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Šio Numerio GARBĖS LEIDĖJAI

STASYS ir STEFANIJA SALDŽIAI

PLAČIAJAME PASAULYJE
KODĖL NEPASISEKĖ
PERVERSMAS SUDANE
CARTUM. Liepos 20 dieną
prokomunistiniai generolai bu
vo nuvertą šios didelės Cen
tro Afrikos valstybės ministrų
pirmininko Gafar NUME1RY
valdžią. Bet po 4 dienų ištiki
mos jam kariuomenės dalys
pasipriešino sukilėliams ir vėl
pastatė Numeiry atgal val
džion Tai jos galėjo padary
ti padedamos Libijos ir Egip
to valdžios.
Mat Egiptas ir Libija, kain
ir dauguma arabų valstybių
valdžių nenori, kad jų pašo
nėje būtų didelė komunistų
valdoma valstybė. Tačiau tiek
Libija, tiek Egiptas Sirija ir
kitos palaiko labai artimus
santykius su Sovietų Rusija
ir gauna iš jos ekonominės ir
karinės paramos. Bet jos ne
leidžia viešai veikti komunis
tų partijoms ar kartais net
juos persekioja

Ir Sudano perversmą iš ti
krųjų organizavęs komunistų
partijos sekretorius Abdul K.
Mahgaub. Jam pasisekę, nors
ir sužeistam, pasislėpti nuo
persekiotoje Bulgarijos amba
sadoje Cartum 'e.
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GALĖJO SULIKVIDUOTI PARTIZANUS
AMAN. Jordano karaliaus
Hussein kariuomenės daliniai
praeitomis savaitėmis visai
nu atėjo partizanus palesti
niečius. Partizanai buvo la
bai įsigalėję, buvo remiami
Sovietų Rusijos, Kinijos ir
arabų valstybių. Jie bandė
įsigalėti krašte, nuversti Hus
seino valdžią ir patys užėmę
valdžią komunistiškai va dyti
kraštą.

Kai prieš keletą mėnesių
juos buvo pradėję pulti Husseino kariai, tai Sirija pasiun
ti savo tankus jiems į pagal
bą, ir įsikišti norėjt kitos ara
bų valstybės. Tik žydų ka
riuomenės ir JAV Laivyno
grasinimai jas atbaidė.
Šį kartą besitraukiantiems!
nuo Husee no tankų ir arti erijos ugnies partizanams Siri
ja ir Iranas uždarė savo sie
nas. Par izanų daugybė buvo
paimti belaisvėn, kiti žuvo,
o kiti nubėgo pas savo prie
šus žydus.

Kodėl toks pasikeitimas?
Pirmiausia dėl to, kad visi
pamatė, jog partizanai Ubai
mažai tekariauja ir tepuola
žydus. Jie tik norėjo užimti

Jordano valdžią. Kita — tai
Jordano modernios įkariuomenės pajėgumas
Su ja kitų
arabų kraštų kariuomenės ne
nori kariauti — bijo, nuėjus
partizanams į pagalbą, turėti
labai didelių nuostolių arba
būti sunaikintos. Juk taip at
sitiko su Sirijos tankų dali
niais prieš keletą mėnesių.
Tur būt, ir jų ėmėjams nusi
bodo šelpti juos be apčiuo
piamų vaisių.
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KAS BUS SU PIETŲ
VIETNAMU?
LONDONAS. Šį klausimą ke
lia ne tik « * he Economists
redaktoriai, bet ir daugel ki
tų. Kas bus JAV visai atitrau
kus savo karius?

Bet dar prieš Vietnamo ka
ro galą turės įvykti vienas iš
dviejų; ARBA SUTIKS PRI
LEISTI komunistai ne komu
nistinę Pietų Vietnamo vyriau
sybę, arba. Pietų Vietnamas
sutiks SUD ^RYTI KOALICI
NE valdžią draug su Vietkongu? Tačiau jie žino, kad tai
būtų paskutinis žingsnis, prieš
komunistams visai paimant
valdžią... Juk taip atsitiko vi
sur su koalicinėmis, draug
su komunistais, vyriausybė
mis.
YRA VILOIŲ

Pirmojo dalyko tikisi dabar
tinis Pietų Vietnamo pireziden
tas Tbieu ir jo priešininkas
generolas Minh, kandidatas į
prezidentus per būsimus rin
kimus spalio mėnesį.
Šią jų ir prezidento Nikso.
no viltį kiek paremia komu
nistų delegacijos taikos dery
bose Paryžiuje pirmininkės
ponios Thi M in h ne visai aiš
kūs liepos 1 di pareiškime žo
džiai. Jame tarp ko kita sako,
jei Saigone bus < įvairiomis
priemonėmis» pastatyta nauja
vyriausybė, tai jos partija
bus pasiruošusi derėtis su ja.

. v.—

Tur būt, kai tik pasirodė «Mūsų Lietuva», nuo to laiko,
nė vienus metus nepertraukdami nuolat skaitė ir platino ją
mūsų geri prieteliai pp. Saldžiai. Jie turi Lapoję visokių odi
nių daiktų daiktų krautuvę Rua Martin Tenorio, 106, o gy
vena Ipojuca, Rua ngara, 484. Atjausdami laikraščio sun
kią būklę, štai jie pasiryžo būti šio numerio Garbės Leidė
jai. Tai jau du iš Lapos vienas po kito tampa leidėjais. Sta
sys Karalkevičius ir dabar Stasys ir Stefanija Saldžiai. Ačiū
jiems! Lauksime ir daugiau iš Lapos ir kitų vilų leidėjų. O
kartais ir keli sumetę po 10 kruzeirų galėtų išleiski vieną
ar daugiau numerių.
Dėkinga ML Administracija

Penktasis Skrydis
Mênulin
CABO KENNEDY. Praeitą
pirmadienį 9 vai. 34 min.( ra
zihjos laiku) pakilo JAV-bių
erdvė aivis Apolo 15 į erdvę.
Nuo žemės jį atp ėšė ir į erd
ves iškėlė milžiniška «Satur
no» 5 raketa. Su juo drauge
ji sudaro 108 metrų junginį.
Už 12 minučių jau buvo že
mės orbito e - atsiplėšęs be
veik nuo žemės traukos. Ap
lėkęs eilę kartu apie žemę,
erdvėlaivis perstato iš vidu
rio oriekin mėnulinį lėktuvą
ir tarp 13—17 valandos atski
ria nuo savęs raketos «Satur
no» 5 paskutinę dalį.
Trečiadienį, ketvitasienį ir
penktadieni iki 17 valandos
jis skrenda vis tiesiog Mėnu
lio link. Priartėjęs įskrenda
į mėnulio orbitą, -jo traukos
galią Tada penktadienį mė
nulinis laivas atsiskiria nuo
Apolo 15. Jo nusileidimas Mė
nuliu pramatytas 19 valandą.
Šeštadienį, sekmadienį ir pir
madienį astronautai po 6 — 7
valandas specialiu automobi
liu važinės po Mėnulį, tyrinę
darni į. Grįžimas pramatytas
8 rugpjūčio 17 vai. 46 min.
SKRYDŽIO TIKSLAI

Labai brangus yra šis 5
amerikiečių skridimas Menu
lin — apie 45 milijonai dole
rių ir pavojingas astronautų
gyvybei Dabar skrendamieji
astronautai yra šie: puPkininkas David SCOTT, Apolo 15
kapitonas, 2 vaikų tėvas,- ka
pitonas Alfred WORDEN, Apo
lo 15 pilotas ir taip pat 2 vai
kų tėvas, pulkininkas James
IRV1N, mėnulio laivo pilotas,
4 vaikų tėvas.

