moterims 3 ir 
moksleiviams 2, vaikai iki dešimties metų, sėdį ant tė 
vų kelių, nemoka. «-UTuBUSAl^išeis 8 vai. ryto iš vila 
Zelinos Mookoje, iš. Tėvų Jėzuitų iš Largo São Bento 
ir iš Casa Verde, Praça Qua to Centenário (jei susi 
rinke viemtm autobusui).

Visi > 'i-antieji dalyvauti išvažiavime privalo agsiru 
pinti bilietais ir vėliavėlėmis iš anksto, nes gali pritruk 

Iti vietų, pas M. Vinkšnaitiene — Zelinoje. Vineą Kutką 
-■ V Beioje, Tėvus Jėzui us ir Joną Dimšą, Mookoje.

Mais > visi privalo atsivežti, gėrimai vietoje.
VykSiuiitieji savais automobiliais apsirūpina vėlia

vėlėmis iš anksto arba vietoje už tą pačią kaina.
Jaunimas moksleiviai prašomi! pasiimti sviedinius 

į nes latvių mergaitės kviečia rungtis su lietuvaitėmis 
į mis tinklinį ir lietuviai berniukai kviečia lošti krepšinį 

su latvių arb * estų jaunimu. Abiem rungtinėm Pabalsi o 
Komitetas paskyiė premijas,

V
BIRŽELIO 23, 18 VAL.: Atidarymas meno ir kultu 

ros parodos. Rooseveito Aikštėje — Rua Consolação. 
Salão «-’ortinari» Atidaryme -/aidžios spaudos ir tele 
vizijos atstovai, grieš Kariškas orkest-as, dalyvaus tau
tinių šokių ansamoiib. Paroda tęsis nuo 23 iki 30 dieno ,

j BR. L. BENDRUOMENĖS POSĖDIS

Šaukiamas birželio men. 11 d. 19 valandą. Visi Ta- 
j- rybos nariai kviečiami dalyvauti, nes bus sprendžiami 

mi laba, svarbus reikalai.
Posė is ivyks Jaunimo Namuose, Vila Zelinoje.

Pirmininkas — Juozas Čiuvinskas

LIETUVOS PARTIZ'NŲ pa 
miėjimą rpnaia d-. EI. Brau 
gelio kuopos ateitininkai šio 
mėn. 13 d. 16 vai. Viia Želi 
noje, Jaunimo Namuose.

Yra ruošiama tai dienai spe 
ciali programa, kuri bus iš
pildyta prie simbolinio Parti
zano kapo.

Visuomenė yra kviečiama 
birželio 13 dieną dalį savo po 
pietės paaukoti pagerbimui 
tų, kurie Lietuvai paaukojo 
savo brangiausią turtą — gy
vybę...

TALKA PARODAI
Lietuviai kviečiami ir raginami liaudies meno pa

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

Sk'linamus eksponatus galima įteikti parodos ko 
misijos nariams, kurie mielai telefonu ar asmeniniai a* 
sakys j klausimus; M’. Vinkšnaitiene <274 1671 rytais), 

t Juozas Čiuvinskas (63-5269), Zenonas Ba- 
čelis (256 6181), A, Petraitis (65 3286), A. Saulaitis 
(273 (338). F. Šimonis (63-4938). Vi i paskolinti daiktai 
bus pakvituojami ir numeruojami, iki parodos ir paro 
doje budinčiųjų bei policijos saugojami, tinkamai pritai 

į syti ar uždengti permatoma plastika, po parodos gra 
I žinami.

Norint galutinai sustatyti 
prel P. Ragažinsko sukaktu 
vių minėjimo programą š. m 
27 dienai, jaučiamas būtinas 
reikalas prašyti Organizacijų 
Pirmininkų, ar jų įgaliotinių 
(Bendruomenės, Sąjungininkų 
Vyrų Brolijos, Choro, Moterų 
Draugijų, Žilvičio, Ateitinin
kų, Gimnazijos...) susirinkti 
dar kartą į posėdį, antradie
nį 15 birželio 8 vai. vakaro, 
Vila Zelinos Jaunimo Na
muose.

RUOŠIMO KOMIS JA
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MISIJONIERIAUS PADFKA

Neseniai matėte «Mūsų . ie 
tuvoj» misijonieriaus kun, Dr. 
F. Bendoraičio fotografiją su 
indėnais Rondônia apylinkėj 
ir kukių prašymą, kad kas 
gilėtų jam pagelbėtų atstaty
ti ugnies sunaikintus pastatus 
ir įsteigti nors šiokią tokią 
ligoninę, nes tas kunigas yra 
kartu ir medicinos daktaras, 
o seselė lietuvaitė vienuolė 
Marija Ksavera yra tikra 
slaugė.

I tą jo prašymą jau atsilie 
pė šv. Kazimiero parapija, pa 
siųsdama iš parai įjos kasos 
100 kruzeirų Būtų jam maio 
nu susilaukti nors kuklios au 
kėlės ir iš at-kirų vienos ir 
antros lietuviškos parapijos 
narių. Aukos bus skelbiamos 
«Mūsų Lietuvoj».

Čia jo žodžiai; «Gavau Jū
sų auką, "kuri man pasiliks 
kaip tikras paliudymas Jūsų 
kilnios lietuviškos širdies. 
Už tai apeinu šiandien Jums

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

pasakyti didelį aC1Ū. Aš ir 
seselė Marija Ksaverą linki
me Jums sveikatos ir. ilgiau 
šių, ilgiaubių metų».
ĮĮ—BBEBĮį
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30 DIENOS MIŠIOS

I ž a a. ONOS JODIME
NĖS vėlę bus šį šeštadienį, 
biržeio 12, 19 30 vai. Santa

♦

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

Izabel bažnyčioje (paskutinė 
sustojimo vieta autobuso San 
ta izabel).,

Kviečia gimines, pažįsta
mus ir tautiečius jose daly
vauti.

Gaigalų šeima.
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