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Bendruomenės Tarybos Posėdis
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Tarybos posėdis šau
kiamas spalio men. 1 dieną, penktadienį, 20 valandą, Jauni
mo namuose Zelinoje. Bus svarstomi svarbūs ir labai sku
būs reikalai. Prašomi dalyvauti visi Tarybos nariai.

•

Juozas Òiuvinskas
Br. L. Bendruomenės Pirmininkas
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DĖMESIO! DĖMESIO!!
Jau sudarytas Jaunimo kongreso komitetas!

PLAČIAJAME PASAULYJE
VOKIETJAI

Musų krašto vyriausybė
paskelbė NAUJĄ PLANĄ vi
sų piliečių ir krašto gerovei
pakelti. Tai yra ilgas raštas.
Jo svarbiausi punktai yra šie:

1. Valdžia stengsis žymiai
pagerinti visų žmonių pragy
venimo lygį. Tam tikslui bus
įvedamos naujos ir labiau su
stiprinamos bei energingiau
pravedamos įvairios progra
mos.
2. Norima teisingiau ir ly
giau paskirstyti krašto paja
mas tiek tarp paskirų žmo
nių, tiek tarp įvairių Brazili
jos sričių.

3 Planas pripažįsta ir no
ri labai skatinti privačių žmo
nių ir įmonių iniciatyvą, kad
kad visi gamintų ko daugiau
visokių gerybių.
4. Bus stengiamasi išvežti
į užsienius vis daugiau ir dau
giau krašto gaminių įr taip
įsigyti daugiau užsienio kapi
talų, kurie praturtina kraštą
ir leidžia kurti naujus fabri
kus,. kurie duoda daugiau ge
rai apmokamų darbų gyven
tojams.

5. Labai daug dėmesio bus
kreipiama į krašto švietimą.
Tam reikalui bus atidaroma
vis daugiau ir daugiau įvai
rių rūšių mokyklų.
Žodžiu dabartinė Brazilijos
vyriausybė
stengiasi įvesti
ko
daugiausiai pagerinimų
krašto gyventojams, kad jie
būtų patenkinti savo tėvyne,
kad nebeliktų didelių skur
džių. kai tik saujelė privilegi
juotų nežino kur dėti savu
milijonus.

Katalikų Bažnyčia jau nuo
seniai ragina pramonininkus
pasitenkinti patys sau mažes
niu pelnu, o duoti žmonišką
atlyginimą darbininkams, kad
jie iš savo darbo galėtų ne
vien nuo bado apsiginti, bet
tikrai patogiai įsikurti, tinaamai išmokslinti savo vaikus
ir dalyvauti krašto kultūros
lobiuose.
Malonu, kad dabartinė Bra
žili jos vyriausybė tai supran
ta ir to siekia naujais įstaty
mais. Bet ir geriausi įstaty
mai nepadės, jei visi pilie
čiai, ypač pasiturintieji, ne
supras, kad tik teisingai ir
dosniai pasidalindami savo
uždarbiais turės ramų paten
kintą kraštą.

Vakarų Vokietijos ministras
pirmininkas Willy Brandtas
sukėlė daug kalbų bei rūpes
čių visoje Europoje i Š. Ame
rikoje. Jis staiga šiomis die
nomis nuvyko Sov. Busijon
tartis su Brežne u. Apie ką
jie iš tiesų tarėsi, niekas ti
krai nežino, bet užtat pasau
lio spauda pilna visokių spė
liojimų. Mažosios, ypač pa
vergtosios tautos bijo, kad
Brandtas bus sutikęs pripa
žinti >ov. Rusijai visas per
paskutinį karą užgrobtas že
mes. Sako jis esąs linkęs jau
pripažinti Rytų komunistinę
Vokietiją nepriklausoma vals
tybe ir nebereikalaut, kad ji
vėl susijungtų su Vakarų Vo
kietija.
Kiti rašo, kad Sov. Rusija
esanti labai susirūpinusi Ame
rikos susiartinimu su kom.
Kinija, todėl dabar despera
tiškai ieško kokių nors didės
nių pa įtarimu pasaulio dėme
siui nukreipti nuo Niksono
kelionės Kinijon. Kaip ten
bebūtų, Willy Brandtas sukė
lė pasaulyje didoką rūpesčių
debesį.

ruoju per trejetą mėnesiųJau numušė porą Izraelio lėk
tuvų. Egip as susijungė su Li
b'ja ir Sirija vienon respublikon, tikėdamiesi tuo būdu
lengviau įveikti Izraelį. Iz
raelis savn ruožtu reikalauja
iš Amerikos vis daugiau ir
vis modernesnių ginklų savo
nepriklausomybei apginti. Ru
sai gi veža arabams gausiai
savo ginklų. Atrodo, jog anks
čiau ar vėliau turės vėl įsi
liepsnoti žydų-arabų karas,
kurs turės būti labai žiaurus.
Yra rimtas pavojus, kad tada
įsikiš ir Sov. Rusija ir Š.
Amerika. O tada ir pasauli
nis karas vargiai bebus iš
vengiamas.

SIAURINE AIRIJA

Pagal organizacijų atstovų
nutarimą rugsėjo 10, į Brazi
lijos jaunimo kongreso komi
tetą įeina 33 nariai iš visų
São Paulo lietuvių organiza
cijų ir du iš Rio de Janeiro
lietuvių kolonijos.
Rugsėjo 17. jau trečiame
posėdyje 1972 metais įvyk
slančio Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso reikalu, daly
viai priėmė Z. Bačelio pa
ruoštą komisijų sudarymo pro
jektą ir suruošė toms komisi
joms kandidatus. Numatytas
komiteto prezidiumas, finansų
programos ir kontrolės ko
misijos.
Sekančiame posėdyje sek
madienį, rugsėjo 26 d., 15
vai. Jaunimo namuose bus
balsuojama už komisijų na
rius.