Bet ir skrydžio tikslai yra
dideli ir gausūs. Tai: 1) moks
liškas
Mėnulio aprašymas,
drauge paimant davinius tiks*
lesniam Mėnulio žemėlapiui;
2) surinkimas Mėnulio minera
Jei generolas Minh ir būtų lų ir metalų pavyzdžių; 3)
išrinktas prezidentu, tai vis- įtaisymas mėnulio paviršiuje
tiek Pietų Vietnamo ateitis visokių aparatų ir jų išban
neaiški; ar komunistai Panau dymas; 4) moksliški bandy
dotų jį tik kaip įrankį paimti mai,- 5) išbandymas ir įvt rtivisą valdžią jėga ar sudarius nimas naujųjų Apolo 15 bei
mėnulinio lėktuvo aparah;
koalicinę vyriausybę, ar su
tiks leisti jam valdyti, patys 6j Mėnulio stebėjimai ir foto
būdami viena iš laisvų Pietų grafavimas; 7) paleidims Mė
nulio oroiton nedidelio sateli
Vietnamo partijų?
‘ Gal kartais, žinant jog Šiau to-palydovo Jis metus laiko
rėš Vietnamo komunistinė teiktų savo aparatais vis uau
valdžia turi dabar daug sun jų davinių apie Mėnulį.
kumų viduje... ir abejonę, ar
beteiks pakankamai ginklų
Kom. Kinija, pradėjusi gerinti
savo santykius su Niksonu.
Lietuvos nacįonalinė
M.Mažvydo biblioteka

Lietuva Braziljos Parlamente
Sostinėje Brazilijoje Parlamento rūmuose deputatas Ma
nuel 6e Sousa Samos biržei o 17 j Kongreso darbus (Díário d Congresso Nacional») įtraukė savo kalbą apie Lietu
vą. Toje kalboje jis primena, kad kraštan atvykę 44.805 lie
tuviai išaugo j 100,000 asmenų bendruomenę kuri, kaip ir
bendrai tauta, tvarkinga darbšti, taikinga ir krikščioniška.
Atstovas sako, kad birželio 14—15 lietuviai mini milži
niškus trėmimus. Pakartoja trumpai Lietuvos istoriją*, pabrėž
damas, kad lietuviai visada atkakliai laikėsi kultūriniai ir
politiniai, nors ir yra maža tauta; visada buvo tvirta krikš
čioniškame tikėjime, daugiau negu bet kokia tos srities tau
ta. Mini neteisėtą okupaciją ir trėmimus, «kuriuos mes visi
turime pasmerkti» lis ragina brazilus, gyvenančius jauna
me krašte, pamąstyti apie pasaulį, kuris mus supa
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I3razttija.
NAUJAS S ĮST ATYMAS IR
PERĖJIMAI

Prezidentas Medici liepos
22 diena paskelbė parlamen
to priimtą naująjį pagrindinį
partijų įstatymą (Lei orgâni
ca dos partidos). įstatymas
nustato gaires ir taisykles
partijų įkūrimui ir veikimui
Jis stipriai disciplinuoja visų
įstatymų leidimų institucijų
(parlamento, valstijų seimų ir
miesto tarybų; atstovų veiki
mą ir laisvę Dabar atstovai
turės balsuoti už tai, ką par
tijos vadovybė teisingai nus
pręs. Jie negalės pereiti iš
vienos partijos kiton Nusto
tų visų teisių. Šis įstatymas
nėra labai naujoviškas. Ta
čiau jis turės didelės reikš
mės Brazil! os demokratijai.
Iki šio įstatymo įsigaliojimo
vLokie atstovai pasinaudojo
dar tutima laisve - apie 300
miesto tarybų atstovų opozi
cinės (MDB) partijos perėjo
į valdžios partiją — ARENA;
daugiausia iš São Paulo ir
Goiás valstijų.

HaMPTOBII
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G MIMŲ MAŽINIMAS
Amerikoj daroma viską,
kad gimtų mažiau žmonių: įve
damos visokios pilulė , kon
trolės iegaiizuojami abortai
ir tt. Tuo tarpu Ra ijoj to ne
daroma ir žinovai, sako, kad
Sovietų ■ ąjunga po 10 metų
susilauks dvigubo gyventojų
skaičiaus. Ameriką dar galė
tų kita tiek žmonių išmaitinti,
negu dabar kad turi. Ameri
koj tik negrų skaičius smar
kiai auga. Per 10 metu negrų
priaugo Chiaagoj 36% New
orke 50 %,
Los Angeles
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52%, Bostone 65%, o M i wau
kėje net 63%. Yra pavojaus,
kad ateity negrai paims val
džios vairą į savo ran as. Tai
bus Dievo bausmė baltiesiems
už gimimų kontrolę.
IIBHWII
iinasil

Amerika po II karo pašal
pomis ir palankiomis paskolo
mis išdalino įvairioms pasau
lio valstybėms net 138 biiijo
nūs doler ų. Daugiausiai ga vo
Britanija net 9,6 bilijonus, o
mažiausiai — Rytu
okietija
— 800 tūkstančių, bet iš ko
munistinių kraštų Jugoslavi
ja net 2,8 bilijonus, Lenkija
577 milijonus ir tt.
ĮĮcesaagm
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SĖKMINGA JAUNIMO