Šeši šautinės Airijos da
į vyriausią komitetą ligi
lies va sčiai'ar apskričiai te
bepriklauso Ang.ijai, nors tu šiol Įėjo šie asmenis.- A.
ri plačią autonomiją. Didžiau Triūbienė, J. Bagažius, P. Ši
monis, V. Aleknavičiūtė, kun.
sią Š. Airijos gyventojų dalį
Pr. Gavėnas, kun. A. Saulai
sudaro protestanta. Katalikai
gyventojai jau ^seniai skun- te, J. Dimsa, kun. ’St. Šileijįžį.aM. jog esą persekiojami, _ ka, J Bajoriuas, I. Skurkevispaudžiami,
išnaudojami ir čiūtė, A. Steponaitis, E. Mireikalauja sau lygių teisių. kuckytė, J. Silickas, V. PilyDabar jau antri metai, kad pavičiūtė, J. Lukoševičius, L.
jie savo reikalavimus pradė
jo remti ginkluotais puolimais
ir kaikuriuose miestuose išsi
vystė tikrai partizaninis ka
ras. Anglija atsiuntė kariuo
Nors ūgiu jūs dar «pipi
menės dalinius tvarkai atsta
rai»,
bet jūsų vaizduotė aps
tyti, bet tai nesiseka ir jau
visa eilė jos karių čia žuvo. krieja visą pasaulį. Jums pa
Bijoma, kad partizaniniai pul tinka nuotykiai, miškai, sto
dinėjimai gali artimu laiku vykios. Pernai smagus jūsų
virsti tikru pilietiniu karu. būrelis stovyklavo sausio pra
Šv. Tėvas viešai apgailesta ažioj prie BII.LINGS užtvan
vo nelemtą brolių kovą ir ra kos, palikdamas ilgą atmini
gino taikytis Kolkas nė vie. mą įdomiai išleistame lai
na pusė neklauso jo ragini kraštėlyje, skaidrėse ir net
baltų parodoj. Kadangi stovy
mų taikytis.
kla visiems ir visoms patiko
ateinančią vasarą yra gelimy
bės stovyklauti vėl toj pa
čioj vietoj, tik kiek vėliau,
ROMA
būtent nuo 1 iki 8 vasario
Buvusio Sov. Rusijos dik Priimamas jaunimas iki 15
tatoriaus Kruščiovo mirties metų amžiaus. Stovyklavietė
proga prisiminta, kad popie turi dešimtį namukų, talpinau
žius Jonas XXH1 priėmė jo čių po 10 asmenų kiekvie
žentą Adžubėjų specialioje nas. Apie maistą, patalą, šei
audiencijoje. Tai buvo tada mininkes, gydymą ir perveži
negirdėtas dalykas, ir daug mus galvoja stovyklos nuosa
kas tuo piktinosi.
vybė, priklauusanti A, C. M.
Prisimintina ir tai, kad Jo firmai.
nas XX II išle do labai jau
Už visą 8 dienų pragyveni
trų atsišaukimą, prašydamas mą, neskaitant kelionės ten
išlaikyti taiką, nepradėti ka
ro, kai Sov. Rusija susirėmė
dėl raketų bazių įrengimo Ku
S. Paulo dienraščio O Estado
boję 1962 metais spalio mė
nesį. Atsišaukimas įteiktas tą de S. Paulo, kur.e tas ir ki
tas pastangas gelbėti žmoni
pačią dieną ir Kruščiovui ir
ją nuo karo nelaimės ir lai
JAV prezidentui John Kenne
dy, Abu paklausė popiežiaus mėti prislėgtiems krikščio
prašymo ir jų konfliktas ne nims nors kiek daugiau lais
išsivystė į atominį pasaulin} vės komunistų kraštuose pei
kia. Prikiša popiež ui nešva.
karąO atsiranda žmonių, net ir rų politikavimą ir pataikavi

Vosyliūtė, A. Dilytė; J. Anta
naitis, M. Černiauskaitė, Z.
Bačelis ir J. Čiuvinskas.
Prezidiumą sudarys penki
nariai, finansų — septyni, kon
trolės — trys ir programos
— penki. Komitetas iki Vasa
rio 16 turės išrinkti iki 17
atstovų, kurie su 233 kitais
atstovais iš 15 kraštų turės
sprendž.amąjį balsą Šalia ofį
cialių atstovų, į Kongresą hir
želio 30 — liepos 16 gali vyk
ti dalyviai ir vyresnieji as
mens — svečiai. Tautinių šo
kių grupė taip pat ruošiasi
vykti į JAV-bes.

VAIKŲ STOVYKLA
NUSTATYTA

São Paulo lietuvių vaikų
stovykla (<.uo 8 iki 13 metų)
įvyks ACM stovyklavietė, e
prie Billings ežero, ten pat,
kur pernai, nuo vasario (fe
vereiro) 1 iki 8 dienos.
stovykloje bus nuolatinė
sveikatos priežiūra — jaunas
gydytojas, kur} parūpins ACM
įstaiga
g
Jaunimo stovyala numato
ma vasario antrąją ir trečią
ją savaitę, bet vieta dar ne
nustatyta.

Mažasis S. Paulo jaunime

J. A. Valstybės išgyvena
sunkią ekonominę ir politinę
krizę. Šiuo metu ne tik ten
yra gerokai bedarbių, bet la
bai susvyravo iki šiol tvir
čiausiu pinigu laikytasis do
leris. Apie tai skaitykit kito
je šio puslapio vietoje.
Amerikai atsisakius išpirk
ti
savo
dolerius
auksu
ir
uždėjus
dešimtį
pro.
centų mokesčių ant visų iš
užsienių
įvežamų
prekių,
prieš ją pasišiaušė kone vi
sas iki šiol jos remtasis pasaulis. Visi reikalauja tuojau
nuimti tą 10 proc. įvežimo
muitą, kurs, girdi, žlugdo ki
tų kraštų prekybą a merika
teisinasi, kad tas mokestis jai
yra būtinai reikalingas savo
didelėms
skoloms užsienių
prekybai padengti. Kai tik
prekybos reikalai susitvarky
sią, mokestis būsiąs nuimtas.
HE—II
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EGIPTAS
Egipto vyriausybė vis daž
niau ir smarkiau graso Izrae
liui pradėti karą savo praras
toms žemėms atgauti, jei Iz
raelis nepasitrauks iš jų ge

Lietuvos nacionalinė į
M.Mažvydo bibliotek.il

ir atgal, atsieina 140 kr. kiek
vienam. Kas aštuntas stovy
klautojas išlaikomas veit i.
Jei tos pačios šeimos ątsiran
da daugiau stovyklautojų, pir
masis moka 140 cr , antrasis
— 100, trečiasis — tik 60.
Įsirašyti galima tuč tuojau
ar pas t. Sauiaitį Šv. Kazimie
ro parapijoj, ar pas kun. Ši
leiką V. Zelinoje Pas juos
galima taip pat gauti smul
kesnių informacijų. įsirašymo
kaina - 25 kr. Patartina išsi
mokėti KA1OMIS. įmokant
kas mėnesį po . 5 cr., iki va
sario padengiáma beveik vi
sa skola. Faktinai stovykla
kainuoja žymiai daugiau, bet
tą viršų tikisi išlyginti stovy
klos organizatoriai bei T ėvų
Komitetai.
Apie vyresniojo amžiaus
jaunimo stovyklos galimybes
bus pranešta sekančiam «Mū
sų Lietuvos» numery.

mą komunistams. Tai ne tie
sa. Popiežius, kaip Kristaus
vietininkas turi rūpintis tikin
čiųjų labu, ir kai tik yra ga
lima tartis ir su aršiausiais
tikėjimo priešais, kad p. leng
vintų jau pusę šimto metų
kenčiančių savo vaikų argą
na—H
lisnoMBi

2

VTTSU LIETUVA

2 ouíl

Kultūriniame Gyvenime
FILMAI IR FOTO

fekmingai
goję.

tvarkomą

Čika

1^71 j». rugsėjo 24 d

okupuotoje Lietuvoje Bosto paskaitą Sorbonos universite
no lietuvių kultūros klube te, Paryžiuje. Ten pat buvo
paskaitą skaitė dr. Benedik nuvykęs ir karštų elektronų
tas Mačiuika, Connecticut uni specialistas Vyt. Bareikis.
versiteto profesprius.

tu su savo vyru dail. Vytau
tu Kašuba, New Yorke.

Argentinos Lietuvaitė Lidi
Čiurlionio Galerijoje Čika
i —ii
ja
Kalibataitė laimėjo aukso
iimrifliBii
goję vyko Algirdo Grigaičio ííbmokíí
Šį
rudenį
Vilniaus
universi

medalį ir antrąją premiją
meninių fotografijų paroda su
Ričardas
Bačkis,
vienos
fir
tetan
pirmą
kartą
atvyksta
Australijos lietuvis Jurgis
(10,600 pezų) La Platos IX
J30 nuotraukų. Buvęs ekspe
mos aukštas pareigūnas, pa studijuoti grupė užsienio lie men< parodoje.
Janavičius
daug
savo
eilėraš

rimentinės nuotraukos puošėkviestas ir Paryžiuje dėstyti tuvių. Mokysis medicinos,
; lėtojas perėjo daugiau j rea čių anglu kalba paskelbė
įvairiuose l’teratūros žurna Aukštesniajame Marketing ins ekonomijos ir kitų specia
lizmą.
lybių.
luose, o dabar rinkinį «Kelio titute.
II—Mil
Adelaidėje australų meno
nė į mėnulį».
iinūii
Il—ll
Il—ll
draugijos
parodoje dalyvavo
I-iii
iiEBSEaaii
vilniaus televizija kuria
ir Leonas Žygas bei Ieva PoVilniaus
Pedagoginiame
ins
Rytų
Europos
studijų
sąjun
dviejų dalių meninį filmą «Bi
čienė.
•Naujoji Viltis», politinio ir ga dvi paskaitas savo meti titute keli dalykai dėstom1
' Vainių girios karalius» apie
Tadą Blindą, beveik legendi kultūrinio žurnalo, redakto niame suvažiavime Monrea lenkų kalba — matematika,,
lyje skyrė baltų studijoms — lenkų kalba ir literatūra.
nj žemaitį, ponų priešą ir riumi yra dr. Jonas Balys.
Lietuvė menininkė Elena
kalbotyrai ir literatūrai. Pas
vargšų draugą.
Gaputytė, gyvenusi Kanado
kaitas skaitė keturi amerikie
je, dabar dėsto meną Anglijo
čiai profesoriai.
K. Valacka, fizikas iš Lietu je po studijų Prancūzijoje.
Argent nos ambasadorius
vos, du mėnesiu mokslo rei Dalyvavo kanadiečių paro
Fotografas Algirdas Grigai Washingtone kvietė Stepo Zo
kalais lankėsi Anglijoje.
doje.
tis pasižymėjo Čikagoje. Mies barsko leidyklą atsiųsti savo
leidinių
į
tarptautinę
parodą
Dr.
Vytautas
Klemas
Deja
—
n
n
to kultūrinis žurnalas jdėjo
—iii
ŪBBBnii
šešis puslapius jo nuotraukų. Buenos Aires universiteto 50 ware universitete dėsto jū
metų sukakties pr ga. Paro ros mokslų fakultete. Anks
Aukštosiose Lietuvos moky
U»*——UI
Australijoje paskelbtas kon
čiau profesoriavo Pensilvani klose galima įsigyti 130 spe
da prasideda spalio 15.
iiKEBHMŪ
kursas lietuviško paminklo
jos universitete.
cialybių, jų tarpe mėgimiau- projektui neseniai mirusiam
n—ii
Sekančiais metais baigsi ÜHKOlii
stos yra prekybos ekonomi poetui fulgiui Andriušiui pa
mas filmas "Herkus Monte»,
ka, visuomeninio maitinimo gerbtiVilniuje išleista jau penk
statomas Vi’niuje. Numato
Lietuviai mokslininkai nori technologija, medicina, psi
mos ir masinės scenos su ta Putino Altorių šešėlyj lai
atstatyti II karo metu su chologija, žurnalistika, teisė, iiõnfiaiil
kautynėmis prie Marienbur da — 45.000 egzempliorių.
griautą 1756 metais statytą užsienio kalbos (ypatingai an
go?
Il—ll
Dail. Vytautas Ignas, gyve
iinaraii
Tolminkiemio bažnyčią, ku glų kalba ir literatūra.)
nąs JAV, buvo Vilniuje savo
lianausaūi
Poeto Vytauto Mačernio pen rioje dirbo Kristijonas Done
90 tapybos, grafikos ir 'akvalaitis. Griuvėsiuose atrasti jo
kiasdešimtąsias
gimimo
meti
re ės parodoje. 52 savo kū
LITERATURA IR
nes atžymėjo Telšiuose. Ap palaikai, kurie dabar yra mu
MENAS
rinius padovanojo Vilniaus
ziejuje.
KNYGOS
lankytas jo kapas Šarkelėje.
Dailininkė Aleksandra Ka dailės muziejui.
II—II
Cievelande einąs laikraštis III
šubienė dalyvavo architektū
Dirva vedamajame siūlo išei
ros parodoje, kurioje parodė
Dr.
Donatas
Sauka
apgynė
Kazys
Bradūnas
redagavo
vijos lietuviams steigti litera
septynis pritaikomojo meno
Londono Lietuvių namuose
turo- muziejų, kuriame būtų 60 išeivijos poetų antologiją, dizertaciją «Lietuvių tautosa dalykus - gėlyną salę, įvai
sudėti rankraščiai ir įvairūs kuri išeis šių metų paoaigo- kos savitumas ir meninė rius kambarius ir raštinę- suruošta dail. Marijos Baras
vertė».
dalykai iš lietuvių literatūros je iš «Draugo» spaustuvės.
Jos darbus aprašė septyni 28 tapybos darbų paroda.
II—BU
istorijos ir rašytojų gyveni
amerikiečių žurnalai ir du
iinoBnii
mo, kuris būtų panašus į
laikraščiai. Kašubienė suma
MOKSLAS
J. Požėla, puslaidininkų spe ningai panaudoja visas mo
prof J. Žilevičiaus vadovau
Vilniuje mirė dr. Dzidas Bu
jamą Muzikologijos archyvą,
Apie socialines problemas ciaiistas iš Vilniaus, skaitė dernias medžiagas. Dirba kar drys, ekonomijos daktaras.
nggawaii
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Anapilio Papėdėje
KAROLĖ PAŽĖRAI I È
(tęsinys)