KELIONĖ
&

Apie 60 lietuvių studentų
tris mėnesius keliauja po JAV
bes in Kanadą. Birželio gale
jau pasiekė iš Bostono ’Čika
gą, sustoję Montrealyje, To
ronte, Hamiltone, Clevelande,
Detroite, Dainavos ir akade
mikų skautų stovyklose, susi
tikdami su virš 1000 lietuvių
jaunimo įvairiose vietose. Ke
liauja dviem autobusais ir ke
{iomis lengvomis mašinomis
Visi vežimai papuošti trispal
vėmis ir lietuviukais ženklais
su užrašais: «Lietuva nori
laisvės», «Sovietai, lauk iš
Lietuvos.Laikom įsi nusistatymo ke
lionėje kalbėli tik iie.u iškai.
Kadangi dauguma priklauso
[autinių šokių grupėms savo
se vietovėse, sudarė kelionės
šokių grupe, šoka miestų aikš
tėse. Kiekviename mieste pa
sit'nka vietinis lietuvių jauni
mas vaišėmis ir šokiais. Ke
liautojai tarp 17 ir 28 metų,
tiek pat mergaičių, kiek ber
niukų. Vadovauja Gintaras
Karosas iš Bostono.
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mą, sovietai Lietuvoje įsteigė
civilines apeigas vaikams gi
mus {kaip ir vestuvėms). Pa
teiktas sąrašas vardų, ku
riuos tėvai galėtų parinkti sa
vo vaikams. Skundžiamasi,
kad sąrašas permažas ir kad
tėvai kartais pasirenka var
dus, kurie kelia pasityčioji
mą: Racpelė, Sručius, Anglys
Zemberis, i-aidas.

P3EKYBA IR PRAMONĖ

Iš Lietuvos j Sovietu Są
jungą
išvežama saldainiai,
konservai, cigaretės, cukrus,
makaronai, sirupas, spiritas,
sausos birios sriubos, mie’ėg
actas ir kiti gaminiai Vaisių
ir daržovių konservai bei cu
krus ir degtinė eksportuoja
mi i Nigeriją, Siera-Leone,
Siriją, Libiją, Egiptą, Iraką,
Angliją, Kanadą, Australiją,
Japoniją, Belgiją. Švediją, Len
kiją Vakarų ir Rytų Vokieti
ją, Bet pačioje Lietuvoje dar
trūksta konservuotų agurkų
marinuotų pamidorų, žalių žir
nelių

Buvusiose Kauno kapinėse
(dabar parke) tebestovi sena
mečetė, kurią siūloma pavers
tl į ateizmo muziejų.
PRAEITIS

Latvijoje, tiesdami elektros
linijas, darbininkai rado mo
linį puodą su trimis tūkstan
čiais lietuviškų pinigų iš 1400
1500, 1600 ir 1603 metų.

Lietuvoje gaunama nemaža
vok ečių gaminių: siloso kom
bainai, grūdų valymo maši
nos. bulviakasės ir kt Vilniu
je Rytų Vokietijos gegužės
mėn. suruoštoje parodoje bu
vo rodomos, naujos mašinos
ir filmai apie Rytų vokiečių
žemės ūkio techniką.

Prūsuose ruošiamasi atsta
tyti Kristijono DONELAIČIO
BAŽNYČIĄ Tolminkiemyje.
Vis daugiau rūpinamasi IŠ
SAUGOTI VILNIAUS sena
miestį, kuris užima pusantro
hektaro su 60 gatvelių. Jomis
važiuodami sunkvežimiai gra
so sugriauti namus — jau nu
griuvo vienos bažnyčios bokš
tas Lietuvoje yra 700 vietų,
kurios saugotinos; iš jų 72
Vilniuje ir 24 Kaune. Restau
racijos darbuose yra 5 0
žmonių.

Lietuvoje trūksta uogų ir
kitų vaisių konservams bei
saldainiams gaminti, nes 99,8
proc. pristatomų vaisių yra
obuoliai.

Kaune pradėjo veikti di
džiausias Baltijos kraštuose
prekybos centras «Girstupis»
su 5.500 kvadratinių metrų
plotu.

Kanados Tėviškės Žiburiai
spausdina eilę straipsnių apie
laisvės kovas, sovietiniam re
žimui užėmus Lietuvą įdo
mių žinių suteigia apie MA
RYTĘ MELNIKA1TĘ, kuri da
bar sovietų vadinama «didvy
re,» kurios statulomis papuoš
tos aikštės. Ji 1943 metais su
komjaunuolių būriu Latvijoje

Vilniuje veikia 50.00 0 tele
fonų.
Šiais metais Lietuvoje nu
matyta įbeikti 3000 automobi’
lių.

TIKĖJIMAS
Norėdami persekioti tikėji

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Visada Pareigingas
(Iš mano atsiminimų)
*

Nuostabi, pilna sidabro ir deimantinių ats
pindžių balzgana tyla.
Šaltis įsismaginęs šokinėja, nuo vienos krū
velės žėručių į kitą, supasi telegrafo vielose, ir
jos zvimbia taip gailai, tarsi skundas, atsiplė
šęs nuo žvaigždės, viliojančiai žaižaruojančios
erdvės gaubte.
Tokia žiemos naktį niekas nedrįsta pajudė
ti iŠ namų. Net namų sargai, kudloti šunys, mie
ga malkų sandeliuose.
Tačiau miegančio miesto viename name nu
švinta gelsva šviesa vienas langas, pankui kitas
— pačiam miesto centre. Tai panašu į prasimer
kusias žemės akis sunkaus slogučio išbudintas.

— Alio, alio! Kas kalba?
— Alio! — Kalbėkite aiškiau!
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ir Lietuvoje kovojo prieš vo
kiečius pogrindyje. Bet po
kiek laiku pradėjo ieškoti
būdų pabėgti iš bolševikinių
partizanų būrio. Lietuvis gy
dytojas jau buvo suorganiza
vęs jai saugią vietą, kur so
vietų kerštas jos nepasiektų.
Bet prieš tai vokiečių dali
nys apsupo juos, suėmė mer
gaitę ir sušaudė. Lietuvių
pastangos ją paimti į savas
rankas ir išgelbėti pasibaigė
niekais.

niaus universitete — Vincas
Urbaitis, universiteto profe
sorius.
Už narsumą gaisro metu
metu medalius laimėjo Vaškių, pasvalio apylinkių gy
ventojai Genė Butvilienė ir
ir Pranas Janušonis, išgelbė
ję mažus vaikus iš degančių
namų.

Rytų Berlyno fotografų me
traštis įdėjo septynių Lietu
vos fotognafų nuotraukas.