Ne. ne, tai nė jai, — sutramdė save. Ir su
pyko ant savęs, kad nuo tos minties paraudo.
— Kokie jūsų pirštai ploni, ilgi, aristokra
tiški... O mano ranka gaspadoriška, — kalbėjo
jis, stebėdamas jos rankas ir rodydamas savo
savo stambią plaštaką.
— Svarbu n© rankos kokybė, o sielos, —
tarė ji sumišusi.
f ;
,
> '
.. .
Taurui susimąsčius, ji pajuto jo mintį:
«Kodėl, prie tavęs prisiartinus, tavo siela,
kaip mimoza palytėjus jos laukus,r užsidaro?
Kodėl?»
Nuo jo neramaus, klausiančio žvilgsnio ji
paraudo, bet nedavė jam jokio atsakymo, nes ir
pati nežinojo, kodėl taip yra. Iš tikro, iš tolo
taip gera su. juo bendrauti, o artumoje ji pasi
meta. Jos siela užsidaro. Tikrai, tikrai. Ir jis ii
arti nebetoks drąsus.
'
— Taip, reikia ruoštis kelionėn. Namo, —
tarė jfS ir atsiduso, gražindamas jai žiedą. —
Ten manęs íhukia Stasiukas. Jis toks juokingas.
Dar neištaria s raidės Vieton s tari š, — jau
šypsojosi Tauras. — Kur tėtis? — paklausiau jo
— Sode, — atsakys. — Ką veikia mama? — Sū
ri Slegia.
A
Matyt, jis jau pasiilgo savo tėviškės ir ar
timųjų — pagalvojo Jonė.
— Tai jūs turit ir mažą broliuką. O manie
ji jau aou dideli, — tarė Jonė ir nutilo. Ji taip

norėjo daugiau ką išgirsti apie jo gimines ir ap
linką, bet nedrįso klausinėti.
— O kur jūsų tėviškė? - paklausė jis.
— Šventežeryje.
— Netoli Kryžių, — pastebėjo jis.
— Taip, tik 5 kilometrai. Nuo mūsų lauko
kalno kauburio puikiai matyti Dusia ir koplyčia.
Ten būsiu per Petrinių atlaidus.
— Ir aš būsiu, — žvilgterėjo į ją rimtai,
lyg susitardamas pasimatymui.
— Aš jį pamatysiu, jį pamatysiu dar kartą,
nudžiugo mergaitė.
— O vis dėlto, gaila gimnazijos laikų, — su
simąstė jis, — tiek čia dirbta, tiek čia gauta
naujų idėjų .. Gaila apleisti suolą, mokytojus,
draugus, ir organizacijas. Baigias šventė... Taip
norėtųsi dar tais mirksniais pagyventi valandė
lę, anot Putino, - lyg gailestis, lyg liūdesys ap
temdė jo akis, žvelgiančias į Jonę.
KRYŽIUOSE
— Dusia šiandie neramiai šniokščia,»,-t- pas
tebėjo Jonė šalia einančiai motinai.
..
— Tau nepatinka?
,
■'
’’ ; i. ii:
' '
— Ne, mamyte, anaiptol. Ramybė — ne
man Nė šioj žemėj, nė kitam® pasaulyje., Man
keistai skamba malda: «Amžiną atilsį duok mirų
šiam, Viešpatie». Aš nenoriu poilsio nė čią, nė
ten. Ir ten, Anapus, norėsiu kurti, liepsnoti, tobu
liūtis. Tik nesustingti, tik nesustingti ramiame
poilsyje.. Tegu Dusia banguoja, tegu šniokščia
įnoringai, kaip kokia išdūkėlė.
Vingėlienės akys vieną akimirksnį pagyvė
jo. Ji su nuostaba pažvelgė į dukterį Nejau ji
jos nepažįsta? Argi ir jo i dukters siela, kaip ils
ežeras — plati, įvairuojanti? — Oi, sunku- bus

jai gyventi.
— Esi dar labai jauna, Jonele, tarė motina
liūdnu balsu. — Kai pasensi, kitaip kalbėsi Poil
sis ir dvasinė ramybė yra neįkainuojami turtai.
— Tų turtų neįvertinu, — karštai išdrožė
Jonė.
— Nė miego?
— Miegąs kas kita. Tai reguliarus kasdie
nis trumpalaikis kūno poilsis, kurio metu irgi
žmogaus dvasia nerimsta, kažin kūr klaidžiojaMotina susimąstė. O Jonė, visa išraudusi,
pakilia nuotaika, nenuleido akių nuo ežero, tuo
pat metu sekdama praeinančius paežere maldi
ninkus.
Atvyks, ar neatvyks?
Ir ji savo mintimis šaukė: «Jurgi, kur tu?»
— Grįžkim atgal prie klebonijos, tarė Vingėiienė nuvargusiu balsų.
— Ar mamytė pailso? — susirūpino duktė,
grįžusi tikrėvėn.
- Gerai, einam.
Pro netvarkingai pastatytus vežimus pras^tumdamos, priėjo seną medinę kleboniją. Moti
na atsišliejo pečiais į liepą, liūdnomis linažiedėmis akimis žvelgdama į Nukryžiuotąjį, prikaltą
prie koplyčios sienos.
— Gerai, kad mudvi iš anksto pasimeldėm
prie Stebuklingosios. Toks susikimšimas, — pas
tebėjo ji, rodydama į minią, apsupusią koply
tėlę.
$
(Bus daugiau)
•'T
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Kas tikrai naudinga
ir kas tik prabanga

mintims, skaitau visus jo raš
tus, laikau savais jo pianus
ir jo rūpesčius".

Priėmęs Istambule maldi
ninkų italų grupę, tas pats
Atenagoras energingai pareiš
kė: «Popiežių reikia mylėti,
jį palaikyti, būti su juo ir už
jį melstis».
Pasaulinės Metodistų Tary
bos pirmininkas, dr. Corson,
rašo: «Paulius VI nėra nei
konservatorius, nei progresistas, o protingas ir taktiškas
vyras, turįs kariuomenės va
do ryžtą ir patvarumą».
Giliau Popiežiui Pauliui VI
pažinti naudinga būtų pran
cūzo Jean Guitton knyga
"Dialogai su Paulium VI». 131
puslapy jis taip apibūdina su
dėtingą ir turiningą Popie
žiaus Pauliaus VI asmenybę:
«Štai visų kamuojamas ir
blaškomas žmogus, kuris ta
čiau vis ramus; galvoja sin
tetiškai, plačiais akiračiais,
bet atbaigia ir smulkmenas;
gyvas ir darbštus, tačiau ima
sprendimus iš lėto; pilnas
įkarščio, tačiau nepaprastai
kantrus; atnaujintojas, kuris
tuoj norėtų visa matyti tobu
la, tačiau nesiskubina refor
muoti; didelis visų bičiulis,
bet taip pat santūrus, nuoša.
lūs, vienišas; imąs domėn
skirtingas pozicijas, įvairias
nuomones, bet mokąs paimti
sprendimus.. »
Ryškus taip pat Popiežiaus
Pauliaus apibūd nimas, kurį
pateikia kard. Bevilacqua, bu
vęs Popiežiaus mokytojas;
«Paulius Vi turi tuo pačiu
metu atlikti tai, ką prieš jį
buvusieji popiežiai galėjo pa
daryti palaipsniu, vienas po
kito. Bet nebijokim — žinau,
jis tam tinkamas. Aš ji paž.stu ir jį seku jau 40 metų».
Ilgiausių, sėkmingų metų
Šventajam Tėvui ir per «Mū
sų Lietuvos» lapus!

•Kokia parama jums reikalingiausia ir naudingiausia?»
— ne kartą teiravosi PL Bendruomenės Pirmininkas, jos
Švietimo tarybos pirmininkas, eilė kitų veikėjų ir net USA
jaunimas.
Pasakiau jiems savo paties nuomonę. Padėkojau už at
siuntimą didžių menininkų solistų Jie tikrai gražiai pasiro
dė. Bet aš pasisakiau, kad labai abejoju solistų koncertų pa
tvaresne įtaka mūsų lietuviškajam gyvenimui Brazilijoje. Jų
pasiklausėm, palyginti, tik mažytis nuošimtis. Solistams išva
žiavus, po keleto dienų vargiai juos kas beprisiminė. Pasa
kiau ir savo nuomonę, kas mums Brazilijos lietuviams šiuo
metu man atrodo reikalingiausia ir ko mums labiausiai trūks
ta.
tai yra stoka, tiesiog badas geriau paruoštų lietuvių
kalbos mokytojų mūsų mokyklėlėms. Ne paslaptis, kad ir
esamos dvi mokyklos vargsta iki prisiprašo vieną kitą mo
kytoją. O dar yra bent viena vieta (JAnastacio) kur galėtų
būti lietuviška mokyklėlė, deja, šiuo metu negalima jos ati
daryti, kad neturim mokytojų. Todėl, nors nėkieno neįgalio
tas, bet ai išdrįsau paprašyti Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos ir jos švietimo Tarybos pirmininkų, kad mums ateinan
čių vasaros atostogų metu (sausio vasario mėn.) atsiųstų ge
rą prityrusį lituanistinių dalykų prote- rių pedagogą, kurs galėtų São Paulyje pravesti būsimiems
Ir mūsų, lietuvių, prisirisi
mokytojams keleto savaičių kursus. Šventai tikiu, jog dar
mas!
atsiras keliolikà studenčių, mokytojų ^mūsų kolonijoje, ku
rie tokius kursus mielai lankytų, o paskui jau galėtų padėti
«Popiežių reikia mylėti, jį
mūsų mokyklėlėms.
palaikyti, būti su juo ir už jį
Visi, su kuo teko išsikalbėti, sutiko su tokia mano gal melstis!»
PG
vosena. PLB pirmininkas p. St. Barzdukas ir Švietimo Tary
bos pirmininkas J. Kavaliūnas pasižadėjo tą reikalą apsvars
tyti savo posėdžiuose ir viską padaryti tokiems kursams
pas mus suorganizuoti, iš mūsų pusės trūksta tik vieno daly
SOVIETŲ BALTIJOS
ko, tai kad Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Valayba para
«EŽERAS»
šytų PLB Valdybos pirmininkui oficialų raštą ir nuo savęs
paprašytų tokius kursus mums suorganizuoti. Tuo reikalu
Kopenhagos Taikos forumui
mūsų Bendruomenės galvos jau tariasi ir, kiek žinau, šiomis Sovietų Sąjungos atstovas, bu
dienomis tokį raštą pasiųs.
vęs Lietuvos TSR opreziden_
Dabar norėtųsi žinoti, kiek kandidatų galėtų atsirasti tu», Justas Paleckis, siūlėt
mūsų kolonijoje tokiems kursams, jei jie būtų sausio vasa kad «Baltijos jūra turėtų būt
rio mėnesį? Visus tuo suinteresuotus asmenis prašome pate atvira laivams, bet uždrausta
lefonuoti ML redakcijai ko artimiausiu laiku: (Tel. 273 0338) kariniams laivams tų valsty
Tikimės, kad į kursus atsiųstų savo studentų Rio de Ja bių, kurios neįeina į šį ra
neiro, Montevideo ir gal net Buenos Aires.
joną.»
Pakrantės tautų nevieningu
Solistai mums yra prabangą, o lituanistinių dalykų mo
mas,
anoi, Paleckio, visada pa
kytojai degantis būtinas reikalas,
tarnavo imperialistų agresi
J. Kidykas.
niams tikslams — Hitleriui
pirma užpulti Lenkiją paskui
užimti Daniją ir Norvegiją
u dabar, esą. vienybė arti,
Šio mėnesio 26 dieną Po < kitus».
nes «socialinės valstybės ir
piežiui Pauliui VI sukanka
Dr. Marc Boegner, stipriau jų galybė yra svarbus taikos
74 metai (gimė 1897. 9. 26; iš sias Prancūzijos protestantiz veiksnys.» Paleckis nekalbė
rinktas popiežium 1963. 6.21). mo šulUj nesidrovi Paulių VI jo apie caro nė apie sovietų
Keista, bet šiandien Popie pavadinti «dideliu popiežium». okupacijas.
Stačiatikių patriarkas Atežius, atrodo, daugiau gerbia
Jei užtvankomis bus užda
mas ir klausomas už Bažny nagoras dar aiškiau pasisa rytas Danijos sąsiaurs, Balti
čios, negu pačioj Bažnyčioj. ko: «Aš myliu Paulių VI ir ja taps uždara jūra, sovietų
Šįkart daugiau pažvelkim į juo seku; seku ir pritariu jo kontroliuojama.