Prie Mosėdžio surastos pa
Šiaurės Vakarų augštųjų
goniškos LIETUVIŲ ŠVENTY mokyklų studentų trečioji et
KLOS LIEKANOS. Yra dube nografinė konferencija įvyko
nuotas apskritas akmuo, bu Rygoje. Dalyvavo 25 etnogra
vęs 1,5 skersmens aukuro duo fai ir archeologai. Diplomus
bėję. Tarp nuodėgulių yra ša gavo trys lietuviai.
kų ar gintaro gabalėlių, bet
Sovietų valstybiniame cir
kaulų nerasta. Pats akmuo —
metro aukščio. Manoma, kad ke dalyvauja žymus kaunie
aukuras naudotas dar ir po čiai ekilihristai Vida ir Zig
to, kai buvo įvesta krikščio mantas Černiauskai.
nybė Žemaitijoje. Vieta —
Aukso medalius fotografų
kalnelis, apsuptas pelkių ir
parodoje Leipcige tarptauti
ąžuolų miško.
nėje parodoje iš 35 000 foto
Lenkijoje Balstogės Moks grafijų laimėjo vilniečiai Mlo Draugija išleido du tomus» Barauskas ir A. Sutkus; jiedu
skirtus BALSTOGĖS MIESTO — iš 12 lietuvių fotografų,istoiijai. Ta pati draugija iš dalyvavusių parodoje.
spausdino Juliusz Bardach
Lenkijos ir Slovakijos spau
studiją, kurioje nagrinėjama
da teigiamai įvertino vargo
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
nininkų Giedrės LuKšaitės ir
tijos politinė bei visuomeninė
L Digrio koncertus.
santvarka ir teisė.
KNYGOS
Prie Šiaulių įsteigtas MALI
MO MUZIEJUS, kuriame su
Lietuvoje 1966 1970 metais
telkti net tūkstančio metų se buvo išleistos 688 iš kitų kal
numo įrankiai ir įrangos
bų išverstų knygų su 13 mi
lijonų tiražu. Iš rusų versta
Išleista kelių autorių «AR
CHITEKTŪROS» apie Vil 224 knygos (4 milijonai eg
niaus senamiestį, bažnyčias, zempliorių. iš kitų Sovietų
Merkinės rotušę, Palangos Sąjungos kraštų 102 leidiniai
parką ir kitas vietas. Numa (1,5 milijonai egz?, iš komu
toma kasmet išleisti po vie nistinių kraštų 128 su 2,5
mil. egzempliorių. Vakarų Ii
ną šios serijos knygą.
teratūros išversta 234 knygos
LAIMĖJ MA,

su penčių milijonų tiražu Lie

Jau šeštas lietuvis įgijo lie
tuvių kalbos daktaratą VI

tuvių rašytojų verčiama į 32
kaibas, kalbamas Sovietų Są-

bar sužinojote?
— Kodėl? — Rytoj turite laidoti, bet trūks
ta gydytojo ekspertyzos? — Aš gi pėsčias nenu
eisiu pas jus. Traukinio nėra.

— Alio! Palaukite ryto.

i

Jau po vidurnakčio. Dangaus skliautas vir
pa milijardais žvaigždžių, ir jų spinduliai tarsi
bidabrinės smulios adatėlės sminga įmigio ylo
je į sustingusių stogų milžiniškas purias kepu
res. Kopdama į patį zenitą pilnatis mirga balz
gana šviesa sniego duknose ir’ šerkšnos kris
taluose.
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— Subačius? — K<as? — Nuovad s viršinin
kas?...
— Pakaruoklis?... Negalėjot palaukti iki ry
to? - Ne?
— Jau dvi dienas kaip pasikorė? Tik dia-

— Kab?- — yra ketvirtą valandą greitasis
pro Panevėžį? — Jūs manęs lauksite stoty? —
Skubu?...

— Bet... Alio! Alio! Klausykit, alio!
— Išjungė nevidonai. — Gydytojas pakabi
no telefono ragelį, perbrauke ranka užmiegotas
akis ir kiek lukterėjęs, vėl jį nukabino.

Dabar jis prikėlė iš šiltų patalų savo padė
jėją felčerį Peliksą .

— Peliksai, surink instrumentus Už pusva
landžio važiuojame greituoju j Subačių — skrodymas.
— Ką?. Sakai, tokią naktį niekas net šuns
laukan neišveja, bet nei tu, nei aš nesame šu
nys. - Reikalas skubus. Nepamiršk užsidėti ausi
nes Nuo stoties važiuosime dar keletą kilome
trų arkliais.
— Nesikeik! Susitiksime geležinkelio stoty.

Gydytojas pakabino ragelį, nusižiovavo Nu
vargusiu kūnu perbėgo drebulys. Pradėjo rengtis.

— Vėl išvažiuoji? —
sėsdama lovoje ir megzta
pečius,
— Miegok, nesikeik.
mas duris. Grįšiu iš ryto
rouoju traukiniu.
Tačiau žmona įsiavė
jo virtuvėn’.

paklausė žmona, atsi
skara apsisiausdama

Aš užrakinsiu išeida
apie 8 valandą, pir
šlepetes ir
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jungoje ir maždaug 20 užsie
nio kalbų anglų, prancūzų is
panų, italų, japonų, norvegų
ir kitas.
KULTŪRA
Vilniuje atidaryta Vytauto
Igno dailės paroda su šimtu
eksponatų. Tai ketvirtoji Va
karuose gyvenančio dailinin
ko paroda, vykusi okupuoto
je Lietuvoje.
Klaipėdos liaudies operos
ratelis nuo 1959 metų pasta
tė tris operas, šiais metais
Strauso
«Čigonų baronas.»
Vaidina mokytojai, tarnauto
jai, meistrai

Vilniaus universiteto med cinos profesorius A. Marcin
kevičius lankėsi Paduvos uni
versitete Italijoje, skaitė pas
kaitą ir svarstė artimesniij
ryšių galimybes.
Vilniaus universitete įvyko
pirmoji visos Sovietų Sąjun
gos džiazo muzikos šventė,
pavadinta «Vilnius 1971».
ĮVAIRENYBĖS

Lietuvoje numatoma gra
žinti turistinį garlaivį Nemu
ną, kuriuo plaukiant butų ga
lima nakvoti bei maitintis. Pa
našius laivus turi Estija ir
Latvija. Kauno darbininkų
400 būrys specialiu turistiniu
traukiniu išvyko 15 dienų ke
lionei po Rusija.
Vilniuje įvyko lelijų augin
tojų pasitarimas. Jame daly
vavo ir amerikietis specia
listas.
Lietuvoje mėgstama vaka
rietiška muzika. I 500 asme
nų talpos teatrą gitaros muzi
kos koncertan susirinko daug
daugiau, nemaža dalis «barz
dotų kiiliniuotų, gauruotų...»
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Kol gydytojas pasiruošė kelionei, ant stalo
— valgomajame jau šnypštė prigesęs samovaras
-r čia pat garavo stiklinėje karšta arbata. Jis
teišgėrė daugiau pusės ir pabučiavęs pablyšku
sį žmonos s išruoštą, išėjo į žvagždėtą tylą.
Vieninteliai sušvitę langai, užsimerkė vėl,
kaip apslblaususio vaiko akutės, o žėrnčia gat
ve slinko sunkiais žingsniais pal nkusi žmogys
ta, karts nuo karto patrindama šalčio gnaibo"
mas rankas. Blizgančios dulkelės papuošė gydy
tojo bebro kepurę. Vielų gailus zvimbimas lydė
jo vienišą žmogų, skubant geležinkelio stotim, pa
liekant sniege gilias mėlynais šešėlio brūkšniais
pėdas.
Kai mes visi susėdome pusryčių, tėtis dar
nebuvo grįžęs. Mama mums paaiškino, kad jis
turėjęs naktį į Subačių išvažiuoti. Mes gi džiū
gavome, kad nėra pamokų, nes termometras ro
dė 27 laipsnius šalčio
Tokiais atvejais moky
klose nebūdavo pamokų.

Lauke buvo saulėta. Dulksnojo auksinės mi
kro snaigės. Sodas atrodė lyg užburtos karalys
tės deimantinis miškas. Kai kur languose vaivo
rykštės spalvomis mainėsi fantastiškus plunks
nos, lapai, gėlės •— šalčio darbo išdaigos!
Gūdžiai staugė dūmtraukiai, ir liepsnos links
mai švytėjo pro kūrenamų krosnių grotelius.
Kambariuose sklido saldūs šviežios duonos, deš
rų ir kmininio sūrio kvapai, kuriuos nustelbė ypatingai gaivinantis kavos aromatas. Bepuery
čiaujaut pasigirdo ir vėl telefono skambutis.
Nuskubėjo mama.
— Alio! Taip,
— Daktaro nėra narni®, Dar nesugrįžo,
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nuskubę

(Bus daugiau)
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Jaunimo Kongresas Rimtai Studijuos
Ateinančių 1972 metų Jiepos mėnesį įvyksiančiam I! Pa
šaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui plačiai jam ruošiamasi,
įvairios kongreso parengimo komisijos airba išsijuosę Jos
Jios siekia padaryti visa, kad šis kongresas vėl sujungtų
draugėn viso pasaulio lietuvių jaunimą, išryškintų jiems di
džiuosius lietuvių taūtos laisvės, kultūros bei išlikimo sie
kimus.
Pats Kongresas susidės; 1) iš studijų dienų, 2) paties
kongreso programos su paskaitom, paro iom, menine dalimi,
sporto rungtynėm ir 3) stovyklos.
Neseniai, liepos pradžioje. įvyko prie Čikagos šokių
mokytojams kursai. Per juos susipažino su lietuviškais tau
tiniais šokiais, Juos jaunimas šoks per šokių ir dainų šven
tę. Kongreso Rengimo Komitetas jau patvirtino STUDIJŲ
DIENŲ programą. Ją pradės jaunimo grupės jau dabar studi
juoti, ir atskiri paskaitininkai, gerai pasiruošę, ją iš pagrin
dų išstudijuos, surinks medžiagą davinius ir pateiks visų
svarstymui ir diskusijoms. Programa rodo, kaip plačiai ir
rimtai yra pasiryėęs jaunimas pažinti didžiuosius mūsų tau
tos ir jaunimo reikalus. Studijų programą paruošė Algio
NORVILO vadovaujama speciali komisija. Ją perspausdina
me žemiau.

STUDIJŲ DIENU PROGRAMA
Programos svarbesnieji bruožai yra šie:
KULTŪRA; Kultūrinis pasireiškimas pavergtoje tėvynė
je, kultūros supratimas ir reikšmė, jaunimas literatūroje mu
zikoje-mene, lituanistinis suklestėjimas, kraštotyra, kultūros
slopinimas; Jaunas kūrėjas išeivijoje, kūrybos prasmė išeivi
joje, jaunas kultūrininkas, jaunas mokslininkas, kūrybos ska
tinimas, kūrybinis reiškimasis spaudoje ir draugijose.
RELIGIJA - Religijos persekiojimas Lietuvoje dabar ir
praeityje, persekiojimo formos, jaunimas ir religija, tikėjimo
persekiojimas pasaulio perspektyvoje; išeivijos jaunimas ir
religija, religija išeivijoje, sąjūdis už tikėjimo laisvę, jauni
mas ir lietuviškos parapijos likimas, religijos vaidmuo jau
nimo auklėjime.
POLITIKA; Pavergtos Lietuvos politinė padėtis, tylioji
ir aktyvioji rezistencija, tautiškumo sąmonė, Lietuvos situa
cija Sovietų Sąjungoje, žvilgsnis į Vakarus, politinės rusini
mo priemonės; Išeivijos politinis veiksmingumas, jo tikslai
ir metodai, veiksnių politinė veikla ir jaunimas, politinės
veiklos reikšmė lietu vai, politinė veikla ir lietuvybės išlaiky
mas, jaunimo politinis sąmoningumas.
MORALINĖ PADĖTIS; Okupuotos Lietuvos moralinis sto
vis, besikeičiančios vertybės, jaunimo idealai, Vakarų įtaka
Lietuvos jaunimui, jaunimo rezignacija ir neviltis: Lietuvių
jaunimas pasaulio jaunimo sąmyšio sūkuryje.
GYVENAMOJI APLINKA: gyvenimo kaita okupuotame
krašte, Lietuvos demografija, ekologija, rusų įtaka, kaimas ir
miestas, Sovietų Sąjungos lietuviai už Lietuvos ribų; Santy
kiai su aplinka išeivijoje, gyvenimas tarp dviejų kultūrų, įsi
jungimas į aplinkos kultūrinį gyvenimą, dalyvavimas vietinė
je politikoje, aplinka ir lietuviška informacija, informacijos
perteikimas.
AUKLĖJIMAS: Lietuvos jaunimo auklėjimas, ideologi
nis auklėjimas, komjaunimas, sportas, jauno lietuvio psicho
loginė sudėtis, socialinės ir psichologinės nutautimo priemo
nės; Lietuviškas švietimas išeivijoje, istorinio sąmoningumo
ugdymas, lituanistikos mokslo galimybės, Vasario 16 gimna-