Popiežiaus Pauliaus VI Gimtadieniui

_________________ 1971 m. rugsėjo 24 d
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jKudirkos žodžius reikia įrašyti
i dekalogą
•

LENKŲ LAIKRAŠTIS APIE SIMO TEISMĄ

CHICAGO. — Chicagos len
kų laikraštis Dziennik Związkowy 8 mėn. 22 laidoje įdėjo
Zbigniew Ch&lko ilgą straips
nį apie dviejų drąsuolių he
roizmą.- Jono Palacho lieps
nas ir Simo Kudirkos šauks
mą; Patackas minimas ryšium
su trejų metų Čekoslovakijos
okupacija. Studentas Paiach
susidegino, kad paliudytų, jog
vadinama laisvė su užčiaup
ta burna nėra laisvė, o Simo
Kudirkos teismas buvo pratę
simas to pagalbos šauksmo,
kuris pirma pasigirdo Massachussetts pakrantėse ir kuris
nenutilo iki dabar ir niekad
nenutils. Tą didvyrio šauks
mą reikia visados prisiminti.
Toliau straipsny paminėta,
pacituota visa Kudirkos gyni
mosi kalba su įtaipais ir pa
brėžimais. «Kudirka nerėkė
kalbėjo tyliai, bet ką jis pa
sakė, lygu šauksmui, kurio
niekas nepajėgs nei nuslopin
ti, nei ištrinti. Kudirkos žo-

džius reikia atsiminti, reikia
juos įrašyti į dekalogą».
«Kudirka kalbėjo apie la
bai rimtus dalykus, apie to
kius rimtus, kad jo šauks
mas, nors tai pasakė ir tyliu
balsu, sprogdino teismo salės
mūrus ir paukščio sparnais
skrido į pasaulį. Ne vien tik
į lietuviškąjį retežiais sukaus
tytą pasaulį, bet ir rusų, uk
rainiečių, gruzinų, totorių. į
vakarų pasaulį, kuris užeikim
šo ausis, nes tas šauksmas
juos erzina, panašiai., kaip
prieš trejus metus Palacho
pelenų kvapas smaugė jiems
gerkles.
«Palacho mintis ir Kudirkos
mirtinas šauksmas yra retai
užtinkamų pasauly herojų
veiksmai, kurių neištrins nei
liepsnos, net 10 metų kanki
nimas sovietų lagery, pasku
tinėj ir vienintelėj sovietinės
galybės institucijoj,» — bai
gia lenkų laikraštis.

JAUNIMO KONGRESO REIKALU PRANE
ŠIMAS PLB JAUNIMO SEKCIJA
-
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KRAŠTŲ LIET BENDRUO
MENIŲ VALDYBOMS IR JAU
NIMOSEKC JOMS (santrauka)
PLB valdyba siekia, kad vi
si atliktume savo uždavinius;
ir pats jaunimas, ir jo sudary
tieji kongreso organai, ir vy
resnieji, iš kurių jaunimas ti
kisi bei laukia paramos ir
talkos.
KONGRESO PROGRAMOS.
Studijų dienų programa vie
šai paskelbta. Projektai taip
pat rengiami ir kitoms kon
greso dalims. Visi yra prašo
mi programų projektais do
mėtis. juos individualiai be
kolektyviai svarstyti, ieškoti
sėkmingiausių būdų jiems
įvykdyti.
KONGRESO ATSTOVAI, DA
LYV AI IR SVEČIAI, Visų
kraštų LB valdybos ir jauni
mo sekcijos prašomos ieškoti
efektyviausių būdų kongresu
jaunimą sudominti ir laiku jo
atstovus surinkti. Taip pat
aktualu kongreso dalyvius
bei svečius kviesti.
KONGRESO LĖŠOS Finan
sų komisijai rūpi rasti lėšų
atstovams bei dalyviams į
kongresą suvežti Bet Finan
sų komisija tik PADĖS. Lė
šoms reikia rūpintis ir pa*
tiems kraštams. Prašome pra
nešti;
a) kaip lėšos yra jūsų kraš
te renkamos;
b) kiek jų yra surinkta,
c) kokios paramos tikimasi
iš Finansų Komisijos.
SEKCIJOS ir KOMITETAI.
Savo laiku prašėme visuose
kraštuose prie Lietuvių Ben
druomenių sudaryti jaunimo
sekcijas ir jaunimo kongreso
komitetus. Kur tai dar nepa
daryta — reikia nedelsiant
tai atlikti. Kongresas turi bū
ti proga jaunimui pajudėti ir

į lietuvišką gyvenimą bei dar
bą įsitraukti
Siūlome: organizuoti savų
kraštų lietuvių jaunimo suva
žiavimus, susitikimus, dienas,
stovyklas. Juk veikti išmoks
tama tik veikiant.
ŽINIOS IR ADRESAI Pra
šome: siųskite savo adresas
visi, kurie esate kuo nors su
jaunimo kongresu siejami.
Pagrindinė informacija skel
biama «Pasaulio Lietuvy.»
PLJK sudaro; atstovai su
sprendžiamuoju balsu, daly
viai be sprendžiamojo baiso
ir svečiai.
Atstovai: Atstovų su spren
džiamuoju balsu yra 250. Ats
kiriems kraštams nustatomas
atstovų skaičius:
JAV 90, Kanada 35, Argen
tina 23, Brazilija 17, Urugva
jus 7, Venecuela 6, olumbija
5, Austrija 1, Belgija 1, D. Bri
tanija 8, Danija 1, Italija 1,
Prancūzija 5, Švedija 1, Švei
carija 1, Vokietija 19, Austra
lija 26, N. Zelandija 1, Afrika
1, Azija 1.
Dalyviai. Dalyviais laikomas
visas jame dalyvaujantis jau
nimas, svečiais — visi kiti
asmenys.
Rinkimas. Kiekvienas kraš-'
tas nusistato atskirai pagal
šiuos bendruosius reikalavi
mus atstovų rinkimo tvarką;
a) atstovu amžius riboja
mas 18-30 metais,
b) jis turi vartoti lietuvių
kalbą, nes oficialioji J K kal
ba yra liet j Vių,
c) ^geidaujama, kad reikš
tusi jaunimo ir apskritai lie
tuvių veikioje,
d) sąlygos atstovams rinkti
sudaromos visiems lietuvių
jaunimo orgatizacijų Dariams
ir organizacijoms nepriklau
sančiam jaunimui tarp 18 ir
30 metų.
(pabaiga 4 pusi.)
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WA JUATINDIBÂ. 20 — P. DA MOÓCA

ŠV. KAZIMIERAS

Grižo apl nkęs Ameriką
b°i Kanadą T. Jonas Ki lykas ir vėl re abuoja Mūsų
Lietuvą. Nuoširdus ačiū T.
Antanui Saulaičių!, kad per
mėnesius taip 'gražiai ir su
maniai ėjo redaktoriaus pa
reiga? šalia kitų eilinių sa
vo darbų.
T. Kidykas atvežė mūsų
spaustuvei du lietuviškus rai
dynus, ir kai tik spaustuvė
juos sutvarkys, «Mūsų Lietu
va galės pagražėti. Jos rai
dės bus aiškesnes, ir įvaires
nės.
«AUŠROS» chorui talkino
p. Feliksas Girdausks ir p.
Alfonsas Petraitis. Už jų išti
kimą darbą cboro vadovas
jiems nuoširdžiai dėkoja. Cho
ras suruošė T. Kidykui priim
tuvių «vaišes».

—
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PAULO, 13

vai Petras Daugintis ir Anta
nas Saulaitis.
UBgBBBMBIt
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Po sunkios, bet gerai pavykusios širdies
operacijos
sveiksta T. Antano Saulaiičio
mamytė Ona,
IIHSaWWHI
PRADĖTOS KANKLIAV MO
PAMOKOS

T. Kidykas išmoko Ameri
koje kankliuoti ir atsivežė
kankles. Jau atsirado septy
nios mergaitės, kaikurios jų
studentės, ir pradėjo mokytis
kankliuoti. Dabar ieškomas
meistras, kurs apsiimtų pa
dirbti daugiau kanklių. Jau
reikalinga dešimtis kanklių.
Bent po vienas kankles pa
dirbti apsiėmė p. Pranas Bras
lauskas ir p. Petras Šimonis.
Kaikurios mergaitės ateina į
pamokas kas dieną. Jei jos
ištvers, tai Kalėdose jau bus
galima palydėti giesmes kank
lėmis.
Atsivežė T. Kidykas ir sku
dučių komplektą. Berniukus
mokys skudučiuoti.

«AUŠROS» choras kas me
tą turi savo tradicinį koncer
tą paskutinį sekmadienį prieš
Adventą. Vici choristai prašo
mi vėl dalyvauti kas šešta
dienį repeticijose. Reikia iš
mokti keletą naujų labai gra
žių dainų. Neapleiskite repe V. ANASTACIO ORGANIZUO
JAMAS TAUTINU ŠOKIŲ
ticijų
RATELIS.
Be abejo jau įkyrėjo, bet
reikia ir vėl pakartoti: kas
T. Kidykas dalyvavo Ame
tik turit balsą ir galit išlikti rikoje suruoštuose tautinių šo
šeštadienio vakarą nuo 8 va kių mokytojams kursuose ir
landos iki 19, įsijunkite į Auš gavo diplomą. Kadangi ' ila
ros chorą. Juo daugiau dai- Anastacio ir gretimoji Lapa
niekų juo didingiau skamba turi gražaus jaunimo, tai jis
dainos! Prašom, prašom!
stengiasi čia suburti taut, šo
kėjų būrelį. Basanavičiaus
ueagasaii
ŪHMEEHlii
mokyklos būrelio ilgametis
pirmininkas p. Petras ŽarLANKOMI PARAPIJIEČIAI
kauskas mielai sutiko užleis
Vos iš figos pakilęs mūsų ti mokyklos salę šokių repe
klebonas T. Jonas Bružikas ticijoms. Pirmasis susibūri
jau pradėjo lankyti parapijie mas ir jaunimo pasitarimas
čiu.-, Aplankė Vila Anastacio. bus šį sekmadienį 9 valandą.
Dabar lanko Lapą. Artimiau Kviečiame atsilankyti ko dau
siu laiku jam talkon ateis Tė giausiai jaunimo.
iiM—in
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RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 -- VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

DR;

ANTONIŪ

Šulnys

C. R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Cbstetricia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Molestas de Senhoras
Partos
Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jossultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1579
Mooca; Fone 92-3991