Pažinčiai su Naujakuriais
Pačiam pietiniam Utenos
apskrities kampely, Joniškio
valsčiaus Dirvonifckio vienkie
my, 1919 m. gegužės 28 d ,
Povilui Šileikai ir Salomei Pa
keturaitei Šileikienei gimė an
trasis sūnus Stasiukas. 4ama
pasakoja — buvęs didelis
rėksnys, skirtingai nuo ra
maus pirmagimio, kuris ta
čiau po dviejų metukų nus
krido į kitą pasaulį.
Vos įgavęs sąmonę, STA
SYS ŠILEIKA atsimena, kad
Lietuvos kareiviai gyvenę na
muose, kad pamiškėj vykę
susišaudymai. Prisimena taip
pat ilgą kelionę ratais į Vil
nių, kur mamytė jį paaukojo
Aušros Vartų Marijai.
Kuomet puskilometrį nuo
namų buvo pravesta demar
kacijos linija, tada jau nebe
kareiviai, bet policininkai užei
davo į namus Už rubežiaus
buvo leidžiama tik pauogau
ti, pagrybauti ir malkų pasi
kirsti po pušynui Aplinka bu
vo lenkiška Žmonės murmė
jo, kam Lietuvos valdžia per
toli išvedusi sieną, atkirsda
ma juos quo Pabradės, Šven
čionių ir Vilniaus, o prikerkdama prie tolimų Molėtų, Sal
dutiškiu ir Utenos.
Septyneriu me u vaikutis —
«o čia. o na-na» į lietuvįšką
Joniškio mokyklą. Po pusės
metų jau godžiai skaitė ir
šnekėjosi su užeinančiais pa
sienio policininkais lietuviš
kai.
Pirmoji Komunija iš klebo
no A. Juknevičiaus rankų, ku
rį 1941 metais komunistei
žiauriai nužu ys. simpatija re
liginėm apraiškom bei lietu
viškai dainai, kuri nuolatos
skardėjo namuose, po tėviš"
kės klonius ir laukus, buvo
būdigi vaikystės bruožai.
Sėkmingai baigus pradžios
mokyklą, kilo svarus gimnazi
jos klausimas. Tėveliui reikė
jo pagalbos, pinigo nebuvo,
svarstyklė linko daugiau į

zija — lietuvybės židinys,
naujų metodų ieškojimas.
JAUNA ŠEIMA išeivijoje:
jos savijauta, lietuvybė šei
moje šeima ir lietuvių ben
druomenė, kaip suartinti lietu
vių šeimas; mišri Šurna lietu
viškoje visuomenėje.
KITI KLAUSIMAI: pasau
lio lietuvių jaunimo susiorganizavimas, nestudijuojančio
jaunimo vieta lietuvių ben
druomenėje, įvairių kraštų
problemos, jaunimo tikslai iki
P I-jo kongreso, BražinskaiKazlauskas- Kudirka Simokaj
čiai-kim. Šeškevičius ir lais
vės prasmė tėvynėje bei išei
vijoje.
Įvairių kraštų jaunimas jau
iš anksto ruošiasi šias temas
aptarti Komitetas renka ži
nias apie pajėg.us Įvairių
kraštų lietuvius jaunuo ius?
kurie galėtų programos dalis
pravesti. Europos jaunimas ta
riasi šių metų liepos mėnesį,
Kanados — rugsėjo, Argenti
nos — sausio.

darbo negu į mokslo pusę.
Mokytojas Sakalauskas nuta
rė nenusileisti. Keletą kartų
atėjo į namus ir įtikino tėve
lį, kad pusėtinas ūkininkas
gali ir net privalo leisti vie
ną vaiką į gimnaziją Ir štai
Stasys patenka į sparčiai be
sivystančių Molėtų progimna
ziją. Pasireiškia tarp skautų.
1933 metais nuvyksta net į
skautų suvažiavimą Palango
je, susipažindamas su pačiu
skautijos kūrėju Robertu Ba
denpowelliu ir pasiekdamas
su ekskursija pačias tolimiau
sias Lietuvos padanges: Klai
pėdą, Kuršių marias ir Nidą.
Molėtuose bemaž viskas bu
vo gerai, išskyrus lotynų kai
bą; — Kam jos reikia, jeigu
kunigu nebūsiu? — nusiskųs
davo Stasys. TėveFai sutiko
lez«tt trečion kiasėn į to pa
ties nuotolio Giedraičius, vie
toj lotynų, ten buvo medžio
rankdarbiai Kapelioravo da
bartinis vyskupo Oeksuio ben
dradarbis, kun. P. Celiešius.
Vieną kartą jis paskolino
kun. Pr. Uetraičio verstą šv.
Jono Bosko gyvenimą. Prade
jęs kaip romaną gyvo įspū
džio pagautas baigė jį akai
tyti atsiklaupęs ramiais .vaka
rais ant kelių savo kuklaus
buto prieblandoj.
1935 metais Giedraičiuose
tėvas Jonas Bružikas laikė pa
rapijos bažnyčioje misijas Jo
ugningas žodis buvo lemia
mas dvasiniam pašaukimui.
Pamilęs Don Bosko ir, per
Saleziečių Žinias susipažinęs
su saleziečiais lietuviais, jau
nuo metų įsikūrusiais Vytė,
nuošė, netoli Jurbarko, įstojo
į tą kun. A. Skelčio vadovau
jamą jaunimo židinį Per me
tus susigyveno su nauja šei
myna, pramoko italų kalbos
ir 1936 metais rugsėjo mėne
sį iškeliavo Italijon. Tėvelis
išlydėjo iš namų, pranaiauda
mas, kad jau daugiau jo nebepamatysiąs Taip iaktinai
ir įvyko. Italija, visai skirtie
gas kraštas, skirtingi papro
čiai, savotiškas gyvenimas mi
sionieriškoj Ivrejos gimnazi
joj. Su nieku nebuvo galima
prasižioti lietuviškai kaip tik
su dviem ten užsilikusiais
draugais, kurių vienas dabar
žymus lietuvių veikėjas Itali
joje, Mons. Vincas Mincevi
čius
‘
1949 metais, besiaučiai.t pa
saulinio karo viesului, Stasys
patapo salezietis. Studijavo
tris metus filosofijos, per po
rą metų lavinosi mokytojavi
mo praktikoj, vienerius metus
dirbo saleziečių centre Torine ir paskui įstojo į tarptoutinį saleziečių ateneumą mo
kytis teologijos. Jubiliejiniai
1950 metai — jo kunigystės
primicijų metai. Vienkartiniai
išgyvenimai, karštas troški
mas darbuotis Viešpaties pjū
tyje, nors toji pjūtis nebuvo,
deja lietuviška. Po dviejų mo
kytojavimo metų itališkose
gimnazijose. 1953 melais atsi
darė lietuviškoji vidurinė mo
k>kla pačioj Don Bosko tė
viškėj Castelnuove. Tenai,
beverčiant tylią lietuviško ir

krikščioniško auklėjimo va
gą, praslinko net 15 metų. Ga
lop lietuviai saleziečiai persi
kėlė į Romą, o kun. Stasys
išvyko mokytojaufti į lietuviš
ką «Vasario 16» gimnaziją Vo
kietijoje Tragiškai žuvus Al
pėse gimnazijos kapelionui
kun. J. Riaubūnui, užėmė me
tus laiko jo vietą ir paskui
išskrido į Braziliją, kame at
rado lygiai tokius pačius lie
tuvius, kokius buvo palikęs
išvažiuodamas iš Lietuvos..
Tai daugumoje tųjų laikų emi
grantai. Taip, galima sakyti
jog istorija prasideda iš
naujo.
Kun. Pr. Gavėnas
iigggĮ!
,i.
iiMuniu

«MES VALDYSIME
PASAULI»
Neseniai išėjo iš spaudos
didelis dviejų tomų veikalas.
«Mes valdysime pasaulį» Jei
nori gerai pažinti bolševikų
tikslus ir priem ues, kurias
jie vartoja ir vartos iki visas
pasaulis jiems priklausys,
skaitykit šį veikalą. Jis ne iš
piršto išdaužtai, bet parašy
tas Vyriausios Tarybos vice
pirmininko Juliaus Dovydėno
komunistų vilkėjo nuo 1940
metų, kai bolševikai užėmė
Lietuvą, iki 1941 metų biržeI o. kai vokiečių kariuomenė
juos išgrūdo
Julius Dovydėnas taip pat
buvo vyriausias priešmokykli
nio anžiaus bolševikiškoje
dvasioje įstaigų tvarkytojas.
Jie dalyvavo slaptuose posė
džiuose, kuriuose iš Maskvos
atvykę komunistų instrukto
riai ir profesoriai aiškino bol
ševikų veiklos metodus, kad
galėtų užvaldyti pasaulį La
bai įdomu pažinti tuos meto
dus, kuriuos taip gyvai ir do
kumentaliai aprašo Julius Do
vydėnas, kuriam
atsidarė
akys, ir kuris pažino visą ko
munizmo niekšybę. Šiurpuliai
eina per kūną, kai skaitai
tuos instruktorių žodžius, kaip
NKVD turi elgtis su «liaudies
priešais».
Šį veikalą vertėtų išversti
į viso pasaulio kalbas, kad
atsivertų akys tiems, kurie
su Sovietų Sąjunga nori už
megzti draugiškus santykius,
kaip su milžinišku voru, ku
rs savo tinklu gudriai apvieloja savo auką ir pagaliau ją
pasmaugia, iščiulpdamas j s
kraują. Ten aiškinama, kad ir
Hitleris nukopijavo bolševikų
metodus naikinti savo prie
šams. Bet Hitleris ralaimėjo, nes objekto pasiėmė fašiz
mą vokiečių tautą, o bolševiz
mas darbininkiją kurios pil
nas visas pasaulis. Hitlerį- žu
dė tautas ir tuo išgązdino pa
saulj. Už tai jis pralaimejo. o
komunizmas vilionėmis trau
kia į savo tinklą visą keršto
ir gerovės ištroškusią pasau
lio darbininkiją. Jis nuo akių
slepia savo galutinį tiKslą.
Už tai tokio didelio prielanku
mo susilaukia žmonijoje. Su
vilioti žmonės negalvoja apie
galutines pasekmes, tik klau
so išgelbėtojo iš skuruo ir
sutriuškintojo darbininkų pr e
šo, kapitalizmo. Paskaičius tą
veikalą, pamatai visus komu
nizmo pianus ir slapčiausius
metodus. Labai įdomu 1
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VZelina
TARYBOS POSĖDIS.
Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės Tarybos posėdis šau
kiamas rugpjūčio 6 dieną
penktadienį 20 vai, Jaunimo
namuose Vila Zelinoje.
Bus svarstomi labai svar
bus ir aktualus reikalai, to
dėl visi Tarybos nariai yra
prašomi būtinai dalyvauti.
JUOZAS ČIUVINSKAS
Br. L. Bendruomenės Tary
bos Pirmininkas.

Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės Savitarpio Pagalbos
Tarnyba per paskutinius ' tris
mėnesius (gegužės, bipžeiio»
liepos) sušelpė pagalbos rei
kalingas 9 lietuvių šeimis433
kruzeirajs; jų tarpe prisidėjo
175 kruzeirais prie gydymo
vieno jauno vyro. Be to, su
šelpė rūbais 7 šeimas.
Po rūbų ryšulj aukojo O ir
P. Šimoniai, Sai. ir St. Naru
šiai, p. Paleckienė, M. Pieperienė Jr dar pinigais 10 kr)
ir dar keletas kitų šeimų. Pi
nigais parėmė vist, eilė Mookos ir Vila Zelinos šeimų.
Studentės Leokadijos Alekna
vičiūtės studijų rėmimo būre
lis .'uaukojo 595 kruzeirus. Vi
siems aukotojams Lietuvių
Bendruomenės ir šelpiamųjų
vardu širdingas ačiū.

GRAŽIAi TARĖSI

Vila Zelinos klebonijoje, tė
vų sa eziečių iniciatyva, įvy
ko įvairių organizacijų atsto
vų neformalus pasitarimas lie
pos 22 Dalydavo 17 asmenų,
kurie įklausė kun. Pr Gavė
no darbo gairi-ų metmenis ir
sutarė rinktis kas mėnesį ben

—
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ŠVENTĖS (LIEPOS 31) PRCGA
T. T. SALEZIEČIAI

driems reikalams aptarti.
Savo pranešime kun. Gavė
nas pabrėžė, kad kiekviena
organizacija, norinti gyvuoti,
protarpiais aptaria savo tiks
lus, narių prieauglį, veiklos
planą;
rūpinosi lietuviškos
spaudos reikalu, jaunimo da
lyvavimu spaudoje, Lietuvos
reikalais brazilų spaudoje; da
lyviai pritarė kad vienas svabiausių darbų — mūsų jauni
mas — žinoti, kiek ir kokio
yra, ką veikia, kaip galima
įtraukti; kalbėtojas sakė kad
visa visuomenė turčių rūpin
tis lietuvių kunigų prieaugliu
Vila Zelinos parapijos reika
lais dar iškėlė religinę para
pijos padėtį, parapijos orga
nizacijas, ryšius tarp jmrapiečių, religinį atsinaujinimą, ku
ris galėtų vykti kursais, leidi
niais ir rekolekcijomis.
Diskusijų daug nebuvo, bet
numatyta kas mėnesį prista
lyti vieną temą, iš anksto pas
kelbtą, kad dalyviai galėtų
pasiruošti, bis įvacinis posė
dis truko 2 valandas.

MOÓCA
Širdingai sveikina su vardadieniu savo nares ir kitas

tautietes

ONAS

jų dangiškos Globėjos

šv. Onos šventės proga

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ

DRAUGIJOS VALDYBA

Š.m. rugpjūčio men. 1 d. V. Zelinoje yra rengiama

JAUNIMO ŠVENTE
kurios programa yra sekanti:
11 vai šv. Mišios liet, jaunimo intencija. Jų metu jau
nimas yra kviečiamas priimti šv. Komuniją.

16 vai. meninė programa Seselių Pranciškie čių gim
nazijos salėje: A. Gustaičio vaidinimas ’Sekmi
nių vainikas» su lietuvių liaudies dainomis ir
tautiniais šokiais.
Po programos — pasilinksminimas iki 22 vai. Bus
staliukai, užkaniinė ir kt.