Tautinių Šokių Festivalio
pirmininkas Or. KraučeLūnas
atsiųs S. Paulin didelę tų šo
kių žinovę, GYVATARO an
samblio vadovę ponią Breich
manienę iš Hamiltono, Kana
doje. Ji čia praves tautinių
šokių mokytojams kursus nuo
gruodžio 25 dienos (Kalėdų)
iki 1972 metų sausio 6 die
nos (Trijų Karalių'. Norintieji
dalyvauti vaikinai ir mergai
tės, nuo 16 metų amžiaus tuo
jau registruojasi «Mūsų Lie
tuvos redakcijoje. Telefonas
273 03-38.
Kviečiame atsiųsti į tuos
kursus kandidatų iš Rio de
Janeiro, iš Urugvajaus ir Ar
gentinos. Kursantų skaičius
bus ribotas. Todėl reikia tuo
jau žinoti, kiek jų bus iš São
Paulo. Tada bus galima nus
tatyti, kiek bus galima priim
ti iš kitų kraštų,
Geriausia būtų kad Nemu
nas ir Žilvitis patys atrinktų
savo kandidatus, nes jie ge
riau žino, kas gerai šoka ir
kas uo iai lanko repeticijas.
Kursai eis lietuviu kalba.
Todėl kandidatai turėtų bent
suprasti lietuviškai.
Daugiau žinių paskelbsime
vėliau.
II—II
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RIO DE JANEI
Nedidukė, bet judri kolonija. Iš jos pasiekė redakciją
šios žinutės:
Rugpjūčio 29 d. sekmadienį lietuvių bažnytėlė buvo pil
nutėlė žmonių. Tą dieną aukotos mišios už adv. Petraičio
sesers Onos Sauiaitienės sveikatą, kuri rugsėjo 9 dieną tu
rėjo sunkią širdies operaciją Amerikoje ir už a. a. kapt.
Martinkaus seserį Jankauskienę.
Per tas mišias pristatytas ir naujasis Rio de Janeiro
lietuvių klebonas prelatas PIJUS RAGAŽINSKAS. Jis gyvens
ir toliau S. Paulyje, bet kartą ar du kas mėnesį atvyks į Rio
pamaldų laikyti. Jam patalkininkaus iki šiol klebonu buvęs
kun. J. Janilionis ir kun. Šatas, OFM. Rio lietuviai tikisi, Kad
naujasis klebonas dar labiau sustiprins mūsų kolonijos gy
ventojų ryšius su São Paulo lietuviais.
Rio de Janeiro lietuvių generalvikaras prel. Z. Ignatavi
čius džiaugėsi, kad prel. Ragažinskas sutiko vadovauti mažai
lietuvių patriotų kolonijai. Prelato, patirtis daug žada vietos
lietuviams.
Padėkota buv. klebonui kun. J. Janilioniui už ilgų metų
religinį ir tautinį darbą Rio lietuviams, ir už nuoširdžią pa
galbą visiems, kas tik jos buvo reikalingas. Kun. Janilionis at
sisveikino jautriu žodžiu ir pasižadėjo ir toliau talkininkauti
prel. Ragažinskui, iki jam lėis jėgos.
Gražią patriotinę kalbą pasakė p. Teklė Savickienė, Ka
talikių Moterų Aušros Vartų Dievo Motinos Draugijos
vardu. '
Rugsėjo 26 d. 11 valanda pamaldos už a. a. Funkaičio
vėlę. Jas laikys prel. Ragažinskas. Kviečiami dalyvauti pa
maldose visi Rio lietuviai. Šv Mišias užprašė p. Aušra Šimkevičienė.

viena koją. Pradėjus gesti ir
antrajai, teko ir ją nupjauti.
Kentė didelius skausmus. Ap
sinuodijo kraujas ir atsisky
rė su šiuo pasauliu.
Septintos dienos mišios bu
vo Lapos bažnyčit je rugsėjo
17 dieną. Trisdešimtos dienos
mišios bus spalio 17 dieną La
pos bažnyčioje per lietuviš
kas pamaldas. Visi apylinkės
lietuviai prašomi dalyvauti.
Lietuvoj liko dar gyvi 3 bro
liai ir 6 seserys,

^pabaiga iš 3 pusi)

Visuose kraštuose rinkimai
įvykdomi iki 1972 vasario 16
SERGA
dienos. Neįvykdžius rinkimų,
atstovų mandatai pervedami
Jau trejetas savaičių kaip
kitam kraštui kontinento ribo
serga p. Uršulė Tokarevičiese. Skundus (principinio po
nė. Gydosi tai namie, th i ligo
būdžio) sprendžia II PLJK
ninėje. Yra trūkusi gyslelė
komitetas.
smegenyse.
Rinkimai demokratinėje san
iinsseaaii
tvarkoje yra būdas reikalin
giems organams sudaryti. Pa
CASA VERDE.
grindiniai rinkimų elementai
—• tai teisė RINKTI ir teisė
Spalio įnėri. trečią dieną
BŪTI RENKAMAM. Labai
(settmad enį, 17,15 valandą iigaBEsau
iiorassraii
svarbu, kad abu šie elemen
Mišių auka bus atnašaujama
tai rinkimuose gautų pridera
V. AN-STAČIO.
už a.a. JUOZO MATElIONIO
mą vietą. Nuo to priklauso
vėlę, N.S. das Dore.-, bažny
Trisdešimtos
dienos
mišios
rinkimų pasisekimas.
čioje. Giminės, draugai ir vi
už
A.
A.
MELAGI
JOS
KELEsi pažįstami kviečiami daly
RIENÊS vėlę bus spa’io 1 die
vauti.
ną,
18,30 valandą, V. Anasta
Velionio žmona;
PADĖKA
cio bažnyčioje. Mišias aukos
Liuda Matelionienė
trys kunigai. Prašome visus
Sąryšyje su rugpiūčio mė
ll
il
apylinkės lietuvius dalyvauti. nesį įvykusia «Žilvičio» Jau
iiEZZfiESSSii
nimo Švente, nuoširdžią pa.
M IRÊ :
dėką reiškiame; sės. Pranciš
A.A. JUOZAS JARUŠEVIČIUS
kietėms už leidimą naudotis
LŽSIMOKĖJO UŽ ML
jų gimnazijos sale; p. Al. Bum
Buvo 67 metų amžiaus. Gy
Vladas Gizas 30 kr. ir Pe bliui už nemokamai atspaus
veno Lapoję. Dėl trombozės tras Dimanas 25 kr.
dinimą Šventei pakvietimų ir
jau anksčiau teko nupjauti
Užsimokėjusiems dėkojame programų; Tėvams Jėzuitams
ir kunigams salezaečiams už
Šventės paghrsinimą spaudo
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
je ir bažnyčioje; p. W. Vosypasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
lienei už koordinavimą darbi)
SIUVYKLOJE LAURO
jaunuoliams tautinių rūbų jtai
syme; p. V. Skurkevičienei už
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
pagaminimą lietuviško alaus;
São Paulo
Studentėms L. ir M. AleknaMedžiaga parduodama ir išsimokėjimui
vičiutėms, A. Steponaičiui; įRteikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
Juraičiui ir J. VingriuŲuž tal
i
kinimą programos išpildyme;
visoms žilvitiečių mamytėms
už skanius valgius užkandi
aleksas Kalinauskas
nei; visiems platinusiems pa
Advokatas
kvietimus ar kitokiu darbu
prisidėjusiems, o taip pat vi
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
siems svečiams atsilankiu
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
siems į Šventę ir tuo parėmu
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbaii
siems moraliai ir materialiai
jaunimo pastangas lietuviška
Rezidencija:
Raštinė:
me darbe.
R. Joaquim Piza, 204
. 15 dę Novembro, 244
Tel. 31-2548
4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324
«Žilvičio» Tėvų Komitetas
no 14,00 iki 18,00 vai.
ir mokt. M. Vinkšnaitienė
iW»T2SKa