Kviečiame dalyvauti visus ' ão Paulo lietuvius, o
ypatingai jaunimą! Laukiame visų!
Rengėjai prašo visus apsirūpinti pakvietimais iš
anksto. Jų galima gauti; vakarais - Jaunimo Namuose,
sekmadieaiais — prie Vila Zelinos bažnyčios ir pas T.
T. Jėzuitus, o taip pas ir pas Žilvitiečių tėvus.
«Žilvičio- jaunimas
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Rugpjūčio 23 dienos vaka
Reiškiame gilią užuojautą BLB Tarybos vicepirminin
rui Vila Zelinoje ruošiamos
kui ALFONSUI PETRAIČIUI ir šeimai, sužinojusiai,
mišios už 5 Sanpaulyje dir
kad Lietuvoje mirė jo motinąjį
busius mirusius KUNIGUS, ią
A A ONA PETRAITIENÉ
dieną sueina lygiai metai, kai
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Taryba
mirė (Lietuvoj) 83 metų kun.
Jeronimas Valaitis, pirmasis
S. Paulyje lietuvis kunigas įvyks antradienį, rugpiūčio 3, Jonas Lukoševičius su Regi
prel A. Armmo klebonijoje, na Bagdžiūte, Aleksandras
čia darbavęsis 5 metus.
l'a pačia proga bus Dievui Mauá. Posėdyje, kuris prasi Valavičius grįžo po 6 mėne
kariu primint; ir km b. kau deda 9 3u vai. numatyta prel. sių JAV bėse. kurių bėgyje
lyje mirusieji ar čia darbaię Z. Ignatavičiaus paskaita «iš «alyvavo moksleivių ateiti
si kunigai; t. Stanislovas Au- pažintis amžių bėgyje ir šian ninkų stovykloje Dainavoje ir
senka OSB, prel. Kazimieras dien>, komisijų (šalpos, spau- tautinių šokių mokytojų kur
Miliauskas, t. Vladas Mika oo< pašaukimų) ir kiti į rsne suose. i eokadija Aleknavičiū
lauskas 8J ir pernai miręs Šimai;, vieuybės fctatutas, atei
tė, studijuojanti mediciną Por
JA/-bėse kun. vincas Vale ties darbo gairės. Pirmasis tugalijoje, liepos 26 grįžo
posėdis įvyko prieš t. is mė atostogoms. S. Paulyje vieši
vičius.
Tikimasi, kad mišias galės nesius, dalyvavo 15 asmenų.
iš JAV-bių atvykusi Marija
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koncelebruoti keli kunigai.
Saulaitytė.
Pas tėvus jėzuitus
ŪBSOMlii
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vasaros atostogas praleidžia
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ATVYKO IR IŠVYKO
jėzuitas
studentas f dward
RENKASI KUNIG.J
Petras ir Ona Šimoniai te Barron, ameriKietis. I VeneBrazilijos lietuvių kunigų
bevieši pas savo dukteris cueią sugrįžo Tadas Garšva
vienybės antroji konferencija
JAV-bėse ir Kanadoje. T. Jo su šeima, 6 mėnesius gyve
nas Kidykas dalyvavo ’tauti nęs São Paulyje, akordeonu
nių šokių mokytojų kursuo
talkinęs «Žilvičiui» ir «Ne
se, kurių dalyviais buvo ir munui».

RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius l

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 išsimok ėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
______

ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Molezas de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS 1576
Mooca, ! 0<ir 92 3991

NUMERIO

KAINA 0.40

PAULO. 13

JONAS JAKUTIS

DR.

ATbKlRO"

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
T ei. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.0-Sala 19- Tel. 37-0324
ne 14,00 ik- 18,0C vai.

Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos pamokos vėl prasi
dės rugpiūčio 7 d,
11—11
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DĖL KAI KIENO SKUNDŲ
Kai kurie «Mūsų Lietuvos»
prenumeratoriai skundžiasi;
cSumažino puslapių skaičių,
o pakėlė savaitraščio prenu
meratą!»
Administracija norėtų paaiš
kinti; ne ji sumažino ML pus
lepių skaičių, bet spaustuvė.
Tačiau ji pakėlė spausdinimo
kainą 200 kruzeirų mėnesiui.
Nemanome, kad perdaug, nes
viskas pabrango. Be to, kaip
buvo ML rašyta, kurie jnegali mokėti po 25 kr., temoka
senąją prenumeratos kainą
— 20 kr. Tačiau turėtų apie
tai pasikalbėti su ML administiacija ar jos įgaliotiniais
n—n
ÍÍMEUÍÍ
SUKAKTUVININKAI

Lietuvoje Telšių vyskupas
Juozapas PLETKUS šiemet
švenčia 50 metų kunigystės
jubiliejų T. Jonas Bružikas,
b. J., pasiuntė jam sveiki
nimą.
São Paulo lietuvis kunigas
jėzuitas PETRAS DAUGINTIS
liepos 26 d minėjo savo ku
nigystės 25 metų sukaktį,
Maldos Apaštalavimas aukojo
už jį šv. Mišias, kiti pasimel
dė, pasveikino jį.
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Prelatui J U ZUI KONČlUi
gegužės 23 u. suėjo 80 metų,
bet jo judrumas, darbštumas
ir linksmumas nesumažėjo. <š
Miami, Fla, mašina nuvažia
vo į Chicagą, ten pabuvęs
vyks Kanadon, o išften persi
kels Romon, iš ten važinės
po Europos valstybes, po vi
sokius archyvus ieškoti jietorinėe medžiagos apie Lietu
vą. Prieš 5 metus, Švęsda
mas kunigystės 50 metų jubi
liejų. o amžiaus 75, visus užkomandavo: girdi, kai aš švę
siu 100 metų jubiliejų, žiūrė,
kite, kad nė vieno iš Jūsų ne
trūktų, kurie čia esate,
n—n

iŪMMHlii
Gegužės 26 d. Chicagoj pa
laidotas Betanijos kapinėse
evangelikų liuteronų kunigas
JONAS PAUPERAS. Misijoms
rius Jonas Bružikas Vokieti
joj su juo turėjo gražų pasi
kalbėjimą dėl Bažnyčių susinijimo. Jis atėjo pas misijonierių, kai tas tvarkė vieną
mišrią moterystę. Kun. Pauperassakė: «Tėve, nebark
mus pamoksluose, bet švel
niai kalbėk, kad visi linktų
me j susivieuidmą. Vėliau
kun. Pauperas raginęs lietu
vius liuteronus į pamokslus.
Tas dalykas buvo dar prieš
II Vatikano susirinkimą, ku
riame iškilo Bažnyčių susivie
Iii j 111G K

